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Darbininkai Visų Salty, t 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, THi 
Retežius, o Išlaimėsitę 
Pasaulį!
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Patiems Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Partijos vadams te
ko pabėgti į Klaipėdos savival
dybę nuo Smetonos bizūno Kau- 
nijoj, kaip matome iš šio pus
lapio žinios. O jeigu smetoni- 
ninkams būtų pavykę rinkimai 
Klaipėdos krašte, nebūtų likę 
nei tos užvėjos.

Amerikon atvykęs kunigas 
Kemėšis, Krik. Demokratų Par- j 
tijos veikėjas, andai prieš tuos 
rinkimus gyrė Lietuvos fašistų 
“smegenis,” kurie taip “gudriai, 
sutaisę” Klaipėdos seimelio rin-!
kimus, kad laimėtų Smetonos1 -- 
partija. O dabar ir kun. Ke
mešio partijai prisieina gerti iš 
to Klaipėdos šulinio, kurį jis ta
da norėjo užriausti.

KRISLAI
Klaipėdos Prieglauda. 
Nazių “Taikingumas” 
Nusmelktas Užkankint. 
Nepavaduojama Knygelė.

Rašo S. LAISVIETIS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

SMETONA UH OPOMS PARTIJAS
1

Ethiopai Pasitraukė Į 
Stipresnes Karo Pozi

cijas prieš Fašistus
ROMA.—Pranešama, kad 

i ethiopai be kovos užleidę 
J italams Makale miestą. Ita- 

mučiausiai stengiasi apginkluotai tuoj iškėlę savo vėliavą 
pačią Vokietiją ir Lenkiją nuo Į tame mieste, iš kurio jie bu- 
kojų iki viršugalvio, karui prieš; vo gėdingai išvyti 39 metai 
Sovietų Sąjungą ir prieš Pa-Į atgal.
baltijo kraštus. Naziai tik Jau-' 
kia Anglijos susikibimo su Ita
lija bei karo Europoj del Ethio- 
pijos. Tai būtų jam proga “žy
giuoti į Rytus.”

Vokietija neišleidžia ginklų 
Italijai, sako Hitlerio. valdžia, 
neva stodama už taiką.

Bet tikrovėje Hitleris turi: 
skirtingą sumetimą. Jis pir-l

vo gėdingai išvyti 39 metai

Italai pereitą penktadienį 
numaršavę 12 mylių į pietus 
nuo Makale, taipgi be pasi- 

■ priešinimo iš ethiopų pusės. 
Jie dabar traukia linkui

Kiek būtų nuteistas New Yor- Alaji kalno; bet ten ethiopai 
ke negras bedarbių organizuo- yra sukuopę dideles savo jė- 
tojas Angelo Herndon? Ar leng-' gas užkirst italams kelią gi- 
va būtų rast šiame mieste ma- liau į Ethiopija. 
gistratą teisėją, kuris dabartį-• p 1 ’ 1 1
niu laiku pasiųstų į kalėjimą 
bent kelioms dienoms už vado-! 
vavimą paprastai, ramiai be
darbių demonstracijai? — klau
sia N. Y. “World-Telegram’o” j 
rašytojas Heywood Broun. i ’ y ~

Bet pietinėje Georgia valsti- šoviniais bombardavo ethio- 
joje Herndon už tokį “nusikal- pų pozicijas, kol, pagaliaus, 
timą” nuteistas 18-20 metų sun- jas paėmė.
kiųjų darbų kalėjimo, dirbti* Gorrahai yra svarbus ke- 
geležiniais retežiais surakintas ]įų centras ir “vartai” ita- 
ir viršylų plakamas. Reiškia, lams į Hararą, antrą di- 
jis nuteistas laipsniškam nuzu- džiausią Ethiopijos miestą, 
dymui. ! u

Sykiu su Makale italai 
___ J Gorahai, ethiopų 
drūtvietę Ogadeno ruože, 
pietinėje šalies dalyje. Čia 
italai per kelias savaites lėk-

■ tuvų bombomis ir kanuolių ‘

Elektros Šerų Mekleriai 
Turėsią Pildyt {statymą

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto vyresnybė persergs- 
ti elektros ir geso Šerų kom
panijas, kad jos turi sure- 
gistruot savo šėrus iki gruo
džio 1 d. atitinkamose val
džios įstaigose; perspėja, 
kad tos kompanijos dar ne
pasitikėtų nutarimu apskri
čio federalio teisėjo Cole- 
mano Baltimorėj, kuris ap-1 
šaukė “priešingu šalies kon
stitucijai”, išleistą kongre
so įstatymą, apribojantį to
kių kompanijų Šerų mekle- 
rystes.

Washingtono valdžia keti
na tą įstatą vykdyti ir baus
ti jo laužytojus tol, kol pats 
Vyriausias Jungtinių Vals
tijų Teismas nepaskelbs jį 
“priešingu konstitucijai.”

Italai Galės Susikirst 
Su Anglais del Tana 
Ežero, Gondar Srity j
Italų generolas Cuturi su 

! askariais, negriškais karei
viais iš gretimos Eritrėjos, 
Italijos kolonijos, perėjo per 
rubežiaus upę Setit ir gru
miasi į pietus linkui ežero 
Tana. Bet čia italams grę- 
sia naujas pavojus. Nes jau 
iš pirmiau Anglija yra pa
darius prisirengimų pasiųst 
savo kariuomenę iš Sudano 
ir užimt tą ežerą su Gonda- 
ro apskričiu. Iš Tana ežero 
vyriausiai išplaukia Nilo 
upė, kuri yra laukų laisty
mo šaltinis Anglų valdo
mam Sudanui ir Aigiptui.

Gondar provincija, šiaur
vakariniame kampe, yra la
bai derlinga ir todėl ypač 
pageidaujama italams.

Maisto Stoka Kenkia Mussolini buvo _išanksto

i Mussolini Malšina Demons- Liaudininkų ir Krikščion. Demokratų P; r- 
(racijas prieš Angliją L. u J • D •! -1- • m • -J v n

ROMA. — Fašistų valdžia 
įsakė sulaikyt demonstraci
jas prieš Angliją ir sušvel- 
nint savo laikraščių išsišo
kimus prieš ją ir Franci ją. 
Tuomi Mussolini stengiasi 
palengvinti sau dabar varo
mas taikos derybas su An-

tijy Vadai Persikėlė j Klaipėdą, Kur Dar 
Nepasiekia Karinis Kauno įsakymas

OPOZICIJOS PARTIJOS REIKALAUJA SEIMO

Kaunas
Kaip tik buvę Lietuvos pre
zidentai ir ministerial išlei
do lapelį su reikalavimu su- 

I šaukt seimą ir sudaryt tei-

• Bet, nežiūrint aštrinamo 
Smetonos smurto, tačiaus, 
yra daugiau negu abejoti
na, ar jis galės ilgai išsilai
kyt ant Lietuvos žmonių.. 1 * « *1 I • btimą ir suuaryi lcl- nyi aru luietuvos zniuiuiį

Anglai rritaiko Laiva sėtą valdžią, diktatorius sprando. /
Č 4 *> U 1 I “1 h ! Smetona tuojaus per savo Mūsų, Amerikos lietuvių, □aildyt Italy LektllVllS karo komendantą Kaune pareiga šiuo momentu yra 

“panaikino” K r i k š č i onių tuoj išstoti į kuo plačiausią 
Dejnokratų ir Liaudininkų suvienyto fronto veikimą ir 
Partijas ir uždraudė joms tinkamai padėti visoms ję- 
bet ką veikti kaipo tokioms.' goms Lietuvoj, kurios kpyo- 

Tuom įsakymu yra palie-'ja delei Smetonos diktat®- 
- .— ros nuvertimo ir demokrati-

. nių teisių sugrąžinimo Lie
tuvos liaudžiai.

Socialistų vadas Norman Tho
mas del to vienoj prakalboj 
Brooklyne pasakė: “Geriau, 
kad mane tuoj sušaudytų, negu 
šitaip iš lėto mirtinai užkankin
tų.”

Draugai, neleiskime tą mūsų 
kovotoją nei ūmai nei palengva 
nužudyt. Paskubėkime su au
komis Angelo Herndon apeliaci
jos bylai; siųskime jas šiuo ad
resu : International Labor De
fense, 80 East 11th St., New

Įnirtę Dagabur Mūšiai
ADDIS ABABA. — Siau-Į 

čia įkaitę mūšiai tarp ethio
pų ir italų ties Dagaburu, 
prie Fafan upės, piet-ryti- 
niame fronte. Ethiopams 
čia vadovauja turkas gene
rolas Wahib Paša ir ethio
pų gen. Nasibu prieš italų 
gen. Graziani’o jėgas. Fa
šistu lėktuvai nuolat bom-

Ethiopų Armijoms
HARAR, Ethiopija. — 

Ethiopų armijoms stokuoja 
maisto; todėl, kaip prane
šama, daugelis kareivių iš
sisklaido.’ Be to, tarp at
skirų ethiopų komandierių 

j nesą reikalingo sutartino 
Į veikimo.

Ethiopų armijos karo me
tu nuo senų laikų maitina
si iš tų apskričių, kur jos 
randasi. Joms nėra išanks- 
to parūpinama ir pristato
ma maisto, kaip “civilizuo
tų” šalių kariuomenei. Bet 
dabar sutelkta tokia daugy- 

i be ethiopų kareivių, kad

pagrasinės, jog kaip tik 
bus pradėta naudot ekono
minės bausmės prieš Itali
ją, jis tuoj pasiųs savo ar
mijas užimt Gondarą su 
ežeru Tana.

Dabar kaip tik šiame 
fronte ethiopai parodo 

I smarkiausio pasipriešinimo 
italams. Ethiopų partizanai 
iš kalnų čia dieną ir naktį 
užpuldinėja ir i

Šaudyt Italų Lėktuvus
LONDON.—Anglija per

taiso šarvuotlaivį “Cairo” 
kaipo specialį įrankį prieš 
Italijos karo lėktuvus; stato 
į tą laivą 10 sparčiai šau
dančių ilgų kanuolių mušti 
priešo lėktuvus žemyn. Tos 
kanuolės šaudys apie 5 colių 
storio kulkomis. Nuo šar-. 
vuotlaivio būsią nuimti bok-' 
štai, idantjie nekliudytų (tų Partijų uždraudimą, jų 
kanuolėms šaldyti į bet ku- (vadai ant greitųjų susirin
ką pusę. “Cairo” būsiąs pa- ko ir nutarė persikelti į

kama veikimo laisvė tiktai 
fašistų tautininkų partijai 
su Smetona priekyje.

Bet paskelbus Liaudinin
kų ir Krikščionių Demokra-

__ , ’ ,x T ... v i sistu leKtuvai nuoiat oom- ~ ~ c\ .
Yark City Ir rinkime parašus . bar(Juoja apdrūtintas Daga- Jiems_ negalima esą visiems 
ant tam tikrų peticijos blan- nnyioiiną apsirūpint maistu 1S tos vie
kų, reikalaujančių tuojaus ir ouro pozicijas. apsistoję.
besąlyginiai paliuosuot tą kar
žygišką kovotoją, negrų ir bal
tųjų darbininkų organizatorių.

Karaliaučiuje Nebenaken- 
čia nei

Vokiečiu “Preussische 
-.Zeitung” iškėlė mintį lietu- 

kad jis traukė negrus ir baltuo- Į Karaliaučiaus gatves 
sius darbininkus į vienybę ko- yardą _ Litauer Wall pa. 
va. pneš v.enų ir kitų bendrus R . Memeler WaU. Gir- 

Panašiai kapitalistų teismai! tasai vardas turis vo- 
darytų ir. New Yorke, jeigu ne kiemams priminti Klaipėdos 
viena stambi čia kliūtis; o tai krašto vokiečių nepailstamą 

kova už vokietvbę. Pakei
tus Litauer Wall į Memeler 
Wall tuo būdu būtų pagerb
ti Klaipėdos krašto vokie
čiai už savo prisirišimą prie 
vokietybės.

Georgijos valstijos buržuazi
ja nusmerkė Herndoną todėl,

yra—kur kas augščiau pakilęs 
New Yorke baltųjų ir negrų 
darbininkų judėjimas, kuris nie
ku būdu neprileistų taip bude
liškai bausti mūsų klasės kovo
tojus.

siųstas saugoti Anglijos val
domą salą Maltą nuo bijo
mų Italijos lėktuvų bombar
davimo tos Anglų tvirtu
mos, Viduržemio jūroj.

Mokyklos Viršininkas 
Nušovė Bankininką
TROY, N. Y. — John E. 

Healy, viešosios mokyklos 
Į viršininkas (p r i n c ipalas), 
i 6 metų amžiaus, atėjęs į

Klaipėdą. Kadangi Klaipė
doj dar iki šiol negalėjo būt 
visiškai panaikinta savival- 
dybės teisės todėl Kauno 1 M^acTuZ’N a“t?onal 
karo komendanto įsakymas (Banką> nušovė jo preziden- 
nepaliecia Klaipėdos kraštą.; tą w F Seberį. Areštuo-

skina italus; Mahometonų Dvasiškiai 
“Mes Sugrįžime” | Organizavo “ Š v e ntąjį!

Buvusių Prezidentų ir Mini- 
sterių Pirmininkų 

Pareiškimas
Kaip jau “Laisvėje” rašy-

ASMARA, Eritrea.—Pirm pFlCS uOVlCIUS ta, buvę Lietuvos preziden-

tas, Healy aiškinasi, kad 
Seber jį “kuždėjimais” 
šmeižė ir del šmeižtų Healy 
buvo suspenduotas iš vietos, 
kur jis ištarnavo 32 metus.

pasitraukdami iš Makale, 
ethiopai išrašė ant sienų, 
“mes vėl sugrįšime.”

Italams gręsia ethiopų 
genčių užpuolimai šiauri
niame ir vakariniame fron
tuose.

j ’ i tai Stulginskis ir Grinius ir
penki buvę ministerial pir- 

TASKENT, SSRS, Lapk- -mininkai savo pareiškime 
ričio 10. — Sovietų teismas 
tardo mahometonų kunigą 
Pir Ishaną Abdul Mutalieff 
ir 31 kitų suokalbininkų 
prieš Sovietų tvarką. Jie 
rengė ginkluotą sukilimą ir

Philadelphia, Pa.

i G.tv„ JAp0NAI DAR0 PRAD2|A NAUJAM KARUI i “šventąjį karą,” idant at- 
PRIEŠ CHINIJA; ĮSIVERŽĖ ] SHANGHAI zų "sovietų Respublikas ir j jų sluog

nurodo, jog Smetonai ir jo 
nesąžiniškiems v a 1 d in i n - 
kams sauvališkai bešeimi
ninkaujant, papuolė į gilų 
krizį šalies prekyba, pramo
nė ir finansai, o blogėjanti 
žmonių būklė iššaukia vis 

į ir gilesnį gyvento
jų sluogsnių bruzdėjimą.

Pareiškimas perspėja, kad 
jokiu smurtu Smetonai ne
pavyks numalšint gyvento
jų nepasitenkinimo. Reika
lams sutvarkyt ir net pačiai 
šalies nepriklausomybei ap
saugot,—sako buvusieji pre
zidentai ir ministerial pir
mininkai,—reikia, kad vals
tybe būtų įstatyta į norma
lią, teisėtą tvarką, šian
dien valstybei reikalinga vy
riausybės iš asmenų, kuriais 
galėtų pasitikėti plačioji vi
suomenė.

Taigi turi būt demokra
tiniai išrinktas seimas.
Smarkinkime Bendro Fron
to Kovą už Demokratinių 

Teisių Atsteigimą Lietuvoj!
Bet tas palyginamai nuo

taikus pareiškimas įvarė 
Smetonai tokį išgąstį, kad 
jis tuojaus paliepė užsida- 
ryt net Krikščionių Demok
ratų ir Liaudininkų Parti
joms, pats šimtaprocentiniai 
sekdamas Hitlerio pėdomis.

Ferghanos sritį nuo Sovietų 
Sąjungos, o įsteigt “maho
metonų valstybę” tose vieto
se su derlingiausiais j u bo- 
velnos laukais. Per Ishan 
tikėjosi talkos iš Indijos- 
Anglijos pusės. Jo agentai 
zujo po tas vietas, naktimis 
darė savo šalininkų pamal
das, per jas kurstė gyvento
jus prieš Sovietus, ragino 
kenkti darbui kolektyviuose 
ūkiuose ir liepė ginkluotis 
kirviais, peiliais-kinžalais ir 
šaunamais ginklais prieš 
bolševikus. Jie taip pat rin
ko pinigus ir surašinėjo 
naujokus karui prieš Sovie- ! 
tus.

Pats Pir Ishan pasidarė 
“šventuoju,” ypač tarp mo
terų ir prieš pat savo areš
tą susituokė su 12 metų 
mergaite.

Kada jo prieš-sovietinius 
darbus liudytojai įrodė tei- 

ethiopai gabenosi ginklus ir' sme, pagaliaus, jis prisipa- 
amuniciją iš Anglijos vai- žino kaltas ir prašė, kad tei- 
domo Somalilando.

no sidabro pagrindą savo pi
nigams ir jieško paskolos iš 
Anglijos. Japonų karo ir 
užsienio reikalų ministerial 
sako, kad Chinija turėjo del 
to tartis su Japonija. Ja
ponai turį žinių, kad Angli
ja skolina Chinijai 50 milio- 
nų dolerių.

Lapkr. 10.—Japonijos admi
rolas Araki nuo savo ko
manduojamų karo laivų at
siuntė į Shanghai 2,000 pil
nai ginkluotų marininkų. 
Japonai apstatė gatves kul- 
kasvaidžiais. Jų šarvuoti 
automobiliai važinėja po 
miestą ir areštuoja “įtarti
nus” chinus.

Japonų generolai skelbia, 
kad turės būt galutinai at
skirta šiaurinės provincijos 
nuo Chinijos ir ten sudary
ta “nepriklausoma” chinų 
valstybė, žinoma, Japonijos 
globoj, panašiai kaip Man- 
chukuo.

Naujiems karo veiksmams 
prieš Chiniją japonai dabar 
gavo priekabę iš to, kad ne- 
zima kas nušovė vieną Ja- 

tinkama įžanga. Leidinio kaina karininką Shang-
tik 10c. jharjuj. Bet tikrumoj Japo-

Draugai turėtų pasistengt nijos imperialistai labiausia 
kuo plačiausiai tarp darbinin- dabar užpyko ant Chinijos 
kų paskleisti šią brošiūrą. už tai, kad Chinija panaiki-

Geneva. — Anglija ir 
Franci j a jau neįsileidžia 
įvairių produktų įvežimų iš

SUIMTA 1,000 AUSTRŲ 
SOCIALISTŲ

“dar 
reikia

Amerikos Lietuvių Komunis
tų Centro Biuras išleido nepa
prastai svarbią 48-nių puslapių 
knygelę “Komunistų Programa 
Pašalinimui Karų ir Fašizmo.” i Italijos.
Ji sudaryta iš Komunistų In- .. .....—.....................
ternacionalo paskutinio Pašau- daryt, ypač kaip atmušt du pra- 
linio Kongreso rezoliucijų. Tai žūtingiausius pavojus—imperi- 
nepavaduojamas rankvedis mū- alistinį karą ir fašizmą.
sų lavinimosi mokyklėlėms. Bet 
jis skiriamas ne vien mokyklė
lėms. Jį privalo skaityti ir 
šiaip kiekvienas lietuvis darbi
ninkas, kuris nori tikrai susi
pažinti su opiausiais klausimais 
šiuo laikotarpiu, kaip į tuos 
klausimus tiksliai atsakyt ir kas

Knygele gerai skaitosi, o jos 
turinį nuodugniau suprasti dar 
palengvina drg. A. B. padaryta

VIENA. — Austrijos fa
šistų policija ūmai užpuolė 
ir areštavo apie 1,000 darbi
ninkų, daugiausia gatveka- 
rių tarnautojų, už rengimąsi 
atsteigti uždraustą Socialis
tų Partiją.

Gorrahai, Ethiopija.—Ita
lai užkirto kelią, kuriuo 11* • 1 ••11 •

smas jo pasigailėtų.

Svarbus Pranešimas--
ALDLD 10-tos kuopos su* 

sirinkime lapkričio 47ZtL 
draugai nutarė kiekvieną 
pirmadienį laikyti susirihki- 
mą visų pasižadėjusių dirbti 
ir pagelbėt gaut šiame “Jlai
svės” vajuje kuo daugiausia 
jai naujų skaitytojų.

Iš 30 pasižadėjusių 'rg. 
Pelėnas gavo pirmutini 
ją skaitytoją; drg. Vp'ko
vas (Scotch) su 
“trenkė” du naujus 
nius skaitytojus ant 
pareikšdamas, kad 
gausiu;” tik, sako, 
jieškoti.

Visi pasižadėjusieji it 
“Laisvės” skaitytojai nepa
mirškite sueiti kiekvieną 
panedėlj į Liaudies NariML 
735 Fairmount Ave., 7:30 
vai. vakare.

Aš permatau, kad šiemet 
Philadelphia “sudaužys” vi
su kitus vajininkus ir lai
mės istorinį rekordą, pažy
mėdama “Laisvės” 25 metų 
sukaktuvių iubilėių.

Philadelphiečiai, budėki
me! Būtinai lankykime su
sirinkimus. Pavartosime 
naują metodą gavimui skai
tytojų.

“L.” Vajaus Kapitonas, .
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UžBendrą Veiksmą del Įvykių 
Lietuvoj

'Skaitytojai matys šiame “Laisvės” nu- 
meryj' apie naujus įvykius Lietuvoj. Sme
toniškas režimas padarė nelegaliais ir 
krikščionis demokratus ir liaudininkus, 
kaipo opozicijas. Kas padaryta su jų 
spauda, nežinome, bet einant viskuo tuo, 
kas yra paskelbta, veikiausiai ir jų spau
da uždaryta.

Mes andai šitoj pačioj vietoj padavėme 
plačias ištraukas iš to dokumento, kuris 
buvo įteiktas Smetonai buvusių Lietuvos 
krašto prezidentų ir ministerių pirmi
ninkų. Dokumentas reikalavo tuojau su
šaukti seimą, atsteigti demokratines lais
ves Lietuvoj, nes kitaip šalis gali pražū
ti. Mes ten paabejojome, ar Smetona su
tiks su tuo reikalavimu. Bet mes sakė
me, kad, jei jis nesutiks gražiuoju, tai 
turės paklausyti masinio judėjimo, masi
nės spėkos, kurią išstatys Lietuvos liau
dis.

Smetona to reikalavimo nepaklausė. 
Jis paskelbė mirties dekrete opozicijai. 
Jis užsispyrė engti šalį labi 
šiol. Smetoniškam režimui 
bus: jam tiktai svarbu, kad j
valdo ir plati nenaudėlių grupe iš to nau
dojasi.

Ką turi daryti amerikiečiai lietuviai? 
Ką daro sandariečiai ir katalikai, kurių 
vienminčius šiandien padarė nelegaliais, 
kuriems grūmoja kalėjimai ir net sušau
dymai? Ką ‘ie daro del buvusių krašto 
prezidentų ir ministerių pąreiškimo?

Mes manome, kad akiregyj to, tylėti 
nieku būdu negalima. Reikalinga tuč
tuojau veikti. Reikalinga veikti bendrai 
visiems, kuriems rūpi kova už sugrąži
nimą demokratinių laisvių Lietuvoj, ko
va prieš terorą! Komunistai, socialistai, 
sandariečiai ‘ katalikai turėtų kuogrei- 
čiausiai tuč-tuojaus sudaryti bendrus ko
mitetus bendram veiksmui. Reikėtų reng
ti bendri masiniai mitingai ir juose už- 
girti buvusių Lietuvos prezidentų ir mi
nisterių pirmininkų pareikalavimą. Taip
jau pareikšti savo protestus prieš mirties 
dekretą, prieš smetoniškus žygius.

Mūsų daugaiprieteliai kolonijose tu
ri veikti. Ten, kur yra Cle umdo suva
žiavimo programa suorgan uoti bendro 
fronto komitetai, jie turėt * imti inicia
tyvą darbui, o kur jų nėra—ALDLD, 
LDS bei kitos kuopos arba draugijos.

Tylėti ir nieko neveikti, matant, kas 
dabar Lietuvoj dedasi, būtų mūsų didelis 
prasikaltimas prieš Lietuvos visuomenę!

Komunistų Internacionalu, bet ir su juo tar
tis apie bendrą veikimą.

Vietoj tenka pastebėti, kad šį pastarą
jį nutarimą patys socialistų šulai sulau
žė, kadangi Soc. Internacionalo sekreto
rius, Adleris, po to nuvyko į Paryžių ir 
ten tarėsi su Kominterno atstovais bend
ro fronto reikalu.

Bet mes norime čia kalbėti ne apie tai. 
Svarbu pažymėti, jog pačioj vykdomoj 
taryboj buvo atsižiūrėta ne į didžiumos 
soc. partijų Kendram frontui pasiprieši
nimą, ale į mažumos. Juk Britanijos, Da
nijos, Švedijos, Hollandijos ir Čechoslo- 
vakijos partijos nesudaro didžiumos Soc. 
Internacionale. Jeigu joms buvo nusilei
sta, tai tik todėl, kad jos, kaipo mažuma, 
pagrūmojo išėjimu iš Internacionalo at
sitikime, jei nebus jų paklausyta. Kitais 
žodžiais, tos partijos nepaisė didžiumos 
nuomonės. Didžiuma soc. partijų fakti- 
nai šiuo tarpu stoja arba už bendrą fron
tą arba už tolimesnį tarimąsi su Komu
nistų Internacionalo atstovais.

Grigaitis pilnai užgiria paminėtų par
tijų nusistatymą. Girdi, komunistai yra 
mažumoje Didžiojoj Britanijoj, Danijoj, 
Hollandijoj, Švedijoj. Tai tiesa. Mes tą 
pripažįstame. Bet argi negalima tik to
dėl bendrai su komunistais veikti? Rei
kalinga tą dalyką imti tarptautiniai, o 
ne tautiniai. Paėmus tarptautiniai, su
rasime, kad komunistinis judėjimas 
šiandien yra didesnė spėka už socialistinį.

Grigaičio nuomone, Danijoj, Švedijoj, 
ir Anglijoj, “jeigu komunistams rūpėtų 
darbininkų klasės vienybė, tai jie savo 
nusususias (sic!—“L.” Red.) uždarytų ir 
patartų savo nariams stoti į didžiąsias 
darbininkų partijas.” Bet vėliau Grigai
tis pažymi, jog, girdi, su komunistais ne
galima bus veikti, iki jie sėdės ant “dvie
jų kėdžių,” iki jie stosią už proletariato 
diktatūrą ir buržuazinę demokratiją.

Šitam pasakyme Grigaitis susimaišo. 
Kaipgi gali komunistai stoti į socialisti
nes partijas, jeigu jie stovi už proletaria
to diktatūrą, o socialistinės partijos (tū
lose šalyse, beje, socialistinės partijos jau 
sutinka su dėsniu apie spėkos pavartoji
mą nuvertime buržuazijos viešpatavimo 
ir už proletariato diktatūros įsteigimą) 
tam priešinasi? Argi komunistus tuo
met priimtų socialistinės partijos į savo 
eiles ? Grigaičiui neaišku ir tūs, kaip ga
lima sudaryti bendrą frontą tarpe komu
nistų ir socialistų ten, kur jie skiriasi 
savo principuose, galutinuose tiksluose?

Komunistai mano, jog tas klausimas 
labai lengva išrišti. Komunistai turi sa
vo pragramą, o socialistai savo. Vieni 
skelbia socialės revoliucijos ir proletaria
to diktatūros neišvengiamumą, kaipo 
pereinamo laikotarpio tarpe kapita
lizmo ir

LAISVfi .

Bendrą frontą mes rišame panašiai, 
j Tarp socialistų ir komunistų yra skirtu

mu fnnpnm Tm f-ii cVirfnmn nahiifnmų teorijoj. Jei tų skirtumų nebūtų, 
tai nebūtų šiandien ir pasidalinimo. To
dėl, komunistai ir socialistai turi padėti 
į šalį tuos skirtumus, o vienytis aplink Į 
tą, kas jungia. Vienytis prieš bendrą Į 
priešą! j

1 ■ = ’ " 1 . I ■? ■■■■ . . —■—

Kiek tai liečia komunistų įstojimą į 
socialistų partijas arba vice versa, tai ir
gi laiko klausimas. Septintasis Komin- 
terno Kongresas pasireiškė už vieną pro
letarinę partiją, už suvienijimą socialistų 
su komunistais. Bet tas klausimas, ypa
čiai Amerikoje, ne šios dienos klausimas, 
todėl mes jį kol kas palikime ateičiai.

Žinios Apie Karą
♦

gyventojų didelė didžiuma mijų. Italijos fašistai turės 
“Abyssinija” ’ 
įžeidimu, jie net žmogų va-!

K o r e s p o ndentas H. L.1 dina “abyssinu”, kada ant i 
Matthews, kuris yra prie ■ j0 supyksta arba nori jį už- 
šiaurinės italų armijos Ethi-' gauti, 
opi j oje, rašo, kad blogai ita
lams su keliais. *
daug darbininkų ir kelius Į ~ 
praveda, bet keliai ant grei- įį “Abyssinija”. Sovietų Są- 
tųjų pabudavoti ir greitai jungos spauda vartoja pa- 
sugenda. Jis mano, kad vadinimą “Abyssinija”, kaip 
prasidėję lietūs juos visai įas buvo vartojama visoje 
sunaikins ir tada atkirs istorijoje, 
italus nuo jūrų bazių. 

Bet ir dabar pasaulyje 
J1® į literatūra visaip tą šalį va- 

i dina, vieni “Ethiopija”, ki-

istorijoje.

• nIr Italija “Boikotuoja

Pirmad., Lapkričio 11, 1935

Žiaurūs Fašistų 
"Žygiai”

i Lapkričio 4 dieną atėjo iš 
Ethiopijos žinios, kad Itali- 

I jos orlaiviai pašėlusiai bom- 
| bardavo Gorrahai miestą. 
Sako, kad 25 bomberiai nu
metė virš 1,000 bombų. Tai 
didžiausias bombardavimas 
nuo karo pradžios.

Ir kokios gi pasekmės? 
Italai užmušė 150 ethiopų 
kareivių, 30 moterų, 15 vai-

vardą skaito ’ sunkios kovos su ethiopais. kų ii 100 kaivių. Jie metė 
npf ymnern vn I -_______ _ bombas ant moterų, vaikų

Novvtrcfa Italu FaČk- ir ^'vulili Prie šuJjnili- T°: nuVyKdid lldlŲ I dbld kis £aį fašistų žiaurumas.

tams Gudravojimai ‘Z

Ethiopijos Armija
Ethiopijos armija dalina

mi į tris skirtingas dalis: 
J. j imperatoriaus gvardiją, re- 
-! guliarę armiją ir provincijų 

j armiją.
šdfu ' pristatomus laikraš^L IP,1’®ra.t°7^!,s gvardija.- 

Dabartiniu laiku ji turi apie
Tokį “boikotą”!į5’.*?00 kovotojų. _ ši armijos

- - - - ■ dalis nieku nesiskiria nuo
- - bile kurios šalies armijos.
” - : - Ji padalinta į pėstininkų 

, , .. . .v .. .. . . pulkus, raitariją, kanuoli-
kad ilgiau issilaicius prie nįnbus> jį geraį moderniš- 
savo viešpatavimo. ^aįs ginklais apginkluo-

_ —* ta, turi tinkamus šautuvus,
Ethiopai Išdavikus Su- > kanuoies, kulkas važius, 

,r ■ • ir v priešorines kanuoles ir tan-
degina, Apsukę į Vas- i ... , i • • if iiii ' orlaivius. Gvardija dau- 

kuotą Audeklą giausiai 
 ! šveicarų

Jeigu ethiopų išdavikas 
Guksa pateks jiems į ran
kas, tai laukia jį skaudi mir
tis. Ethiopai savo išdavi-

Prieš Tautų Lygos boiko
tą Italijos fašistai atsako J 
“boikotu.” Bet ką? Nagi; 
jie įsakė Italijoje nepirkti j - 
Anglijos, Francijos ir kitų j

čius, magazinus ir kitokią! 
literatūrą. '
mažai tos šalys jaučia. Bet
Mussolinis kuom nors turi 
bandyti - užbovinti liaudį, -a • • o • -a • t • • 1
savo viešpatavimo.

Libijoje

Dar Delei Bendro Fronto
“Naujienos” platokai rašo apie Socia

listų Internacionalo Vykd. Tarybos pasi
sakymą prieš bendrą frontą su Komuni
stų Internacionalu. Jos paduoda ten ir 
oficialį Socialistų Internacionalo Vykd. 
Tarybos nutarimą tuo reikalu, kurio da
lis skamba:

“Kai dėl Komunistų Internacionalo kvie
timo, kad mes susitiktume su keturiais tos 

. organizacijos paskirtaisatstovais, tai socia
listinės partijos Didžiojoje Britanijoje, Ho- 
landijoje, Švedijoje, Danijoje ir Čekoslova
kijoje pareiškė, kad jos šito kvietimo negali 
priimti, ne tik dėl Komunistų Internacionalo 
delegacijos sąstato, bet taip pat ir dėl to, kad 
jos atmeta bet kokį bendrą veikimą su ko
munistais savo šalyse ir bet kokį bendrą šių 
dviejų internacionalų veikimą.

Socialistinio Darbininkų Internacionalo 
vykdomoji taryba turi skaitytis su pažval- 

-a<-> partijų 
istų Interna-

gomis Šitų didelių darbini' 
ir todėl negali priimti K 
ciohalo kvietimo.”

Pacitavusios tai, “Nauy
■ žodžių, Socialistinis Darbi

čionai a s atsisakė ne tik veikti bendrai su

s” prideda: 
nkų Interna-

socializmo, o kiti (socia- 
už parlamentariniu keliu 

socializmo įvedimą, dar kiti už nu
pirkimą socializmo. Bet vieni ir kiti 
priešingi fašizmui ir karui. Kodėl tuo
met nesu< .ryti bendro fronto ir neko
voti pries fašizmo ir karo pavojų, nemai
šant anų dalykų? Tegul komunistai lai
kosi savo teorijos, o socialistai—savo. 
Per tą laikotarpį, kurį abi partijos vei
kia išvien, viena antros neatakuoja, vie
na antros nediskredituoja darbininkų 
akyse. Ilgainiui patsai gyvenimas paro
dys, katros mokslas teisingesnis. Jeigu 
komunistų mokslas bus netikęs, jis nepri- 
gys darbo žmonėse. Jei socialistų moks
las bus netikęs—tas pats bus su juo.

Vadinasi, mes palikime tą klausimą 
pačiam gyvenimui išrišti, o dabar imki
mės bendro veiksmo tais klausimais, ku
riais mes pilniausiai susitaikome, nelies- 
kime galutinų siekimų, pasibrėžtų mūsų 
programose.

Paimkim sekančią iliustraciją. Saky
sim, socialistas vyksta iš New Yorko į 
Chicagą, o komunistas—iš New Yorko— 
San Franciscan. Kelyje yra abiem dide
li pavojai. Eidami pavieniai abu gali žū
ti, bet eidami drauge—abu gali priešą nu
galėti ir laimingai pasiekti Chicagą. Ge
rai, komunistas sako socialistui: “eikime 
abu drauge ir apsiginkime nuo mūsų 
bendro priešo. Kitaip, kelyje būsime su- 

■ naikinti abu.” “Būsų gerai,” tars socia
listas, “bet tamsta vykstate į San Fran
cisco, o aš. tiktai į Chicagą.” Komunis
tas jam tuomet atsakys: “Kas man bus 
už Chicagos, tamsta nesirūpinkit; aš 
ten surasiu būdus vienas apsiginti. O 
jeigu žūsiu—jūs del to nekaltinsiu. Bet 
va, čia eikime dabar drauge ir išgelbėki- 
me nuo bendro priešo.”

išlavinta belgų, 
ir kitų užsienio 

Joje nemažai 
tarnauja užsienio oficierių 

'ir kitų karininkų.
Reguliarė Armija. — Re- 

kams yra sugalvoję sudegi-' guliarė armija provincijoje 
nimą. Audeklą' įmirko į iš- dalinai yra iš liuosnorių ir 
tarpintą vašką, paskui tan jie vadinasi “takleni.” Šie 
audeklan susuka gyvą išda- kareiviai paprastai gyvena 
viką, pastato ir uždega. To-! tam tikrose srityse, dirba 
kis žmogus užliepsnoja, kaip Jiems suteiktą žemę, tuom 
kokia žvakė.

Guksa yra pabėgęs 
italus ir su jais išvien 
riauja prieš Ethiopiją. 
karto Italijos fašistai gyrė
si, kad Guksa pabėgo su 
15,000 kareivių, o dabar ir 
patys pripažįsta, kad jis at
sivedė tik 1,500.

“Ethiopija” ar 
“Abyssinija”?

kraštą, savo laisvę ir todėl 
žudo paprastus vaikus, mo
teris ir net gyvulius, nes 

! ethiopai kareiviai jau moka 
slėptis nuo orlaivių.

ŠYPSENOS
Liko Dar Valanda

Apiplyšęs vaikinas klausė

Kelios savaitės atgal 
lijos fašistai paskelbė, 
jie išveža vieną diviziją, 
apie 15,000 kareivių, iš Libi
jos ir tuom pasiremiant rei-! 
kalavo Anglijos, kad ji at
šauktų kelis savo karo lai
vus iš Italijos pašonės. Mu-j labai pasipūtusio kunigo, kad

Ita- 
kad i

ssolinis tvirtino, kad tuom 
jis parodo savo “draugišku
mą” link Anglijos. Anglija 
to nepaisė. Dabar pasirodo, 
kad Mussolinis tuos savo 
kareivius perkėlė iš Libijos 
ant savo Rhodes salos, Tur
kijos pašonėje ir kaip tik į 
vieną iš Anglijai pavojingų 
pozicijų. Ant Rhodes salos 
Italija turi didelę savo karo 
laivyno bazę, Rhodes sala 
yra tik 250 mylių nuo .

tas jam pasakytų, kelinta va
landa.

“Pusė penktos,” tarė kuni
gas, pažiūrėjęs į auksinį lai
kroduką.

“Ant pusės šeštos, jūs gali
te eiti į peklą,” tarė driskius, 
ir leidosi bėgti. Besivydamas 
paskui, kunigas susidūrė su 
klebonu.

“Kam taip greit bėgi?” 
klausia jo klebonas.

. I Tas uždusęs ir paraudęs ta- 
Ang- r-. tenai tą niekšą?

lijos Cyprus salos, ant ku- jįs man liepė eiti į peklą ly
gios Anglija turi karo lai- gįaį ant pusės šeštos valan- 
vyno bazę ir tik 455 mylios Į 
nuo Suezo kanalo. Tik iš 
Rhodes salos Italijos karo 
laivai ir orlaiviai sėkmingai 
gali atakuoti Angliją Suezo 
kanale, Port Saide, Alexan
dra oje, Haifoje ir kitose jos 
svarbiose karo laivyno prie
plaukose. Taigi Mussolinio 
“draugiškumas” linkui Ang
lijos kaip tik yra atbulon 
pusėn — didesnis prisirengi
mas karan.

rios Anglija turi karo lai-
dos ?”

“Nereikalauji skubintis, dar 
turi beveik visą valandą,” ta
rė klebonas.

Ji Nori Žinoti
Diedas: “šiuolaik nesimato 

merginų, raustančių iš gėdos, 
taip, kaip senovėj buvo.” ♦

Onutė: “A, dieduk, žingei- 
du man labai, ką jūs joms to
kio gėdingo senovėj sakydavo
te?”

Surinko J. Šilingas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

;, tuom 
~ ,pat kartu eina karines par-

1 eigas. Jų tarpe yra apie 
i)as 30,000 kareivių, kurie pir- 

miaus tarnavę anglų, italų 
ir kitų imperialistų armijo
se, ir yra gerai išlavinti 
vartoti ginklus. Jie ir su
daro nugarkaulį reguliarės 
armijos. Ši armija ginkluo
ta šautuvais, kulkasvai- 
džiais ir turi kanuoles. Ka- 
nuolės prieš karą buvo dau
giausiai senos, bet dabar 
veikiausiai gaus naujas. Re
guliarę armiją apmoka cent- 

i ralinė valdžia. Ją vadovau
ja imperatoriaus paskirti 
gubernatoriai arba genero
lai, kurie vadinasi “Ras.” Ši 
armija sudaro apie 200,000 
kareivių.

Provincijų Armija.—Ethi-

ka-
Iš-

vieni 
kiti 
uni- 
Dr.

Ethiopiją ir dabar 
vadina Ethiopija, o 
Abyssinija. Columbia 
versiteto profesorius 
Richard Gottheil, sako, kad
istorikams ta vieta, kur yra 
Ethiopija, yra nuo senai ži
noma “Abyssinija”. Tas 
vardas paeina nuo arabiš
kos giminės “habish” ar

Triperio Pasėka

Aš esu 44 metų amžiaus. 
Gavau nuo merginų ligą tri
perį. Jau turiu 6 metai ir ne
galiu aš jos išvaryti. Daktarai 
sako, kad triperio nebėra, ale 
suėjo viskas kanalam Man pa- 
skauda kanalą ir paperšti, ir 
patinsta gyslos. Kai kada pa
tinsta ir kiaušinėliai. Ir iš ryto 
visada, kai paspaudžiu, išeina 
kokia tai sunka. Pirmiau bū-, 
davo pasirodo balti, o dabar 
tai lyg ir vanduo. t

“habash”. Daug šimtmečių j . ..os a’miia ja užiaį. 
pries dabartinę metų skait-|ko incijos lgšo^is. ši 
hnę ten apsigyveno tie ha-. armįja sudaJryta iš iiuOsno- 
bishai ir tas žodis paeina j jr mobilizuotų kareivių.
nuo semitiškų (žydų) gen
čių.

Kitas Afrikos tyrinėtojas 
E. A. Wallis Budge sako, 
kad “Ethiopija” paeina iš 
graikų kalbos kass reiškia 
“žemė nudegusiais veidais 
žmonių.” Gi “Abyssinija” 
reiškia—“Maišyta tauta” iš 
arabų kalbos. “Abyssinija” 
seniau vadino tik dabarti
nės šalies centrą, kurioje 
susidarė valdžia.

Bet dabartinės Ethiopijos

mus, jis tų dolerių iš kišeniaus 
vat nemeta ir gana. Jam tai 
biznis, o Jums “nervai,” rū
pestis ir bereikalingas glūdžių 
plėvelių erzinimas. Pasidaro 
cheminis plėvelių įdegimas — 
įdegimas vien tik nuo tų smar
kių chemikalų. Vis viena, kad 
pradėtum dažnai į nosis leisti 
kokių smarkių skysčių: iš to 
lyg kokia sloga pasidarytų. 
Taip ir šlapinamajam kana

le. I
Drauge, tokių, kaip Jūsų ’ 

atsitikimų yra daugybė. Daž- 
Baigiu ir nervus sugadinti, niausią su tokiais chroniškais 

opija pasidalinus į 16 pro- pas daktarą einu kasdiena. I triperiais taip ir esti, kaip kad 
vincijų — gubernijų. Kiek- Man švirkščia kartais baltų ir Jums daktarai pripažino, 
vienas gubernatorius turi vaistų, kartais juodų. Alkoho- kad triperio nebėra. Ligos pe- 
savo armiją, kuri vadinasi linių gėralų nevartoju, rūkyt rų nebėra gal jau ir gan senai, 

rūkau. Malonėkit patarti per Tai Jūs, Drauge, nebedarykite 
“Laisvę.” i tų švirkštimų, plovimų, lyg

A. . kad nieko Jums nebuvę. Tik
negerkite alkoholinių svaiga- 

Atrodo lyg ir paradoksas, lų ir vely nerūkykite. O tos 
Jums “daktarai sako, kad tri- Jūsų nabagės plėvės tegul te- 
perio nebėra,’’ o Jūs vis dėlto nai pasilsi gamtiškai ir atsi
einate pas daktarą net kas-1 gauna. Pamatysite, kad už ke- 
dien, ir Jums ten švirkščia vi-; lių savaičių ramiau bus ka- 
sokių vaistų. Jei triperio ne-'nale, ir veikiausiai tada jausi- 
bėra, kaip aš turiu palinkimo tės, kaip ir visai sveikas. Tuo

Ši armija sudaro apie ‘600,- 
000 kovotojų. Karo pra
džioje jie buvo ginkluoti 
kardais, durtuvais, šautu
vais ir vietomis kulkasvai- 
džiais. Veikiausiai, kad ka
ro bėgy j e ir ši armija gaus 
tinkamus ginklus. Kol kas 
prieš Italijos fašistus dau
giausiai dar tik kovoja Pro
vincijų Armija. Haile Se
lassie vis daugiau mobili
zuoja ir stiprina reguliarę 
armiją. Didina kiekį ir at
skiri gubernatoriai savo ar-

manyt, tai kokiem paraliam tarpu gyvenkit gamtiškai, hi- 
deginti, erzinti plėves viso-' gijeniškai. Paprastą, nesuga- 
kiais smarkiais skysčiais ? Ma-1 dintą maistą vartokite. Daž- 
nau, kad čia yra daugiau dak-; nai karštai pasimaudykite, ar- 
taro kaltė, ne kaip Jūsų. Dak
tarui, mat, biznis. Vaikščiok 
tu pas jį taip kas diena nors 
ir visą gyvenimą, ir, kol tu 
jam užsimoki už tuos įčirškini-

ba bent karštai pamaudykite 
orgną: tatai padeda plėvelėms 
ir audiniams atsigauti ir su- 
normalėti, po tų visų skaudžių 
spricavimų.



Pirmad., Lapkričio 11, 1935 LAISVfi

fe

. Puslapis Trečias

Kas ir Kaip Dabar Gali Nuversti Lietuvos
Fašistų V aidžią ir Sudaryti Liaudies Valdžią?

Mus pasiekė Liet. Kom-' kokiomis sąlygomis gal įvykti letariato diktatūros vyriausybė,1 Tokiu atveju mums rūpės, kad 
partijos Centro Komiteto ii-, politinė darbininkų klasės vie- bet paims į savo rankas uždą- į visos partijos ir organizacijos, 

i “Vi- nybė. ■ vinį gyveniman vykdyt revoliu- f dalyvaujančios bendrame darbi-
! cinius bendro fronto uždavinius, ninku fronte arba plačiame 
tai Komunistų Partijos pareiga, antifašistiniam liaudies fronte, 
bus rūpintis, kad būtų sudaryta dalyvautų kartu ir bendro fron- 
tokia vyriausybė. Komunistų1 to arba plataus antifašistinio 
Partija rūpinsis panaudot tokią 
vyriausybę arba savo dalyvavi
mą tokioj vyriausybėj, kad pa
lengvint darbininkų klasei pa
imt valdžią į savo rankas ir 
įkurt sovietų valdžią.

Mūsų partija pilnai pritaria 
tiems VII Kongreso tarimams, 
ir tais tarimais apsiginklavus 
mums lengviau bus įtraukti pla
tesnes mases į kovą prieš fašiz
mą. Ir Lietuvoj gal susidėt to-

gokas raštas, išleistas 
siems Lietuvos Komunistų 
Partijos Nariams, visiems 
darbininkams ir darbo žmo
nėm-’.” apie nuvertimą sme- 
toni. ' mėžimo ir sudarymą 
anti-lašistinės liaudies val
džios. Straipsny gvildenama; 
visa eilė labai svarbių klau-!

Mūsų kovoj mes negalim pa- 
sitenkint vien kova prieš nau
dotojų puolimą ir kovą prieš ka
rą ir fašizmą. Mums turi rū- 
pėt ir kova del valdžios. Nors 

, ir aišku, kad mums reikalingas 
j bendras frontas, kad greičiau 

° *.***. i nuverst fašistų diktatūrą, betSimų, todėl mes ji ištisai pa- . , , . ,. . . . . , . ....
duodame mūsų skaitytojams. 
—“Laisvės” Red. į
Kominterno VII kongresas! 

nriėmė labai svarbius tarimus1 
pie fašizmo puolimą ir Komu-

1 istą Internacionalo uždavinius 
del sudarymo bendro darbinin
kų klasės fronto kovoj prieš fa
šizmą. Drg. Dimitrovo kalboj 
ir VII Kongreso priimtoj rezo
liucijoj nurodyta, kas tai yra 
fašizmas ir kaip auga revoliu
cijos jėgos, kam yra reikalingas 
bendras darbininkų frontas ko
voj prieš fašizmą, kokie komu
nistų uždaviniai pavieniuose 
antifašistinio judėjimo baruose, 

^kaip reikia stiprint Komunistų

kartu daugeliui kyla ir tur kilti 
’. klausimas, o kas reikės daryt fa

šistų valdžią nuvertus.
Seniau, fašizmo klausimu bu

vo daroma daug klaidų ir buvo 
klaidingų ir žalingų nusistaty
mų. Jų buvo ir pas mus. Ne tik 
socialdemokratų daugybė, bet ir ^įos aplinkybės, kad jau bus 
visa eilė dešiniųjų komunistų'- — ■
mokino, kad fašizmas yra neiš
vengiamas dalykas. Jei fašiz
mas neišvengiamas, tai—dauge
lis galvojo—nėra ko kovot prieš 
jį, nes jis vis vien įvyks. Toks 1 
žalingas mokslas, aiškus daly
kas, kliudė kovai prieš fašizmą 
tose šalyse, kur dar jis nebuvo 
laimėjęs. Kaip lygiai buvo klai- 

Partijas, kovą prieš fašizmą ir j nusistatymų ir del fa- 
kovą už darbininkų klasės vie- ' šizmo nuvertimo. Kaikurie ko- 
nybę. Drg. Dimitrovo kalboj ir! munistai (su nukrypimu į “kai- 
VII Kongreso rezoliucijoj nuro- j pasidavusieji sektantiz-
dytos įvairios kompartijų klai- j 
dos, ypatingai smarkiai pabrė-

I jėgų nuverst fašistų valdžią, 
bet dar nebus pakankamai jė
gų, kad įkurt sovietų valdžią.

liaudies fronto vyriausybės su
daryme.

Kokios, mūsų nuomone, par
tijos 'galėtų prisidėti prie tokios 
vyriausybės sudarymo Lietuvoj ? 
Be Komunistų Partijos, galėtų 
prisidėt Lietuvos Socialdemo
kratų Partija, žinoma, jei ji 
prisidėtų prie bendro fronto. 
Jei visa LSDP neprisidėtų prie 
bendro fronto, tai jos sudaryme 
galėtų dalyvauti kairysis LSDP 
sparnas; kur nusistatymai už 
bendrą frontą auga ir vis augs.

(Bus daugiau)

Lietuvos Valstiečių Sukilimo Atbalsiai
(Korespondencija iš Lietuvos)

Prienai, spalio mėn. 21 d.
Ūkininkų sukilimą prieš 

žiaurią valdžią policija žvė
riškai slopino; .vartojo re
volverius, šautuvus ir ašarų 
dujų bombas. Krito kelioli-

. . i —

tik klaidingas, bet ir žalingas, ■ krito taip pat keliolika poli- 
ir jis kliudė ir kliudo mūsų ko- cįstų šioje kovoje. Vienok

s” ir pasidavusieji sektantiz- 
mui) mokino, kad fašizmą nu
vertus gal būti tik sovietų val-UUO) y dllldlAldl C“ ° t |

žiama sektantizmo žala. Visų džia. Ir^ toks mokslas buvo ne | ka kovingesnių ūkininkų 
partijos narių uždavinys per
skaityt ir visapusiškai apsvars
tyt tą rezoliuciją. Be to, mes 
pasirūpinsim išleist lietuvių 
kalboj ir d. Dimitrovo kalbą.

Nemaža klaidą daro ir mūsų galima bus nuverst tik tuomet, 
partija, nemaža sektantizmo (kada pribręs proletarinė re- 
yra ir mūsų partijoj. Todėl są- j voliucija, nes tik proletarinės 
ryšyj su darbu naujose sąlygo- revoliucijos pagelba gal būt už- 
se, mes apsiginklavę VII Kon- kariauta sovietų valdžia. O jei 
greso tarimais turėsim gerai taip, tai kol nepribręs proletari- 

’ —• 1 • • • *1 •» V I
L .....

pažiūrėt, kur reikia pataisyt kurie klysta, negalima nuverst!
• mūsų klaidas, kur reikia pa-1 fašistų valdžią. Arba dar aiš- •
• keist darbo būdus, kaip to rei- kiau: iš klaidingų nusistatymų ( 

kalauja naujos darbo sąlygos,1 reikia daryt tokią išvadą: jei 
kada visame pasaulyj smarkiau | šiandien nepribrendus proleta- 
pradėjo pult darbo žmones fa- jrinė revoliucija, tai šiandien

negalima kovot del greitesnio 
fašistų - valdžios nuvertimo, o 
vien reikia ruoštis prie proleta
rinės revoliucijos. Kartu tas 
klaidingas mokslas kliudo

vai prieš fašizmą. Jei fašizmą 
nuvertus gal būti tik sovietų 
valdžia, vadinas, fašistų valdžią

valstiečių kova dar tęsiasi, 
nors jau retesniuose atsiti
kimuose. Šiomis dienomis 
Suvalkijoj buvo nudėta du I 
policistai ir krito trys val
stiečiai. Žmonės vistiek ve
da kovą prieš valdžią slap- 

o__  _____  _____ o__ , ... - - - /ai grupuodamiesi, nors,
pernagrinėt visą ,mūsų darbą, revoliucija, tol, mokslu tų,! žinoma, ne muštynėmis, ale 

agitacija nuversti Smetonos 
diktatūrą.

Visuose miesteliuose pilna 
prilipinta prie sienų įvairių 
“ukazų” ir persergėjimų vi-, 
šokių komendantų. Bet kaip 
tik policija dieną prilipina 
savo lapus, taip greit nak
ties laiku jie būna nuplėšo
mi ir tose vietose atsiranda

drą darbininkų frontą, kad sėk
mingiau eitų kova su darbinin
kų priešais^ tai dabar tas klau
simas liko daug kartų svarbes-

•gviat

New Yorko šalpų raštinių tarnautojai pikietuoja. Išmoko jie pikietuoti, matyti, 
nuo tų bedarbių, kuriems buvo kapojamos pašalpos. Kuomet viršininkai pa
reiškė, kad iš šalpų raštinių bus paleista daug tarnautojų, tai jie ėmė ir sustrei
kavo. Na, o sustreikavus — pikietuoja. Tuomi jie ir laimėjo!

šizmas, o hitlerinė Vokietija su 
visu smarkumu ruošiasi į karą 
prieš SSRS su tuo, kad pakeliuj 
pagrobti Lietuvą.

Jei mes ir seniau ne vieną
kartą statėm klausimą apie ben- traukt į kovą del fašistų vai- darbininkų lapelių prieš vai-

Siv A’

žmonių Skurdu Norėjo Pa- kalėjimai prikimšta nekal- 
dengt Vagystės Nuostolius

Niekad valdžia taip bjau
riai, taip beširdžiai nelupo 
žmonių, kaip šiais metais, 
ypač sukilmų išvakarėse. 
Uždėdavo' ant nekuriu ant
ru kartu tuos pačius mokes
čius ; surasdavo visokių 
“nedoimkų”, nedamokėjimų, 
pabaudų ir pabaudų ant pa
baudų ! Ir štai, kada ūkinin
kai jau negalėjo toliau to 
pakęsti, stvėrėsi paskutinių 
priemonių—mušt policiją ir 
daryt revoliuciją!

Nori Karo arba Kitos 
Valstybės Užėmimo

Jūs man prisiuntėt skel
bimą, kuriame šaukiama 
Brooklyno lietuviai susirink 
ti protestuot prieš Hitlerio 
pasikėsinimą ant Klaipėdos. 
(Šios korespondencijos ap- 
laikytojas buvo pasiuntęs 
Lietuvon korespondentui 
plakatą—kvietimą- į bendrą 
lietuvių susirinkimą—Red.) 
Jūs protestuojat prieš Hit
lerį, o Lietuvos ūkininkai 
nori šauktis prie Hitlerio, 
kad jis išvaikytų tuos vagis, 
plėšikus, ir beširdžius žmo
nių žudikus. Pilni Lietuvos

bendroves direktorius La
penas pavogė net 18 milionų 
litų valdžios pinigų! Tokiai 
menkai šaliai, tai didele su
ma ! Lapenas pasodintas ka- 
lėjiman, bet tuo viskas ne
užsibaigė: dabar išėjo aikš
tėn, kad šias vagystes vyk
dė ne vien Lapenas, bet kar
tu dvi sesutės—Tubelienė ir 
Smetonienė (“tautos vado” 
pati!) Sakoma, Tubelienė 
buvo Lapėno meilužė (Tube
lienė yra tikra sesuo Sme
tonienės). Plačiai 'dabar 
kalbama, kad tas vagystes 
žinojo ir pats Smetona, ir 
jos buvo jam žinomos daug 
anksčiau, negu iškeltos vie
šumon. Tų vagysčių iškili
mas rišasi su valstiečių su
kilimu, del kurio buvo at
statyti du ministerial, o pas
kui sekė išėjimas aikštėn 
Lapėno su minėtomis poniu
tėmis didelės vagystės.

Apie šiuos bjaurius valdi- 
nikų ir tų ponių darbus vi
sur kalbama: ar būsi Kau
ne, ar Prienuose, ar kai
muose,—bet laikraščiai tyli, 
kaip nieko nežinoję. Mato
si, kokia aštri cenzūra da
bar yra Lietuvoj.

tų žmonių. Valstiečiams jau 
nebaisus nei karas, nei Hit
lerio atėjimas, sako, gal pa
sikeis gyvenimas, nes dabar 
jau vistiek turi būt galas- 
gyvenimo. Gal užims Lie
tuvą kita valtybė, tai visgi 
nebus taip sunku, kaip da
bar. žmones dejuoja, pri? 
siminę caro laikus.

Ot, tau ir sava lietuviška 
valdžia!

V J

Kazys. _ •
“Laisvės” Red. Pastaba.- 

Komunistai, kovodami prieš 
Hitlerio kišimą nagų pri^U 
Lietuvos, tuo pačiu kartu 
reikalauja, kad Lietuvoj bū
tų suteikta žmonėm civili-" ž 
nės ir politinės teisės. Ki-: • 
taip, sako komunistai, Lie- ” 
tuvos žmonės nematys skir
tumo tarpe Hitlerio ir Sme
tonos rėžimo ir todėl jie - 
atsisakytų ginti Lietuvos 
nepriklausomybę. Mūsų ko- - 
respondentas Kazys dabar ( 
tą nuomonę ir patvirtina,. 
Štai kodėl reikalinga nevil-, 
kinančiai pastiprinti mūsų,/ 
kovos už demokratinių lais-, / 
vių grąžinimą Lietuvos.. 
žmonėms! , ,

į

1 ■

■■

i

vežė Kaunan ir areštuotąjį. 
Neišleidžia nei po užstatu. 
(Gaila, kad užmiršau šio 
ūkininko pavardę).

Uždraudžia Turgus
Po valstiečių sukilimo 

daugelyje vietų, ypač Su
valkijoj, policija uždraudė 
turgus laikyti. O kur ir ne
uždraudė, tai retai kas va
žiuoja turgun—neveža sa
vo produktų parduoti. Spa
lio pradžioj buvau Butrimo
nyse turgaus dienoj, tai.pa
sirodė, kad policijos buvo 
daugiau, negu paprastų 
žmonių.

Tan turgun, be polici
jos, dar atvyko du autobu
sai karininkų iš Kauno. Ir 
kas keista, kad jie, vietoj 
važiuot didžiuoju keliu į 
Butrimonis, važiavo siau-; 
rais keliais, užuolankom, į 
bijodami, kad žmonės jų ne- 
perimtų ir neišmuštų...
Užmiršo Vilnių ir Hitlerį
Ūkininkų sukilimas tiek i 

įgązdino valdžią, kad jau 
visai užmiršo apie “vada
vimą” Vilniaus iš lenkų; 
taipgi užmiršo ir apie Hit- 

I lerį. Apie tai niekur nesi- j

t

džios nuvertimo tuos gyvento
jų sluogsnius, kurie yra nusi
statę prieš fašizmą, bet kurie 
dar nekovoja del sovietų val-

nis. Be to, dabar, kada darbo džios. Toks mokslas siaurina 
masės gauna vis naujus ir nau- eiles kovotojų prieš fašizmą, džlOS lapelių plėšy to jus.. Te- j 
jus smūgius nuo fašizmo ir nau- nes jis kovą del fašistų valdžios ko ir man keli darbininkų ' neį kalbu nei agitaci-
dotojų, kada auga jose yienybės nuvertimo tampriai riša su ko- ’
nusistatymas ir pasiryžimas ko- va del sovietų valdžios užkaria- 
vot prieš priešų puolimą, daug Į vimo. Tuo tarpu gal būt jau 
lengviau sudaryt bendrą frontą, tiek jėgų, kad jau bus galima

džią. šie lapeliai ilgiau pa- 
jbūna priklijuoti, negu val
diški. Mat, dabar policija 
bijo .naktimis gaudyti vai- j

išleisti lapeliai paskaityti . , Baisiausias dabar Sme.
Juose raginama nesustot _ : 4- rv •• 1 rt 4-1

kovot prieš kruviną vai- tonai dalykas—tai valstie
čiai, kurie smarkiai sudre-ler-viau sudaryt Denarą ironrą. tiek jėgų, kad jau bus galima džią; raginama organizuo-

DabarVniais laikais vis didesnis nuverst fašistų valdžią, bet dar • nalinn^nnti nrpqtuotiiq ^mo plesikų viešpatavimą.
socialdemokratų skaičius linksta > nebus tiek jėgų, kad užkariaut 
prie bendro fronto, nes vis pla-! sovietų valdžią.
čiau supranta reikalingumą eiti t Ką tokiu atveju daryt? Į tai 
išvien su komunistais. O dar pas 
ki-.us socialdemokratus -kyla 
mbitis apie reikalingumą susi
dėt su komunistais į vieną bend
rą partiją. Komunistai pilnai 
pritaria tokiems socialdemokra-

Ką tokiu atveju daryt? Į tai 
VII kongresas taip atsako: jei 
revoliucinis masių judėjimas 
tiek pakils, kad bus galimybė 
sudaryt bendro proletariato 
fronto vyriausybę arba plataus 

, antifašistinio liaudies fronto 
tams, ir VII Kongresas pasakė, vyriausybę, kuri dar nebus pro-

tis ir paliuosuoti areštuotus 
valstiečius.

Šiomis dienomis atvyko iš1 
Kauno du automobiliai po-1 
b’ciios Kruonin. Netoli 
Kruonio vienam kaime areš
tavo ūkininką. Padarius 
kratą, jo kluone rado rašo
mąją mašinėlę. Mašinėlę po
licija pasiėmė, kartu nusi-

Viską daro, kad nuramint 
' ūkininkus. Bet ūkininkai 
.sako: Tegul sau Hitleris 
užima ne tik Klaipėdą, bet 
ir visą Lietuvą, gal bus 
lengviau gyventi...

šiek Tiek Pagerėjo
Gyvenimas ’

| Po valstiečių sukilimo gy- 
, venimas biskį pagerėjo. Po- 
i licija mažai tąsosi po kai- 
' mus, ypač naktimis; nesi- 
kabina be reikalo, kaip pir
miau buvo. Krautuvėse dai
ktai biskį atpigo; už grū
dus ir už mėsą brangiau 
moka ūkininkams. Iš val- 

. valdžios pusės matosi žymių 
nusileidimų žmonėną.
Didelis Skandalas Valdžioj

Kaip tik tuo laiku, kuo
met valdžia buvo sudrebin
ta valstiečių, valdžioje kilo 
didelis skandalas: karinin
kų įsakymu buvo atstatyta 
iš valdžios vidaus reikalų 
ministeris ir žemės reikalų 
ministeris. O laikraščiai 
pranešė, būk jie pasitraukė 
iš savo vietų. Tuoj po iš-j 
metimui šių ministerių, iš
kilo aikštėn didelė vagystė 
valdžios pinigų: “Maisto”

STOKITE Į

LietuviŲ Darbininku Susivienjimą .•4

DABAR GALITE SUTAUPINTI NUO $2 IKI $5

Vajus tęsis šešis mėnesius, iki 15 d. balandžio, 1936 m

PER 5 METUS SAVO GYVAVIMO LDS JAU IŠMOKĖJO:

Į Vaikų Skyrių priimami vaikai nuo 2 iki 15 metų amžiaus.

Pašalpą ir apdraudą jūs čia gausite pigiau, negu kur kitur

Tėvai, Įrašykite savo vaikus; apdrauskite ir jy sveikatą ir gyvastį

Pašalpomis virš $86,000;
Pomirtinėmis virš $41,000.

Apie 2,000 sergančių narių- 
aprūpino tinkama pašalpa.

’* M -i.

Del platesnių informacijų kreipkitės j LDS 
kuopas savo kolonijoj arba Šiuo antrašu:

>ui-

Del virš 300 bedarbių narių, negalinčių užsimokėti duokles, suteikė progą 
pasilaikyti organizacijoj ir užtikrino jiem pašalpą ir apdraudą.

Dabar, laike vajaus, patapdami Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo nariu, galite sutaupyti nuo $2 iki $5, nes įsto
jimas j apdraudos skyrius žymiai sumažintas. Jaunuo

liams nuo 16 iki 25 metų dar mažesnis įstojimas.

Kuopos gyvuoja visose lietuvių didesnėse kolonijose, nuo Maine valstijos 
iki Californijos. Viso 167 kuopos. Jaunimo 32 kuopos.

Turtas siekia $110,000.
Narių turi virš 5000. Apie 1,000 jaunuolių. Virš 500 vaikų

TVIRČIAUSIA LIETUVIŲ ORGANIZACIJA
Finansiniu žvilgsniu Lietuvių Darbininkų Susivienijimas dabar tvirčiausia 

lietuvių savišalpos organizacija. Finansinė vertybė siekia net 168.15 nuoš.

W n

r l

Apdraudos Skyriai: $150, $300, $600 ir $1,000 
Pašalpos į Savaitę: $6, $9, $12.

Vyrai, Moterys ir Vaikai Gali Įstoti
LDS nariais gali patapti vyrai, moterys ir vaikai. Asmenys nuo 16 iki 
50 metų amžiaus priimami į suaugusių apdraudos skyrius. Visi jie 

veltui gauna laikraštį “Tiesą”, LDS organą.

Tuojaus įsirašykite į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą ir 
užtikrinkite sau tinkamą pašalpą ir apdraudą

DĖTUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y



Pirma#., Lapkričio 11, 1935 Puslapis Ketvirtas 
b.....I Į u.iHHrti

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

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

APLA Praeitis ir Dabartinis Gyvavimas
ir štai ko reikėtų. Reiktų vi- 

na-įsiems, kaip Centro Komiteto 
žo- nariams, kaip kuopų komite- 
pa-! tams, taip ir visiems nariams

Atsikreipiu į draugus 
drauges, APLA. narius ir 
res ir noriu tarti keletą 
džių apie mūsų brangią 
šalpinę ir apdraudos organi-į stoti didesniu veikiman, kaip 
zaciją. Gal kai kuriems at- raštu, 
rodo, kad nebereikia nieko joj naujų narių, stiprinti 
veikti, bet ištikrųjų veikimui ir tt. 
galo nėra. Argi tik priklau
some delei piniginio išrokavi- 
mo, kad tik gauti pašalpą ir 
pomirtinę? Juk darbininkiš
koj fraternalėj organizacijoj j 
veikimui nėra galo. !

APLA. yra trečia iš seniau-: 
šių fraternalių lietuviškų or
ganizacijų Amerikoje. Gyvuo
ja virš 25 metus. Per tą laiką 
prisiėjo viską pergyventi. Bu
vo sunkiausias atsitikimas, ka
da J. Aleksis nušvilpė $16,000 I Antras dalykas, tai 
ir pats kažin kur žuvo. Pitts-Į atrodo, kad yra pas 
burgho apielinkės APLA. kuo
pos tuojaus griebėsi už sun
kaus darbo pastatyti APLA. 
organizaciją ant naujų pama
tų, kurie po šiai dienai gyvuo
ja ir nei vienas narys nenu-^ kuopa laimėjo ir finansinis 2 
skriaustas nelaimėn patekęs, k p. stovis gana geras. APLA 
Ligos ir pomirtinės pašalp. bu- 2 kuopa dabar turto turi be- 
ir visiems išmokėta, nepai- veik'$4,000. Kas norite dau- 
sant kaip sunkiai dirbo Cen-’gjau žinoti apie APLA 2 kp. 
tro Pildomasis Komitetas. O teismą ir visą stovį, galite 
tame sunkiame laike daugiau-' kreiptis pas APLA 2 kuopos 
šia APLA 2 ir 9 kp. nariai. Tas narius ir gausite pilną paaiški- 
viršminėtas įvykis ištiko 1920 nimą. Vietinių kuopų nariai 
metais. Tai yra 11 metų nuo galite net į APLA 2 kp. susi- 
šios organizacijos susitvėrimo J rinkimus atvykt ir viską

Reikia pasakyti, kad nuo' sužinoti, 
to laiko dalykai gerai sutvar
kyta ir Centras nuostolių ne
turėjo, nors Rodgers 1932 me
tais ir bandė padaryti ,bet tas ( 
nepavyko ir ki šiai dienai nė- į 
ra,' nuostolių padaryta nei už

taip ir žodžiu, gauti 
kuopas

atrodo, kad dvi prie- 
stovi ant kelio mūsų 
augimui. Viena, tai 

vienybė su LDS. Dau-

naują kuopą, gaus $5.00 do
vanų. Yra tokių kolonijų, kur 
galima suorganizuoti APLA 
kuopų, tik reikia padirbėti.

;*Tad d ar sykį kviečiu visus 
brolius įr seseris stoti dar
ban — gauti naujų narių, or
ganizuoti naujas kuopas, pra
dėti nuolatos rašyti į organą 
“Laisvę” apie savo veikimą. 
Tuojaus pamatysime daug ge
resnes pasekmes. Kreipkime 
daugiau domės į savo darbus.

• J. Mažeika,
APLA Centro Ižd. Globėjas.

uz tai, 
kad jos atliko daug geriau sa
vo darbą be vyrų, negu su vy
rais.

Pelno nuo šios vakarienės 
liko $41.26. Visiems tariame 
širdingiausiai ačiū už atsilan
kymą ir parėmimą mūsų orga
nizacijos.

Parengime Buvęs.

bus. Kadangi žmogus nežino- Į nuoliai A. Grigiutei 
jo už ką ir delko jis aplaikė 
dovaną, tai pasigyrė kitiems 
darbininkams. Šnipai, išgirdę, 
pranešė vietiniams bosams ir 
už poros valandų čekis jau 
buvo atimtas iš to žmogaus, 
kad nemokėjo tylėti.

Čia aišku, kaip diena, kad 
nuo vienų atima, o kitiems 
slaptai duoda, kad palaikyti 
darbininkuose nelygybę ir ne
santaika.

Tiesiai galima sakyti, kad 
tie žmonės, kurie taip plėšikiš
kai skriaudžia darbininkus, ■ J. 11 U m II 
neturi sąžinės ne tiek, kiek 
laukinis gyvulis.

San-tekis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
| mą subatoj, 30 d. lapkr.-Nov. Bus 
1 koncertas ir šokiai. Paminėjimas 
įvyks Union Svetainėje. Apielinkės 
organizacijų prašome tą dieną nieko 
nerengt, bet madiniai dalyvaut šia
me prakilname parengime.

Rengėjai.
(266-268)

Kalbės Vincas Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius iš

Binghamton, N. Y
Man 

žastys 
APLA 
APLA
gelis laukia, kada įvyks vieny- 

ibė ir nieko neveikia. Nereikia 
laukti rankas sudėjus, bet rei
kia veikti — budavoti orga
nizaciją. Vienybė ateis ir ne
laukiama. Juk ir vienybei įvy
kus vistiek reikės veikti.

Antras dalykas,

Youngstown, Ohio
Ir Mes Šiek Tiek Krutame

I ka.
20 ; k

• Lakričio 5 d. atsibuvo AL
DLD 103 kuopos mėn. susirin
kimas. Narių atsilankė nema
žai. Iš raportų pasirodė, kad

Laisvės” vajaus kapi
tonas K. Urbonas darbuojas 
gerai. Taipgi “Laisvei” pa
sveikinimų rinkėja M. Kaz
lauskienė irgi neblogai dar
buojas, neužilgo ir vėl “Lais-i 
vė” gaus nuo mūsų gerą au-

PITTSBURGH IR APIELIN
KĖS LIETUVIAMS SVARBU

ALDLD 4-tas Apskritys rengia 
prakalbas, seredoj, Lapkričio 13, Li
berty (Lietuvių Darbininkų) Svetai
nėj, 1322 Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, Pa. Pradžia 7:30 v. v. Įžan
ga veltui, 
dienraščio i
ChicagosJ temoj: Ar karas išsiplėtos 
į pasauliai? Ar Vokietijos fašistai 
puls Lietuva? Kaip sudaryti ben
dras frontas prieš karą ir fašizmą, 
gynimui Lietuvos nepriklausomybės?

Visi lietuviai, Pittsburgho ir apie
linkės, visokių pakraipų, kviečiami 
dalyvauti. Po prakalbų bus klausi
mai ir diskusijos. Kiekvienas galės 
išreikšti savo mintį. Tie klausimai 
kiekvienam gana svarbūs.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys),

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Lapkričio 5 d. atsibuvo AL- 
vių Darbininkų Susivienijimo 

man 9 kuopos susirinkimas. Mūsų 
narius pajinis organizatorius F. Ma

dison prirašė kuopon net ke-lmus prieš Smetonos valdžią, 
tūrius naujus narius. Šia jie:

Vajola Damelienė 
Apolionija žukienė 
Magdalena Kazakevičienė 
Jonas Babis
Visi priimti vienbalsiai. Tai 

labai gera pradžia.
Girdėjau, kad vietinė LDS 

jaunuolių kp. spalio mėnesį 
irgi gavo 3 ar 4 naujus narius.

LDS 9 kuopa nutarė rengti 
vakarienę ir pasilinksminimą 

.paminėjimui 5 metų sukaktu- 
en Į vių nuo susiorganizavimo LDS 

ii 9 kuopos. Būtų labai gerai, 
APLA vajus eina silpnai. Ar kad dar gautumėme 4 ar 5 

čia nėra koks beviltingumas narius prieš minimą parengi- 
arba laukimas, kad kitas visajmą. Aš mislinu, kad mūsų or- 

I darbą padarytų? Draugai ir ganizatoriai tą atliks. Bet, ži- 
1 draugės, taip neturėti) būti, nome, ir mes visi turime pa- 

vieną centą, šiuo laiku APLA|No,s sunkus lalka1.- ™ geIbetL 
tuftas siekia $32,951.55. 
galima pasididžiuoti. Pagal 
narių skaičių, turtas gana di
delis.

Taipgi reikia priminti, kad i 
mūsų organizacijos veikimas 
pusėtinai silpnas. Atrodo, kad 
seniaus Centro Komiteto veiki
mas buvo aktyvingesnis, negu 
dabar. Per j 
metus nebuvo 
APLA nei iš 
Centro Komiteto. Gal kiti sa
kys, kad gana varoma agitaci
ja per spaudą? Teisybė, Cen
tro sekretorius veik kas mėne
siu rašo apie APLA stovį. Bet 
to’ negana. Mano supratimu,

nusiminimas delei sklokos už
puolimo ant APLA 2 kuopos. 
Bylą prieš APLA 2 kuopą 
buvo užvesta, bet nieko už
puolikai nelaimėjo. APLA 2

ereitus keturis 
^agitacijos už 
kutrpų, nei iš

Tai nar^ g^ima gauti, tik reikia! ---------
noro ir didesnio subrusdimo. Į Amerikos Lietuvių Darbi- 
Turime pradėti veikti bendro- ninku Literatūros Draugijos 
mis spėkomis. Ten. kur nesi-<90 kuopa ir gavo vieną naują 
randa kuopų, darbuokimės su-į narį. Reiškia, šiemet jau tri- 
tvėrimui naujų. '

APLA Centro Komitetas 
spalio posėdy nutarė suteikti 
palengvinimus įstoti į APLA- 
be jokio įstojimo mokesčio 
tiems, kurie išsibraukė delei:- 
bedarbės ar kitų priežasčių.!.
Tai didelis palengvinimas. Vi-| 
sai naujiems nariams irgi vi
sai mažas įstojimas — tik 50 
centų ant pirmo pomirtinės 
skyriaus. Antras tarimas nau- ■ voti Elzbietai Babienei už gar- 
dingas, tai kas suorganizuos i džius sūrius. Kada tik ji at

ivažiuoja į mūsų parengimus 
Į ar susirinkimus, tai visada ap- 
! dovanoja sūriu. Ačiū.Galutina Atskaita drg. Mažeikos 

Prakalbų Maršruto

vmis nariais pralenkėme 
1 tų metų kvotą.

p erei-

kp. ir 
dova-

APLA 24 kp., LDS 9 
ALDLD 90 kp. nupirko 
nų gražią fontaninę plunksną 

: Petrui Sodeikiui už jo teisingą 
: ir rūpestingą darbavimasi 

t'1 šiom kuopom. Tai rimčiausio 
būdo narys mūsų draugijose.

Beje, būtinai reikia padėka-

$16.58
10.45
27.61
28.64
24.93
22.18
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New Jersey Valstijoj 6 610 $3.35 $41.68 $11.90 $13.20
Connecticut 9 956 8.07 55.44 16.75 40.99 20.75
Massachusetts 16 2076 20.36 150.27 57.08 65.58
Philadelphia Apielinkėj 8 880 8.45 66.77 13,35 26.23 25.55
Shenandoah, Pa., — 9 Apsk. 6 415 3.90 38.43 10.00 8.00 15.50
Wilkes-Barre ir Rochester 7 630 4.20 56.56 5.00 9.79 30.59

52 5661 49.13 409.15 46.10 153.99

ĮEIGOS:
Aukų surinkta per prakalbas lėšų padengimui ir 

Lietuvos politiniam kaliniam
Apskr. ir kuopos dasidėjo del išlaidų padengimo

Viso

170.87 130.39

$409.15
46.10

$455.25

Spalio 29 d. ALDLD .
kuopa turėjo surengus p,rakai-' Kuopa paaukavo šiuo sykiu
bas. Kalbėtojum buvo drg. J.
Mažeika. Jis kalbėjo dviem 
atvejais veik per 3 valandas.
Dokumentaliai išaiškino ir pri- 
r o d i n ė j o, kokiose sąlygose 
šiandien randasi Lietuvos dar
bininkai ir valstiečiai, pabrėž
damas apie valstiečių išstoji-

apie darbo žmonių nepakelia
mą naštą vargų, apie bjaurią 
Smetonos fašistinę reakciją ir 
kruviną kankinimą politinių 
kalinių.

Šiose prakalbose susirinku
si publika vienbalsiai priėmė 
griežtą rezoliuciją Lietuvos 
valdžiai prieš jos žiaurų žudy
mą valstiečių ir darbininkų, 
taipgi prieš persekiojimą, kan
kinimą ir žudymą politinių ka
linių. Ši rezoliucija pasiųsta 
Lietuvos valdžiai—Smetonai.

L. P. Kliubui 20 dol. nupirki
mui „dauginus į kičiną viso
kių reikalingų dalykų; paau
kavo 5 dol. Kom. Partijos 
Agitacijos Fondui ir 5 
ALDLD Centtui. Nutarė 
sitraukt 25 egzempliorius 
jos brošiūros Komunistų 
grama Prašalinimui Karų 
Fašizmo. Taipgi į centro val
dybą blankos buvo išbalsuotos. 
Tai matot, kokių svarbių dar
bų mes nuveikiame.

M. P.,
ALDLD 103 k p. k ores p.

N. S. PITTSBURGH
Ketverge, lapkričio 14, Liberty 

(Liet. Darb.) svetainėj, 1322 Reeds- 
dale St., ALDLD 87 kuopa laikys 
mėnesinį ssuirinkimą. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nąriai kviečiami, 
dalyvauti, taipgi atsiveskite ir nau
ju narių.

Valdyba.

dol. i 
p ar- 
ii au- 
Pra-

ir

Nuo. Red.—Kadangi kitas 
draugas pirmiau parašė apie 
103 kuopos sėkmingą vakarie
nę, 
jos 
te.

tai iš jūsų korespondenci- 
apie tai išėmėme. įAtleisi-

WORCESTER, JVIASS.
Moterų ALDLD 155 kp. susirin- 

! kimas įvyks antradienį, 12 d. lapkr.- 
Nov., 8 vai. vakare, 29 Endicott St. 
Visos narės malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tyt.

ROBERT LIPTON 
įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Fin. Sekr. I). Lukienė.

(267-268) 
BALTIMORE, MD.

Komunistų Partijos 3-čia grupe 
rengia draugišką vakarą 15 d. lap
kričio, IRB svetainėje, 20 N. Cal
houn St. Pelnas nuo šio vakarėlio 
skiriamas del Baltimorės mokyklos, 
kurią Kompartija bando sutvert. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut 
šiame linksmame vakarėlyje.

Komitetas.
(267-268)

HARMAN

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybiy ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Drg. J. Mažeika ragino, 
kad ir pavieniai siųstų pana
šias rezoliucijas - protestus 
prieš Smetonos tokį kruviną 
rėžimą! Prisiminus, kad del 
valstiečių tų kovų ir politinių 
kalinių paramai reikia ir fi
nansų, paprašė susirinkusios 
publikos paaukoti pagal savo 
išgalę. Suaukota sekamai: A. 
Mačiukienė, J. Vaicikauskas 
ir X. Liužinas po $1.00; M. 
Liuzinienė, P. Mainionis, M., 
Paplauskienė, L. šimoliunas, 
J. Bob, J. Strolis, J. Kireilis, 
A. Pagiegala, L. Tvarijonas,
I. Vėžis, U. šimoliunienė, A. 
žolynas po 50c. I B. Zmitraitė, 
P. Grinius, E. (Strolienė, H. 
Pagiegalienė, R. Gabužiutė, P. 
Jasilionienė, S. Jasilionis, A. 
Virkaitė, E. Kiely, M. Beke- 
rienė, P. Pagiegala, M. Kul- 
bienė, V. Vitartas, K. Kapi- 
čiauskienė, B. Kaminskienė,
II. žukienė, V. Zmitraitė, Jo
nas Strolis ir P. Mikola j unas 
po 25 centus. Viso $16.86.

' Publikos buvo vidutiniai ir 
j visi ramiai klausėsi. Aukas 
Į atidavėme drg. J. Mažeikai.
Varde kovotojų už darbo 
žmonių teises, visiems aukau
tojams širdingas ačiū!

O. Girniene.

Elizabeth, N. J
MINERSVILLE, PA.

Svarbus Shenandoah - Minersville 
Apielinkės Draugams! ALDLD 9-tas 
Apskritys rengia 20 metų organi
zacijos gyvavimo jubilėjinį parengi-

Trumpos Žinios
Katalikai nebegali susitai

kyti tarp savęs. Vieną vakarą 
tarėjo net du parengimu. Tai 
buvo lapkričio 3 d. Lietuvių 
Laisvės Bendrovė surengė tea
trą “Gudri Močiutė,” keturių 
veiksmų komedija. Kunigas gi į 
surengė balių, kad pakenkti • 
Bendrovei. Bet niekas nereiš
kė. Kunigo pastangos buvo 
veltui. Svetainės Bendrovė tu
rėjo daug publikos ir, gerai 
pasisekė su vaidinimu veikalo 
“Gudri Močiutė.”

Šią svetainę kontroliuoja 
katalikai žmonės, bet kunigas 
bando jai pakenkti. Mat, sve-| 
tainė nepriklauso prie vysku- į 
po trusto, kaip bažnyčia. Kad 
šios svetainės bendrovės šėri- 
ninkai neaprašė vyskupui, taii 
reikia už tai jiems atiduoti 
kreditas. I

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

1

■NP

IŠLAIDOS:
Kuopos pasiliko savo išlaidom padengti 
57-dienų alga-sugaištis po $1.50 dienai 
Kelionės lėšos

Viso
IŠSmus kelionės lėšas ir visas kitas išlaidas

$153.99
85.50
85.37

___  _ ______ liko 
revoliuciniams politiniams kaliniams $130.39; dar pridedant i 
gautas nuo drg. fitchburgiečių tam tikslui aukas $9.68, tai 
kartu $140.07.

J. Mažeika.
Nuo Red. Pennsylvania valstijos smulkmeniškas atskaitas 

neskelbiame, nes kiekvienos kolonijos prakalbos buvo aprašy
ta*atskirose korespondencijose.

Šiame mieste yra apie 12,- 
000 bedarbių. Su pradžia’lap
kričio didelė dauguma dirba 
prie WPA darbų ant kelių, 
prie akmenų ir tt. Čia darbas 
varoma dideliu skubumu. 25
žmonės per 6 valandas pri-. 
krauna 85 didelius trokus ak-, 
menų. Įsivaizdinkite, koks di- j 
delis turi būti skubinimas. To-; 
del daug darbininkų sūsižei-į 
džia rankas, kojas, arba patę- 
sia strėnas. Susižeidęs, nieko metų sukaktuvių vakarienę ir' 
negauni mokėti per 10 dienų. 
Paskui jau pradeda mokėti po 
$25 į mėnesį.

Už darbą buvo nustatyta 
mėnesinė mokestis $55 pa
prastam darbininkui. Spalio 
mėnesį beveik didesnei pusei 
darbininkų nusukę mokesties 
po $10, $12 ir $15. Ir kur tik 
klausi, ar teiraujiesi, niekur 
negali surasti atsakymo, kuri 
dingo tie pinigai. Visi “teisin-- 
gi,” nė vieno’nėra kalto. Mat, 
visi mokestiniai čekiai pareina į °’ ^a.Ivo.,V>’. bi

| Literatūros Draugijos darbus 
Jr nurodė, kaip yra lengva 
prie jos priklausyti. |.

Reikia atiduoti didelis kre-
Tie grafteriai padarė klai- į ditas draugėms moterims ga- 

dą. Lapkričio 2 d. vienas dar- spadinėms V. Grigienei, M. 
bininkas gavo $10 vertės čekį Kazlauskienei, J. Kukauskie- 
specialiame laiške iš Colum- nei ir Joškienei, taip pat jau-

Hudson, Mass

Apsivedė jauna porelė, Jo
nas Zegreckas su A. Burge- 
liute, brooklyniete. Šiuo laiku 
jaunavedžiai apsigyveno Eli-' 
zabethe. Jonas Zegreckas yra! 
linkęs priė darbininkiško ju
dėjimo. Jaunai porai linkime 
laimingo gyvenimo.

Ukrinas.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1161 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

.Kampas Union Avė. ir Grand St.
485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

103Lapkričio 2 d. ALDLD 
kuopa surengė paminėjimą 20

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Bronkoton”

V

šokius. Kadangi buvo gerai 
garsinta, tai ir publikos susi- 

i rinko, kaip vietinės, taip iš ki
tų kolonijų, gražus būrelis. 
Bevakarieniaujant d. V. Gri
giene paprašė 
minti ir 
kalbėti 
reikšmę 
20 metų

! Pirmas kalbėjo d. žalimas, 
i worcesterietis, antraš d. S. 
Reikauskas, shenandorietis ir 
ristikas J. Bakšys. Visi trum- 

iš Columbus, Ohio. O iš Co-Lpai >r gražiai issmeiske apie ' I lun ii rvi i o n O vKlici

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

$324.86 lumbus grafteriai slapiai siun------------ --- i lUiiiMuo oiaptcu oiuu

i tinėja čekius savo draugams ir
šnipams.

visus apsira- 
pakvietė svečius pa- 
apie šios draugijos 
ir jos nuveiktus per 
darbus. Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 

te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius jūsų vaikui, užeikite j 

vaistinę ir nusipirkite butelį.

“BRONKOTON”
D-RO L. GRIČO

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, gazai, šir
dies pykimas arba praradimas no

ro valgyt, naudokite

“GASTROTON”
D-RO L. GRIČO

102 Kent St., B’klyn, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

I

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street
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Klaus Neukrantz

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

(Tąsa)
“Berlyno-Lankwitz kuopa Sozialistis- 

che Arbeiterjugend (SDP Jaunuolių Or
ganizacija) priėmė rezoliuciją, protestuo
jančią prieš išbraukimą, per buvusios 
SDP partijos vadus, partijos nario Otto 
Mucke, kuris dalyvavo Gegužės demon
stracijoj. Rezoliucija skamba: ‘Mes už
giname mūsų grupės dalyvavimą ir mū- 

^sų grupės vado ir delegato dalyvavimą 
^Gegužės demonstracijoj. Kampanija 

šmeižtų prieš demonstrantus, kurių pilna 
SDP spauda nuo Pirmos Gegužes kru
vinų įvykių, yra lyginai atkreipta prieš 
mus. Mes neskaitome uždraudimą de
monstracijos kaipo išimtiną patvarkymą; 
priešingai, mes pripažįstame kaipo dar 
kartą patvirtinantį faktą, kad SDP vadai 
vis mažiau ir mažiau dirba darbininkų 
naudai, o vis daugiau ir daugiau kapita
listų naudai. Mes atrandame šį SDP el
gesį priešdarbininkišką ir šiuomi rezig
nuojame iš S.A.J.’ ” 
Bochum, geg. 24. (Nuo mūs specialio 
korespondento.)
“Hugo Dreckmann, narys Werne Miesto 
Tarybos ir per ilgus metus prezidentas 
t$DP vietinės kuopos, prisiuntė savo SDP 
narystės knygutę sykiu su aplikacija į 
Komunistų Partiją redaktoriui laikraščio 
Ruhr Echo; kartu prisiuntė laišką su pa
aiškinimu politinių priežasčių tam žings
niui. Dreckmannas buvo SDP nariu nuo 
spalio 1-mos, 1904 metų, tai yra, apie dvi
dešimt penkis metus.”
Gegužės 26, 1929 (“Vorwarts”):

(Editorialas.—Atidarant SDP Parti
jos Konferenciją Magdeburg.)

“...Kadangi yra neišvengimas nepa
sitenkinimas socialdemokratija, tai tik
rai bus, kaip ir visuomet kad buvo, daug 
kritikos Partijos politikos rezultatų klau
sime. Bet nesimato mažiausios sugesti
jos tarpe eilinių narių, kad darbininkų 
reikalus gintų geriau bile kita partija, 
grupė bei sekta. Nežiūrint, kokie dideli i 

*<iorai būtų, idant partija būtų kitokia 
daugelyj klausimų, kaip kad ji yra šian
dieną, visi yra vieno supratimo, kad So- į 
cialdemokratinė Partija, ir tik Socialde
mokratinė Partija tepajėgia vesti dar
bininkus prie pergalės.

Friedrich Stampfer.”

Žinios iš UMW of A 1-mo Distrikto
jie neva rašėsi’ ant peticijos 
prieš Rusijos anglį, o tikreny
bėje buvę, kad jie balsavę už 
žmones, kuriuos komp. stačiu
si į tas tarnystes. Bet čia kon. 
pirm, sustabdė kalbėti apie tą 
klausimą, nes tai esą trijų 
distr. konv. reikalas.

Ketvirtos Dienos Sesijos

šiose sesijose buvo skaito
mos rezoliucijos ir jų priėmi
mai. Tarpe jų likosi priimta 
rezoliucija, kurioje i______ .
jama Californijos gub. ir prez. 
Roosevelto, kad jie paliuosuo- 
tų T. Mooney ir Billingsą, kai
po nekaltus. Antra svarbi re
zoliucija buvo ta, kad reika
laujama, kad valdžios darbų 
darb. dirbtų tik 6 vai. ir po 
GOc už vai. Magaryčioms, 
prieš viršininkų norą, likosi 
priimta kita rez., reikalaujan
ti trijų distr. konvencijos, kad 
tarpo būsimų reikalavimų ba-

Konvencija

Scranton, Pa. — Spalių 21 
d. Čia prasidėjo šio distrikto- 
paprasta dvimetinė konvencija 
ir tęsėsi iki spalių 25 d. Vos 
tiktai spėjus susirinkti dele
gatam, tuoj pribuvo šio miesto 
majoras Davis ir Centralinės 
Scrantono Darbo Unijos pre
zidentas Devine, pasisiūlyti, 
.kaipo advokatai-mokytojai an
gliakasiams, kaip jie turi savo 
reikalus vesti. Jų siūlymosi 
reikalas buvo, mat, tame, kad 
baigiantis senarh kontraktui, 
šioje konvencijoje mainieriai 
nesvarstytų apie statymą dide
lių reikalavimų baronams da
rant naują kontraktą. Na, ir 
su dideliu strioku jie “prirodi
nėjo” konvencijai, kad perei
toji Anthracite Savaitė “įro
džiusi”, kad naudotojai kie
tosios anglies dauginosi ir įsta
tymiškai sutvarkytas minkšto
sios anglies biznis duodąs di- ronams būtų reikalaujama 6- 
delių progų kietosios anglies šių vai. darbo dienos kietosios

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5925 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 af 15 Withers St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises. I

FRANK^GIFFQNE
15 Withers St., . " Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4239 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 145 Mcserole Ave., Borough of . 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ' 
on the premises.

JAMES GILDEA
145 Mcserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under > 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 238 Wyckoff Ave., Borough of

of Kings, to be consumed

JOSEPH SCHNEIDER
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2198 has been "issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Co”- , 
trol Law at 537—86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTINE AICHELER
537—86th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2855 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 932-934 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSTANTINO CASTELLANO 
932-934 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5964 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5877 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 1352 Greene Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

URSULA TYDECK
1352 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5892 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 253 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GERKE
253 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
I RL 6031 has been issued to the undersigned 
j to sell beer, wine and liquor at retail under • < > • 
■ Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- ' 
' trol Law at 727 Franklin Ave., Borough of • 

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

JOHN McGINLEY and 
CHARLES Me CAFFERTY

727 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y,

■ ’4
& 4 
r I

... I Brooklyn, County reikalau-l on the premises.
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Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License* No. «. 
B 5262 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of, , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

, 268 Broadway, Borough of Brooklyn, County . 
[ of Kings, to be consumed on the premises. 
| PLAZA ASSEMBLY. INC.,

268 Bi'oadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A 10020
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
4824—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 

i County of Kings to be consumed off the 
premises.

PETER II. BECKMANN
, 4824—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

ANNA DROEGE
St. Brooklyn, N. Y.

is hereby Riven that License No. 
has been issued to the undersigned

Beverage 
Avenue, Borough

' ■ - ■

Geg. 26, 1929.
Policijos Prezidentas, Dept. IA.

Tgb.-Nr. 458 IA 1-29.
Die Rote Fahne Redaktoriui, 
Berlynas C. 25,

Kleine Alexanderstrasse 28.
“Šiuomi prisiunčiu užtvirtintą kopiją 

laiško, kuris buvo išsiųstas šiandieną lei
dėjams ir redaktoriams “Die Rote Fah- 

< ne,” jūsų informacijai.
(Pasirašo Zorgiebel.”

(Užtvirtina)
Peter, Pol. Kzl.-Padėjėjas.

(Antspauda.)
“ ‘Šiuomi aš, sulig par. 7 ir par. 21 Re

spublikos Apsigynimo Akto liepos 21, 
1922 (Reichsgesetzblatt S. 585) uždrau- 
džiu leidimą laikraščių “Die Rote Fahne” 
ir taipgi “Das Volkecho ir “Volkswacht” 
per keturias savaites iki birž. 22, įskai
tant. Šis uždraudimas padengia bile iš
leidimą naujo laikraščio, kuris savo turi
niu pasirodys, kad tai senas laikraštis. 
Apeliacija prieš šį patvarkymą yra leis
tina per dvi savaites nuo aplaikymo die
nos. Originalas apeliacijos su dviem ko
pijom privalo būt man prisiųsta.’

PRIEŽASTYS:
Sekanti punktai telpa “Rote Fahne” 

•No. 104 už geg. 25 d., 1935, paragrafe 
‘Legališkai ar nelegališkai—kova bus tę
siama,’ iš straipsnio ‘Ar Maskva kalta?’:

“ ‘Komunistų Partija ir revoliucinis 
proletariatas sustiprėjo per Pirmos Ge
gužės kovas. Nedasileido save išprovo
kuoti prie galutinų mūšių, bet priėmė 
mūšį ir tęs kovą visomis priemonėmis, 
legališkai ir nelegališkai. Komunistų 
Partija kaipo avangardas išnaudojamų
jų ir prispaustų masių atvirai pareiškė, 
kad Zorgiebelio užmušystės nuo geg. 1 
iki 3 atidarė naują klasių kovos stadiją, 
stadiją, kurioj socialfašizmo atviras bru-

13, 
su-

tališkumas tarnauja kapitalistinei siste
mai, kuri istorijos pasmerkta mirčiai,, 
stovi prieš geležinį pasiryžimą ir pasi
rengusį pasiaukojimd darbininkų klasės. 
Komunistų Partija pareiškia aiškiai ir 
atvirai, kad tik spėka nuvertimas buržu
azinės valstybės tegali padaryti galą vi
sokiam terorui kapitalistinio režimo, mi- 
lionų išnaudojimui, ir baisenybėms prisi
artinančio imperialistinio karo.’

“Tame pačiame nfimery mes skaitome 
straipsnyje “Tiesa apie Pirmos Gegužes 
Kraujo Puotą,’ paragrafe ‘Berlyno dar
bininkai demonstruokite’:

“ ‘Tikrenybėje, tai tik buvo herojiška 
kovos disciplina, darbininkų masių pasi
ryžusi atspirtis, kas pridavė Pirmai Ge
gužes charakteringą pavidalą, neatsižvel
giant į policijos terorą. Policija dūko, 
draskėsi, vartojo vandens dūdas—masės 
pasiliko savo vietoj. Policijos kordonai 
varinėjo susirinkusius darbininkus iš vie
tos į vietą sadistiškų kazokų brutališku- 
mu, trempė arklių kojomis, bet už ke
lių minučių masės vėl grupavosi, ir vėl 
kontroliavo gatves. Berlyno darbinin
kai davė pergalingą įrodymą savo hero- * 
jizmo Gegužės Pirmoj!’

“Šie punktai užgiria Berlyno darbinin
kų priešinimosi policijos prezidiumo de
kretams. Jie yra logiška išvada reikala
vimų, kuriuos Komunistų Partija išstatė 
prieš Gegužės Pirmą “Rote Fahnei” ir 
kitur, kad darbininkai neturi klausyti 
demonstracijos drausmes vasario 
1929, bet, priešingai, privalo spėka 
laužyti.

“Panašūs reikalavimai rodo, kad
munistų Partija yra ta organizacija, pa
vojinga valstybei sulig parag. 129, St. G. 
B., nes yra dalis tikslo ir darbo trukdyti 
arba nedaleisti administracijos žings
niams nelegališku būdu, kitais žodžiais, 
spėka. Argumentas, kad tegalima pa
naikinti visokį terorą kapitalistinio reži- 
mtrper spėką, ir kalba apie milionų iš
naudojimą ir baisenybes prisiartinančio 
imperialistinio karo, tarnauja statymui 
pavojun konstituciniai įsteigtai respubli
kos formos valdžiai, ir dar daugiau, pri
rengti dirvą konstitucijos nuvertimui per 
spėką. “Rote Fahne” spausdinimu Ko
munistų Partijos tuos argumentus, 
(“Rote Fahne,” Kom. Partijos organas) 
aktyviai remia savo špaltose organizaci
jos tikslus, priešingus valstybei... Pa
tvarkymai nustatyti paragr. 7 ir par. 21 
Protekcijos Respublikos Akte į tai atsa
ko. Tokiu būdu uždraudimas pateisina
mas.

“Paskirtas ilgiausia leistinas terminas 
uždraudimo todėl, jog nežiūrint, kad lai
kraštis buvo uždrausta už tas pačias 
priežastis nuo geg. 2 iki 23, 1929, tačiaus 
jis tęsė tą pačią politiką.

(Pasirašo) ZORGIEBEL.”
(Policijos Prezidento Antspauda.) 

Liudininkas: (Parašas galimas gauti).
SKYRIUS XIII

Galas ir Pradžia...
Geg. 28 d., kuomet Kurtas Zimmer

mann grįžo vakare, namo, rado virtuvės 
langą tamsų, kaip ir visuomet nuo Pir
mos Gegužės. Bet pereinant per kiemą, 
po sunkaus dienos darbo, Hoffmano žmo
na užkalbino jį. Laiškas atėjo su polici
jos ženklu ant voko. Jai sakė apie tai 
laiškanešis, kuriam nuo senai yra žino
ma kiekviena tarpgatvio šeimyna. Buvo 
jau tamsu jai pamatyti staigų Kurto vei
do persikeitimą. Bematant jis pranyko 
priemenėj. Virtuvėj stiklas gazo lem
pos virpėjo jo rankose.

Siauras oficialis vokas. Nesimatė 
siuntėjo vardo. Pakėlė laišką prie švie
sos, tarytum tas ką jam pasakys. Žiū
rinėjo dar kelias minutes ir paskui ati
darė voką:

Kalinių Ligoninė, Berlyne,
Lehrter Strasse,

Tgb.-Nr. HI-126-29, Dept IA.
Berlynas, Geg. 27, 1929. 

Herrn Kurt Zimmermann.
Berlin N., 

Koslinerstrasse,
(Bus daugiau)

I NOTICE is hereby given that License No.’ 
RL <6008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under' 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-1 
trol Law at 4-5 Newkirk Ave., A-K-A 
600-2 East 16th St., Borough of Brooklyn, 

' County of Kings, to be consumed- on the ’ 
premises.

LA SALLE R. & F. CO., INC. 
4-5 Newkirk Plaza A-K-A 600-2 E. 16 St- 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6122 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 29 Rock Street, Borough of r. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

■ on the premises. < <

29 Rock

8-nių vai. alga.
Penktos Dienos Sesijos

Šiose sesijose vėl kilo ginčai 
del duoklių padidinimo. Vieni 
visai tam buvo priešingi, o an
tri stojo už tai, kad leisti re- 

umui. Tačiaus suglau
dus savo jėgas distr. viršinin
kams ir pavarius stiprią agita
ciją tiž tai, vis gi likosi tari-

on tho premises.
VINCENT I. MILLER

2802 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5878 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 15f Utica Ave., Borough .of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK G. 
PROSPECT BAR

154 Utica Ave.,

delių progų kietosios anglies 
bizniui pašokti taip augštai, 
kad perviršys bile kbkį iški
limą buvusį bėgyj pereitų 20 
metų. Tiktai, kad to atsiekus, 
reikalinga nereikalauti nieko 
nuo baronų darant naują kon
traktą. Nėra abejonės, kad šie 
“filozofai” tiksliai užprašyti 
buvo kompanijos. Bet konven- ferendun 
ei ja daug atydos tam nekrei
pė.

Pirmos Dienos Sesijos

Pirmos dienos sesijose išda
vė raportą sekr.-ižd., kur su
žymėta įplaukos ir išlaidos. 
Narių distr. turi 45,000. Įplau
kų gauta $872,703 (pusę tų 
įplaukų atsiėmė Lewisas). Dis
trikto ofisas išleido pinigus 
sekančiai: algomis išsimokėta 
$143,093; koteliuose praūžta 
$29,851; geležinkeliams $19,- 
355 ir įvairioms išlaidoms 
$99,726. Nors tatai dviejų me- > | 
tų išlaidos, vienok iždas pra
švilptas iki centui (bėję, vie- 

j'nas ketvirtadalis įplaukų pasi- 
'. Už šias 

pinigų tatai ir yra šios 
. umjuo valdomoji mašina taip 
Į drūta, kaip uola, kurią 

sujudinti eiliniams

mas pravestas, kad būtų pa- i ■ 
kelta 25c. mėn. daugiau ir tas ■ 
paduoti trijų distr. konvenci- ■ 
jos apsvarstymui. ■

Čia nutarta, kad distr. dėtų I 
daugiau pastangų organizavi-, 
me neorganizuotų kasėjų taip, g 
kad iki darymui naujo kon
trakto visi būtų organizuoti. | 
Susidėjusoms aplinkybėms, i 
kad jau iki šiol prezidentauja g 
Kosih, vietoje Boylano, kuris 
jau turi “taikymo boarde” g 
darbą, konvencija nutarė, kadi 
Boylanas formaliai^ rezignuo- 
tų bal. 1 d., 1936 m. Boyla-1 
nas ir visas štabas buvo išrink
ti birž. mėn. ir ši konvencija 
turėjo juos užtvirtinti. Bet kad 
jie užbėgo konvencijai už 
akių begaudydami riebesnius 
darbus, tai konvencija juos 
taip “nubaudė.”

Požeminis.

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių,

** šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausią 

būdą sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Antros Dienos Sesijos

Į šias sesijas pribuvo cen-
■ tralinis UMWA sekr.-iždin.
■ Thomas Kennedy. Jo čia pri- 
' buvimas buvo reikalingas tik 
! tam, kad paantrinti kalbas, 
į pasakytas per Davis ir Devine 
■ir kad eiliniai nariai neuž- 
; mirštu, kad jie turi “geriau
sius” vadus ant svieto. Jis rė- 

' žė prakalbą girdamas uniją,
! kad ji šiuo tarpu esanti įta- 
j kingiausia ir turinti visą eilę 
į valdininkų sau už draugus 
I Washingtone. Ji jau daėjusi ir 
iiki to, kad “diktuojanti” val- 
! džiai, kokius darbininkams į- 
I statymus leisti. Dėjo, visomis 
j keturiomis, Lewisui, savo bo- 
jsui, laurų vainiką už jo' “did- 
I vyriškumą” kovose su baro
nais už angį, reikalus. Lewisas 
esąs “čampijonas” visų vadų. 

! Prie to, Kennedy agitavo angį, 
už 7-nių vai. darbo dieną ir 
tik tiek tereikalauti nuo ba
ronų.

I šioje sesijoje vadų pakali
kai reikalavo, kad jie pasi
keltų narines duokles nuo $1 
iki $1.50 mėnesiui. Sumany
mas toj sesijoj neišdegė.

Trečios Dienos Sesijos

’ šiose sesijose daugiausiai 
argumentuota svėrikų ir de- 
kiuotojų tarnavimo laikas. 
Nors pagal lokalų ir distr. 
konstituciją tie tarnautojai ne
gali ilgiau tarnauti, kaip du 
metu, bet tikrenybėje jie ištar
naują po 15 metų ir ilgiau. 
Toks ilgas pasilaikymas tar
nystėj nešąs žalą unijai-loka- 
lartis, nes ilgainiui jie pasilie
ka kompanijos tarnai, o ne 
mainierių. Vienas delegatas 
pranešė, kad viename lokale

SKAITYKIT IR PLATIN-1 
KIT “LAISVĘ”

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintele Lietuviška Vaistine Worccsteryje.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
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Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų jstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus,

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.

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

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

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

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršinine 
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- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilj į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

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

$225
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Puslapis šeštas LAISVE

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Tūkstančiai Studentų Išstojo Prieš Karą

• Penktadienį studentai ture- kišus bile karan. Brown, prieš 
jo savo mobilizaciją už taiką. > pradėsiant skaitymą, pastebė- 
Šiuo kartu New, Yorko ir jo susirinkusiemSi įa(j prezi- 
Brooklyno studentai atsiekė , . t, u- -, . . . _. dento Robinsono yra (sakytasvarbų rekordą, laimėjo mo- . , ,ĮrvVi» „r?. ’ uereikalauti balsuoti ant pa-
pažinimą daugelyje kolegijų ir 
augštųjų mokyklų. Kitas svar
bus dalykas, tai skaitlingas iš-| 
stojimas studentų. Visokių re-' 
liginių ir politinių pažvalgų i 
studentai klausė studentų va-| 
dus ir mokytojus pasmerkiant studentų numaršavo 
karą.

Net Miesto Kolegijos prezi- dalyvavo visos eilės 
dentas Robinsonas, kuris ana studentai, 
metą pliekė išstojusius studen- kad New Yorke dalyvavo iš- 
tus lietsargiu ir pats nuo to į- stojime 6,000, 
gavo pravardę “ambrella,” iš-'5,000. 
stojusių studentų įtakoj buvo’ Studentai gavo pasveikini- 
priverstas mitingui ] 
kauti.

Per tris minutes studentai 
sveikino studentų organizaci
jos pirmininką Robert Brown, 
perskaičiusi pareiškimą, rei
kalaujantį neremti valdžią įsi-

VirVl.i venini/,, rxfinioli U CFC1K iii U U L1 UaiSUUU ttlU -------------’ --------------------------------- * t ~~

: reiškimo. Perskaičius pareiški- darbių Tarybą tegul, padeda
mą, pasipylė aplodismentai, 

■ kurie reiškia, kad studentai 
! nors ne tiesioginiai balsavo už 
pareiškimą.

Daugelis Miesto Kolegijos 
prie Co- 

| lumbia Universiteto. Išstojime 
’ 1----  —‘mokyklų

Apskaičiuojama,

o Brooklyne

Pirmad., Lapkričio 11, 1935

apsėti visą Lietuvą mūsų bend
ro fronto pareiškimais, o dir-l 

| bant kartu ir kitoms sriovėms , 
'Lietuvos masių pasiekimas yra1 
užtikrintas be Smetonos valdo-

pakeiti pašaipą 25%, duotf Pasikalbėjimas su Kily Srio-; 
gas ant pašalpos darbų, tad V1Ų LaikraSClŲ KedaktOnSIS j 
dabar tegul jie išpildo savo 
prižadėjimus.

Jūs, sako Marta, balsavote i Atėjus žinioms, kad buvusieji 
už juos ir išrinkome juos į vald- 
vietes, todėl šaukite juos į Be-

mo susisiekimo aparato pagel- 
bos.

(Pabaiga rytoj)

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

Hį KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
1 Šis didelis nupiginimas tik trumpam

Hl laikui, tuojau naudokitės proga.
SUSIRINKIMAI

| LDS 13 KP. NARIAM 
Šį trečiadienį, 13 d. Lapkr.,

įvyks LDS 13 kp. mėnesinis su- 
T . , ., . . . . sirinkimas Kiburio svet., 950
Lietuvos nrezidentai ir mimste-' T .Ol, . . , . Jamaica Ave., Brooklyn, 8 v. v. nai pirmininkai Stulginskis, TT. . . . .x Tr ,, ,
Grinius, Sleževičius, Dovydaitis, ■V,S1 nanal Prlbuklt- Valdyba. 
Galvanauskas, Tumėnas, Bistras 
padavė Smetonai pareiškimą, i 
kad pagerinimui Lietuvos pa
dėties, jų žodžiais tariant: “ne

Lietuvos Reikalais

| Whiskey A Blend
! ALL STHAlCHT WMliiili :t

jums iškovoti tą, ką jie jums 
prižadėjo. O jeigu jie to ne
darys, tai jūs žinosit, kad jie 
yra prigavikai ir kad jūs esate 
apgauti, tada ateityje žinosit,' atidėliojant turėtų būti .sudary- 

, kaip nuo jų apsisaugoti ir bal- ta tautos pasitikėjimą turinti 
suosite už Komunistų Partijos vyriausybė, kuri tuojau sušauk- 
kandidatus.

Iš Omano Prakalbų

Ketvirtadienio vakarą LDS 
pirminiu- mą nuo Angelo Herndon, ku-j Jaunimo 200 kuopa surengė

tų tautos atstovybę,” šių žodžių 
rašytoja nuėjo pas kitų sriovių 

• laikraščių redaktorius pasikal- 
j bėti tuo taip svarbiu klausimu.

Pasikalbėjimas sų Vitaičiu
Nuvykstu į SLA raštinę ir 

pasigaunu “Tėvynės” redakto-

i C. BROOKLYN, N. Y.i ’
ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 11 d. lapkri- 
čio-Nov., L.N.K. kambariuose, 69 
(Front St. Pradžia 7:30 vai. vakaro. 

. Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt. Atsiveskite ir naujų narių 
prirašyti prie kuopos.

Sekretorė.
(266-267)

rC *M a $ h Ad no’ p i'ikš rba so m"

License L-1370

Brooklyniečiai Lietuviai 
Girdės Tolimų Svečių

va-

'ris dabar randasi Fulton Tow- prakalbas Jonui Ormanui. ku- rjų p. Vitaitį, skubinant kur 
ers kalėjime, Georgia valsti- ris ką tik sugrįžo iš Lietuvos 
joj. Jis yra uždarytas už va- ir Sovietų Sąjungos, 
dovavimą bedarbių kovoj už į 
pašalpą ir jam gręsia 18-20- 
metų retežių kalėjimo. j rpas

kad 
m o 

’ būti 
ne už vis didžiausi. Kitas džiu
ginantis faktas yra tas, kad 
mūs jaunimas į trumpus tris 
metus tiek pažengė, jog savo
mis spėkomis jau pajėgia su
šaukti tokius mitingus. Dar

Šiandien Vaikų Paradas 
Už Taikų

Publikos prisirinko
i LA Piliečių Kliubo t

parodo daug ką. Viena, 
prie tinkamo pasidarbavi- 
d. Ormano mitingai gali 
vieni iš didžiausių, jeigu

šiandien, lapkričio, 1

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, N. Y, 
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir {vai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

LORIMER RESTAURANT
V LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 6 kambariai su vi

sais vėliausiais įtaisymais. Kamba
riai naujai išdekoruoti. Yra šiluma 
ir kiti parankumai. Namai padaryti 
del dviejų šeimynų. Renda $32.00 į 
mėnesį. 7133 Cooper Ave., Glendale, 
L. I.nors su reikalais. Sutiko ati

dėti reikalus keletai minučių.
—Veikiausia skaitėt buvusių 

svetainė ' Prezidentų ir ministerių 
pareiškimą, ką manote apie jį? 
—klausiu Vitaičio. Jisai pir-

I ma pasiaiškino, kad kalba ne 
įstaigos, kurią jis veda, vardu, 
bet pareiškia savo asmenišką 
nuomonę:

—Manau, kad reikalavimas! 
yra pilnai laiku ir vietoj.

—Kaip atrodo Smetonos val
džios atsinešimas į prezidentų ir

i ministerių pareiškimą—uždary-
i mas Krikščionių-Demokratų ir
; Liaudininkų Partijų?

■—Toks valdžios pasielgimas 
žalingas aky vaizdo je ekonomi-

(266-268)

pilna

Ateinančio penktadienio
karą, 15 d. šio mėnesio, kalbės-vai. dieną, visos vaikų grupės 
atvykęs į rytus d. V. Andru- susirinks prie 120th St. ir Le- 
lis, lietuvių darbininkų dien- nox Avė. Vaikai iš įvairių or- 
raščio “Vilnies”, Chicagoje, i ganizacijų, įimant bendrabu- daugiau darbo, daugiau koo-Į 
redaktorius. Jisai rytinėse vai-!, čius, bažnyčias, Pionierius ir peracijos tarp jaunimo ir su

dalyvaus augusių ir mūs jaunimas atliks i 
pirmutinės, parade. Vadai raginami atvež-! dar didesnius darbus.

Draugas Ormanas prakal . nes padėties ir Hitlerio puoli- 
boj iškėlė įdomių faktų apie1 mo pavojaus.
Lietuvos jaunimo padėtį, ku
rių parėmimui turi 
rinkinį oficialių dokumentų.

stijose pasakys eilę prakalbų. Vaikų Federaciją
Brooklyne bus
Kalbėtojas palies eilę svarbių ti
klausimų. Štai tūli iš jų: fronto paradą. Po parado vai-

1. Ar atims Hitleris Klaipė- kai sueis į Rockland Palace,
dą? 155th St., kur bus įvairi pro-

2. Kodėl Mussolinis lenda į grama už taiką.
Afriką ?

3. Ką reiškia Japonij’os ver
žimasis vis toliau ir plačiau j vaukite, tuomi pareiškiant 
Chiniją?

4. Kokiais būdais amerikie-
X*iLPovo.‘ 7eZkSraHne°? Protestuoja Uždarymą

WPA Mokyklos

savo grupes į šį bendro

Organizacijos, kurios rūpi- Jo prakalbos klausėsi publika 
■naši palaikymu taikos, daly- dideliu ‘ 1 V • t • ♦ • w « • •
vo solidarumą.

sa-

5. Ką reiškia Liaudies 
tas kovai prieš karą ir

Fron-

Vytautas Zablackas, 
nuolių veikėjas, aiškins, ką 
reiškia karas jaunimui ir ko
kiomis priemonėmis jaunimas 
turi kovoti prieš karą. Prakal
bose dainuos Aido Choras. 
Įžanga veltui. Prakalbos bus 
Piliečių Kliubo Svetainėj.

Rep.

Artinantis Susirinkimams

Pranešimas
Aš, Jonas Dulkė, noriu pranešti, 

kad mano moteris, Brigita Dulkienė, 
po tėvais Veluliutė paliko mane spa
lio (October) 26 d., šiais metais.

Jeigu jos pusbroliai (Klastauskai) 
' norėtų daugiau informacijų, kreipki

tės pas Vladislovą Klastauską.
JONAS DULKE

763 Washington St., New York City

REIKALAVIMAI
Reikalingas pusininkas į barzda- 

skutyklos biznį. Turim dvi vietas, 
tai priimsiu į vieną: New Yorko 
arba Brooklyno vietą. Su pinigais 
nesirūpinkite, nes darbininkas la
biau reikalingas negu pinigai. Vietos 
randasi po sekamais antrašais: Mol- 
lyn’s Barber Shop, 87 Nassau St. 
(vienais trepais augštyn); kita vie
ta: Barber Shop, 449 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Atsišaukite ant 
Brooklyno antrašo.

(262-267)

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

su 
be

susidomėjimu. Kiek 
patyriau, pas d. Ormaną ran
dasi dar daug naujos medžia- 

igos, kurios del stokos laiko ne
įgalėjo sugrupuoti, kad sutal
pinti vienoj trumpoj prakal
boj. Jis kalbėjo dviem atve
jais: pirmuoju apie 
Sąjungą, antruoju apie

Plaukai
Ant Motery Veido

Aš nuimu plaukus nuo veido 
nauju išradimu, .Elektrolysis,
skausmo ir užtikrinu, kad niekada 
neataugs. Duodų^vieną patarnavimų, 
uždykų, persitikrinimui.

Valandos panedėlį, utarninke ir se- 
redoj: nuo 9 v. ryto iki 5 vai. vaka
ro. Galima susitart' ir vakarais.

Genovaitė Zmuidinavičiutė, 
(Miss Geneveve Mitchel)

94 Plymouth St., Bridgewater, Mass. 
Telephone: 339—Bridgewater.

(263-267)

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius restuT^M, 

partm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn. N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4012 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.

—Ar jūs manote, kad atstei- 
gražų girnas demokratinės santvarkos 

sustiprintų Lietuvos apsigynimo 
jėgas prieš hitlerinį pavojų?

—Tai yra mano geriausiu įsi
tikinimu. Man būnant Lietu
voj teko kalbėtis su atsakomin-
gais liaudininkais ir jie mano, i LEGAL NOTICE 
kad valstiečių judėjimas prieš į Notice is. hereby given that York> 
Smetonos valdžią pamatuotas. ! Feather & Down Corp., of Brooklyn, 
Liaudininkus dabar kaltina SU- N. Y., has registered its trade-marks 
kurstyme to judėjimo
tiesa : liaudininkai jo bijojo , jų Secretary of State of New York, to 
baimė buvo tame, kad judėji- be used on feathers and down used 
mas gali išsilieti į pavojingas 
formas.

—Ar jūs nemanote, kad šioj 
svarbioj naujoj situacijoj mes, 
amerikiečiai, turėtume sudary
ti visų sriovių bendrą frontą, 
pagelbėjimui Lietuvos žmonėms 
atgauti civiles laisves ir demo
kratines teises, kas padėtų ap
ginti ir Lietuvos nepriklauso
mybę? '

—Abejoju, ar skaitytus! su 
amerikiečiais, jei su savo šalies 
gyventojais nesiskaito.

—Ar jūs nemanote, kad aki
vaizdoj amerikiečių teikiamos 
medžiaginės paramos Lietuvai, 
mūsų balsas ką nors reikštų?

—Mes turim moralę teisę, bet 
į vargiai ką reikštų. Be to, mū
sų balsas nepasiektų Lietuvos 
masių. Valdžios rankose ra- į 
dio, spauda jr kitos masių pa- Į 
siekimo priemonės.

Ponas Vitaitis pirmesnėje 
kalboje buvo išsireiškęs, kad 
Komunistų Partijos Lietuvoje 
kaip ir nėra1, niekur jos nemą- 

| tęs. Jam atsakyta, kad tai na
tūralūs dalykas nematyti, ka
dangi Lietuvos Komunistų Par
tija yra nelegališka ir dėlto ji j 
nematoma, tik jos darbus gali- į 
ma maftyt. Sąryšyje su pasieki-! 
mu masių dėlto jam pasiūliau; 
sekamą propoziciją: ;

—Mums svarbiausia sudaryti 
bendrą frontą ir pęr jį pareikš
ti Lietuvos žmonėms moralę ir 
medžiaginę ;paramą už demok
ratines teises, o jau pasiekimas 
jų su mūsų pareiškimais antra
eilis klausimas. Nors jūs ma
note, kad Lietuvoj Komunistų 
Partijos nėra, bet aš tikra, kad 
yra ir ji taip gyvai susirūpinus 

jžėme tas vietas republikonai stovauta kiekviena organizaci- kova ug demokratines teises ir 
r demokratai. O jie prieš rin- ja. Įvyks 24 sausio, 1936. Vie- gynimu Lietuvos nepriklauso- 

kimus prižadėjo bedarbiams ta bus pranešta vėliau. I mybės, jog ji pati viena salėtu

Sovietų
Lietu-

km tip- I “Silver Gray” Goose Down and 
. “Swan White” Goose Down with the

Studentai ir darbininkai, 
dirbusieii WPA Šokių, Muzi- 

J kos ir Dramos vieneto j, pro- 
(testuoia prieš uždarymą tos 
mokyklos ir prieš apiplėšimą 
studentų. Mokykla uždaroma 
su 9 lapkričio. Oficialė užda
rymo priežastis būk esanti ta, 
kad viršininkas Percy Benton 
ėmęs iš studentų po $6.80 už gus pareiškė, kad, jo many- 
kursą, kuomet mokykla ture- mu, Ormanas Lietuvoj nebu- 
jo būt veltui. Gi WPA virši- vęs ir nežinąs, ką kalbąs. Lie- 
ninkai baudžia ne viršininką, 
bet nuskriaustus bedarbius 
studentus uždarymu mokyk
los.

Aido
Kaza-

Pertraukoj dainavo 
Choras, vadovaujant G. 
kevičiukui, pianu lydint A. ži- 
linskiutei.

Pabaigus prakalbas buvo 
klausimai. Tūlas jaunas žmo-

for upholstery and bedding of every 
description.

(255-273)

susi- 
visos organizacijos 

kuopos, kurios priklauso 
Darbininkiškų Organiza- 
Parengimų Komiteto, tu- 
patikrinti, ar jų išrinkti

Iš Bedarbių Susirinkimo

Visos darbininkiškos orga
nizacijos bei kuopos Brookly
ne laiko savo susirinkimus tar
pe 1 ir 15 d. kiekvieno mėne
sio, taigi ateinančiame 
rinkime 
bei 
prie 
ei jų 
rėtų
atstovai dalyvauja DOPK su
sirinkimuose, jei ne, tai para
gint reikia, kad dalyvautų ar
ba išrinkti kitus. Ypač dabar 
kiekviena organizacija bei kp. 
turi turėti nors po 2 atsto
vus, nes pirmas parengimas, 
tai yra, Dailės ir šokių Vaka
ras, jau artinasi— bus sausio 
19 d., 1936 m., Ukrainų Na
me, 101 Grand St., Brooklyne. 

.Taigi, bus reikalinga tam dar
bui ir spėkos. Kad parehgimą 
padarius sėkmingu, sukruskim 
visi.

Taipgi reikia priminti, kad 
piknikui Ulmer Parkas yra pil- 

, nai paimtas ir reikalaujamas- 
50 dolerių depozitas užmokė
tas. Piknikas įvyks 14 d. bir
želio (June), 1936 m. Visos 
kitos organizacijos bei draugi
jos prašomos tą dieną nerengi 
ypač didelių parengimų.

DOP Komitetas.

Trečiadienį buvo Williams- 
burgo Bedarbių Tarybos svar
bus susirinkimas, kuris buvo 
skaitlingas ir del stokos vietos 
daug turėjo, grįžti namo.

Komitetas raportavo, kad 
dabartiniu laiku Bedarbių Ta
ryba turi 550 narių, o 50 yra 
aktyviai nariai. Tapo išrinkta 
nauja valdyba, taipgi visas 
veikiantis komitetas ir dele
gatai į miesto Bedarbių Tary
bos posėdžius. Susirinkimas 
pasibrėžė naujus kovos kelius 
už pridėjimą 25% pašalpos ir 
už unijines algas pašai pigiuo
se darbuose. Nutarė išleisti 
lapelius-atsišaukimą į plates
nes darbininkų mases, ragi
nant kovoti už'1 ’ 
Bedarbės, Senatvės ir Social- 
lės Apdraudos Bilių HR 28- 
27.

tuvoj nesą jaunimo varžymo. 
Kalbėtojas kvietė pastabos 
darytoją ateiti ir persitikrinti 
iš turimų po ranka dokumen
tų. Pastabininkas nėjo, čia 
pat vietoje viens po kitam sto
josi keli jauni ir suaugę žmo? 
nes, kurie nesenai atvyko iš 
Lietuvos, pareikšdami, kad 
kalbėtojas tiesą sako ir iškel-1 
darni naujų faktų.

Prakalbose pirmininkavo V. 
Zablackas. Rinkta aukos lėšų 
padengimui, surinkta su virš 
12 dolerių. Aukojusių vardai 
tilps vėliau.

PRANEŠIMAS
TAMAS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie

tuviam patogioje vietoj: 
518 Grand St, Brooklyn

Labai puiki vieta užčjimui 
kiekvienam. Čia patarnau
jama įvairiais vynais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi

rinkimas visokių valgių.
Kazys Kuloka, kaipo įstai
gos gaspadorius - manager, 
užtikrina visiem malonų ir 

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

---- Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

paveiks- 
krajavus 

su

512

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row. opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
{staiga

Rep.

Motinai Bloor Bankietas
New Yorke yra susidaręs 

Motinos Bloor 40 metų sukak
tuvių komitetas. Motina Bloor 
yra 73 metų, bet sueina 40 

’ ’ ’ metų jos aktyvaus dalyvumo
Dubininkų darbininkų judėjime..Ne bile 

kas dagyvens tokį rekordą 
veikimo ir nemenko veikimo.1 
Motina Bloor tik ką atbuvo 
36-tą bausmę kalėjime už dar
bininkų reikalus.

Susidaręs komitetas dės pa
stangas, kad Motinos Bloor

Martha Stone trumpai per
bėgo pereitų rinkimų pasėkas, 
pažymėdama: darbininkai ne- 
šrinko savo kandidatus, bet • sukaktuvių bankiete būtų at-

°*'.......  livprnnauso-
I mybės, jog ji pati viena galėtų

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

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

Patarnavimas

S Telefonas: Evergreen 7-777® > 

| PAUL GUSTAS 
§ LIETUVIS GRABORIUS g
s. Senai, dirbąs graborystės pro- i J
S fesijoje ir Brooklyno apielin- r
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsamavimu ir palaidojimu ;C 
O mirusių. £

I Veltui Chapel Šermenim į
Sj Parsamdo automobilius šerme- S 
c nims, vestuvėms, krikštynoms S 
$ ir kitokioms parims
'> Saukite d(en< ar naktj t

5 423 Metropolitan Avė. J 
į Brooklyn, N. Y.

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos . Gydomos '.

Gydoma Kraujo 
N e n ormal urnai,

> Odos Išbėrimai, 
__ Y Nervų Ligos, 

jįjį Bendras Nusilpt-
mas, Nervų J6- 

I gos iSeikvojimai,
XJ/h ' JBC- J K a tariniai ir
W///. f Chroniški Skau-

/Wy dūliai. Skilvio ir
■k XL žarnų L i g os,

Mėšlažamšs U- 
gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- ’ 
įų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, K 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokĮ 
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
IIO East 16 St, 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 3 P. M. 

MJES KALBAME LIETUVIŠKAI

ws II.I J*




