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KRISLAI
Dvokiančios Atraugos. V 
Netaip Reikia Kalbėti. 
Komunistai ir Katalikai

Darbininkai.
Argi Jūs, Draugai, ,Ne- 

simokinate?
Rašo Komzinistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli 1

Niekas taip baisiai nekenkia 
mūsų komunistiniam judėjimui 
pasiekti tikinčius darbininkus, 
kaip senos šliupinės-mockinės 
atraugos. Tūli mūsų draugai, 
veikėjai, negali nuo jų pasiliuo- 
suoti. Jie yra virtę jų vergais. 
Atrodo, kad tūliems jų nieko 
nereiškia nei pamokinimai, nei 
pabarimai.

Tiems mūsų “bedieviams” 
visi katalikai yra priešai, nie
kam netikę, nieko neverti. O tik 
jie visa Smetona! Jie pilnai pa
sitenkinę siaurame ratelyje, iš 
kurio “didvyriškai” bombar
duoja tuščiomis frazėmis visą 
svietą.

Italija Sumobilizavo
Jau Milioną Kareivių

Afrikai ir Europai
Bet Mussolini Laikysiąs 700,000 Ginkluotą Vyrą Namie, 

Numatydamas Karą Europoj; Ethiopai Sutelkė 60,000.
Sakysite, kad tas netiesa. Ne

sakau, kad visur tokia padėtis.

Ginklų Sandėlių ir K L 
Darbininkai Francijoj 
Kirtosi su Kareiviais

W. Z. Foster, Amerikos Kom. Partijos Senas Vadas.

Maištinguose Streikieriu Išstojimuose prieš Uždarbių 
Kapojimą 1 Darbininkas Užmuštas; Desėtkai Sužeista.

BRESTE, Paryžiuj, Tou-BRESTE, Paryžiuj, Tou- Susikirtimai čia tęsėsi tris 
lone ir kituose Francijos valandas. Fašistai talkinin- 
miestuose rugp. 6 d. išsiver- kavo policijai. Streikieriai 

išdaužė fašistų Action Fran- 
caise centrą ir kitas jų įstai
gas.

Streikan išėjo karo laivy
no ginklų sandėlio darbiniri- 
kai ir Paryžiuje; buvo 
smarkių demonstracijų, kur 
dalyvavo ir valdžios įstaigų 
tarnautojai. Sykiu įvyko 
susikirtimas tarp komunis
tinių darbininkų ir fašistų 
Jaunųjų Patriotų, kurie 
šaudė iš revolverių.

Po mūšių Breste streikie
riai suėjo į Socialistų Liau
dies Namą, kur, komunis
tams vadovaujant, išdirbo 
planus stipriam suvienytam.

ROMA. — Mussolini pa-{daro iš dviejų Italijos ir 
tiek pat Ethiopijos atstovų. 
Kadangi Italija suardė pir-

šaukė armijon dar 75,000
Anaiptol. Ubai daugelis draugų vyrų. Taigi Italijoj yra ka-
jau išmoko susikalbėti ir susijau įsmoKo susiKaioeu ir susi- L»uį sumobilizuota virš 1,- mesnes derybas, tai Ethiopi- 
draugauti su masėm.s t.kmoų rooo 000 kareivi 250,000 jų ja dabar reikalauja, kad bū- 
kovą Už mūsų klasės bendruo- nusiųsta į Italijos kolo- tų kuo greičiausia paskirtas 
sius reikalus. Tie draugai jau mJas ’Eritrėją ir Romanian- penktas komisijos naryssius reikalus. Tie draugai jau

mi sumobilizuota

♦pilnai išsilaisvinę iš šliupinės dą, Ethiopijos pašonėse, 
bedievybės vergijos ir apsigin
klavę mokslu ir protu paremta kad 300,000 vyrų užteksią 
laisvamanybe. Jie supranta re- karui prieš Ethiopiją; O ki- 
ligijos ir bažnyčios vaidmenį/tus 700,000 jis ketina pasi- 
klasiy kovoje. Jie žino, kad pra- ]ajkyt Italijoj. Jie gali būt 
vardžiavimais ir koliojimais -iLt-

Mussolini apskaitliuoja

mūsų tikinčių brolių ir seserų 
neapšviesime.

Bet, pakartoju, dar 
tokių draugų, kurie nemoka ar 
ba nenori sekti gyvenimą, nesi 
mokina iš klaidų.
katalikai buvo ir _____
“šventakupriais,” arba, kaip 
pamatysite, dar blogesniais. >

reikalingi, jeigu, imperialis- 
- tams nesusitaikant del Ethi- 

turimJ °PB0S’ įvyktų karas ir Eu-

kaipo sprendėjas, 
stengiasi išvengti 
sprendėjo.

Derybų komisija turi ra- 
portuot Tautų Lygos Tary
bai rugsėjo 4 d. 'japie savo 
darbo vaisius. Tuo tarpu 
Italijos imperialistai išnau
doja kiekvieną valandą ka
riškiems prisirengimams; ir 
Mussolinio fašistų laikraš
čiai vėl pabrėžia, kad jo pro
grama del Ethiopijos užka
riavimo yra “nepalenkiama 
ir neatmainoma.”

Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie siunčia 60,000 
savo kareivių į Italijos kolo-

Italija 
tokio

ropoj.
I Be to, Italija turi 340,000 

Jiems visi fašistinės milicijos, kurią 
pasilieku! taip pat galėtų pastatyt po 

. šautuvu.
Kaip jau minėta, pagal

Į Tautų Lygos Tarybos nuta-
’ štai iš tūlo miestelio tūlas rimą, kivirčiai tarp Italijos 

korespondentas rašo ir prašo įr Ethiopijos liko pervesti
'derybų komisijai, kuri susi-inijos Eritrėjos pasienį.talpinti “Laisvėje” korespon

denciją, kurioj, tarp kitko, ran
dasi sekamas: “Reikia žinot, 
kad šis yra šventabesdžių mies
tukas, bedievių nėra daugiau 
kaip pustuzinis.” Ir nereikia 
stebėtis, šitokie biedieviai negali 
veistis. Kurie šitaip kolioja ti
kinčius žmones, tie ir pasiliks 
generolais be armijos, nors jie 
gyventų tūkstantį metų.

žinoma, katalikai darbinin
kai bijo ir saugosi tokių “fren- 
tų.” .
pykti? Ne, negalima. Argi mes 
turėtumėme ką nors bendro su 
tokiais, kurie mus kokiais ten 
“besdžiais” vadintų?

DRG. W. Z. FOSTER KOMINTERNO KONGRESE 
IŠDĖSTĖ FAŠIZMO PAVOJUS AMERIKAI

NORS AMERIKOJ DAR NĖRA VIENOS FAŠISTŲ 
PARTIJOS, BET ĮVAIRIOS JŲ GRUPĖS MUŠA 

Į VIENĄ TAŠKĄ PRIEŠ DARBININKUS.

žė audringi darbininkų 
streikai ir protestai prieš 
Laval’io valdžios pravedamą 
kapojimą algų 10 nuošim
čių. Susikirtimuose «u po
licija, milicija ir kariuome
ne vienas darbininkas už
muštas ir keli desėtkai su
žeisti. Darbininkai besigin
dami taipgi pasiuntė į ligo
nines bent kelioįįką žanda
rų ir kariškių.
Demonstracijos prieš Gink

lų Sandėlius
*

Pavojingiausi v a 1 d,ž i a i 
streikai ir demonstracijos 
įvyko prieš karo laivyno
ginklų sandėlius Breste ir veikimui prieš algų kapoji-
Paryžiuje.

Didžiausio naujo Franci- 
jos karo laivo “Dunkerque”

mus.
Fašistai karaliaus val

džios šalininkai Aix-en-Pro-
darbininkai Breste, matyda- vence per savo demonstraci- 
mi, kad ginklų sandėlis tirš-j ją buvo provokatoriškai ir 
tai apstatytas kariškais sar- f pajuokiančiai iškėlę dvi rau
gais, pareikalavo tą sąrgy- fdonas vgliavas; bet darbĮ. 
bą pašalint. O kada valdžia ■ • ■ -
atmetė .reikalavimą, laivo 
darbininkai prisidėjo prie 
demonstruojančių streikie
riu. Metė darbą visi laivy
no arsenalo d a r b i n i nkai. 
Greit streikan išėjo ir įvai
rių fabrikų darbininkai. Su
sidarė smarki streikieriu de
monstracija. T r a u k d ami 
gatvėmis, jie dainavo Inter
nacionalą ir Francijos armi
jos maištininkų dainą.

Iškėlė Raudoną Vėliavą
Numaršavę į policijos sto

tį. streikieriai nuplėšė val
džios vėliavą, o jos vieton 
įskėlė, raudonąją vehavą. | strantus ir jiems pritarian- 
Valdžia uždarė Bresto gink- ^įus inteligentus, nes, girdi, 
lų sandėli ir įvedė sudrūtin- 
tą karišką sargybą svar
biausiose miesto gatvėse.

____ i . Mūšiuose tarp streikieriu 
artistams, rikOs Darbo Federacijos*Pil-1 Jungtmėse Valstijose fašiz- 'prieš Sovietų Sąjungą; išra- 'ir valdžios spėkų Breste vie-

Pasalpiniai Darbai 10 Iškrausto Ex-Kareivius 
Tūkstančių Rašytoju Iš Washington!)

MASKVA. — Septinto fašistinių ir pusiau-fašisti- 
Pasaulinio Komunistų In- ’ 1 ' ' ’
ternacionalo Kongreso dele
gatai karštai pasveikino d. 
Wm. Z. Fosterį, Amerikos 
Komunistų Partijos seną 
mylimą vadą, atėjusį rapor- 
tuot apie fašizmo vystymą
si Jungtinėse Valstijose. Bet 
/del silpnos sveikatos drg.

nių demagogų Amerikoj yra 
kapitalistai arba susirišę su 
kapitalo reikalais.

Nežiūrint ligšiolinio pa
laidumo fašistiniame judėji
me šioj šalyj, visos minimos 
fašistų grupės tarnauja fi
nansiniam kapitalui, ben
drai palaikydamos tokią 
programą:

“Remt pramones sukau
pimą į trustus, stiprint kom- 
paniškas unijas, laužyt 
streikus; ugdyt ekonominį 
ir politinį tautiškumą (na
cionalizmą) ; ruoštis impe
rialistiniam karui; palaikyt 
augštus muitinius mokes
čius prieš tavorus, įvežamus 
iš kitų šalių; priešintis Tau
tų Lygai; smarkiausiai ata- 
kuot Komunistų Partiją, 
stengtis ją uždraust arba 
per prievartą sunaikint; 

WASHINGTON._ Ame- adresas yra Wall Strytas. vest šmeižtų kampanijas

ninkai greitai ištaškė tą fa
šistų išstojimą..
Inteligentai Remia Darbi

ninkų Kovą
Francijos Mokytojų Są* 

junga savo suvažiavime už- 
gyrė darbininkų kovą prieš 
uždarbių kapojimus. Įvai
rios liberalų organizacijos 
ir Valdžios Tarnautojų Uni
ja taipgi palaiko darbininkų 
pusę.

Valdžią remiantieji kapi
talistų laikraščiai “Temps” 
ir “Journal des Debats” šau
kia daryt griežtesnių žings
nių prieš streikierius, demo-

WASHINGTON. — Pata
riančioji pašalpinių darbų 
komisija reikalauja, 
$r^8,OoTT^ juos staovy“°)e C.haTrles’ i Foster^ negalėjo Įkalbėt :”to- 

uaiivių ucui u. lao.yuujiį. v iv- moka $30 iki $45 algos 1 nerskaitvtas nas jiem planuojamas dar- > v s iPtisKauyias.

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia iš miesto iš- 

ka(į i kraustė 445 atmaršavusius j 
1 ex-kareivius ir patalpino 1

Ar galima už tai ant jų tančių’ bedrb. rašytojų. Vie- S£Ut *del .gal)US raPortas buv0

bas yra parašyt 5 kny
gas, kur būtų smulkmeniš
kai ir sklandžiai aprašyta 

i įdomesni dalykai Jungtinėse 
Ir toliau tas draugas skun- Valstijose. Kiekviena knyga 

džiasi: “Mėnuo tam atgal Li-' 
teratūros Draugijos kuopa čia 
rengė vakarienę. Tikietukai jau 
buvo išplatinti, bet sužinoję, 
kad bedieviai rengia, apie tuzi
nas tikietukus sugrąžino ir nėjo 
į vakarienę.” |įvairius snaiumus ir nu.,

Tai jums, draugai, ir pasek- taipgi pagamintų ir surink- 
mės. Tai šitaip į jus žiūri ma- tų bedarbiai specialistai, 
sės katalikų darbininkų. O kalti t 
jūs, niekas kitas. Jūsų taktika,' BefJal blams 
jūsų visas t________  ____
bendro neturi su darbininkų rei-

per mėnesį kaip pašaipi-^ 
niams darbininkams.

Tie pasaulinio karo vete
ranai buvo atmaršavę reika- 

llaut išmokėt jiems bonus.
... .v ,. . i Valdžia gi bijo, kad vėl per-apimtų vieną is penkių sri-!d nesSusitįlktų Washing- 

cių, į kurias visa salis tuo

Drg. Fosterio raportas at
žymėjo, kad jeigu Amerikoj 
įsigalėtų fašizmas, del to pa
didėtų karo pavojus ir dar
bininkų priespauda ir išnau
dojimas visame pasaulyje.

Tiesioginė priežastis fa
šizmo vystymosi Jungtinėse 
Valstijose yra krizis, nuola
tinė depresija, kas gąsdina 

» sau 
išeities. Amerikinio fašizmo

j r m ;tone bonų reikalautojų,tikslu padalinama. Tose j _________ y
knygose būtų ir smulkme-1 n ! .. . v
niški žemlapiai, kelrodžiai, Į Darbo rederacija prieš 
įvairios skaitlinės ir kt., ką !■ 1JJ PnlilJIra buržuaziją, kuri nematonaujus MIO ruuima išeities. Amerikinio faši

iš tokių veiksmų gali išsi- 
v^styt revoliucija. 1 ’•*

Esąs Nuslopintas Kretosu tas JUSI! BHKLiKa -i . . v . . ______ —--------O r euei aciJOS x 11- —  ' --------------- -- į r- — — ’ -y >—- in vaiuMvo xjxvow vxv- ,—----------r---------------------
atsinešimas nieko ”1Z1¥,1S \r Pies.g3ams rei-dangioji Taryba nutarė ,mas> tlesa> koĮ kas nera su' dinėt demagogiškus vaistus nas darbininkas nukautas ir Darbininku Sukilimas? 

_ ____ _ kalaujama dar apie $21,000,- kreiptis į Rooseveltą, kad 'organizuotas i vieną nusta- — -- -------------------------------------------------------- =- * 
kalais ir su tikra bedievybe. 000 įvairiems viešiems dar- jjs panaudotų visų savo įta- ............
Jūs užsitvčrėte nuo darbo ma- bams pagal jų specialumus. idant suturėt Italiją 
šių chiniška siena ir iŠ už jos (Visiems jiems, žinoma, yi^|nuo karo prieš Ethiopiją. 
tas mases koliojate, vieton eiti nustatoma vergiškai žemos gako iš to’ gali išsivystyt

Jūs užsitvėrėte nuo darbo ma-

pas jas, kalbėti į jas draugiš- ' algos, 
kai, darbininkiškai.

--------------- i

Visai kitu keliu eina ir turi {Vilkai Papjovė Septynis 
eiti komunistai. Mes žiūrime į r J
katalikus darbininkus, kaipo į Turkijoj du pasiute vilkai 
savo klasės brolius ir seseris, užpuolė žmones, susirinku- 
kaipo į sau lygius, kaipo į tos sįus j kaimišką kermošių 
pačios kapitalistų klasės spau-Įties Adana) Pietinėj Anato-

naujas pasaulinis karas. Ta
me Federacijos vadų nutari
me atspindi milionų eilinių 
narių priešingumas impe
rialistiniam karui.

ūžiamus žmones. Mes neatsisa
kome gražiai, moksliškai kriti
kuoti religiją ir bažnyčią, bet 
mes griežtai pasmerkiame įžei
dimus, koliojimus, pravardžiavi
mus. Mes ištiesiame jiems savo 
brolišką ranką ir šaukiame į 
bendrą frontą prieš karą ir fa
šizmą, prieš bedarbę, prieš atei
vių persekiojimą, už žmonišką 
pragyvenimą ir tt. Toks yra

Ii j o j. Septynis žmones vil
kai ant vietos papjovė, dau
gelį kitų apdraskė. Aprie
tieji žmonės gydomi.

mūsų kelias. Tuo keliu turi iš
mokt eiti kiekvienas klasiniai 
sąmoningas darbininkas, kuris 
nori pasitarnauti darbininkų iSių. 
klasei. ----

Daugiausia Amerikiečių 
Pasauliniame Liet.

Kongrese
KAUNAS. — Fašistų or

ganas “Lietuvos Aidas” ra
šo, kad jau liepos 16 d. bu
vo 30 atvykusių ir užsiregis
travusių delegatų į pasauli
nį lietuvių suvažiavimą. Bet 
dar (buvo neužsiregistravu- 

Daugiausia delegatų 
yra' iš Jungtinių Valstijų.

tytą judėjimą, ir jis įvairiai 
pasireiškia tokiomis grupė
mis, kurios sukasi apie Li
berty League, . Hearstą, 
Coughliną, Longą, Wollą ir 
reakcinius demagogus, kaip 
kad Johnson, MacFadden, 
Moley ir Fish. Kiek labiau 
nusistovėjusios 
organizacįjos yra Crųsaders 
(Kryžeiviai); Naujosios Vo
kietijos Draugai, Ku Klux 
Klanas ir “sidabramarški- 
nės” ir kitos įvairiamarški- 
nės grupės.

O tokie neva-laisvi kapi
talistiniai demagogai, kaip 
Sinclair, Reno ir Townsend 
su savo palaidai-klampoja
mais masiniais judėjimais 
taipgi sudaro sąlygas palan
kias . fašistiniams agitato
riams. Dauguma žymiausių

neva kriziui panaikinti; vis j 13 sužeista; iš antros pusės, 
daugiau naudot kariškas (tapo sužeisti du žandarai ir 

5 kariai.
Ištaškė Fašistų Centrą
Žandarams užpuolus strei

kieriu demonstraciją Toulo- 
ne, sužeista pora desėtkų 
darbininkų ir 9 žandarai.

r

jėgas, policiją, vigilantes 
(fašistinius sargus) ar lyn- 
čiuotojus; aštriau kurstyt 
prieš negrus, žydus ir atei
vius darbininkus, įvest cen
zūrą ir reakciją kultūros 
srity j.”

fašistinės | Vienas iš fašizmo reiški- 
-N njų Amerikoje yra taipgi

slepiamas po monijančiu 
obalsiu: “Prieš Komunizmą 
ir Fašizmą, o už Demokrati
ją.” Tokiais šūkiais kapita
listai stengiasi palaikyt mi-

Drg. Foster savo raporte 
suminėjo kovas, kurias 
Amerikos Komunistų Parti
ja vedė ir veda prieš fašiz
mą, ypač jaunuolių darbą 

nias ramybėje, būk jie irgi [toj srityj ir pabrėžė Kom. 
kovoja prieš fašizmą; tikru
moj gi jie šitaip stengiasi 
atitraukt < darbininku s ir į- 
vairius liberalus nuo tikros 
kovos prieš fašizmą, o nu
statyt juos prieš komunisti
nį judėjimą,

Partijos paskelbtą ir prave
damą obalsį— suorganizuot 
plačią ‘ masinę bendro fron
to Darbo Partiją kovai už 
kasdieninius darbo žmonių 
reikalus, prieš fašizmą ir 
karą.

ATHENAI. — Graikijos ’ 
fašistų Tsaldario, valdžia 
skelbiasi, kad j ari nuslopį- 
nus Kretos salos darbiniįn- 
kų revoliucinį sukilimą, kur 
jie buvo užėmę Heraklion 
miestą.

Susikirtimuose tarp dar
bininkų ir policijos bei ka
riuomenės užmušta 7 as
menys ir sužeista virš 5Q. 
Nors valdžia giriasi sukriu- 
šinus sukilimą, bet ji buvo 
priversta pakelt 15 nuošinh 
čiu algas 4,000 Kretoj strei
kavusių darbininkų, kuriem 
vadovavo komunistai.

La Havre. — Francūzų 
Laivų Linijos mašinistai at
sisako imti 10 nuošimčių nu- 

1 muštas algas.

Šį vakarą visi naziu priešai j Madison Square Garden protesto masinį mitingą New Yorke-katalikai, socialistai, komunistai ir kiti darbininkai!
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Ir kuomet visa- Sovietų, Sąjunga pro- 
! gresuoja> kuomet jos miestai gražinasi ir 

tobulinasi, tais kapitalistinių kraštų mies
tai prastėja, vis daugiau* juose lūšnynų, 

i atsiranda, na, ir podraug^ visas kapitalis- 
■ tinis ūkis ir kultūra smunka!

Kodėl Lietuvos FašistąValdžia Nesirengia 
: Rimtai Gint Lietuvos Nepriklausomybę?

kos, nors didžiuma kalinių 
serga.

—Politkaiinė.
Birželio m., 1935 m.
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United States, per year-----------------|K.5O
Brooklyn, N. Y., per year----------------$7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year---------$5.50
United States, six months________$3.00*
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Foreign countries, six months---------14.09
Canada and Brazil, six months------$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the A«t 

of March 3, 1879 ,

Sulaikykim Nazių Budelio Kirvį!:
Komunistų veikėjas ir darbuotojas už 

darbininkų klasės reikalus, kovotojas 
prieš fašizmą, Albert Keyser, šiomis die
nomis tapo nusmerktas mirčiai. Jį nu- 
smerke Berlyno “Liaudies Teismas,” ku
rį įsteigė fašistai.

Draugo Keyser’io prasikaltimas bu
vo tame, kad “jis ruošėsi papildyti dide
lę išdavystę.” Vadinasi, kruvinieji faši
stai baudžia mirtimi žmones už tai, ką 
jie rengiasi papildyti. Tai tik fašistinėj 
“teisdarystėj” tokis dalykas yra gali- 

' mas.
Podraug keturi kiti komunistai tapo 

nusmerkti nuo 12-kos iki 15-kos metų ka
lėjimo už komunistinės veiklos plėtimą 

I darbininkuos.
1 ac

Greitu laiku, sakoma, bus teisiamas ir 
d. Thaelmann. Visa eilė areštų padary
ta. Tūkstančiai geriausių darbininkų' 
kovotojų laukia teismų, o kiti nusmerkti 

‘ kalėjimuose kirmyja. Kelios dešimtys 
tūkstančių tebesiranda koncentracijos lo

ji S gėriuose.
Tolydžio naziai siunta: smaugia kata

likus, žyduą ir visus kovingesnius darbi- 
I ' ninkus.

Reikia viskas dabar daryti, kad nepri- 
leidus fašistams nužudyti draugą Alber
tą Keyserį. Draugijos ir kliubai priva
lo Siųsti telegramas Vokietijos konsu* 
lams ir ambasadoriui Washingtone, D.C., 
reikalaujant nežudyti d. Keyserio. Rei-

■ ' kalinga siųsti delegacijos pas konsulus 
j ' su protestais.

zls i Ne^y Yorko ir Brooklyno darbininkai, 
šiandien (rugpjūčio 8 d.) sueikite ma
sėmis į Madison Sq. Garden, New Yorke.

; Ten bus didžiulis masinis mitingas pro
testui prieš kruvinąjį fašistų terorą Vo- 
kieti joj. *

Ten visi vienu balsu turime pareikalau
ti laisvės draugui Albertui Keyseriui, ko-

■ I T vot'ojui prieš fašizmą.

Nori Apkaltinti Drg. Darcy
“Daily Worker” praneša, kad federalė 

valdžia bando išduoti formalį apkaltini
mą Samueliui Darcy, USA Kompartijos 
organizatoriui Californijos distrikte. 
Valdžia suradusi, būk Darcy esąs netei
singai pasakęs savo gimimo vietą perei
tais metais, kuomet jis kandidatavo į tos 
valstijos gubernatorius laike rinkimų.

Šis valdžios pareiškimas yra tiktai iš
sisukinėjimas, kad pateisinti d. Darcy 
suareštavimą, ir nubaudimą. Patsai to 
visko pamatas keri tame, kad Darcy yra 
gabus organizatorius ir kalbėtojas ir, dė
ka jo vadovybei, Californijoj išaugo ko
munistų įtaka darbininkuos.

Septintajam Kominterno Kongrese, 
kurio sesijos dabar tęsiasi, d. Darcy' iš
davė raportą apie pereitų metų- San 
Francisco visuotiną streiką ir rolę ko- 
muhistų. Šis raportas nuskambėjo per 
visą pasaulį. Tolydžio d. Darcy pranešė, 
kad. sekantį rugsėjo |pėnesį San Francis
co laivakroviai ruošiasi streikan, į kurį 
veikiausia įsilies ir kitų miestų laivakro
viai ir jūreiviai. Kad užkirtus tam ke
lią, išnaudotojai ir jų valdžia jau dabar 
ruošia spąstus darbininkams. Pirmiau
siai nori suimti tokius, kaip Darcy ir ki
tus. Paskui smaugs visą judėjimą. Dar
bininkai neprivalo prileisti tą.

Kaip su Darbininkais?
General Motors kompanijos viršinin

kai praneša, kad tos kompanijos šėrinin- 
kai šiemet gaus du syk tiek nuošimčių, 
kiek pereitais metais. Kitais žodžiais, 
kompanų įplaukos šiemet padvigubėjo.. 
Kaip gi su General Motors Kompanijos 
darbininkais, kurie padirba automobi
lius? Ar jų algos šiemet padvigubėjo, pa
lyginti su pelitais metais? » ;

Ne!
Kiek mums žinoma, tai daugelyj vietų 

General Motors kompanijos darbininkų 
algos šiemet mažesnės, negu buvo perei
tais metais.

Ar ne aišku, kam tarnauja Naujoji 
Dalyba?

Pliatkai

į Staliniškos Epochos Dokumentas
? I W Po tokia antrašte “Raudonasis Arto- . 

jas’’ įtalpina įžengiamąjį, kuriame liečia
ma Sovietų valdžios k Kompartijos nuta
rimas perbudavoti ^Maskvą, SSSR sosti- 

; nę, taip, kad ji būtų tikru atvaizdu so- 
I cialistinio pasaulio ir jo simboliu. “Rau-

I donasis Artojas” ten pažymi:

1

y

Rezultate pasauliniai istorinės reikšmės 
pergalių, įgytų socialistinės industrializaci
jos srityje, mes dabar plačiu, išplėstu fron
tu likviduojame paveldėtus iš praeities-prieš
taravimus miestų statybos srityje. Mūsų ša
lis pasiekė tokio augšto laipsnio, kad ji gali 
įkūnyti gyveniman visą tai, apie ką savo 
laikįįi tiktai svajojo gęriausi žmonijos pro- 

' tai. Šalis Magnitogorskų ir Dnieprogęsų, 
šalil< Užkariaujanti jū^’as ir. orą, Arktiką ii’ 
stratosferą, šalis, išauginusi nuostabius ka
drus drąsių ir bebaimių kovotojų už socia
lizmą,—šita šalis ima dabar rišti gigantišką- 
Raudonosios sostinės rekonstrukcijos užda
vinį ^tokiuos maštabuos, kurie neprieinami 
nė vijnai kapitalistinei valstybei.

Kad turėti vaizdą apie šį milžinišką- už
davinį,. gana pasakyti, kad per kokius nors 
10 metų. Maskvoje bus pastatyta 15 milionų 
kvadratinių metrų naujo gyvenamo ploto, 
t. y. iš esmės tiek pat, kiek dabar turi Mas
kva, šimtmečiais statyta.

Bolševikai bėgyje visų socialistinės staty
bos metų vaizdžiai demonstravo visam pa
sauliui, kad* pas juos nėra skirtumo tarp 
Žodžio ir darbo. Bolševikiškas žodis-^—tai 
įstatymas. Jau dabar Maskva, o kartu su • 
ja ir kiti šalies centrai taip persidirbo, kad 
jų;pažinti negalima. Metropoliteno statyba, 
stekenančio savo grože, puikiu įrengimu ir 
tobula technika, Volgos-Maskvos kanalo sta
tyba, tiesiog priartinanti galingą Volgą prie 
Raudonosios sostinės teritorijos,—štai bolše
vikiško užsimojimo pavyzdžiai, jau'įkūnyti 
konkrečiam darbe.

Lietuvių kunigų laikraštija pasižymi 
tuomi, kad ji talpina savo špaltose daug 
pliatkų—politinių, žinoma, pliatkų. Tuo 
lygiai pasižymi “Draugas” ir “Darbinin
kas.”

Abu laikraščiai labai neapkenčia dar
bininkų valdžios Sovietų Sąjungoj, todėl 
abiejuose talpinama visokių kvailybių, 
kad tik savo skaitytojų akyse diskredita
vus tą kraštą. Mes jau ne kartą nuro
dėme į “Darbininko” kvailybes, talpina- 

• mas apie Sovietus. Šiuo kartu paimsim 
keletą pliatkų iš “Draugo.”

Savo laidoj už liepos mėn. 31 d., “Drau
gas” praneša, kad “Komisarų Kinkos 
Dreba.” Toliau:

Jie ima susekti, kad . prieš juos rengiamas 
suokalbis. O’tą viską darąs Trockis, kurs 
dabar randasi'Norvegijoj. Trockio pasekė
jai, likę Rusijoj, esą, savo vado kurstomi 
prie teroro ir sukilimo. Pats Stalinas esąs 
baimėje ir nepasitikįs nei artimiausiais sa
vo sargais. Pačiame Kremliuje esanti susi
darius opozicija.

Ten pat posmuojama: “Stalinas neina 
Lenino pėdomis, o Trdckis yra-ištikimas 
leninistas. Stalinas įveda kapitalistų 

. kraštų sistemą* pramonėj,, ir bizny. Tas 
nepatinka leninistams.”

Kadangi taip, tai “Draugas” skelbia: 
“Stalinas ir asmenišką sargą kaž kur nu-

! dėjo—nužudė, ar ištrėmė. Kitus artimų, 
tarnų/ ištrėmė...”

Tokios žinios, toki- faktai galima iš
galvoti- prie taurės mišiauno. Kunigai

i taip ir daro. Prikepa, visą eilę prasima
nymų; kokius tik sufabrikuoja-jų. f anta
ki j a, na, ir maitina'tuo savo skaitytojus.

Mes gi- pasakysime klebonams iš 
“Draugo” pastogės: viskas, ką jūs čia ra
šote, yra-melas—kvailas melas! Jūs no*’ 
rėtumėt, kad taip būtų, bet1 nesulauksite!

jie rimtai pasipriešins puoli
mui. Fašistai' gali prie pirmos 
progos pasiduot ir stengsis pa- 
siteisint, esą. nič nieko negali
ma buvo daryt prieš stipresnę 
Vokietiją. Juo greičiau ji pa
siduos Hitleriui, juo didesnis 
bus revoliucinis judėjimas. 
Tuomet fašistai, nei'valandėlei 
negalvodami, pašauks Hitleri
ninkus ir jiem viską atiduos, 
kad tik išgelbėt savo kailį.

Iš “D. ir V. Jaunimo.”

Jau buvo mūsų: spaudoj; kadi 
Lietuvos fašistų, valdžia nema
no rimtai pasipriešint Vokieti
jos užpuolimui ant Lietuvos, 
kad-ji nesirengia gint Lietuvos 
nepriklausomybę. Daugelis 
komjaunuolių to nesupranta ir 
klausia: juk patiems fašistams 
bus blogiau; jei Lietuva nusto
tų savo nepriklausomybės. Tai 
kodėl fašistų valdžia nesiren
gia rimtai gint Lietuvos nepri
klausomybę, juk tai eitų jų 
naudai ?

Bet"nereik užmiršt vieno 
dalyko, būtent, kad ir Lietu
vos fašistų valdžia ir Vokieti
jos hitlerininkai bijo revoliuci
nio judėjimo. Ir vieniems ir ki
tiems rūpi; pasmaugti revoliu
cinį judėjimą. Ir vieniems ir 
kitiems rūpi dar daugiau pa- 
blogint darbininkų ir darbo 
žmonių padėtį, kad tuom pa
didint išnaudotojų pelną. Ir 
vieniems ir kitiems rūpi kuo 
greičiau paskandyt Sovietų Są
jungą darbininkų ir kolchoz- 
ninkų kraujuose ir atstatyt ten 
kapitalo švarką, kad tokiu bū
du suduot mirtiną smūgį viso 
pasaulio revoliuciniam judėji
mui. Tad aišku, kad fašistų 
valdžiai rūpi įvelt Lietuvą į 
karą prieš Sovietų Sąjungą.

Iš antros pusės žinom, kad 
Hitleris yra didžiausias karo 
kurstytojas prieš Sovietų Są
jungą. Jis ir visa Vokietijos fa
šistinė spauda visai atvirai 
kursto į, karą prješ Sovietų Są
jungą. Tai Lietuvos fašistų val
džia jieško būdų ir kelių, kaip 
įjungt Lietuvą į Hitlerio anti- 
sovietinį frontą. Tiesa, hitleri
nė Vokietija yra didžiausias 
Lietuvos priešas. Ji nori at
plėšt Klaipėdos kraštą.' Ji nori 
pagrobt visą Lietuvą ir, tam 
rengiasi. Lietuvos priešas yra 
ir fašistinė Lenkija. Bet fašisr 
tų valdžiai svarbesni Lietuvos 
fašistų ir visos buržuazijos 
klasiniai reikalai, negu Lietu
vos nepriklausomybė, nes ky
lant revoliuciniam judėjimui, 
fašistams didėja pavojus viską 
nustot, gi prie' Hitlerio savo 
turtų nenustos. Todėl .Smeto
nos valdžia ir tariasi su Lenki
ja ir su hitlerine Vokietija. Su 
Lenkija Smetona veda oficia- 
les derybas, o su Hitleriu veda 
slaptas derybas, nes fašistai 'liškų ir bilė geresnes litera- 
žino, kad prieš Hitlerį yra di
delis pasipiktinimas.

žinoma, smetoninė valdžia, 
vesdama derybas su Lenkija ir 
su Hitleriu, nori išsiderėt kuo 
.geresnių sąlygų Lietuvos ne- 

■ priklausomybės . pardavimui. 
Smetona gali išsiderėt, kad j k 
paliktų savo šiltojoj vietoj, 
svarbiausiai, kad jis padarytų 
viską, ką liepia Hitleris. Jeigu 
gi Smetona nesusiderėtų su 
Hitleriu ir- Hitleris užpuls Lie
tuvą, tai ir tuomet jokiu'būdu 
negalim patikėt fašistams, kad

Bajorų Kalėjimas

duoda tik 
O aikštelė 

apsvaigsta;

Kiekvienas Asmuo Prl 
valo Išsimokinti, Kaip 

Plaukti
Plaukimas yra vienas iš ge

riausių ir sveikiausių tonikų 
kūnui. Patartina vaikus mo
kinti kaip plaukti pačioj kū
dikystėje, sakysime, kuomet 
jie sulaukia trečius arba ket
virtus metus, ir kuomet sykį 
jie išmoksta plaukti, niekad 
nepamiršta. Jeigu nemoki 
plaukti, tai nors šią vasarą iš
simokink, beveik visose vieto
se randasi gerų mokytojų, ku
rie į trumpą laiką tave išmo
kins.

žmogaus kiekvienas musku
las vartojamas plaukiant, ir 
daug muskulų, kurie retai var
tojami, šitaip padrūtinti. ši
tas miklinimas pagreitina šir
dies veikimą ir verčia žmogų 
giliaus kvėpuoti. Taip pakelia 
cirkuliaciją ir vidurinį besijun- 
gimą su oxigenu.

Jeigu šią / vasarą, vyksti į 
laukus arba kalnus, tai pasi
rink saugią vietą plaukimui. 
Gerai apsipažink su vieta, 
rask kur vanduo gilus ir kui
ne taip gilus, kur vieta akme-* 
nuota ir kur minkšta; žiūrėk 
ar nėra pavojingų akmenų 
ir apdengtų medžio kelmų 
jeigu ketini nardytis. Papras-

(Revoliucinei Amerikos 
Spaudai)

Bajorų kalėjimas pasižy
mi drėgnumu. Saulės spin
duliai iš .vienos pusės, iš ki
tos pusės niekuomet. Sienos 
čia mūrinės, šlapios. Grin
dys cementinės.

Pasivaikščioti 
vieną valandą, 

j maža ir galva
sunku labiausiai silpnos 
sveikatos kaliniams nepasil
sėjus valandą išvaikščioti. 
Bet uždrausta ne tik atsisė
sti; o ir atsistoti negalima.

Del drėgnumo beveik vi
sos kalinės serga reumatiz
mu; Kameros labai mažos, 
jos prigrūstos kalinių ir nė- įaį oras anį lauko yra tyres- 
ra ne tik kur dėtis, bet ir! 
kuo kvėpuoti.

Medicinos pagelba menka.
Gydytojas nemokamai tik (tur pasilikti vandenyje ilgiaus, 
miltelius duodu. Jei trupu- kaip-30 minučių. Daug geriaus 
tį geresni vaistai, reikia UŽ tik trumpam laikui pasilikti 
savo pinigus išrašyti, kas j vandenyje ir pasilsėti laiks 
pasunkina ^gavimą, nes pinL)

Ir neik prie vandenio vakare.
Nepersidirbk v a n d e nyje, 

nes nuovargis yra neišpasaky
tai pavojingas.

Jūrose besimaudymas ir 
plaukimas yra labiau sujaudi
nantis, negu plaukimas švie
žiame vandenyje.

Jeigu mokini vaiką plaukti, 
visų pirmiausia leisk pasibo- 
vinti negiliame vandenyje, pa
kol jis nežino baimės. Tada 
pamokink, kaip vartoti rankas 
ir kojas. Vaiką ris laikyk 
rankose, pakol pats gali save 
prižiūrėti. Niekad nemesk 
vaiką į vandenį. Tas jį per 
daug išgązdina ir jis ant visa
dos nenorės plaukti.

’ Į Neik į vandenį, kuomet įkai- 
1 tęs, mėšlungis gali užpultu

Neperbrangink savo drūtu*- 
mą; jeigu-vieną dieną nekurį 
tolumą kelis kartus perplau
kei, tai netikėk, kad tu tą kas
dien gali daryti.

Neplauk, pakol pavargsti, 
nes tada plaukimas neturi jo
kios vertės.

.Nebandyk plaukti* skersai 
ežerą arba upę, arba nežino
mose vietose, tas gali nelai
mingai užsibaigti.

Vandenyje neerzink drau
gus, kurie nemoka plaukti. 
Ypatingai nemeskite jaunes
nius į vandenį.

Net ir ekspertinis plaukikas 
gali prigerti, jeigu tik nepri
silaiko prie sveiko proto ir 
saugumo paprastų taisyklių;

n iš ir saulės šviesa stipresnė 
negu vietose prie miestų.

Net ir geras plaukikas ne-

pasunkina ^gavimą, nes pini- nuo laik°.-
gu nėra; Gydytojas ir sten- Į Neik į vandenį po sunkių- 
giasi kaip, galima greičiau ivalglų/ lauk nors dvl va|andas 
,iš čia išeiti. Jei kartais po yalgie ir jeigu pavargęs,

Niekuomet neik į vandenį, 
jeigu aplink tave nėra žmonių.gauti iš gydytojo leidimą, ik 

gesniam pasivaikščiojimui 
ir žalumynams įleisti iš lais
vės ligoniams, dar reikia 
kreiptis ir pas viršininką, 
kad patvirtintų, o tas pa
tvirtinti visai nesiskubina^

Biblioteka čia labai men
ka. Daugiausiai yra mal
daknygių. Vertingų, moks-

DR. J. J. KAšKIAUčlUS
371 Lake Street Newark, N. J.
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ŠYPSENOS
Greitas Sumanymas

Policistas ant motorciklio 
pasivijęs automobilistą, kuris 
važiavo net 60 mylių į valan
dą mieste, klausė:

“Kur dega?”
“Mano krautuvė ant 120-tos 

gatvės ir Superior,’’ paaiškino 
automobilistas.

Policistas pasiskubino 
šaukti ugniagesius,
d ė,, kad tęn jokios ugnies ne
būta.

Surinko J.

pa- 
bet pasiro-

Šilingas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Telephone: Humboldt 2-7964
tūros nėra. Iš laisvės jokių 
knygų neįleidžia. Lietuvis- ----- ----------------------------
kų laikraščių įleidžia, bet ■ Spuoguotas Mergaitei Veidas 
juos taip iškarpo, kad nebe
lieka ir kas skaityti;

Tas pats ir su laiškais.' duktė 15 
Valdininkai hetikrinę šudra- 
'sko juos. Kai tėvas ar gi
minės kreipiasi į viršininką 
ir klausia, kodėl negauna1 
laiškų, tai jis begėdiškai at
sako: “Jie nenori rašyti, tai 
ir negaunate.” Dar pasa
koja, kad-visos kalinės svei-

Aleksandras Trojanovskis, SSSR' ambasadorius Ame
rikoje, (po dešinei) laukia San' Franci'scoj Sovietų-or- 
lėivinihkų,.kurie buvo priversti grįžti atgal*iš kelionės 
del5 mažo defekto < orlaivio 'mašineri joj!

Aš klausiu patarimo dėl 
dukters per “Laisvę.” Mano 

» metų; turi labai 
spuoguotą veidą. Viena pusė 
būna vis daugiau- išberta. Ir 
tų spuogų balti viršai. Ir, kai 
pratrūksta, tai tik truputis 
vandenio išbėga. Treti metai, 
kaip tūri. Vietiniai daktarai 
sako, kad mėnesinės negerai, 
bet nepasako kas negerai yra. 
Sirgti serga mėnesinėrtiis kas 
28 dienos, tik ilgai serga : po 
5 ar 4 dienas ir nevisada vie
nodai. Kaip kada esti daug, 
kita karta esti visai mažai.

O

Atsakymas.

Sunku taip, akies plotu, 
simačius, be asmeninio patyri
nėjimo, pasakyti kas tikresnio 
apie tų spuogų priežastį, Jū
sų mergaitės nuotiky. Gal mė
nesinių netvąrkumai ir turi ko
kių ryšių. Bet; savo ruožtų, 
mėnesinių pobūdis ir gi pri
klauso nuo1 keleto veiksnių: 
nuo ovariniy-—kiaušidinių, liau
kų; nU0' skydinės—-tiroidinės 
liaukos, nuo posmegęninės— 
pituitarinės liaukos priekinės 
skilties. O vėl tų liaukų veik
lumą nusako maisto sąstatas. 
Ir taip ratas ratą ir varo.

Kaip ten nebuvę, bet atatin- 
| karnas maistas, kaip ir visada 
i ir visame kame, taip šiuo at- 
[veju daug pildės, žiūrėkite, 
Drauge, kad mergaitė gautų

ne

lėsių, vaisių, greta; žinoma, 
ir tų tirštesnių valgių, kaip 
kiaušiniai, pieniški, žuvys, 
šviežia mėsa. Tuo būdu ji gaus 
daugiau tų\iepavaduojamų vi* 
taminų ir mineralų.

Dėl viso ko, reikėtų dar jai 
duoti ir dapildomojo maisto, 
kad užtikrinus tų vitaminų 
kiekį. Duokite jai mielių, pa: 
prastų arba ir džiovintų, po 
keletą plytelių ar tabletėlių 
kas diena. Žuvų aliejaus, bent 
po šaukštą kas diena. lodo 
tinktūros—po lašą, stikle van
dens, kaš dvi ar trys dienos, 
per visą gyvenimą. Po, tiek 
iodo reikia vartoti kiekvienam 
žmogui; kad ir sveikiausiam, 
kad 
riau 
lėta 
imti
truputį: Thyroid gland gr.
100‘tablets; po vieną ar po dvi 
tablėti kas diena.

Būtinai tegul mergaitė daž
niau pabūva ant saulės.

Pačiam veidui vilgyti, gau
kite Baltojo plovinio, white lo
tion ;
Potassa sulphurata 1 dram, 
Zinc sulphate 1 dram, 
Rose water 4 ounces.

Suplakite, ir tegul mergai
tė vilgo veidą kas vakaras, 
prieš gult eisiant, o ant ryto
jaus vis apsimazgoja. Tegul 
taip daro per savaitę, o kitą 
savaitę tegul apleidžia, be to 
plovinio. Paskui vėl vilgosi. Ir 
taip perijodingai, kol tos ak- 

kelių- rūšių; nevirtų,, žalių, ža- nes spuogai išnyks. 
\ < *

skydinė liauka galėtų ge- 
veikti. Beje, bent per ke- 
mėnesių būtų jai gerai 
ir skydinės liaukos po
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Trečias Puslapis

Susivienykite Sunaikinimui Fašizmo!

Bendras Frontas Nėra Joks Manevras

Tel STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

D a r b i n inkams bendrame 
fronte esant reikia tą rimtai 
pasitikti.

' kad darbo valdžia gali būti įsteigta bile kokioj situacijoj, kaipo
I grynas parlamentarinis blokas su socialdemokratinėmis parti
jomis. Ultra-kairieji pripažino tik tokią valdžią, kuri įsisteigia 
po nuvertimo bužuazijo'h, ir tuo būdu atsisakė tartis su socialde
mokratija.

Provokaciniai Įtariamas Spau 
stuvninkas, Darbininkų Drau 

gas, Emerson Jennings
Tel. STagg 2-3438 

(steigta 1861

Iš Draugo Dimitrovo Raporto Komunistų Internacionalo Septintam Pasauliniui Kongresui Klausime “Fašizmo 
Ifensyvas ir Komunistų Internacionalo Uždaviniai Kovoje Už Darbininkų Klasės Bendrą Frontą.” Išduoto Rug

pjūčio 2 d., 1935, Maskvoje.

Rodydami neva teisingu
mą, nazių vadai išmetė iš 
partijos ir įkalino W. Walt- 
kingą, kuris perdaug šiurkš- 

| Čiais grasinimais lupo sau 
I kyšius iš žydų biznierių. 
Hitlerininkų spauda pripa
žįsta, kad jų tarpe yra ir 
daugiau tokių grobikų.

Suareštuota Teisėjo Valentine Mašinos 
“Dinami tuotojai”

prašė teisėjo jį paliuosuoti, 
kaipo apgynėją. Nors teisėjas 
prašymą atmetė, bet Jennings 
vėl šoko prieš teisėją ir pa
reiškė, kad pats save apsigin
siąs.

Taigi šis įvykis rodo, kad 
Wilkes Barre, Pa., darbinin
kam padangė juodai niaukia-

WILKES BARRE, Pa. —čia 
einant Glen Alden anglies 
komp. darbininkų streikui sa
vo laiku buvo išsprogdintas 
teisėjo dukters automobilius. 
Tuo tarpu nors kaltininkai bu
vo jieškoti visais kampais ir 
persekioti komunistai, bet liko 
nesurasti iki šiol, kol patys pa
sirodė. Suareštuoti yra Tho
mas McHale, Gerald Williams, 

i iš New Yorko ir Charles Har
ris, iš Scranton, Pa.

1 Tardomas prie teisėjo John 
L. Fine, Williams pasigyrė, 
kad New Yorke jam kas pri
žadėjęs “darbą” čia už 300 
dol. ir pribuvus, stotyj, pasiti
kęs E. Jennings. Nors Jennings 
jam pasakęs, kad “darbą” pa- 

i ėmęs kitas, bet jis išreikalavęs 
tuo tarpu 150 dol. už tylėjimą.

Dabar čia vėl pribuvęs iš
reikalauti dar 150 dol. už tą 
patį tylėjimą, bet J. nepasiro
dęs. Ir taip likosi pagauti 
“kaltininkai” Sterling hotelyj, 
Wilkes Barre, Pa.

šis suareštavimas šių ypatų 
yra Luzerne pavieto advokatų 
ir teisėjo Valentine klasta 
prisikabinti prie E. Jenningso, 
kuris yra veiklus tarpe šios 
apielinkės bedarbių ir darbi
ninkų ir atkaklus, nepermal
daujamas teismo ir advokatų 
bei teisėjo Valentine priešas— 
kėlėjas tos šaikos bjaurių dar
bų į viršų.

Ir, kaip tai gal jam atleisti,

pagal jo paties išsitarimą, šie 
“teisių mindžiotojai, uzurpato
riai ir tyronai!” Štai jis, kaipo 
sį>austuvrtinkas, a t s p ausdino 
naujai unijai lapelius, kuriuo
se buvo šaukiama kovot prieš 
teisėją Valentine ir jo netie- 
sotą indžionkšiną; jis teisme 
teisėją išvadino brutalu ir už 
tai gavo sėdėti kalėjime sykiu 
su unijos vadais; jis ruošė pri
rodymus valstijos legislatūroj, 
kad teisėjas Valentine būtų at
statytas ir tuomi įvarė kylį vi
so pavieto advokatų draugijai. 
Negana to, jis bedarbių laik- 
raštdke “Unemployed News” 
(leidžiamam Wilkes Barre, 
Pa.), parašė ilgą straipsnį, iš
keldamas advokatų, teisėjo,

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę i sekančią 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA.
Tel. Locust 6100.

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

AugŠčiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ-r-FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Du Logeriai Socialdemokratinėse Partijose
Socialdemokratinęse partijose formuojasi du logeriai: šalę 

reakcinių elementų, nusistačiusių prieš bendrą frontą, yra loge- 
ris revoliucinių elementų, kurie vis tvirčiau ir tvirčiau pasisako 
už bendrą frontą su komunistais ir kurie pareina ant revoliu
cinės klasių kovos pamato.

Kaip būtų galima sulaikyti fašizmą nuo įsigalėjimo, arba jį 
sunaikinti, kur jis jau viešpatauja? Komunistų Internacionalas 
atsako, kad pirmutinė sąlyga tai yra sudarymas bendro fronto 
ir bendro veikimo kiekvienoje dirbtuvėje, kiekvienam distrikte 
ir kiekvienoje šalyje ir visam pasaulyje. Abiejų Internacionalų 
(Antrojo Internacionalo ir Komunistų Internacionalo) bendras 
veikimas padėtų pasukti revoliuciniu keliu visus kitus darbininkų 
klasės sluogs.nius ir visus kitus visų dirbančiųjų sluogsnius, taip
ogi kolonijų ir pusiau-kolonijų darbo žmones.

Komunistu Internacionalas nestato jokios kitos išlygos del 
^sudarymo bendro veikimo, kaip tik veikimą, atkreiptą prieš kla
sinį priešą, prieš kapitalo ofensyvą, prieš fašizmą ir prieš karo 
pavojų.

tabu, nuginklavimas ir likvidavimas fašistinių organizacijų, kai
po konspiratorių prieš Respubliką ir kaipo Hitlerio agentūrų, 
apvalymas valstybės armijos aparato ir policijos nuo fašistų, iš
vystymas kovos prieš katalikų bažnyčios reakcines klikas, suri
šimas armijos su priešfašistin'iu judėjimu.

Kuomet priešfaši.stinis judėjimas Francijoje ves prie suda
rymo tikrai priešfašistinės valdžios ir kuomet šita priešfašistinė 
valdžia vykins gyveniman priešfašistinio fronto programą, tai 
komunistai, kurie pasilieka nepermaldaujamais priešais visokios 
buržuazinės valdžios ir stovi už Sovietų Galią, akivaizdoje augan
čio fašistinio pavojaus, bus pasirengę remti tokią valdžią.

Vyriausias uždavinys fašistinėse šalyse yra tame, kad su- 
gabiai surišti kovą prieš fašistinę diktatūrą iš lauko pusės su 
ardymu fašistinių masinių organizacijų iš vidaus.

Didvyriškumo Neužtenka
Mes nulenkiame galvas komunistų didvyriškumui fašistinėse 

šalyse. Bet vien didvyriškumo ir pasiaukojimo neužtenka. Did
vyriškumas turi būti surištas su kasdieniniu darbu masėse. Fa
šizmo Achillės kurka yra jojo socialis pamatas. Kaip tik ten

Bendras frontas del mus nėra joks “manevras,” bet išraiška 
darbininkų klasės sąžiniško troškimo susivienyti kovai prieš kla
sinį priešą. Mūsų pasiūlymai yra taip aiškūs, jog jie sumuša vi
sus argumentus reakcinių elementų socialdemokratinių vadų ei
lėse, kurie yra priešingi bendram frontui, žinomas daiktas, ko
munistai negali atsižadėti nepriklausomo darbo skleidime ko
munistinės apšvietos, organizavime ir mobilizavime masių. Bet 
jie, komunistai, kovoja už bendrą veikimą su socialdemokratinė
mis partijomis, su reformistinėmis darbo unijomis ir su kito
mis organizacijomis. Mes lojališkai išpildysime visas sąlygas su
tarties, padarytos su mumis ir begailestingai iškelsime aikštėn 
visus bandymus sulaužyti tokią sutartį.

Sutartis yra tiktai pirmas žingsnis. Bepartiniai bendro fron
to kūnai turi būti sutverti dirbtuvėse, tarpe bedarbių, distrik- 
tuose, taip pat sodžiuje tarpe valstiečių, šitie judėj'mai taipogi 
turi įtraukti į kovą plačias neorganizuotų darbininkų mases.

Mes turime eiti nuo proletarinio bendro fronto prie anti
fašistinio Liaudies Franto, pagelba pasirįžusios kovos už gynimą 
*Vi.sų dirbančiųjų reikalų, už visų dirbančiųjų sluogsnių ir darbo 

Valstiečių ir miesto smulkiosios buržuazijos. 'Mes turime apimti 
/visas jų organizacijas, kurios šiandien tebėra buržuazijos įtakoje.

r Uždaviniai Jungtinėse Valstijose
Jungtinėse Valstijose mūsų draugai stengiasi sutverti, kaipo 

grandinę organizaciją, anti-fašistinį Liaudies Frontą formoj dar
bininkų ir farmerių Darbo Partijos, kuri būtų nei socialistinė, 
nei komunistinė, bet griežtai nusistačius prieš fašizmą ir anaip
tol ne anti-komunistinė. Anglijoje mūsų draugai pasirengę, ne
žiūrint nusivylimų su pirmesnėmis abiemis Darbo Partijos val
džiomis, remti kovą už sudarymą naujos Darbo valdžios.

Ūmieji darbininkų klasės uždaviniai Francijoje yra: įstei
gimas bendro fronto visose kovos sferose, darbo unijų vieny
bė, įtraukimas valstiečių ir smulkiosios buržuazijos plačiųjų ma
sių į anti-fašistinį judėjimą, sutvėrimas bepartinių, demokratiš- 

>kai išrinktų anti-fašistinio Liaudies Fronto komitetų plačiu maš-

fašistinėse organizacijose, kaipo geriausi apgynėjai jųjų narių 
kasdieninių interesų. Gindamo^ savo interesus, masės vis aštriau 
'ir aštriau susikirs su fašistine diktatūra. Mes turime panaudoti 
fašistines organizacijas kaipo tą trojaniečių arklį, kurio pagel
ba mes galėtumėme įsibriauti į priešų logerį.

Skandinavijos šalių draugai daro klaidą, jeigu jie apsiriboja 
propaganda kritikavimo socialdemokratinių valdžių. Belgijoje 
socialdemokratai turėjo tokių parlamentarinių pasisekimų todėl, 
kad jie prižadėjo panaikinti nepaprastus įstatymus. Bet kuomet 
jie įėjo valdžion, nepanaikino nė vieno tų įstatymų. Mes turime 
prieiti prie socialdemokratinių darbininkų su pasiūlymu 
visi bendrai reikalautumėme nuo valdžios ministerių išpildyti 
savo prižadus ir kovoti už juos, čechoslovakijoj taip pat pana
šūs reikalavimai gali sudaryti bendro fronto pasiūlymams pa
matą.

Bendras veikimas su socialdemokratinėmis organizacijomis 
reikalauja nuo komunistų pamatingesnės-visapusiškesnės kriti
kos socialdemokratijos kaipo ideologijos ir praktikos broliavimos 
su buržuazija ir nenuilstančio draugiško supažindinimo socialde
mokratinių darbininkų su komunizmo programa ir obalsiais. Tuo 
būdu, darbo unijų klausimu, Septinto Kongreso svarbiausias 
įsakymas Komunistų Partijoms yra, kad kas nedirba darbo uni
jose, tas neatlieka savo pareigų kaipo komunistas.

Už Darbo Unijų Vienybę
Mes esame griežčiausiai nusistatę už atsiekimą darbo unijų 

vienybės kiekvienoje šalyje ir visam pasaulyje, statant tik vieną 
išlygą, būtent, kovą prieš kapitalą ir fašizmą ir pravedimą de
mokratijos darbo'unijose. 1 ' ' 1 "•

Mes patariame, kad tose šalyse, kuriose raudonosios (revo
liucinės darbo unijos yra mažos, kad tos unijos įstotų į dideles 
reformistines unijas ir kovotų už teisę išsireikšti ir už priėmimą 
atgal išmestų narių, šalyse su paraleliškomis1 didelėmis revoliu
cinėmis ir reformistinėmis unijomis, turi būti patarta, kad būtų 
sušaukti vienybės kongresai pamatu kovos prieš kapitalizmo 
ofensyvą ir už laimėjimą darbo unijų demokratijos.

Turime Laimėti Jaunimų
Mes turime atvirai prisipažinti, 'kad mes apleidome darbą 

įtraukti jaunimo mases į kovą prieš kapitalo ofensyvą, prieš 
fašizmą ir karo pavojų. Daugumoje kapitalistinių šalių Jaunųjų 
Komunistų Lygos- tebėra organizacijos atsiskyrę nuo plačiųjų 
masių; jos dar vis mechaniškai tebekopijuoja Komunistų Par
tijų formas ir metodas, vietoj kurti revoliucines masines jau
nimo organizacijas, atskiras nuo Komunistų Partijos, ši proble
ma yra problema ne tik Jaunųjų Komunistų Internacionalo, bet 
viso komunistinio judėjimo.

Vyriausias darbas yra drąsiai veikti už sudarymą bendro 
fronto, už organizavimą ir apvienijimą visos dirbančiosios jau
nosios kartos. Budavojant Jaunųjų Komunistų Lygas, komunis
tai turi padrąsinti organizavimą priešfašistinių susivienijimų 
ant klasių kovos platformos.

Komunistai turi visuomet atminti, kad sėkminga kova prieš 
fašizmą ir karą yra galima tiktai įtraukiant plačiausias darbo 
moterų mases. Tai atsiekti negalima vien pagelba agitacijos, T>et 
reikalauja konkretaus moterų mobilizavimo apgynimui jųjų 
opiausių interesų.

Organizuojant platų anti-imperialistinį frontą kolonijose 'ir 
pusiau-kolonijose, kiekvienam atsitikime, reikia pradėti nuo kon
krečių kovos sąlygų, nuo nacionalio išsiliuosavimo judėjimo su
brendimo ir nuo rolės proletariato ir įtakos Komunistų Partijų.

Mes sveikiname Chinijos Sovietus. Mes sveikiname didvy
rišką Chinų Raudonąją Armiją. Mes prižadame chinams .drau
gams visais būdais pagelbėti.

Kokias Valdžias Komunistai Palaikys
Gali susidaryti tokia padėtis, kad sudarymas valdžios per 

proletarinį bendrą frontą arba per anti-fašistinį Liaudies Fron
tą pasidarytų ne tik galimus, bet būtinas reikalas net pirm re
voliucinio galios užgrobimo per proletariatą. Atitinkamu momen
tu, palaikoma pirmyn žengiančio bendro fronto judėjimo, Ko
munistų Partija griebsis iniciatyvos del sudarymo tokios val
džios. Komunistų Partija aktyviai palaiko tokią valdžią, jeigu 
ji turi platformą prieš fašizmą ir prieš reakciją, nežiūrint, ar 
Komunistų Partija įeitų į valdžią, ar ne. O atitinkamas momen
tas yra politinio krizio periodas, kuomet valdančioji klasė nebe
pajėgia suvaldyti maršuojantį masinį judėjimą, kuomet buržua
zijos valstybės aparatas yra apkrikęs, kuomet masės įnirtusiai 
kovoja prieš fašizmą ir reakciją, bet dauguma jų dar neprisi
rengę Komunistų Partijos vadovybėje kovoti už Sovietų Galią, 
kuomet plačios socialdemokratinės masės randasi bendram fron
te kovoje prieš anti-komunistus.

Tai' yra klausimas, panašus darbo valdžios arba darbininkų 
ir valstiečių valdžios klausimui, kuris buvo svarstoma Ketvirtam 
ir Penktam kongresuose. Vienok šiandien situacija (daug dau
giau subrendus ir senieji tarimai jau atgyvenę savo dienas.

Senosios klaidos buvo tokios: dešinieji oportunistai tikėjo,

Skirtingi Momentai
Bendro fronto valdžios skiriasi principe nuo visų sociah 

demokratinių valdžių. Pastarosios yra įrankis bendradarbiavimui 
del palaikymo kapitalistinės sistemos, o pirmosios yra valdžios 
visų anti-fašistinių spėkų kovai prieš fašizmą ir reakciją.

Nuo kiekvieno bendro fronto mes reikalaujame prayedimo 
konkrečių, atitinkančių laikui, revoliucinių ir pamatinių reika
lavimų, kaip tai: produkcijos ir bankų kontrolė, pavadavimas 
policijos ginkluota darbininkų milicija.

Taip ilgai, kafp šitokia valdžia tikrai veda kovą prieš liau
dies priešus, mes, komunistai, būsime pirmosiose eilėse kaipo 
revoliucijos kareiviai. Bet mes atvirai sakome masėms: šita val
džia negali galutinai išrišti klausimo. Jinai negali nuversti iš
naudotojų klasinį viešpatavimą, tuo būdu negali galutinai pa
naikinti fašistinės kontp-revoliucijos pavojaus. Tuo būdu ,mės 
turime apsiginkluoti del socialės. revoliucijos. Tiktai Sovietų 
Galia atneš pasiliuosavimą.

Mūsų prieš-fašistinėje kovoje silpna vieta yra nepakanka
mam atsiliepime į fašizmo demagogiją. Fašistai sufušeriuoja 
masių istoriją. Mes turime surišti šiandieninę kovą kiekvienų 
žmonių su jų revoliucinėmis tradicijomis. Mes esame nepermal
daujami buržuazinio nacionalizmo oponentai, bet mes taipgi ne
same šalininkai nacionalistinio nihilizmo. Aš manau, kad aš tei
singai pasielgiau Liepzigo teisme, kuomet aš. kaipo revoliucionie- 

mes turime jam kirsti. Tuo būdu komunistai turi veikti visose | rius, apgyniau Bulgarijos žmones /prieš nazių (fašistų) užmeti
mą jiems barbarrzmo. C

Mes kovojame už Lendrą frontą ne tuo siauru supratimu, 
kad tik gavus naujų narių komunistų Partijai, 1
Partijos turi padidinti savo narių skaičių kaip tik tam tikslui, 
kad rimtai sustiprinus bendrą frontą. Vieningumas ir pasiren
gimas Komunistų Partijose kovoti yra neįkainuojamas visai 
darbininkų klasei turtas.

Reikia Veikimo
Mes negalime įgyti darbininkų masių pasitikėjimo vien

Jau Komunistų Internacionalo šeštas Pasaulinis Kongresas 
numatė brętantį naują fašistinį ofensyvą ir išleido šaukimą ko
von prieš jį. Nuo to laiko keliose šalyse, ypač Vokietijoje, tapo 
įsteigta fašistinė diktatūra. Kaip drg. Stalinas jau yra pasakęs, 
tatai reiškia ne tik ženklą darbininkų klasės silpnumo, dėka so
cialdemokratijos padaryto skilimo, bet taip reiškia ženklą silpnu
mo ir buržuazijos, kuri nebepajėgia valdyti buržuazinės demo
kratijos metodomis.

Reakcioniškiausias fašizmo tipas yra Vokietijos tipas. Vo
kietijos fašizmas lošia rolę žandaro tarptautinės kontr-revoliuci- 
jos, vyriausio promotoriaus imperialistinio karo ir užvedėjo kry
žiaus karo prieš Sovietų Sąjungą.

Kas Tai Yra Fašizmas?
Fašizmas tai nėra valdžia virš proletariato ir buržuazijos 

klasių, neigi tai yra valdžia smulkiosios buržuazijos arba lumpen- 
proletariato, kaip kad daugelis socialdemokratų tvirtina. Fašiz
mas yra atvira, nuoga diktatūra reakcioniškiausių, šovinistiš- 
kiaufrių ir imperialistiškiausių finansinio kapitalo elementų.

Fašizmo įvairios formos priklauso nuo įvairių sąlygų įvai
riose šalyse. Kur fašizmas neturi plataus masinio pamato, ten 
jis suteikia tam tikro legališkumo kitoms buržuazinėms parti
joms arba socialdemokratijai. Bet kur randasi baimė proletari
nės revoliucijos, ten viešpatauja neribota politinė monopolija. 
Kas pereinamaiam laikotarpyje neveda kovos prieš buržuazijos 
reakcinius žygius, tas negali sulaikyti fašizmo nuo laimėjimo

Socialdemokratijai priklauso ta didelė istorinė atsakomybė, 
kad Vokietijoje ir kitose šalyse proletariatas nebuvo prisirengęs 
^pastoti kelią fašizmui. Fašizmo masinės įtakos šaltinis randasi 
jojo neribotoje demagogijoje, net jojo nesidrovėjime pavartoti 
revoliucines tradicijas. Jeigu Vokietijos ir Austrijos proletaria
tas, pradedant su 1918 metais, būtų maršavęs Rusijos bolševikų 
keliu, tai šiandien ne tik kad Europoje nebūtu fašizmo, bet dar
bininkų klasė jau senai būtų turėjus savo rankose visą situaciją 
(padėtį). Vokietijos darbininkų klasė galėjo išblaškyti fašizmo 
pergalę, sudarydama bendrą anti-fašistinį proletariato frontą, 
priversdama socialdemokratinius vadus sustabdyti savo kampa
nija prieš komunistus ir priimdama'pakartotinus Komunistų 
Partijos vienybės pasiūlymus.

Proletariatas Buvo Atsiskyręs Nuo Savo Talkininkų
Da viena fašizmo laimėjimo priežastis buvo, tai proletariato 

atsiskyrimas nuo savo natūralių talkininkų. Fašizmas savo pa
sekėjais laimėjo didžiąsias valstiečių mases ir persisunkė į jau
nimo eiles, tuo tarpu socialdemokratija su savo politika atstūmė 
valstiečius nuo proletariato ir jaunimo mases nuo revoliucijos.

Vienok negalima praleisti neatžymėjus Komunistų Partijos 
klaidų, kurios pakenkė kovai prieš fašizmą, kaip tai, nedakaina- 
vimas fašizmo pavojaus, daleidimas būti užkluptai neprisiren- 

J*£rii3, nedakainavimas masių nacionalistinio sentimento, sektanti- 
niai’obalsiai ir tt.

kad pareiškimais, bet reikia kasdieninio masinio darbo ir teisingos 
politikos. Mes turime padaryti masėms lengvu daiktu žingsnis 
po žingsnio pereiti prie komunizmo.

■Griežčiausiai priešindamies sektantizmui, mes turime pa
didinti savo budėjimą prieš dešinįjį oportunizmą, kadangi šis 
pavojus augs tam laipsnyje, kokiam vystysis bendras frontas. 
Jau randasi tendencijų nedakainuoti Komunistų Partijos vaid
menį bendrame fronte, tendencijų pasiduoti socialdemokrati
nėms legalistinėms iliuzijoms ir spontaniškam fašizmo likvidavi- 
muisi. Mes ne tik turime vesti mases, bet turime klausytis masių 
balso ir atspėti, kur čeverykas spaudžia.

Reikia Drąsios Iniciatyvos
Komunistų Partija turi pasirįžusiai ir drąsiai griebtis ini

ciatyvos, kad sujungti Komunistų Partiją su Socialdemokratine 
Partija. Tai nėra lengvas ir paprastas darbas. Politinės vieny
bės atsiekimas galimas tiktai pamatu sąlygų, kurios remiasi se
kamais pagrindais: Visiškas neprigulmingumas nuo buržuazi
jos, panaikinimas socialdemokratų bloko su buržuazija, įsteigi
mas veiklos laisves, pripažinimas revoliucinio buržuazijos vieš
patavimo nuvertimo ir įsteigimo proletarinės diktatūros for
moje Sovietų, atsisakymas palaikyti savo šalies buržuaziją im
perialistiniam kare ir budavojimas partijos pamatu demokrati
nio centralizmo.

yietinio teismo ir aukščiausio 
teismo šunybes bei užsimoji
mus ant darbininku; jis juos 
visus išvadino streiklaužiais ir 
kitokiais; jis teisėją Valentine 
išvadino teisiu mindžiOtoju ir 
didžiausiu kriminalistu prieš 
visuomenę. Esą: “Didžiausias 
kriminalistas, žmogvagis te
gauna septynis advokatus ap
sigynimui, o teisėjas Valentine 
turėjo 200 jų. Tai parodo jo 
didį kriminališkumą prieš vi
suomenę.” Unijos advokatus 
išvadino Judais darbininkų, 
kad išgelbėti teisėją.

Tokis jojo akių “drasky
mas” teismams ir apie teismus 
susispietusiai šaikaj advokatų, 
ir privedė pastaruosius grieb
tis provokacijų prieš Jennings, 
kad sunaikinti jį ir visą dabar
tinį bendro fronto judėjimą, 
kuris be jo sunkiai būtų gali
mas. Tas ir privedė šią saiką 
jieškoti “liudininkų” iš New 
Yorko.

Verta pažymėti, kad laike 
tardymo^ prieš “liudininkus” 
Jennings šoko ir šaukė, kad 
tai bjaurus melas ir suokalbis, 

bet Komunistų Teisme, po to, jojo adv. Brown
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Ketvirtas Puslapis Ketvirtad;, Rugpjūč. 8, 1935

SSSR Faktų Šviesoj kinti su 1 d. sausio, 1933 
metais. Kada jis bus baig
tas, 1937 metais, tai turės

Melai ir Faktai
Kapitalistinė spauda daug 

netiesos rašo Sovietų Sąjun
gos klausimu. Bet ypatin
gai melais ir šmeižtais užsi
ima Hearsto didlapiai, o pa
skui Hearstą seka rusų bal
tagvardiečių spauda ir nuo 
jų nepasilieka lietuvių dar
bininkų priešų spauda: ku
nigų redaguojamas “Darbi
ninkas,” s o c i a 1 i s t i škos

Po to seka trumpas pada
vimas Sovietų Sąjungos 
konstitucijos, istorija nu
vertimo caro ir buržuazijos, 

I trumpi daviniai apie Komu
nistų Partiją, tarptautinius 

. Sovietų Sąjungos santikius 
įsu kitomis valstybėmis ir 
formą Sovietų 'Respublikos 
tvarkymosi. Po to seka da
viniai ir palyginimai su ca- 
ristine Rusija.

būti pagaminama: 38,000,00- 
0,000 kilovatų elektros ener
gijos; 152,500,000 tonų ang
lies; 46,800,000 tonų žibalo; 
16,000,000 tonų čigūno; 17,- 
000,000 tonų plieno; 167,000 
traktorių; 200,000 automo
bilių, tai tiek turės industri
ja duoti į metus laiko. Ęiek- 
vieną metą proporcionalis 
priaugimas turi būti 16.5 
nuošimčių.

Žemės srityje turi būti
“Naujienos” ir fašistiniai 
laikraščiai.

Bet vienas dalykas tas, ką 
kapitalistai per savo didla- 
pius pateikia visuomenei, o 
antras—ką jie turi patys ži
noti apie Sovietų Sąjungą. 
Juk kapitalistas nebus ak
las tuom klausimu, jam rei
kalingi faktai. Žinoma, čia 
reikia pasakyti ir tai, kad 
stambiu kapitalistų spauda: 
“New York Times,” “Her
ald-Tribune” ir eilė kitų lai
kraščių, lyginant juos su 
“Darbininku” arba “Naujie
nomis,” Sovietų Sąjungos 
klausimu daugiau prisilai
ko tiesos.

New Yorke išeinantis ka
pitalistinis dienraštis “New 
York World-Telegram” kas 
metai išleidžia arti tūkstan-

Apšvieta
Mokinimasis vaikams ver- 

iStinas. 1917 metais mokan
čių rašyti ir skaityti buvo 
27 nuošimčiai Rusijos gy
ventojų, o 1932 metais jau 
90 nuošimčių. Išlaidos ap- 
švietos reikalams nuolatos 
auga. 1928 metais išleista 
1,493,000,000, o 1932 metais 
—6,508,000,000 rublių?

1914 metais pradinių mo- 
[ kyklų buvo 106,300 su 7,235,- 
988 vaikų, augštesnių—563,- 
;480 studentų. Gi prie So
vietų 1933 metais jau buvo 
167,254 mokyklų, 631,257 

I mokytojų ir jose mokinosi 
18,179,431 vaikas. Augštes- 
nėse mokyklose buvo net 
3,634,021 studentas.

Prie to 1933 metais buvo

davesta traktorių jėga iki 
8,200,000 arklių.

Turės būti nutiesta 12,000 
kilometrų naujų gelžkelių 
ir 5,800 elektrifikuota. Lai
ke Pirmo Penkių Metų Pla
no socialistinei statybai bu
vo įdėta 50,500,000,000 rub
lių, o laike Antro Penkių 
Metų Plano turi būti įdėta 
130,400,000,000 rublių.

Pirmas Penkių Metų Pla
nas buvo pravestas gyveni- 
man ir jis Sovietų industri
ją padidino ant 119 nuoš. 
Žemės srityje 80 nuoš. val
stiečių apsijungė į kolekty
vus ir žemės apdirbimo kie
kis ant 21,000,000 akrų pa
didėjo.

Industrijos Progresas
čio puslapių faktų 
kuri vadinasi “The
Almanac.” Ją pardavinėja 
po visą šalį ir ji randasi 
kiekviename viešame kny
gyne, mokykloje arba kapi
talistinėj didelėje įstaigoje, 
bei spaustuvėje.

Almanakas arba kaip ją 
vadina “Faktų Knyga” tei
kia davinių apie visus įvy
kius ir apie visas šalis. 1935 
metų laidoje teikiama fak
tai apie Sovietų Sąjungą 
706-713 puslapiuose. Mes 
čia nemanome tą viską per
spausdinti, nes tas reikalau
tų daug vietos, bet paduosi
me šiek tiek iš jos davinių. 
Mūsų skaitytojai tas skait
lines žino iš mūsų dienraš
čio, bet čia svarbu tas, ką

knygą, 797 kolegijos su 500,800 stu- 
Word dentų, 3,522 technikinės mo-

kyklos su 797,000 studentų, 
926 darbininkų fakultetai su 
353,700 studentų; 3,900 fa
brikų ir dirbtuvių darbinin
kams augštų mokyklų su 
958,000 studentų.

Unijos ir Kooperacijos
Darbo unijose 1933 me

tais buvo 17,260,000 narių. 
Į unijas nėra verčiami dar
bininkai prigulėti, bet kas 
priklauso, tai iš unijų gau
na žymios pagelbos. Darbe 
ar unijos ar ne, bet darbi
ninkas už lygų darbą gauna 
ir lygų užmokestį, kurį nu
stato unijos ir valdžios at
stovai. Bedarbės visai nė
ra.

kapitalistų metraščiai rašo' Kooperacijos turi 73,100,- 
apie Sovietų šalį.

Plotas ir Gyventojai
Sovietų Sąjunga užima’ 

8,144,228 keturkampes my
lias arba 21,352,572 ketur
kampius kilometrus žemės 
plotą. Ji turi 168,000,000 
gyventojų, tame skaičiuje 
71,024,300 vyriškos lyties ir 
75,989,300 moteriškos. Mas
kva turi 3,663,000 gyvento
ją

Toliau seka surašąs, kas

Kaip Sovietų Sąjungos 
gamyba auga, bus geriau-
šiai, jeigu palyginsime 1928 
ir 1933 metus. Kaip žinia, 
Sovietai jau 1928 metais bu
vo pralenkę prieškarines 
Rusijos gamybą.
Pagaminta 1928 m. 1933 m. 

tonų tonų
Anglies 35,400,000 76,700,000
Čigūno 3,280,000 7,250,000
Plieno 3,370,000 6,920,000
Žibalo 1’1,600,000 21,500,000
Traktorių (štukų) 1,500 73,370
Automobilių (štukų 677 49,743
Cemento (bač.) 11,000,000 18,000,000 
Trąšų (tonų) 182,000 690,000

Sovietų Sąjunga 1928 me
tais anglies gaminime buvo 
šešta pasaulyje, šešta čigū
no gamyboje ir trečia žibalo 
gamyboje. Gi 1932 metais
ji atsistojo ketvirta anglies 
gamyboje, antra čigūno ir 
žibalo gamyboje.

žemdirbystėje Progresas
Prieš revoliuciją 1,080,- 

000,000 akrų žemės prigulė- 
yra jo ponams, kurią apdirbda- 

apie 700,500,000 akrų girių’vo valstiečiai. Valstiečiai tu- 
ir daug tinkamos tuojauti- rėjo tik vieną ketvirtą že
mam darbui žemės.

Iškasamų turtų yra viso- tu jie ją atėmė nuo ponų ir 
kių, apskaitliuojama, kad bagotų valstiečių (buožių), 
randasi: 1,113,700,000,000 Laike Pirmo Penkių Metų 

(metriški tonai anglies; 8,- Plano žemės ūkis gavo
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Į 000 narių, arba apima 95 
j nuošimčius visų suaugusių 
gyventojų, p r i k 1 a usančių 
prie kooperacijų.

Gamtiniai Turtai
Sovietų Sąjungoje

1933 metais buvo suimta 
89,820,000 metriški tonai 
grūdų: 27,727,000 tonų kvie
čių; 24,186,000 — rugių; 
7,848,000 — miežių; 15,411,- 
000—avižų; 4,800,000 kornų; 
1,265,000—grikių; 4,826,000 
—meletų ir 3,739,000 tonų 
kitokių javų.

Tais pat metais pagamin
ta 1,320,000 tonų medvilnės; 
9,000,000 tonų cukrinių bu
rokų; 560,000 tonų sėmenų 
ir 4,600,000 tonų riebalinių 
augmenų.

1913 metais, caro laikais, 
Rusijoje buvo tik 128 trak
toriai ir nebuvo nei vienos 
kombainos. 1933 metais So
vietai jau turėjo 204,100 
traktorių ir 25,000 kombai
nų.

Transportas
1913 metais caristinė Ru

sija turėjo 58,500 kilometrų 
gelžkelių, o 1933 metais So
vietai jau turėjo 84,500 kilo
metrų. Vandens vidujiniai 
keliai pakelta iki 84,000 ki
lometru. Prakastas kanalas 
tarp Baltijos-Baltųjų jūrų, 
tiesiama daug naujų gelž
kelių; tik vien 1933 metais 
1,065 mylių naujų gelžkelių 
pravesta.

1933 metais Sovietų orlai
vių linijos jau turėjo 37,100 
kilometrų ilgio.

Elektros Jėga
Caristinė Rusija, 1913 me

tais, turėjo 1,098,000 kilova
tų elektros stočių jėgos, ku
rios per metus davė 1,945,- 
000,000 kilovatų jėgos.

Sovietai 1933 metais tu
rėjo 5,471,000 kilovatų sto
čių jėgos, kurios į metus da
vė 15,855,000,000 kilovatų.

Laike Antro Penkių Metų 
Plano Sovietai dės pastangų 
pakelt elektros jėgą ant 
133 nuošimčių, kas atves 
prie pralenkimo visų kitų 
šalių ir atsistojimo greta su 
Jungtinėmis Valstijomis.
Taigi šios skaitlinės paimta 

iš kapitalistinio žinių šalti
nio ir jos apima Sovietų Są
jungos atsiekimus tik iki 
1933 metų pabaigos. Nuo to 
laiko Sovietai labai daug

nužengė pirmyn. Čia tik 
priminsime tą, kad 1934 me
tais stambioji gamyba davė 
49,500,000,000 rublių vertės 

' produktų. Plieno pagamino 
9,600,000 tonų, čigūno—10,- 
500,000 tonų, anglies—93,- 
500,000 tonų, traktorių — 
90,776 ir automobilių 72,466. 
Šių metų gamyba yra dar 
didesnė ir sėkmingai jjrave- 
dama gyveniman.

Bet jau ir iš to, kas čia 
yra cituota iš kapitalistinio 
žinių teikimo Almanako gali 
kiekvienas d a r b i n i n k as 
spręsti, kokis yra bjaurus 
melas Hearsto, “Darbinin
ko” ir “Naujienų,” kurie 
nuolatos tauškia apie Sovie
tų Sąjungos smukimą.

D. M. š.

HARTFORD, CONN.
Visiems gerai žinoma', kad dainų 

diena įvyks 11 d. rugpjūčio. Tam tik
slui Laisvės Choras turi pasamdęs 
busą ir kurie norite važiuot ant mi
nėto išvažiavimo, malonėkite užsire- 
gistrsot ne vėliau kaip penktadienį. 
Nądelioj busas išeis nuo 57 Park 
St., 10:30 vai. ryto.

B. Muleranka.
(186-187)

PITTSBURGH, PA.
Ketverge, rugpjūčio 8, Liet. Darb. 

svetainėj, 1322 Reedsdale St., N. S. 
įvyksta ALDLD 87 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Neužsimokėję duokles kviečiami atei
ti į susirinkimą ir užsimokėti. Taip
gi kviečiami ir naujų narių atsivesti.

Komitetas.
(186-187)

mes dalį. Revoliucijos me-

užima kokią komisaro vietą J 654,000,000 tonai geležies; 2,446 traktorių stotis, 120,- 
Kiek žemes Rusija nustojo (14,000,000 tonų vario; 3,120,'000 traktorių ir 1,600,000,- 
atsiskiriant Lietuvai, Lenki- p00 tonų švino; 6,593,000 to- 000 rubliu mašinų vertės, 
jai ir kitoms valstybėms. nų zinko;3,000,000,000 met- ’
Surašąs Sovietų valstybių,1 
sudarančių Sovietų Sąjun
gą; septynios Sovietinės res
publikos, 12 autonominių so
vietinių resp., 15 autonomi
nių sričių ir 5 kitos kalbi
nes sovietinės respublikutės. 
Surašyta jų dydis ir gyven
tojų skaičius.

'riškų tonų žibalo; 588,700,- 
.000 t. kieto metalo ir dauge
lis kitų iškasamų turtų, 
kaip tai aukso, sidabro, gra
fito ir t.t. '

Antras 5 Metų Planas
Antras Penkių Metų Pla

nas pradėtas gyveniman vy-

1913 metais buvo apdirba
mos žemės 105,100,000 hek
tarai (hektaras yra lygus, 
2į akrams), gi 1933 mietais 
jau 129,700,000 hektarai.

Sovietų ūkiai apdirbo 10,- 
8 nuoš., kolektyvai—75 nuo
šimčius ir privatiniai arba 
atskiri valstiečių ūkiai—15 
nuošimčiu dirbamos žemės.

Vaizdelis iŠ Terre Houte, Ind., laike visuotino streiko, kuris buvo įvykęs nela
bai senai. Milicija pasirengusi šaudyti streikierius.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Aido Cnoro susirinkimas įvyks 
August 13,. 1935, antradienį, ant 4097 
Porter St., 7:30 v. v. Malonėkite visi 
nariai atsilankyt, nes yra daug svar-- 
bių reikalų aptarti.

Sekr., Ruthie Astrauskas.
(186-187)

BAYONNE, N. J.
Svarbus pranešimas visiems! 10 

d. rugpjūčio, Labor Lyceum, 72 West 
25th St., Bayonne, yra rengiamas 
viešas teismas New Jersey guberna
toriui, ponui Hoffman’ui, prieš ap
sunkinimą darbininkų ir smulkių biz
nierių ekonominės padėties. Hoffma- 
nas prieš rinkimus prižadėjo numa- 
žint mokesčius ant produktų bei ki
tų prižadų padarė. Bet kaip tik li
kosi išrinktas, visus prižadus už
miršo, vieton sumažint mokesčius, 
jis pakėlė, pavyzdžiui “sales tax.” 
Už tai jis bus teisiamas, jam yra 
pasisųtas pakvietimas ateit ir pasi
teisinti. Ar jis bus ar ne, teismas 
įvyks, prasidės 7:30 vai. vakare. Vi
si ateikite—bus įdomu.

Teismo Rengėjai.
(186-187)

PHILADELPHIA, PA. *!♦'<
ALDLD 149-tos kp. susirinkimas 

bus rugpj. 8 d., 7:30 vai. vakate, 
4620 Melrose St. Tad visi nariai da
lyvaukite susirinkime. Bus nominuo
jami nauji kandidatai j ALDLD cen
trą, tad svarbu, kad visi nariai daly
vautume! nominacijose.

Sekretorius.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro pamokos prasidės su 

9 d. rugpjūčio (Aug.), 7:30 vai. va
kare, 735 Fairmount AVe. Visi daly
vaukite, nes nedaug laiko yra iki 
“Laisvės” pikniko ir turim geriau 
pasirodyt su dainoms negu kiti cho
rai. Jau vakacijos pasibaigė, dabar 
visi į talką ir bendrai dirbkime, kad 
padarius veikimą šią žiemą sėkmin
gu, turim naujš mokytoją, kuris ža
da sunkiai pasidarbuot, kad padariusį,, 
šį chorą pasekmingu, visi padėkim 
jam tą padaryt.

E. Mulokiutė.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 8 d. rugpjūčio (Aug.), 
16011 Waterloo Rd. Visi nariai bū-' 
tinai dalyvaukite, nes turim svarbių 
dalykų apsvarstyt, taipgi turim blan
kas ir reikės nominuot centro val
dyba, ir išrinkt komisija, kuri dirbtų, 
kad padarius 20 metų sukaktuves 
sėkmingomis. Galėsite ir naują kny
gą “Povilas Jurka” atsiimt. Nepa
mirškite ir duoklių užsimokėt.

Org., P. N.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 11 d. rugpjūčio, 10:30 
vai. ryto, 29 Endicott St. Visi nariai1 
dalyvaukite, nes turim labai svarbiij 
dalykų apsvarstyt. Kurie neužsimo
kėję duoklių—ateikite ir užsimokėki
te, nevilkinkite, nes paskui susidaro 
didelė skolą.

Fin. Sekr., D. Lukienė.
(186-187)

GREAT NECK, N. Y.
TDA kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks 12 d. rugpjūčio, 7:30 vai. 
vakare, M. Sabenkos svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Great Neck. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbhj dalykų apsvarstyt.

Prot. Rast., S. Petkiene.
(186-187)

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Darbininkų Dieną rengia 

trys ALDLD kuopos: Port Carbon, 
Minersville ir Shenandoah, nedėlioj, 
11 d. rugpjūčio, White City Park, 
Pottsville, Pa. Pradžia 10 vai. ryto, 
koncertas prasidės 4 vai. po pietų. 
Bus valgių ir gėrimų, šokiams grieš 
Jack Rebel’s radio orkestrą. Įžanga 
piknikui veltui, šokiams 35c ir 25c. 
Kviečiam visus ateit ir linksmai lai
ką praleist, vieta graži ir patogi, yra 
pastogių, jeigu užeitų lietus. Gera 
platforma šokiams.

Kviečia Rengėjai.
(186-187)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kp. rengia didelį pikniką, 

kuris įvyks 11 d. rugpjūčio (August), 
J. Michutos darže, ant Green Rd. 
Bus didelė muzikališka programa, 
dalyvaus Junior Lyros Choras po va
dovyste Paltanavičiaus ir bus kitų 
dalyvių. Turėsim skanių valgių ir 
gėrimų. Piknikas prasidės apie 12 
vai. dieną. Įžanga tik 15 centų.

Kviečia Komisija.

NEWARK, N. J.
9-tą dieną rugpjūčio, 8 vai. vaka

re, 180 New York Avenue yra šau
kiamas labai svarbus susirinkimas, 
ALDLD 5-tos kuopos ir TDA 19-tos 
kuopos. Visi nariai abiejų kuopų tu
rėtų dalyvaut ant šio svarbaus susi
rinkimo. Mes turim labai daug svar
bių dalykų aptart, taipgi turim iš
rinkt darbininkus ant spaudos pik
niko, kuris įvyks 11 d. rugp., Crystal 
Lake, Eagle Rock, N. J.

Sekr. Dobinis.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių ir Rusų darbininkiškos or

ganizacijos bendrai rengia didelį pik
niką, kuris įvyks nedėlioj, 11 d. rug
pjūčio (August), Laurel Springs, N. 
J. Piknikas prasidės 10 vai. ryto. Tu
rėsim gerą muzikališką programą, 
dainuos chorai, turėsim akrobatiškų 
šokikų ir ristikų ir mandolinų orkes
trą. Taipgi bus skanių valgių, gėri
mų ir gera orkestrą šokiams. Įžanga 
tik 25 centai. Specialiai busai nuveš 
į pikniką nuo sekamų vietų: 735 
Fairmount Ave., 10:30, 11:30, 12:30 
ir kaip 1 po pietų; nuo 319 Wash
ington Ave., kaip 11:30. Kaina į abi 
puses 40 centų. Kurie nesuspėsite bu- 
su, tai galite paimt busą ant 6-tos 
ir Rice St. arba prie City Hali, 
Laurel Springs-Barlin busą.

Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” pikniko komiteto svarbus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 9 d. 
rugpjūčio (August), 7:30 vai. vakare, 
Darbinin. Centre, 735 Fairmount Ave. 
Bus svarbių pranešimų busų reikale: 
busų prižiūrėtojų rinkimas, taipgi 
rinkti komisiją del įžangos tikietų, j 
plakatų dalinimo, ir kitų nesuminėtų 
dalykų. Visi virš minėti draugai bei 
komisijos dalyvaukite.

A. Ramanauskas. (

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORlUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balfiamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Šankiu dieną ar naktj

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

A

New Yorko Apidinkes Darbininku Spaudos

METINIS PIKNIKAS
Nedalioje 11 Rugpjūčio Augis: 1935

Eagle Rock. w.orange, n. u Crystal Lake
Rengia trys darbininkiškų organizacijų aps
kričiai: ALDLD 2-ras apsk., LDS 3 apsk., 

Meno Sąjungos 3 apsk.

Kiekvienas turės progą laimėti 3 dovanas su 
įžangos tikietu: 1-ma, $3; 2-ra, $2; 3-čia, $1.

Dainuos keturi chorai: Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno Choras iš 
Newarko, Pirmyn Choras iš Great Neck, ir Bangos Choras is Elizabeth

Charlie Kwarren’s Muzika Šokiams
Bus visokių valgių ir gėrimų, 

kokių kas norės.
fPrasidės nuo ryto ir tęsis ligi 

vėlumos nakties.

Visi lietuviai darbininkai kviečiami dalyvauti šiame puikiame darbininkų spaudos naudai 
piknike. Jame dalyvaudamas kiekvienas turės puikų pasilinksminą gražioj, prie ežero, vie
toj, taipgi parems darbininkišką spaudą, kuri visiems darbininkams yra taip brangi kovose už 
geresnį gyvenimą. Visi į darbininkų spaudos pikninką!, ĮŽANGA 25 CENTAI

KELRODIS: Atvykę į Newarką, imkite West Orange trolley No. 21 ant Broad St. arba busą No. 24 
ant Park Place ir Centre St., prie Hudson Tubes, ir važiuokite iki Eagle Rock kalno, kur kelias eina 
kalnan. Automobiliais reikia važiuoti per Newark^ Bloomfield Ave. ligi Park Ave. Park Ave. pasi
baigus, suktis po dešinę į Main St. ir važiuoti apie 7 blokus, kur kelias kairėn pusėn eina kalnan.

IjMMnMUM;
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KVIEČIA KOMITETAS.ĮŽANGA YPATAI 25 CENTAI

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

KELRODIS: Iš New Britain karais reikia važiuoti W. Main St., iki Wooster St., Barrtesdale ir sUkti po kairei 
ir tuoj rasite parką.

draugučių žalnugarių 
būriu. Tai vėl buvo au-
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Waterbury, ConnAtviras Laiškas Amerikos
Lietuviams Darbininkams

(Tąsa)
Nekurie, kurie negalėjo grįžti (kaipo 

ne Amerikos piliečiai) į Ameriką, tie dū
mė į Lietuvą. Iš Lietuvos rašo neku- 
riems draugams į SSRS laiškus, kad kaip 
nors juos iš Lietuvos—fašistų tėvynes iš
gelbėtų. Į Ameriką neįleidžia, o Sovietų 
^Respublika nebepriima. Dabar gailisi ir 
keikia savo ištižimą. Taip pat ne vienas, 
kuris grįžo į Ameriką, rašo vienam kitam 
laišką (Valentui, Repšiui ir man), kad 
pagelbėtumėm sugrįžti į SSRS. Nesi
kreipkite, mes dezertyrams jokios pagal
bos neduosime!

Amerikos Lietuviški Renegatai
Amerikos draugai, kritikuodami rene

gatus, tankiai vartoja žodį “skloka,” 
“sklokininkai,” ir t. t. Toks pavadinimas 
visai neteisingas ir štai kodėl. Skloka ir 
sklokininkai gali būti ir esti kiekvienoj 
partijoj. Vienoj kuopelėj susidaro kele
tas ypatų, kurie vieni prieš kitus del ko
kių nors ypatiškumų—ambicijos pradeda 
užsivarinėti, na, ir susidaro tikra skloka, 
kur prisieina spręsti ne tik kuopai, bet 
rajonui ir kitiems augštesniems partijos 
organams, sudrausti, jei tas negelbsti, 
prisieina sklokos kėlėjus iškelti į kitas 
kuopas ir sklokos nebėra. Reiškia, sklo
ka gali būti ir esti partijoje ir sklokos 
nariai—partijos nariai, kaip greit parti
ja mokės juos sudrausti, taip greit dings 
skloka ir sklokininkai.

Bet Prūseikos, Butkaus, Strazdo gru- 
. , pė,—čia jau nebe skloka. Žmonės, kurie 

sulaužė Kominterno ir Partijos discipli
ną—išbėgo iš Partijos, o kitus prisiėjo 
išmesti iš Partijos; žmones, kurie persi
sunkę dvokiančiu oportunizmu, ypatingai 
viršūnes, reikia vadinti tikru vardu: re- 
negatai-oportunistai, užsidėję “komunis
tų opozicijos” kaukę.

Prūseika — sumiesčionėjęs džentelma- 
nas, kuris nebuvo, nėra ir nebus komu- 
nistu-leninistu. Tai žmogus, kuris visuo
met taikstymos politiką varo. Jam ne
patiko griežtesnis Partijos pasukimas į 
mases, į kovą su Amerikos imperializmu 
prieš fašizmą už tuojautinius darbininkų 
reikalavimus... Aš gerai žinau L. Prū- 
seiką. Jis kaipo žmogus: meilus, simpa
tiškas, taikus, stengiasi visiems patai
kauti—neužgauti. Nėra ko stebėtis, kad 
dalis darbininkų, kurie mažai susipažinę 
su komunistiniais principais ir revoliuci
ne taktika, leninistine strategija, labai 
lengvai galėjo pasiduoti “geram žmogui” 
į meškerę... Kuomet Kominternas pa
kvietė Prūseiką į Maskvą ir stoti prieš 
Kominterną apginti savo nusistatymą, 
tai Prūseika, pamokintas Butkaus, atsi
sakė išpildyti Kominterno įsakymą. Bai-

lys, kuris neužtikrintas apgynimu savo 
oportunistinės pozicijos ir greičiaus su 
Butkaus pataliniu nutaria nevažiuoti. 
^Girdi, gali tavęs nebeišleisti, aš, But
kus, pasilikęs sirata, neišlaikysiu bimbi- 
nes atakos, o masės, neturėdamos tokios 
įtakos, paliks generolus be armijos. Ne
važiuok, Leoniuk, bendromis jėgomis su
mušime bimbinius. Priversime Partiją 
ir Kominterną su mumis skaitytis. Pa
rodysime, kad mūsų užimta linija teisin
gesnė. Grįšime į Partiją su pergale.” 
Taip, jūs “grįšite į Partiją,” taip kaip tas 
Napoleonas kad grįžo iš Maskvos.

Tie ponai gerai žinojo, kad Komin- 
terne jie nieko nelaimės. Jie gerai žino, 
kad jų užimta linijaV-oportunistinė. Jie 
nenorėjo ir negalėjo, kaipo tokie būti 
Amerikos Komunistų Partijos ir Komin
terno sekcijos nariais, už tai jie spjovė 
Kominternui ir Partijai į veidą. Iš sy
kio apsimaskavę, prisidengę komunistų 
skraiste, pasakojo, kad jie neina prieš 
Partiją ir Kominterną, tik prieš Bimbą. 
Tas jums reikėjo dėlto, kad suklaidinti 
dar vieną kitą mažiaus prasilavinusį ko
munistą. Dalinai tas jiems pasisekė. 
Dabar jau jie atvirai dergia Kominterną ' 
ir Komunistų Partiją. Gerai, kad nors 
ir vėlai, bet maskas nuo savęs nusitrau
kėte. Mes senai sakėme, kad jūs nesate 
komunistai-leninistai, ir kad jūsų kelias 
ir užimta pozicija gretinasi su socialfa- 
šizmu. Visų šalių renegatų toks likimas.

Pavyzdžiui, jei Prūseiką ir nebūtų iš 
čia išleidę, tai ką, ar jam čia nebūtų bu
vę darbo? Darbų daugybė. Būtų įsi
traukęs į mūsų milžinišką socialistinę 
statybą, bendrai sykiu su milionais pro
letarų, statytojais naujo gyvenimo, bū
tų dirbęs ir čia, gal būti, būtų jam išga
ravęs jo oportunizmas. Bet Prūseika 
tur būt jautė, kad čia dešinysis oportu
nizmas gali visai jį suėsti.

Butkus—tai kvailas karjeristas. Jo 
oportunizmas visas pagrįstas intrigomis, 
sklokomis, kurios jį nuvedė prie renega- 
tystės. Būdamas SSRS, jis čia, pagal 
draugų pasakojimą, šliejosi prie sklokos 
(lietuvių sekcijoj), bet matydamas, kad 
čia jam neišdegs, išdūmė į Ameriką.

Strazdas — surūdijęs menševikas, 
“Naujienų” socializmo spekuliantas. Jis 
niekad nebuvo revoliucionierius ir tuo 
daugiau komunistas-leninistas. Kuomet 
socializmo bizniu su ponu Grigaičiu ne
galėjo pasidalinti, Grigaitis jį išspyrė iš 
“Naujienų” spaustuvės. Tuomet jis už
sidėjo savo biznį “Chicagos Žinios,” ir 
kada čia nusibankrūtino, prisišliejo prie 
komunistų “Vilnies” redakcijoj.

(Daugiaus bus)

Drg. Kapsuko Vardo' 
Fondas Lietuvos Rev.

Spaudai Remti

savo užmačia, savo noru. Pa
gerbkite ir atatinkamai pami
nėkite drg. Kapsuko vardą. 
Drg. Kapsukui’ mirus, visos 
mūsiškės kolonijos, organizaci
jos ir pavieniai draugai smar
kiai susijaudino. Daugely vie
tų pagamino net skambias, 
ryškias rezoliucijas, kur žadė- 
josi tęsti toliau mūsų Didžio 
Vado darbą. Tai gi pildykime, 
brangūs Draugai, savo paža
dus, padėkime kelti, auginti 
ir skleisti darbininkišką spau
dą po mūsų tolimos tėviškės 
užkampius. Padėkime mūsų 
pavergtiems broliams greičiau 
susiprasti, susiburti, susiorga
nizuoti ir eiti d. Kapsuko ke
liu. Mums čia sunku—ekono
minio slogučio glėby, o tenai 
da sunkiau—įgudusio smetoni
nio fašizmo replėse. Padėkime 
tenai skleisti revol. spaudą, 
ten, palėpėse, užkampiuose, 
rusyse. Padėkime auginti jau
nus rašytojų ir veikėjų kad
rus. Aukokime d. Kapsuko 
Fondui! Remkite Lietuvos Rev. 
Spaudą! Draugės ir Draugai, 
greičiau visi talkon į šitą kilnų 
darbą! Atsiliepkite.

Dir. J. J. Kaškiaučius, 
iždininkas,

371 Lake, St., Newark, N. J.

Iždininko Atsiliepimas.
Prieš keletą savaičių, būre

lio kuklesnių draugų sumany
mu, tapo sutvertas Drg. Kap
suko Vardb Fondas. Pagrindi
nį tam Fondui^ akmenį padė
jo keli draugai klyvlandie- 
čiai. Jie sumetė gražią pra
džiai sumą. Prie jos prisidėjo 
da ir kitų kolonijų keli drau
gai, ir visa pradinė Fondo. su
ma, $69.00 kieky, tapo mano 
pasiųsta, kur ji priklauso, 
anapus okeano.

Nuo to laiko apie Fondą ne
labai kas atsiminė su aukomis. 
Beje, per Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimą Klyvlande paaukojo 
tam Fondui $1.00 drgė P. V. 
Gasparienė, Sparta, Mich. Ir 
tas vienišas doleriukas manda
giai sau ir ramiai tūnojo, kan
triai laukdamas sau draugų, 
kuone visą' mėnesį. Ir tik da 
visai nesenai, prieš keletą die
nų, susilaukė sau tas vienišas 
doleriukas bent šešių sau pa
našių 
vienu
ka tų gerų draugų klyvjan- 
diečių. Pirmadienio “Laisvės” 
numery 183 tilpo apie tai ryš
kus d. S. K. Mazan’ laiškas: 
$6.00 sumesta poros pašalpi- 
nių draugijų, prisidėjus ir da 
keliems draugams.

Dabar jau tie 7 žalnugariai 
i linksmiau jaučiasi, gražiai su
siglaudę Fondo apačioje, ir 
viltingai laukia sau bendrų iš 

‘ kitų kraštelių. O, kad gi jiems, 
nabagučiams, neilgai taip rei
kėtų laukt, miegot septynių 
brolių miegalių miegu!. . .

Laike Suvažiavimo Klyv
lande teko man gerokai pasi
kalbėti su d. S. K. Mazan. 
Draugas Mažanskas, tarp kit
ko, labai prielankihi kalbėjo 
apie Kapsuko Fondą. Jiš pa
rodė daug gražaus entUzijūz- 
mo šio reikalo ir kitų darbi
ninkiškų reikalų linkui. Jis pa
reiškė, kad jis ir keli kiti la- 
b i a u s u s i d o mėję draugui į 
stengsis išjudint netik patį i 
Klyvlandą, bet ir artimesnes 
Ohaijo kolonijas. Apie tai d. 
Mažanskas mini savo laiške.

Man čia norisi prabilti vie
nu balsu su d. Mažansku. 
Draugės ir Draugai, visi į šitą 
gražų darbą! Nelaukite kokių 
didelių paraginimų iš centro. 
Darykite, rinkite aukas ir pa
tys aukokite savo inicijatyva,

kalbą, Vilijos Choras dainuos. 
‘ Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti.

RENGIA

Trys Apskričiai: Literatūros Draugijos 3 Apskritys, IDS 5-tas Apskritys ir Proletmeno 4-tas Apskritys.

Labor Day, 2 d. Rugsėjo (September), 1935 
QUARTETTE GLUB PARK Bamesdale dalyje, NEW BRITAIN, CONN.

Išvažiavimas prasidės 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlumos.
Gerbiamieji*! Dienraščio “Laisvės” išvažiavimai visuomet būna malonūs, didėli, nes pats laikraštis 

yra daug įvertinamas kaipo darbo žmonių prietelius, užtarėjas, organizatorius ir švietėjas. Todėl 
turi daug pasekėjų, kurie kas metą suvažiuoja ant metinių dienraščio išvažiavimų, šį kartą žmonių, 
bus iš visų kampų; iš Boston, Hudson,. Worcester, New York ir visų*Conn, valstijos miestų, miestelių 
ir farmų. Programa bus įvairi. Dainuos keletas cHorų susidedant iš suvirs 200< dainininkų. Kalbės 
Am. Liet; Darb. Literatūros Draugijos C. K; sekretorius D; M. šolbmSkas. Aiškys kodėl reikalihga 
darbo žmonėm Darbo Partija. Tai naujas dalykas. Prie to, sporto'gėmiai ir tt.

.tuviu u v --------

Atsitikime jei lytų, tai išvažiavimas įvyktų Darb. Svetainėj) 53 Church St

Raportai, Prakalbos ir Koncer
tas. WaterBurio ir Apielinkės

Lietuviai Tčmykite ,
Rugpjūčio 10, 8 vai. vakare, 

103 Green St., bus masinis su
sirinkimas už padarymą ben
dro fronto prieš karą ir fa
šizmą, už organizavimą dar
bininkų į unijas, už ateivių 
teisių gynimą, už Lietuvos 
liaudies civiles teises. Delega
tai iš Lietuvių Visuotino Prieš 
Karą if Fašizmą Suvažiavimo 
išduos raportą. B. Kukans- 
kiutė raportuos iš Antro Jau
nimo Kongreso prieš karą ir 
fašizmą. R. Mizara, “Lais
ves” redaktorius, sakys pra-

Ir Vėl Gerovės Blofas
NEW YORK. — Kapita- 

listiniai laikraščiai skelbia, 
kad šiuo laiku čia atvažiuo
ja daug krautuvninkų pirk
ti tavorų savo bizniams ki
tuose mažesniuose miestuo
se. Tai esąs gerovės grįžimo 
ženklas. Bet tikrumoj tas 
ženklas taipgi pasirodys blo
fas, kaip ir daugelis pirmes
nių panašių ženklų apie 
“grįžtančius gerus laikus.”

-turint pilną indą smulkiai su

kapoto kumpio ir Ibkšiną šutinio, 
mažai ko daugiau reikia puikiau- 

A

šiam pavalgymui—tik paprastą 
salotą ir pilno nepaprasto skonio

•

Raymond, Wash.
Apie Medžio Darbininkų 

Streiką
Liepos 24 ir -25 dienomis 

balsavome sutartį, kurią- buvo 
padalęs Sawmill and Timber 
Workers Unijos lokalas No. 
2514. Iš 1,200 lokalo narių tik 
800 dalyvavo balsavime. 584 
balsavo “no” ir 198 “yes.” Tai 
liko ta sutartis atmesta, žino
ma, tenai nieko gero ir nebu
vo del darbininkų.

Greitomis buvo ir antra su
tartis padaryta. Liepos 30 d. 
balsavom ir šią sutartį,
balsavo “no”, o 300 balsavo 
“yes”. Vadinasi, ir šita sutar
tis buvo atmesta. >

Dabar sutartį padare patys 
darbininkai ir žiūrės ar darb
daviai priims, »ar ne. Jeigu 
darbdaviai nepriims šių darbi
ninkų reikalavimų, tai streikas 
bus tęsiamas toliaus, nors jei
gu ir tik vienas lokalas atliktų 
streiko lauke.

Medžio darbininkų streikus 
suardė unijos vadas Muir ir 
padėjo streiko bendras komi
tetas, kuomet pradėjo daryti 
atskiras sutartis ne tik atskiri 
lokalai, bet ir atskiros šapos. 
Darbdaviai kaip tik to ir no
rėjo. Pirmiausia vadai darė 
atskiras sutartis Oregon vals
tijoj. Kai jiems ten pavyko, tai 
jie atėjo ir į Washingtono val- 

| stiją. Jie padarė atskiri su- 
i tartis su Seattle lokalu, paskui 
patraukė į Everett ir ten jiems 
pasisekė. Savo didelį 1 o kalą 
pardavė biurokratui Muir, pa
skui ir Olympia lokalas pada
rė atskirą sutartį su mažais 
laimėjimais. Paskui daug ma- 

1 žų lokalų susitaikė atskirai 
beveik nieko negaudami.

Kovos lauke liko tiktai ko
vingi lokalai Raymond, Taco
ma, ir Aberdeen; šitie lokalai 
ir dabar veda kovą su senais 
unijos biurokratais ir sykiu su 
darbdaviais.

Raymond yra s u n k i a u šia 
vieta, nes čionai Weyerhauser 
valdo Willpa Harbor Lumber 
Mills, tuo būdu jisai ir diktuo
ja višą politiką. v Ai B.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25 
Patarimai Vyrams

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono1 
knyga;, kurią: D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su! $1.25 

adresuokit: 
X BARKUS, 

111.40—128th St., 
So. Ozone Park,. N. Y.

Jacob Ruppert’s Beer
.’•MELLOW WITH AGE

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2Č00 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

..................■■■ * ■ 11 II

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Kevstbne—Main 9669

Užtik .. nad mano patarnavi- 
‘ mas M atatfexamiaxisias ir už 

prieinamą' Nuliūdimo
valandoje, prašai prie

manęs sėkančrt •
1439 SoutK 2nd



į

Šeštas Puslapis )

Garden Mitinge

Darb. Spaudos Mylėtojas-

Mrs.

E

pikniką 
Choras, 
keturių

puikios 
maloni
proga

Madison Square Garden mi
tingas rengiamas tikslu pa
reikšti stiprų masinį protestą 
prieš nazių terorą. Jame ren
giasi dalyvauti žydai, katali
kai, komunistai, unijistai ir vi
si a n t i - f a šistiniai nusistatę 
žmonės. Mitingas taipgi parei
kalaus, kad Jungtinių Valsti
jų Valstybės Departmentas 
veiktų išgauti tuojautinį ir
saugų paliuosavimą Lawrence 
B. Simpsono, amerikono jūri
ninko, kurį nazių žvalgyba pa
grobė nuo laivo Manhattan, 
Hamburge, pereito birželio 28

Tuo tarpu iš Vokietijos atei
na pasibaisėtinų žinių. Nauja 
banga teroro pasiliejo prieš 
katalikus, kurie yra vėliausiu 
Hitlerio atakos punktu. Štur- 
mininkai zujo po Berlyno prie
miesčius, nešdami iškabas su 
užrašais: “Roma ir Žydija yra 
mūsų priešai!” Westphalijoj 
kur katalikai turi stiprų cen
trą, naziai įsibriovė į kelias 
bažnyčias ir sudaužė rakan
dus. Ištisos katalikų šeimynos 
areštuojamos be jokio pasiaiš
kinimo. Pasmarkintas puoli-

mas žydų ir komunistų. Hitle
ris, bijodamas plačiųjų masių 
sukilimo prieš fašizmo vergiją I teatrą, 
ir persekiojimą, nori žudymu 
ir areštais užbėgti sukilimui 
kelią. Vėliausiomis žiniomis 
nusmerktas mirtin Albert Key
ser, buvęs, komunistų atstovas 
Reichstage.

Čia pat New Yorke fašiz
mas kelia galvą. Jūrininkų de« 
legacija, vadovaujama Anti- 
Nazi Federacijos sekretorės 
June Ctoll, nuėjo pas majorą 
LaGuardią protestuoti arešta
vimą jūrininkų demonstracijoj 
prie laivo Bremen, bet majoro 
milionierius sekretorius Ryan 
pasakė delegacijai, kad majo
ras “perdaug užimtas.”

Visi, kas tik priešingas fa
šizmui, kuris kankina ir žudo 
nekaltus darbininkus ir šiaip 
pažangius žmones, būkite 
šiandien, tai yra ketvirtadienį, 
8 rugpjūčio, 8 vai. vakaro, 
Madison Square Garden mitin
ge, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke. Kalbės visokių tikybų 
ir politinių pažiūrų žymūs kal
bėtojai. Įžanga 25 centai.

|NEW yorko ir apiehnkes žinios I
Šiandien Būkit Masiniam Madison Square ^įtas Prieš Faš,stln,us„ . Judzius

W i 1 liamsburgo darbininkų 
organizacijos pradeda pikietą 
prieš Republic teatrą, esantį 
prie Grand St. Extension ir 
Grand St., taipgi Commodore 

, kuris randasi prie 
Broadway ir Rodney St. Tuose 
teatruose pradeda rodyti fa- 

judžius. Tikimasi, 
pavyks prašalinti

šistinius 
kad juos
taip, kaip aną syk pavyko pra
šalinti iš Lindy teatro fašistinį 
judį. Organizacijos tikisi ko
operacijos iš teatrus lankan
čios publikos ir plačios visuo
menės. . , ? ■

Drg. Krumbein Nepaleidžia
Masiniu spaudimu jau buvo 

iškovota perklausinėjimas drg. 
Charles Krumbein. Po per- 
klausinėjimo, aišku, turėtų jį 
paliuosuoti. Tačiau, buržuazija 
surado naują, skymą, kad tą 
kovingą draugą palaikyti il
giau kalėjime. Teisėjas Wood, 
Parole Board pirmininkas, 
pranešė, kad Krumbeino apli
kacija padėta išklausymui se
kamam PB posėdyje. Tačiau 
tą posėdį mano atidėti net už 
90 dienų.

Komitetas, kuris rūpinas 
drg. Krumbein paliuosavimu, 
ragina, vėl užplukdyti laiškais 
ir rezoliucijomis Parole Board, 
adresuojant sekamai: Judge 
Arthur D. Wood, chairman of 
the United States Board of 
Parole, Department of Justice,'

vedimo iškaščių.” Tai reikštų, 
'sumažinimą ir taip jau vergiš
kų algų prie šalpos darbų, o su 
taksų našta mes taipgi jau ge
rai esame apsipažinę, aišku, 
juos kraus ant biednuomenės 
pečių.

Du milionu New Yorko gy
ventojų praleido pereitą sek
madienį pajūriuose, jiėškoda- 
mi progos atvėsti nuo 90 laip
snių karščio. Tačiaus oras bu
vo sausas ir todėl pakenčia- 
mesnis, negu pereitomis kelio
mis dienomis.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Tamas Laukaitis, 49 metų 
402 So. 5th St., mirė rugpjū 
čio 6 d. Laidos rugpjūčio 9 d. 
Alyvų kalno kapinėse.

Ant Gražaus Aro Kalno Bus Smagus Spaudos 
Piknikas Ateinantį Sekmadienį

Ar galvojai, ką darysi sek
madienį ?
■ Jeigu ne, tai dabar laikas 
pagalvoti ir pasidaryti planus. 
Kaip atrodo iš pasikalbėjimo 
su draugais, tai planų yra da
roma labai daug ir gerų, bet 
jie visi veda į gražųjį Aro Kal
ną, W. Orange, N. J., ant 
kurio įvyks Darbininkiškos 
Špaudos Piknikas.

Iki šiol sužinota, kad busais 
pribus iš Great Necko ir 
Brooklyno. Manau, jog ir Eli- 
zabethas su kitomis kolonijo
mis nepasiduos.

•Iš Brooklyno į tą 
važiuoja busais Aido 
kuris bus vienas iš
chorų pildyme pikniko progra
mos. Norintieji važiuoti busais 
luojau turi susižinoti su Aido 
Choro arba pikniko komisija 
ir užsiregistruoti vietą. Bet ne
gi visi nuvažiuos busais. Turin
tieji mašinas jau dabar jas 
muštravoja-miklina važiavimui 
į pikniką. Būtų pagirtina, kad 
nei viena mašina nesiliktų rū
dyti Brooklyne, bet pasimik- 
lintų ir išbandytų savo spėkas, 
ar dar pajėgia užkopti į Aro 
Kaina. *

Delko Reikia Būti Daily , 
Workerio Piknike

Labai daugelis lietuvių ren- Washi t D c. 
giasi dalyvauti didžiajame __________
“Daily Worker” piknike atei- — ------ -
nantį šeštadienį, 10 rugpjūčio.' 
Bet randasi ir tokių, kurie dar 
nežino apie šį pikniką. Tai tų 
žmonių žiniai norime priminti, 
kad piknikas įvyks lengvai 
privažiuojamoje ir patogioje 
vietoje, didžiajame Ulmer 
Parke, gale 25th Avė., Brook
lyne. Įžanga iš anksto 25c., 
prie durų 35. Bus sporto ir me
no programa. Dvi orkestros 
šokiams. Užkandžiai ir gėri
mai.

Visi sutiksim, kad (/DW” lo
šia labai svarbią rolę darbinin
kų kovose.’ Tai vienintelis an
glų kalboj darbininkų dienraš
tis, kuris turi atlaikyti darbi
ninkų poziciją prieš tūkstan
čius kapitalistinių, milionierių 
palaikomų leidinių. “DW” tu
ri suteikti darbininkams žįnįų 
apie streikus, kovą už pašalpą 
ir kituose reikaluose. Kad

Šiandien ALDLD Pirmos 
Kuopos Susirinkimas

Ketvirtadienio vakarą, 8 
rugpjūčio, pripuola Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 1 kuopos susi
rinkimas. Įvyks “Laisvės” sve
tainėj, kampas Ten Eyck ir 
Lorimer Sts., Brooklyne. Susi
rinkime bus nominacijos cen
tro komiteto 1936-37 metams, 
taipgi svarbūs raportai ir pri
sirengimas minėti ALDLD 
20-ties metų sukaktuves. Visi 
nariai dalyvaukite, o nesantie
ji nariais prisirašykite.

Kuopos Valdyba.
j............- ------------ ------- ------------------ j—

DW” galėtų visų tai atlikti ( ,
geriau ir kad galėtų pasiekti 
juo platesnes .darbininkų ma
ses, jam, reikalinga ir finansi
nė parama. Todėl visų parei
ga dalyvauti “DW” piknike.

Pradėjo Rinkimų Kampaniją
Komunistų Partijos Rinkimų 

Kampanijos Komitetas prane
ša, kad kampanija jau prade
da įsisiūbuoti. Komitetas pra
šo visų organizacijų ir visų 
klasiniai sąmoningų darbinin
kų kooperacijos, šį metą kam
panija turi būti daug stipres
nė ir sėkmingesnė, negu buvo 
praėjusiais metais. Didėjant 
masių skurdui ir gręsiant fa
šizmo pavojui, būtinai reikia 
darbininkams išrinkti savo 

I kandidatus, kurie iš vidaus ga-

Kastantas Mičiulis, 44 metų, 
407 Rodney St., mirė rugpj. 
6 d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos rugpj. 8 d., 2 v. p. p., Aly
vų kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

dJ

Trumpos Žinutės Į

SUSIRINKIMAI
| MASPETH, N. Y.
I LDS 14 ir ALDLD 138 kp. 
susirinkimas įvyks ketvirtadie-1 
nį, 8 d. rugpjūčio (August)J 
pas draugus Laukaičius, 64-45 
Perry Ave., 8 vai. vakare. !

Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra reikalų, kuriuos reiktų ap
svarstyti šiame susirinkime. I 
Taipgi, daugelio narių nemo- ( 
ketos duoklės, tad neužmirški- ( 
te ateiti užsimokėti.

Sekr. į (185-186)

BROOKLYN, N. Y.

John Barški. 10 metu, nu
krito nuo -žaislinio arkliuko 
Coney Islande ir taip susižei-| 
dė, kad, vos suėjus nugabenti 8 
ligonbutin, mirė.

’ Ponas Walter E: Šhevlin, 
kuris pereito kovo 2 d. gavo 
juodą akį ąvačjuodamasis de
mokratų kliubo.... baliuje, St. 
George viešbutyje, per teismą 
pareikalavo $15,000 atlygini
mo.

Norintieji važiuoti su Aido 
Choru, brooklvniečiai tuojau 
užsiregistruokite pas Sinkevi
čiūte ir Kranciutę, “Laisvės” 
raštinėj. 1

Ruošiasi nemažas būrys ir 
traukiniais, nes Aro Kalnas, 
tai puikiausia vieta piknikams 
visoj apielinkėj: ant augšto 
kalno giraitė, pievos, ežeras, 
kuris ne veltui vadinamas kris
taliniu. Jame yra 
maudynės. Graži ir 
vieta pasilsiui, puiki
smagiam pažmoniui, kadangi 
čia suvažiuos žmonės busais, 
mašinomis ir traukiniais iš vi
sos plačios apielinkės.

Tikimasi svečių ir iš toliau. 
Šiuo tarpu vieši pas savo se
sutę, V. Bubliutę, bostonietė d. 
M. Švedienė su savo drauge. 
Jiedvi jau užsisakė pikniko ti- 
kietus. Taip pat vieši pas Kai
rius draugė Mary Ormaniutė, 
Jono Ormano sesutė, iš Pitts
burgh©. Ji irgi pasižadėjo 
vyksianti į didįjį spaudos pik
niką. Esant gražiam orui ir lėtų padėtį mūsų kovoms. Rei- 
vakacijų sezonui, turėsim pro- kia visose organizacijose iškel- 
gą pasitikti ir netikėtų svečių, ti tą klausimą ir smarkiai ^yne’_ a^®J° gražus, maloniai 

veikti.

Girtam neverta glaudytis, 
kad ir aplink stulpą. Tą paty
rė Frank Caruso, kada Bridge 
Plaza teisme jam priteisė už
simokėti baudos $25 už gaisro 
signalo “nelaimę.” Mat, jis 
girtas būdamas norėjo gaisro 
signalo stulpą “paglamonėti”, 
bet tas iššaukė gaisrininkus ir 
“meilužis” pakliuvo.

I Mrs. Davies užlaikomą 
valgyklą, 97 Sands St., Brook-

ir

TDA 17 kp. išvažiavimo komisijos 
susirinkimas įvyks penktadienį, 9 
d. rugpjūčio, 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje. Visi komisijos na
riai būtinai dalyvaukite, nes turim 
suvest atskaitą ir apmokėt bilas.

Kp. Org., G. W.
(186-187)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
d. rugpjūčio, 8 vai. vak., “Lais

vės” svetainėje. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim daug svarbių daly
kų apsvarstyt, taipgi viską sutvar
kyt del išvažiavimo, kuris bus laiko
mas Forest Parke, 25 d. rugpjūčio. 
Pereitas išvažiavimas nekaip pavyko, 
todėl mums reikia dar sparčiau su- 
krust ir sunkiau padirbėt, kad pa
darius šį parengimą 
gi reikia prisirengt 
20 metų sukaktuvių 
zacijos.

sėkmingu. Taip- 
prie paminėjimo 
ALDLD organi-

Org., V. P.

REIKALAVIMAI
Reikalingas pusininkas ant mažos 

ūkės su maža suma pinigų prisidėt. 
; Galima geras pragyvenimas padaryt. 
Esu vienui vienas ir negaliu visko 
apdirbt. Norėčiau gauti gerą ir tei
singą pusininką. Per laišką duosiu 
platesnių informacijų: Geo. Kanta- 
navičia, R. D. 3, Richfield Springs, 
New York.

Streikuoja WPA Darbininkai
‘ Sustreikavo dviejų projektų 

darbininkai prieš vergines ąl- 
gąs. Paliestieji projektai ran
dasi vienas Staten Island, kitas 
Manhattan. Generolas Johnso- 
P.as, dabartinis WPA adminis
tratorius bando užginčyti, kad 
nesą streiko. Statybos Amatų 
Taryba ir Centralinė Darbo 
Taryba pasisakė už WPA dar
bininkų streiką.
... Unijų eiliniai nariai savo mi

tinge pereitą pirmadienį nuta
rė pasiūlyti sekamą programą:

Kad visi lokalai pasisakytų 
už streiką ir įsakytų savo na
riams darbuose streikuoti. 
Reikalauti nepaprastų mitin
gų, kur negreit bus reguliariai 
mitingai, kad nutarti streiko 
klausimą. Įsteigti lokaluose ei
linių narių komitetus. Reika
lauti masiniai pikietuoti dar 
n e u ž s treikuotus projektus. 
Kad Statybos Amatų Taryba 
sušauktų visų projektuose dir
bančių unijos narių masinį mi-

tingą Madison Sq. Gardenė. 
Kad visiems rankų darbinin
kams ne unijistams būtų md- 
kama po $5 į dieną ir duota 
4 dienas į savaitę dirbti, ir ki
ti reikalavimai.

■■ 1 ■*•■■■■;......... ... 1 ■ -......*

Buvusio Viršininko Suktybės
Mirus E. C. Gibney, buvu

siam švietimo Tarybos nariui, 
sąskaitų komisionierius Blan7 
shard raportavo, kad Gibney 
vėstąs sąskaitas ištyrus, suras
ta, jog Gibney pasisavino $41,- 
000 valdiškų pinigų. Jis tai dar 
ręs per 8 metus, bet pasirodo, 
kad niekas iš politikierių ne
drįso “matytį”, savo sėbro
klastų, kol buvo gyvas ir būtų tiems darbams paskirta $77,- 
galėjęs parodyti dantis bei tuo 114,882, o reikėsią, $260,000,-

iS 000. Trūkumą jis siūlo papil
dyti “aštriai pakeltais taksais 
arba sumažinimu darbų pra-

“Radęs--Nesidžiaugsi”
Keturi metai atgal 

Ethel Hinton, šveisdama dre-
sių krautuvės grindis, 42 E. 
49th St., rado $100,000 vertės 
brangakmenių, kuriuos pame
tė ponia Minot. Jinai iš kar
to pamanė, kad tai menknie
kiai, nepažino jų. Tačiau ka
da' pamatė laikraštyje prane
šimą ir pasiūlymą atlyginimo 
$7,500, tada suprato jų ver
tę, bet bijdjus sugrąžinti, kad 
netaptų apvaginta. Vėliau, 
baimės sekiojama, ji pametė 
ir tą darbą. Galų gale, skur
do slėgiama šeimyna nusitarė 
dalį tų akmenų parduoti ir 
taip pakliuvo į kalėjimą. Da
bar abu Hintonu kaltinamu 
vagystėje.

atrodantis vyras , ir atsisėdo 
prie stalo. “Ko pageidausite?” 
mandagiai paklausė savininkė. 
“Visko, ką turi,” atsakė vyras, 
atstatydamas revolverį. . Pasi
ėmęs iš kasos, $45, dar papra
šė paduoti stiklinę, pie.no, kurią 
ramiai išgėręs .ir įsakęs savi
ninkei tylėti, išėjo.

(186-188)

Reikalinga apysenė moteris prižiū
rėt mažo vaiko. Del tolimesnių in
formacijų gali atsišaukt telefonu ar
ba į namus ateit, bet ne anksčiau 
kaip 6 vai. vakare. Tel.: Evergreen 
7-6909. L. Touchus, 499 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

W. C. Osborn, Pilietinės Są
matų Kęjnįsijos pirminink. pa
reiškė, kad viešieji darbai duos 
miestui ' nuostolius. Iki šiol

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 

Kazlaucko, paeina iš Lietuvos, Kau
no gubernijos, Anykščių parapijos, 
Paliepinių vienkiemio. Jau apie 20 
metų kaip jis Amerikoje, pirma gy
veno Chicagoje. Turiu svarbų rei
kalą ir būsiu dėkingas už atsiliepi
mą arba už pranešimą per kitus: 
Antanas Tamošiūnas, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

(184-186)

pat atsimokėti kam nors 
savo draugų viršininkų.

Surastas Dingęs Vaikas
11 m. vaikas, James Wilson 

311—8th Street, Brooklyne, 
kuris buvo raportuotas dingu
siu pereitą sekmadienio vaka
rą, surastas bemiegąs tarpdu
ryje. Motina jį pasiuntus baž-( 
nyčion ir Įdavus kolektos pini-, 
gus. Vaikas, pasijutęs “turtin-j 
gu,” vieton bažnyčios, suma-Į 
nė pamatyt Coney Islandą. O( 
kada praleido pinigus ir visą 
dieną, bijojęs begrįžti namo.

Tel. Stags 2-078S NOTARY
Ni»ht TeL Juniper 1-4911 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite

3 107 UNION AVĖ. 
Brooklyn. N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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Kokių tik degtinių Jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Sis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

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

WILL1AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, hl. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

HYMAN BERGER, 
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainis

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku j Sykį Atsilankę Persitikrinsit

Stiliumi Į PABANDYKITE 1

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

LIPTONROBERT

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Ketvirtad., Rugpjūč. 8, 1935
1 '*■ 1,1 - '■ 1 1,1 ” ■■■■X W I ■ lt

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<!>

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
<( Įvykiams

<

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

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi> 

mo Žiedų 
ir augštyn.

(184-186)

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

"hakma'n •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalzamuoja ir laidoja numirusiu 
int visokią kapinių; parsamdo au 
omobilius ir karietas veselijome 

‘crikStynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Setų $10.00
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET tk 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.
......................... -..........................—4

Telephone Stagg 2*4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) / 
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą jkainą 
Parsamdau automobilius tci tuvėm, 

parčm, krikštynom ir kitokUem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) \

Sergančių Vynj ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Krauju 
N e n ormalumai. 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g 08, 
Bendras Nusilpi
mas; Nervų Jė- 
Sos išeikvojimai.

’ a t a r i n iai ir 
Chroniškų Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlą žamės Li-

fjos, Hemorrh'oidaf, Nervų Įdegimas 
r Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 

Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklėą, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų {leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ava. ir Irring PL 

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




