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Retežius, o Išlaimėsite 
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tonienė, generolai Nagevičius ir 
Čaplikas, Kauno burmistras 
Merkys ir kitos didelės fašistų 
“asabos”.

Tikinčiųjų darbininkių ir val
stiečių minios bruzda prieš ne
pakeliamą gyvenimą po Smeto
nos diktatūra. Todėl smetoni- 
rtinkai rodo ir maldingumą, kad 
geriau sumobilizuot kunigų ir 
klioštorninkų liežuvius įkalbi
nėti žmonėms kantrybę ir pa
klusnumą savo pavergėjams.

Amerikos armijos ir karo lai- ’ 
vyno ministerijos priešinasi sta
tymui tilto per Hudson upę prie 
57-tos gatvės New Yorke. Sa
ko, karui kilus, priešas galėtų 
tokį tiltą lengvai susprogdinti.

Čia taipgi yra pripažinimas 
gręsiančio karo pavojaus. Bet 
nereikia manyti, kad kas kitas 
pirma turės pradėt karą, o tik

S P E C Į A L IS ĮSTATY
MAS PRIEŠ E. THA- 

ELMANNĄ
BERLYNAS. — Prane

šama, kad hitlerininkai 
užbaigia p r i s i r engimus 
teisti Ernstą Thaelmanną, 
žymiausią revoliucinį Vo
kietijos darbininkų vadą. 
Prieš jį formuluoja tam 
tyčia “thaelmaniškį įsta
tymą.” Pagal tą įstatymą, 
gali nukirsti galvą už va
dinamą “dvasinę vadovy
bę” veiksmuose prieš fa
šistus. Pasak nazių, 
Thaelmann buvęs “dvasi- 

; nis autorius” kruvino s.u- 
• sikirtimo tarp fašistų ir 

paskui šios šalies imperialistai darbininkų Altonos mies- 
“nenoromis” bus į jį įvelti. • te ir Šaudymosi Bue.low- 

Amerikos karo orlaivynas yra platze 1931 m. Nors pats 
taip įrengtas, kad galėtų pir- Thaelmann ten nedalyva- 
mas sprogdinti kitų šalių til- Vo, bet esą “dvasiniai va
tus ir miestus.

Pereitą sekmadienį New Yor- ,

ITALIJOS “PAGERINIMAI” ERITRĖJOJE 
BESIRENGIANT KARUI PRIEŠ ETHIOPUS

NESMERKTAS MIRTI 
AUSTRŲ SOCIA

LISTAS
Vyriausias Liudytojas 
Prieš
kad Nebuvo Jo Matęs

Mooney NieVIENA. —Austrijos 
vyriausias teismas užtvir
tino mirties bausmę socia
listui Ottonui Reiseliui. 
Jis nukaitintas, kad laike 
darbininkų sukilimo prieš 
fašistus 1934 m. vasaryj 
Reisel nukirto elektros 
perlaidus ir tamsoje va
dovavo revoliucinių lape-' 
lių skleidimui. Su juom 
buvo areštuoti ir namo 
savininkai, kur Reisel gy
veno. Jis teisme juos gy
nė, kaip nieko bendra ne
turinčius su jo darbuote. 
Austrijos komunistų ir so
cialistų organizacijos pra
dėjo smarkią kovą del 
Reiselio gyvybės išgelbė
jimo.

ROMA. — Besirengdama; lijos imperialistai pasiryžę 
karui, Italija per paskuti-1^"’---- * — 171 ----
nius 6 mėnesius padarė to
kių “pagerinimų” savo kolo
nijoj Eritrėjoj, kuri rube- 
žiuojasi su Ethiopija:

Italai ištaisė Massaua 
prieplauką, kur dabar gali
ma vienu sykiu iškrauti 15 
laivų, o pirmiau ten tegalė
davo tik 300 tonų per dieną 
iškrauti bei sukrauti į lai
vus. Italija Massaua’oj ir 

, Asmaro j pristatė kariškų 
sandėlių, šaldytuvų ir dau
gybę patalpų armijos reika
lams; nutiesė naujus kariš
kus gelžkelius. Pravedė bei 
pataisė šimtus mylių vieš- 

ikelių automobiliams; iškasė 
i80 šulinių; įtaisė geriamojo 
’ vandens kanalus-vandentie- 
Tdus; įsteigė 22 naujas lėk- 
I tuvų stotis, ir t. t.

ADOLFAS HITLER Visi tie prisirengimai taip 
. . brangiai lėšavo Italijai, kad 

CpUBURGE, Vokietijoj, j ji turėsianti gaut labai ge- 
vokiecių pagoniškos tikybos j ra atlyginima už sulaikymą 
vadas Ernst Hauck, laike 1 ^aro v - - - -

pavergt sau Ethiopiją'ir po
litiniai.

Kilo sumanymas, kad jei
gu Portu 
tų priverkta) užleist savo 
Mozambique "koloniją Itali
jai, tai gal Mussolini neka
riautų prieš Ethiopiją. Bet 
Portugalija nenori apie tai 
nei girdėti.

os valdžia bū- 1 MacDonald Prisiekia, kad Buvo Padaryta Sumoksiąs
vyriausią savo liudytoją nų- 
smerkt Mooney.

Tame pačiame dabar pri
siektame liudijime J. Mac
Donald pareiškia, kad jis

dovavo.”

ko “Times” išspausdino specia- NAZIŲ “DIEVAS” TURIS BŪT 
l| rasinj iš Berlyno su patari- m*™
mais Amerikai. O patariama 
įvesti fašistinę diktatūrą, kuri, 
tačfeus, turėtų “mylėti taiką’’. 
Amerikos diktatorius, girdi, tu
rėtų būt “tėviškas” bet tvirtas.

To straipsnio skaitytojui ne
tenka abejot, kad tai Roosevel
tas yra peršamas į tokius “te- • 
viškus” diktatorius.

Kur vakar Krisluose pasakyta 
“Karpiukas”, turėjo būti “Kar
čiukas No. 2, t. y. N. Rastenis”, 
dabartinis laikinas fašistų “Dir
vos” redaktorius, pačiam Kar- 
piukui išvažiavus į Kauną.

Komunistų Internacionalo tik
slas yra sukurt pasauliniai-pla- 
tų suvienytą darbo žmonių 
frontą prieš fašizmą,—skaito- , 
me spaudos pranešimuose iš

nazių masinio susirinkimo, 
paskelbė, kad “vadas,” reiš
kia, Adolfas Hitleris, turi 
būt garbinamas vietoj “nu- 
kryžiavoto žydo”—Kristaus. 
Sako, ant mirštančio karo 
lauke vokiečio kareivio lū
pų turi būt Hitleris, o ne 
Jėzus.
Krikščionių tikybas Hauck 

vadina iš esmės žydiškomis

su Ethiopija. Ita
lijai anaiptol neužteksią 
Ogadeno srities Ethiopijoj 
ir biznio teisių toj šalyj, 
kaip kad siūlo Anglija. Ita-

Fašistas Senatorius H. Long 
Kandidatas į Prezidentus

WASHINGTON. — Faši- 
stinis senatorius Huey Long 
žada kandidatuot į Jungti
nių Valstijų prezidentus 
1936 metų rinkimuose. Jis 
viską darysiąs, kad tik su- 
a'rdyt prezidento Roosevelto 
demokratų mašiną ir už
kirst kelią jo išrinkimui į 
prezidentus; tuo tikslu kai 
kur Long veiksiąs išvien ir 
su republikonais.

Huey Long yra gana pa
vojingas fašistinis demago
gas su savo obalsiu “lygiai 
padalint turtus.” Jis tą 
obalsį, žinoma, niekad ne
mano vykdyti gyvenime.

BALTIMORE, Md.—John 
MacDohald buvo svarbiau
sias valdžios ir kapitalistų 
liudytojas San Francisco, 
Cal., ‘teisme, kuris nusmer- 
kė mirt darbininkų vadą į niekad nebuvo matęs nei 
Thomą Mooney. Paskui jam 
mirties bausmė buvo pakei; 
sta amžinu kalėjimu. Moo
ney, kaip žinoma, buvo nu- 
smerktas,' neva už tai, kad 
jis išsprogdinęs bombą lai
ke kariško prisirengimo pa
rodos.

GREEN ŽADA ORGANIZUOT 1 Dabar John MacDonMd,

Warren K. Billingso, kito 
darbininkų veikėjo, kuris 
buvo nuteistas su Mooney’u.

J. MacDonaldo dabartinis 
prisiektas liudijimas bus- 
naudojamas byloj Calif orni- 
jos vyriausiame teisme del 
Mooney paliuosavimo.

PLIENO DARBININKUS I gį Elektros Seni Šmugelio
Galva Slepia Pelnus
WASHINGTON.—Į tyri- 

nėjančią senatorių komisi
ją, pagaliaus, atėjo ir H, 
C. Hopson, gudriausias ma-; 
kliorius Associated Gas and 
Electric Kompanijos. O tai 
viena iš tų nenaudingų 
kompanijų, kurios daugiau- ’

ATLANTIC CITY± N. J. visai nebuvo Mooney’o ma
tęs nei pirm tos parodos nei 
laike jos. Bet policija ir 
teismininkai vis tiek panau
dojo MacDonaldą, kaipo 
svarbiausią liudytoją prieš 
Mooney, sužiniai darydami 
sumoksią nužudyt tą darbi
ninkų kovotoją.
M Savo prisiektą r liudijimą . .~
dabar John MacDonald pa- šia lupa sau pinigus, parda- 
darė prie valdiško refero,’ vinėdamos šėrus, mažai, pa- 
Shaw, .prie- Californijos vai- renetus tikru turtu. Tos., 
stijos antrininko prokuroro kompanijos yra. išleidusios. 
Wm. Cleary ir Mooney’o ad-, $1,500,000, papirkinedamos 
vokato J. j Finerty. MacDo
nald atšaukė visus tariamus 
savo “parodymus” prieš 
Mooney laike viršminėto 
teismo, kaipo melagingus. 
Tą atšaukimą po prisieka 
MacDonald padarė Baltimo
re City Hospital’yj, kur jis 
guli suparalyžiuotas.

Dabar MacDonald prisie
kė, kad jam pirmu syk pa
rodė Mooney paveikslą San 
Francisco policijos leitenan
tas Charles Goff, policijos 
stoty j. Aš, girdi, jam pasa
kiau, kad tai ne tas vyras, 
kuris paliko “siutkeisį” ant 
kampo Stewart ir Market 
gatvių už kelių minučių 
pirm bombų'trūkimo.

Goff nusivežė MacDonal
dą parodyt Mooney kalėji-, 
me, bet ir ten MacDonaldas

—Amerikos Darbo Federa
cijos p r e z i d e n t as Wm. 
Green skelbia, kad bus pra
dėta smarki veikla suorga- 
nizuot į uniją dar neorgani
zuotus plieno darbininkus.

i O Greeno leitenantas Mike 
Tighe, metalo unijos darbi- 

! ninku prezidentas, buvo is-
MASACUZES VALDŽIA PRIGĖRĖ 1000 ITALU metęs daugumą- plieno' dar- 

a « .T . « binHlkU UU11OS lokalų ~UZ tai,PASMERKIA NAZ1US TRŪKUS TVENKINIUI I kad jie reikalavo organizuot 
neorganizuotus. Paskutiniu 

i PIEDMONTO provincijoje laiku, tačiaus, Tighe tapo 
j Italijoj, ties Ov^da miestu, priverstas sugrąžint išmes- 

ektros tvenkinys, ir ūmai reikalauja° unijinių ‘'duoklių 
jnuvirsdamas vandens “kai-(ir už tą laiką, kurį jie buvo 
nas” prigirdė 1,000 žmonių išmesti?

BOSTON, Mass.— Kelios 
dienos atgal Massachusetts

TŠtSnS :oaS S^mSi^ 'pratrŪk0 “ vanden-el- tuosius atgal į unijų; tik jis 
.................. - . TT 1 ZOllUClją, KU1 SmerKe Alllie tVPnVinva ir nmm vnlVnlninn nvUi’i’nJn /L-I/Jrlin 

mc opauuvo pirtiicsimuvse is -i.i •............. 7 , .v-i . • valdžią uz katalikų ir i
Septinto Pasaulinio Komunistų Iir Protesto^ dvasiškiai j gydų persekiojimą. Prieš tą 

kelia lermą pries tą naują rezoliuciją paskui užprotes- 
vler^- tavo Vokietijos generalis

  • konsulas Bostone, baronas 
r> rj i, fį j Kurt von Tippelskirch.rrez. Kooseveltas Aaaa Į Į konsulo protestą dabar 

atsakė valstijos gubernato
rius James M. Curley. Jis 
užgyrė seimo rezoliuciją ir 
dar iš savo pusės pasmerkė 
Hitlerio valdžią už žmonių

vargingų • valstiečių 
Nes nieks nuo faš'iz- 
nenukenčia, kaip dar- 
ir sodžiaus varguome-

Internacionalo Kongreso.
Tai sumanymas visų darbi

ninkų ir 
naudai, 
mo tiek 
bininkai 
nė.

Nors fašizmas besikurdamas 
su savo demagogiškais priža
dais patraukia ir dalį smulkių 
biznierių, bet sykį įsigalėjęs fa
šistinis režimas treškia ir juos.

Fašistinė tvarka yra .pritai
kyta naudai tik saujelės stam
biausių kapitalistų-išnaudotojų.

i lą—“rabinu” ir
! krikščionių teologu. Kata-

“vierą.”

Prez. Rooseveltas Žada;
Surašyt Bedarbius
WASHINGTON.—Prezi- 

dentas Rooseveltas žada pa
skirti $16,000,000, už ku-

rio valdžią už katalikų ir

O vado j ir apielinkčj. Subė
gus tvenkinio vandeniui į 
Orba upę, liko apsemtas 50 
ketvirtainiškų mylių plotas. 
Tvenkinys trūko pasėkoje 
smarkių ilgų liūčių.

Chester, Pa
riuos galima ’ būtų pada- Persekiojimą del jų tikybos
ryti surašą visų šalies gy
ventojų. Surašinėjimui rei-

bei tautybės.
Hitlerininkų laikraščiai 

kelia skandaląkėtų 139,500 pralavintų | Vokieti joj . .
žmonių. Į tų darbų, sako,1?™® Massachusetts valsti- 
būtų imami daugiausia be-^08 duotąjmian« antausj. 
darbiai inteligentai. 'Sugrąžina Senas Pensijas

Veikiausia Rooseveltas ]Spanų Karo Veteranam 
nori sužinoti, ar daug ima 
bedarbių pašalpą tokie, ku
rie “neturi teisės” -ją gauti, j 
Gyventojų surašinėjime taip' 
pat, suprantama, būtų šniu-1 
kš tine j am a komunistai ir ki-

“j unijiniams darbininkams kovingi darbininkai, ypač lyvavusiems Amerikos ka
pas pHvatiškus samdytojus, ta- ateiviai. Surašinėtojai tu- re su jSpanįja, Filipinų su- 
čiaus Rooseveltas rengiasi įvest' retų pasižymėti ir visus ki]jmo įnalsinime1 ir “boxe- 
tokį “mokslišką” išnaudojimą,1 tuos, kurie atrodys, kad • „i •• • m .
kad pašalpiniai darbininkai pa- slapta įvažiavę i Jungtines •• ^hhjuj. idbpen-

kiai palietė minimų ex-kar- 
eivių našles.

Dabar Rooseveltas pasi- 
’rašė bilių, kuriuom sugrąži- 
i narna senosios pensijos tų 
karų veteranams ir ’jų naš
lėms. Prie to Rooseveltą* 
spyrė vėl pakylantis ex-ka- 
reivių judėjimas.

Roosevelto valdžia ketina 
traukti judamuosius paveikslus 
WPA valdiškų statybos darbų. 
Neabejotina, kad tie judžiai bus 
naudojami patikrinti, ar gana 
smarkiai dirba pašalpiniai dar
bininkai.

Andai Rooseveltas užreiškė, 
jog bus žiūrima, kad.už kiek
vieną dolerį jie pilnai atidirbtų. 
Nors tų dolerių jieipsi ’ duoda. 
tris keturis sykius mažiau, ne
gu unijiniams

darytų ne mažiau, kaip padaro 
jų draugai už unijines algas 
privatiškose įmonėse.

Valstijas.

Ragina Boikotuot Sportų 
Olympiad^ Vokietijoje
’ WASHINGTON.—Senato- 
rius Garry sako, kad šios 
šalies sportininkai turėtų 
atsisakyti nuo dalyvavimo

WASHINGTON. — Pre
zidentas Roosevėltas su sa
vo;, ^taupymo s’įstatymu” 

11933 m', buvo nukirtęs $46,- 
000,000 pęnsijų įer metūs 

- ..... . buvusiems kareiviam^, da^

Surašinėtojai tu- re su Ispanija, Filipinų su-

Tėvas Samdė Vaikų 
Mušeikas

Areštuotas' Frank E. White, 
graborius,
Brooklyne, prisipažino siuntęs 
mušeikas, kad sumuštų jo sū-

Bušai į “Laisvės” Pikniką

“Laisvės” milžiniškas meti
nis piknikas įvyks nedėlioję, 1 
d. rugsėjo (September)', West
ville Grove, Westville, N. J. 
Chesterio darbininkai važiuos 
į šį metinį pikniką busais. Da
bar jau laikas užsiregistruoti 
važiavimui. Užsiregistruoti ga
lima pas-sekamus draugus: V. 
Gižauską, 701 Mcllvaine St., 
A. Degutį, J.- Pusvaškį, A. Lip- 
Čių ir J. Chesną. > ■

Rusais į abi puses kelionė 
tiktai .85 centai ypatai, o pa- 
rankumas bus geriausias. Turi
me nusamdę didelius busus. 
Bušai iš Chester išeis 10 :30 v. 
ryto nuo Lietuvių Kliubo, 339 
E. 4th St., o iš pikniko atgal 
grįš 9 valandą.

Labai svarbu, kad kiekvie
nas ir kiekviena norinti va
žiuoti iškalno užsiregistruoki
te, nes tada žinosime

Sovietų Mokslininkai 
Atrandą Naują Žemę
MASKVA.—Sovietų led- 

laužis “Sadko” su moksli
ninkais tyrinėtojais šiaur
ryčiuose nuo Greenland!jos 
salos, 275 mylių nuo poliaus, 
užtiko ženklus, rodančius, 
kad ten galės būt atrasta 
nauja žemė. Nuo 450 met
rų (apie 1,476 pėdų) gilu
mos jie atplaukė ‘ iki. 150 
metrų gilumai ir iš dugno 
išgriebė tokių akmenėlių, 
kokie paprastai būna marių 
pakraštyje arti sausumos.

■ Sovietų lakūnas Vlasov 
nuo laivo bandė skristi ap
žiūrėjimui spėjamos žemės.:

jam pasakė, kad to žmogaus 
Mooney “aš niekad nebuvau

šalies kongreso narius ir ki
tus politikierius, kad atmes-, 
tų Wheeler-Reyburn įnešk 
mą, kuriuom reikalaujama 
panaikinti tokias kompani
jas. :

Tų meklerysčių vadas 
Hopson buvo x pakartotinai 
šaukiamas ateiti į tyrinė
jančią komisiją, bet jis ap
sistatę ginkluotais mušeiko
mis ir vis išvengė, kad jam 
neįteiktų “subpoenos”, tai 
yra teismiško pakvietimo.

Dabar senatorių komisi
joj Hopson atsisakė duot 
atsakymą į klausimą, kiek 
jis gauna pelnų per metus. 
Jis ir komisijon atėjo apsL 
statęs savo sargybiniais. 
Buvo mėginta jam čia įteik
ti “subpoeną,” bet jis ir da< 
bar paspruko su sargybinių 
pagelbk; ,. .. ‘ Vii

Bet oro blogumas, .koĮ kas 1X . Manojo Anglį} Valdžiai L
Įėjimo, policijos leitenantas Pavyzdinį Karo Lėktuvą 
Goff užreiškė MacDonaldui, • 
jog tai “šis vyras taip pada
rė” (suprask, siutkeisyj 
liko užtaisytas bombas). 

MacDonaldas jam vėl 
sakė, kad Mooney visai

neleido jam nulėkti toliau 
kaip 5 mylias.

Nuteisė 4 žmogžudžius
DETROIT, Mich.—Prisie

kusiųjų teismas pripažino 
pirmo laipsnio žmogžudžiais 
_ — _ *   * * 1 • 1

107—5th Avte.,

I .
- . _ - v nų ir dukterį, buvusius tuo

tarptautinėse sporto varzy- tarpu g Penata()uit Ave„ Bay- 
tinese Olympiadoj, kaų. shore, L. I. White tą padarė

ROME, ITALIJA. —Vė
liausios žinios praneša, kad ’ /\ 1 /r i • . i

ėjus iš

LONDON. — Anglijos di
dikas RothermeiLe, Hitlerio 
pakalikas, padovanojo Ang-’ 
lų karo orlaivyno ministeri

al jai tariamą geriausią “paša-, 
ne“'žyrinį” lėktuvą. Lėktuvai

I t • 1 w • S* 4 < ••L'JLAi

pa-

žinosime kiek ^m. L. Ferrisą ir tris bu-1 panašus į žmogų, palikusį tą turi du inžinu su 645 arklių 
mums busų reikia. Užsiregis- vusius burleskų aktores. Jie siutkeisj ir tų uzgincijimą pajėga ir gali daryti po 260
truokite dabar, nes vėliau gal1 nužudė advokatą H. C. MacDonald pakartojo tuo- ■ mylių per valanda, vežda- 

Dickinsonų,. Jungtinių Vai- metiniam apskričio proku- 'mas 8 žmones.' Jis^ supran-’priseis samdyti mažesni busąi, 
o kurie pirmieji užsiregistruos, 
tai važiuos geriausiais Cheste- 
rio busais.

Širdingai Kviečia Komisija.

New York.—Metai atgal
ruošiama Berlyne. Nes bit~ Į po susibarimo su sūnum. Jisai Ovada ir Molare miestuose čia gimdavę po 14 kūdikių
lerininkai išskiria žydus bei! pats ir nuvežė ten mušeikas, jau prigėrė 2,000 žmonių. 
kitus žmones del jų religijos Jį išdavė jo žmona, vaikų moT Pasikartojo nauji išsilieja 
bęi tautybės. , tina. mai.

nuo kiekvieno tūkstančio 
gyventojų; dabar tegepia 
tik po 13.

r orui Fickert’ui.stijų Vyriausio Teismo tei
sėjo Hughes artimą gimi-l Kada policijoj buvo pa- 
naitį, išplėšdami iš jo $135. statytas Mooney ir Warren 
žmogžudžiai bus visam am
žiui įkalinti.

tama, pritaikytas karui.

Birmingham, Ala. — Pen-

Albany, N. Y.—Per pas
kutinius 12 mėnesių New 
Yorko valstijos iždas turė

jo $97,029,788 nepritekliaus.

Billingas su kitais nežino- Birmingham, Ala. — Peri
mais vyrais, tai MacDonal- (ki gengsteriai Tennessee' 
das negalėjo nurodyt nei Anglie^ ir Geležies Korpo- i 

agrobė kovingą ne- 
ininką John Har-

vieno nei kito. raci
Viso to nežiūrint, Fickert grą 

ir kapitalistų teismas pa- vey, suskaldė jam galvą ir 
naudojo MacDonaldą kaipo išmušė dantis.
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Dalykai Nesiblaivo
Rugpjūčio 16 dieną Paryžiuje susitiks 

Anglijos, Franci jos ir Italijos atstovai 
tartis delei Ethiopijos - Italijos kivirčų. 
Pasak buržuazinės spaudos pranešimais, 
bus dedama pastangų “senoviškais bū
dais” sutaikinti tas dvi šalis ir tuo būdu 
išvengti karo. Matomai, Tautų Sąjungos 
mašinerija nebegali jau dalykus derinti, 
todėl einama kitais būdais. Francija ir 
Anglija, sakoma, bijosi Ethiopijos-Itali- 
jos konflikto vyriausiai todėl, kad jis ga
li patapti pasauliniu, na, gi to abi šalys 
šiuo tarpu nenori.

Tolydžio kiti pranešimai skelbia, būk 
Ethiopijos imperatorius pasiūlęs Italijai 
tam tikrą formula taikai. Sulyg ja: Ita
lija turinti prileisti Ethiopiją prie van
dens, duoti jai uostą ir paskolą, tai Ethi- 

- opija sutiksianti Italijai duoti šmotą sa
vo žemės. Bet Mussolini, esą, nei kalbėti 
apie tai nenorįs. Jis, kaipo atsakydamas 
į tai, pasirįžo dar didesniu skubumu ir 
įnirtimu mobilizuoti savo armijas ir siųs
ti Afrikon.

Su pradžia rugsėjo mėnesio pasibaigs 
.lietūs, kurie ilgai tęsėsi Ethiopijoj. Po 
to, manoma, Mussolini pradės savo plėši
kišką darbą: pradės karą prieš Ethiopi
ją. Išrodo, kad tas plėšikiškas gyvūnas 
į derybas eina ne tam, kad suradus for
mula taikai, bet tam, kad nutraukus pa

saulio domesį nuo savo skubaus mobili- 
zavimosi. 1 ■■ • t ’

Greita ateitis parodys, kur link daly
kai pakryps. O šiuo tarpu darbo žmo
nėms pasilieka tiktai vienas: organizuoti 
visas galimybes prieš karą ir fašizmą.

Sovietų menas aųgštas, traukiąs žmones 
jį matyti; (2) Sovietų Sąjungos darbo 
žmonės turi pinigų, turi už ką landyti te
atrus. >

“Kąip atrodo Maskvos teatrų publi
ką.?^ klausia tas pats daktaras. Jjs ten 
ir atsako: “Elegantiškumo čia labai pią- 
ža. Teatro lankytųjų rūbai paprasti, ta
čiau tvarkingai, rūpestingai pasiūti.”

“Elegantiškumą” reikalinga suprasti 
buržuazijos prasme: pernelyg didelį ir 
brangų puošimąsi. Sakysim, New Yor
ke Metropolitan Opera House j jūs gali
te matyti ložose “elegantiškų” ponių ir 
ponų. Kaune taipgi randasi išnaudoto
jų, kurie gali “elegantiškai” (dr. Torsi- 
no supratimu) pasipuošti.

Sovietų Sąjungoj nebėra išnaudotojų, 
visi darbo žmonės, todėl ten ir drabužiai 
nėra toki “elegantiški/’ bet “tvarkingai) 
rūpestingai pasiūti.”

Mes Įrodysime Jiems Mūsų 
Ištikimybę

Drg. Browder, kalbėdamas Septinta
jam Pasauliniam Kominterno kongrese 
apie J. V., pareiškė, kad šio krašto ko
munistai darys viską, idant sujungus vi
sus priešfašistiniai nusistačiusius darbo 
žmones kovai prieš fašizmą. Jis, be kit
ko, pasakė:

Bėgyje kovų mes pašalinsime iš social-de- 
mokratų masių tą prietartį, būk komunistai 
esą skaldytojai darbininkų judėjimo, mes 
sustiprinsim .social-dcmokratinių*masių svei
ką troškimą vienytis, ir svarstysime su ’jais 
klausimus, liečiančius suvienijimą visų už 
socializmą stojančių žmonių.

Mes pasiūlysime koaliciją visom prięš-fa- 
šistiniai nusistačiusiom pajėgom, kad nepri- 
leidus įsigalėti reakcingiausiai vagių šaikai 
iš monopolistinio kapitalo ir kad išgelbėti 
Amerikos darbininkus nuo tų baisybių ir 
brutališko teroro, kuris smaugia Vokietijos 
liaudį. Mes pasiūlysime bendrą kovą, ku
rią vykdant dubininkų masės suras savo 
pasinius reikalus ir istorinę misiją.

Stokime į Jubilėjaus Minėjimo Darbą

Tai ir Gerai!
Atsimename tas baisias kovas, įvyku

sias Harleme (New Yorko negrais apgy-. 
ventoj miesto daly j) keletas mėnesių tam 
atgal. Kiek daug triukšmo, kiek daug 
plūdimo tuomet buvo padaryta ir prime
sta prie komunistų durų. Girdi, tai tie 
nevidonai yra “ramybės priešai,” jie kur-

* stą negrus prieš baltuosius!
Miesto majoras paskyrė speciališką ko

misiją tyrinėjimui tos padėties, suradi
mui’ kaltininkų. Na, ir kas gi ? Komisi
ja paskelbia, kad už tas riaušes yra kalti 
ne komunistai, bet pati ši tvarką: polici
jos brutalumas, negrų segregacija, baisus 
negrų išnaudojimas, etc. Komisiją pa
reiškia, kad jei nebus dalykai pataisyti, 
tai reikalinga tikėtis panašių dalykų at
eityje!

Ar dąbar ąjšku, Mr. LaGuardia?

■ Jie Priversti Girti
Rašydamas savo įspūdžius iš -Sovietų 

Sąjungos, Smetonos “Aidę” bendradar
bis, Dr. V. Torsinas, šitaip sako apie 
Maskvą: “Maskva—tai Europos miestas, 
turįs daugiausia teatrų ir gausingiausią 
publiką.”

Trumputis pareiškimas, bet jis pasa
ko labai dąug. Kuomet Europos kitų 
kraštų teatrai'apytuščiai, bankrutuoja, 
tai Sovietų Sąjungos teatrai perpįl.dyti 
publika. Nori- gauti tikietą į teatrą, turi 
pradėti bandyti jį gauti dviem mėnesiais 
prieš perstatymą* Tiek daug žmonių 
trokšta matyti veikalus, lankytis teat
ruose.

Ką gi tas pasako? Ogi tai, kad (1)

Philadelphia, Pa

Visięms Svarbu

p ■ Ęugpjūčip 17 d., 7:30. vai. 
vakare, 735 Fairmoppį -Ąvę., 
Phiį^., bus visuotinas susirinki
mas visų organizacijų'narių ir 
“Laisvės ” skaitytoj ų.

Šis susirinkimas turi nepa
prastų svarbą. Kaip jau ma-

“Vilnis” Taipgi Pasisako už Tai,
Mes andai nurodėme į ’sandariėčių-fą- 

šistų tūzų susirinkimą, kuriame buvo nu
skirta SLA pild. taryba, kuri bus paduo
ta SLA nariams nubalsuoti. Mes nuro
dėme, kad, akiregyj šitų faktų, vįsi pa
žangesnieji SLA nariai turi, sudaryti sa
vo bendrą frontą ir išstatyti savo sąra
šą. Mes ypačiai kreipėmės į sociąlistus 
ir socialistuojančius darbininkus, ragin
dami juos bendrai kovoti prieš fašįstų- 
sandariečių kliką.

“Vilnis” kalba panašiai. Ji sako:
Reikia sudaryti bendras frontas iš nepar

tinių, socialistų, komunistų ir abęlnai pa
žangių narių ir statyti savo kandidatus, ku
rie nebūtų vienos kokios politinės grupės, 
bet atstovautų didelę daugumą SLA narių 
ir kurie pakreiptų SLA į darbininkišką ke
lią, tuomet ir organizacija turės plačių ma
sių žmonių .simpatiją ir jai bus geriau. 

Darbininkai socialistai turi versti savo 
vadus, kad ir jie stotų už tokį bendrą fron
tą, o jei nestos, tai ir be jų tai daryti. 
Matydami, kad liekasi vieni, jie 
bendro fronto.

Teisybė, p. Bagočius bandė 
sandąrieč&ms ir net fašistams,
jam tvirtino, jog statys jį kandidatu, bet 

\ nestato—jie pasirinkę Tareilą, o ne Bago- 
čių. Aišku, jeigu Bagočius kandidatuos ne 
bendro fronto sąrašų, jjs pralaimės.

Net įx. tautinio nusistatymo, net ir “San
darai pritarianti SLA nariai darbininkai, 
turėtų stoti už tokį sąrašą, kaip viršuj mi
nėjome. Jiė/gali savus pasiūlymus del kan
didatę ’ sąrašo daryti. , Tegul Sandaros va
dai eina su ^fašistais, bet nariai juk priešin
gi fašizmui, jie turėtų tad stoti už tokį są
rašą, už tokią padėtį SLA, kuri ir pačiaj or
ganizacijai 'naudinga ir darbininkų klesa’i.

Iki šiol socialistai tuo reikalų, netarė 
nei žodžio. Mes manome, kad vilkinimas 
šito darbo padeda tiktai fašistams, bet 
niekam daugiau. Socialistai darbinįųkai 
raginami pasisakyti tuo reikalu, na, kad 
ir per mūsų spaudą, jei bijote eiti į ša- 
vąj,ą,.

Draugai ir Di-auges “Laisvės” Skaitytojai!
Tuojau stokime į darbą, rengkirpės minėti “Laisvės” 

Jubilėjų, nes laikas bėga greit. Šąųkįme savo miestuose 
pirmeiviškosios visuomenės susirinkimus, rinkime plačius 
25 metų “Laisvės” Jubilėjaus minėjimui komitetus ir lai 
tie komitetai tuojau stoja į darbą.

“Laisvė” išleis jubilęjiuius certifikatus ir duos juos 
draugijoms asmenims, kurie pasveikins jubilėjų su 
auka nuo vieno dolerio ir augščiau. Certifikatas bus to
kios formos, kaip “Laisvės” bendrovės akcijų certifika
tas. Ant jo buš gražiai užrašyta draugijos ar asmens 
vardas ir suma, su kiek sveikino jubilėjum savo dienraš
tį. Tie certifikatai bus garbinga dekoracija darbininkų 
svetainėse ir namuose.

Padidinta Jubilėjinė “Laisvės” laida išeis 1 d. gegužės, 
1936. Tai laidai reikia gauti raštų, iliustracijų, asmenų 
paveikslų, draugijų pasveikinimų ir biznių skelbimų. 
Mūsų rašytojai lai ruošiasi duoti gerų raštų iš politikos, 
iš klasių kovų istorijos, bendrais gyvenimo klausimais, 
dailiosios literatūros poezijoje ir prozoje. Mūsų artistai 
yra prašomi duoti karikatūrų sau pasirenkamais vaiz
dais. Nes Jubilčjui yra skiriamas visas gegužės mėnesis, 
1936 ir tą visą mėnesį mūsų dienraštis savo turiniu ir 
technika turės skirtis nuo visų sąvo 25 metų laidų.

Jau dabar prašome dienraščio skaitytojų rašyti, kaip 
pastojote “Laisvės” skaitytojais, kaip senai ją skąitote 
ir kodėl ji jums patinka.

Jubilėjinių miestų komitetų bus sekamos pareigos:
1. Siųsti atstovus į draugijų ir kliubų susirinkimus ir 

prašyti, kad sveikintų dienraštį Jubilėjum.
2. Platinti Jubilėjaus certifikatus tarp draugijų narių 

susirinkimuose, parengimuose ir lankantis po stubas.
3. Iš anksto pasidarykime planus gavimui “Laisvei” 

/ naujų skaitytojų laike vajaus. Vajus prasidės su 1 d. 
' spalio-Oct. Vajaus laiku turėsime taip darbuotis, kad va

jus būtų sėkmingesnis iš visų iki šięl buvusių vajų ir, 
kąd su 25 metų Jubilėjum “Laisvė” turėtų daugiau skai
tytojų negu beht kada savo gyvavimo laiku.

* t ’ J I i * e

4. Lokalimąi komitetai pasiskirią sau kvotą, kiek sukels
dienraščiui piniginės pąramos paasveikinimais, bizniškais 
skelbimais, pelnais nuo parengimų ir aukomis. Nes apie 
$2,500 “Laisvei” kainuos išleidimas knygos, kuri bus 
dųųdąpią./kaipo jubilėjinė dovana kiekvienain skaityto- 
JU1«. ■ . . ; . .

5. Jubilėjaus reikalais vaikščiojant po stubas ar lan
kant susirinkimus, reikia turėti literatūros, pigių bro- 
šįūraičių ir pardavinėti jas. Tuomi paskįeisime darbi
ninkiškos propagandos ir mūsų įstaigos turės materialės 
naudos.

. 6. Su pradžia 1936 metų pradėsime rinkti Jubilėjaus
įpėnesio prenumeratas, Jubilėjinė prenumerata bus 75c. 
Iš tos sumos 50c. eis “Laisvei”, o 25c. tam draugui ar 
draugei, kuris gaus Jųbilėjinį skaitytoją.

Prašome draugų tuojau šaukti savo mieste platų su
sirinkimą ir tuojau rinkti Jubilėjaus darbui komitetą. 
Labai pageidaujama, kad į tą komitetą būtų įtraukta ne

Įtik revoliuciniai nusistatę žmonės, ale ir svetimesni: iš 
! profesionalų ir biznierių, kad ir toliau nųp revolįųpinio 
i judėjimo esantieji mūsų visuomenės sluogsniai, kurie re- 
|mia darbininkišką judėjimą ir skaito “Laisvę”. Įmatant 
tokius žmones, reikia laiškais arba asmeniškai pakviesti 
juos į čia proponuojamus susirinkimus.

Stokime, draugai, į darbą ir dirbkime taip, kad iš mūsų ... 
darbę būtų didelė nauda “Laisvei” ir visam darbininkiš
kam judėjimui. ' •

“L.” Direktorių*Jubilėjaus Komitetas:
P. Buknys, J. Valatka, D. M. šolomskas.

Rochester, N. Y
Rugpjūčio 11 d., 1935, buvo 

atidarymas Švento Jurgio baž
nyčios; sykiu turėtų atidaryt ir 
parapijonam akis, bet ar taip 
bus? Privažiavo su gražiais 

i automobiliais kunigų, vysku
pų ir vyskupas Matulionis, ku
ris už prasižengimą Sovietų 
Sąjungoj malkas kirto. Tikin
tieji žmones — parapi jonai— 
norėjo dalyvauti ir papote- 
riaut naujos bažnyčios atida
ryme, kurie dėjo savo sunkiai 
uždirbtus centus per kelius 
metus del naujos bažnyčios, 
bet negalėjo. Bažnyčios atida
rymas įvyko dalyvaujant ke
lioms davatkoms ir keletui 
buvusių socialistų. Didžiuma 
parapijonų ir parapijonkų 
stovėjo ant šaįjgatvio.

Klausiu vieno, kito, kodėl 
neinat į bažnyčią, juk tai di-i 
dėlė iškilmė, daug kunigų, 
vyskupų ir naujos bažnyčios 
atidarymas. Atsakymą gaubiu :

“Neturiu 3 dolerių.”
Užklausiau ar tai reikia mo

kėti įžanga $3 ?
Šalyj stovintis, parapijonas 

sako: “Taip, drauge^ dėjom pi
nigus per kelis metus. Pradė
jom statyti naują bažnyčią, 
. dirbom apie bažnyčią, lyginom

(Tąsa 3-čiąm pusi.)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2*7964

dėsis prie

pataikauti 
kai kurie

tėte iš skelbimų, ką4 “Laisvės” 
piknikas bus naujoj vietoj, 
Westville Grove Parke, N. J. 
Prie šio pikniko reikia daugiau 
prisirengimo, negu kad būda
vo Vytauto darže. Reikės dau
giau darbininkų, negu bent 
kada pirmiau^. Tad visi darbi
ninkiškų organizacijų' nariai, 
ALDLŲ ir kitų kuopę, būtinai
dalyvaukite. ‘

Taipgi prašome .savo arti
miausias kolonijas, Chesterį, 
Delair ir Camden, būtinai pri- 
siųskite bent po 2 nariu nuo 
kuopų į šį susirinkinąą. Gi/Phi- 
la. kolonijos, kaip tai pietų 
141 kp. ir vakarų 105 kp., bū
tinai dalyvaukite kuo skaitlin
giausiai.

Komiteto Sekr
M- Zaid.

ŠYPSENOS
Kas Didesnis — Ne Visada 

Brangesnis
Senai, senai tatai atsitiko, ' 

dar prieš pereitąjį karą. Sy
kį vienas valstietis nu važia- “ 
vo į Šiaulius ir sumanė nu
sipirkti laikrodį. Užėjo į 
laikrodžių krautuvę ir nusi
pirko gražų, didelį, ant sie
nos pakabinamą laikrodį.

Paskui pastebėjo valstie
tis šėpoje daug mažiukų, ki
šeninių laikrodėlių ir prašo * 
pardavėjo duoti jam vieną 
tą mažiuką laikrodėlį prie
dais, kadangi jis pirko dide- ’

Pardavėjas jam aiškino, 
jog mažieji laikrodėliai, 
daug brangesni už didelius- 
sieninius, bet valstietis neti-.,. 
ki, -ir viskas. Paskui par-' 
davėjas sako: “Jei kitaip,/ 
man netiki, tai va tamstai . 
įrodymas: pirk štai šį kiše
ninį laikrodėlį, o tą didįjį aš 
duosiu tamstai priedais.”

Valstietis, vistiek netikė
damas, pasiėmė savo nu
pirktąjį laikrodį ir nepaten
kintas išėję.

a g G. Kuraitis.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

UNITED 5TATE5 
5 HARE of WORLD 
INDUSTRIAL OUTPUT

OBSOLESCENT 
METAL WORKING 
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Obsolescent Power PlftAt

FOOD PROCESSING- 
/-/0Yr« 014 10-10Year*Ot<t Z.Q4-Yeo-rjOH

NEGALI VAŽIUOTI . ...... , ,
Gal ii; man galėtumėt ką 

nors patarti. Aš esu 43 metų 
moteris, 105 svarų, 4 pėdų ir 
9 colių. Vedusi, turiu vieną 
vąiką.

Kodėl aš negaliu važiuoti 
niekuo visai? Kas yra ir kas 
man daryti? Kaip tik pradedu 
važiuoti, tai tuoj man galva 
sukasi, ir ant širdies negerai 
darosi, ir imu tuoj vemti. Ir 
turiu lipti laukan.

Ir man dažnai galvą skau
da, apie akis, kaklą. Ir plau
kai slenka nuo galvos, ir pleis
kanų yra; negaliu iškasavot 
niekad.

Man Lietuvoj daktarai sa
kė, kad aš perdažai kraujo 
turiu, tai li.epė valgyti lašinius 
ir kiaušinius, bet aš lašinių 
ęegaliu, valgyti visai. Ir niekuo 
negalįu važiuoti, nei ratais, nei 
rogėmis. Mano viduriai gerai 
veikia ir valgyt galiu. Bet jau
čiu visada pailsusi, pavargusi, 
ir noriu labai daug miego, bet 
nepasilsiu. Esu labai nervuo- 
ta, pikta, nuturiu jokio links
mumo. Aš dirbu viską namie 
ir d a 
kada.

einu ir į dirbtuvę kai

ikon Ands

Atsakymas. *

Jums veikiausiai taip ir

Ęįrąįlžinyis nąrodo. kad Jungtinių Valstijų Pra.“
mopes© mašinęrijps yra labai nusenusios (obsoles
cent), beveik einančios iš naudojimo. Taip,, pavyz

džiui, geležies ir: plieno pramonėj Ą9 nuęš. mašinerijos 
: yra sena, netikusi. /

.Tai
yra, kaip Lietuvoj daktarai sa
kė : mąžakraujingprnas, ane
mija, ypač smegenų anemija. 
Jums patarė ląšinius ir kiau
šinius valgyti. Galiųia ir jų 
valgyti, bet da geriau—varto
kite įvairių valgių, ir gyvulinių 
ir augmepinių. Dąu# ųaržoyiu, 
vaisių, kiaušinių, pieniškų,

šviežios mėsos—kepenų, jak- 
nų, žuvų.

Gaukite Iron ammonium cit-” 
rate % pound ir Copper sulph
ate 1 grain. Ištarpinkite tai • j 

puskvortėj vandens ir irpkite • • 
po šaukštęlį, su pienu, po vai-'” 
gio, ištisais mėnesiais. Tai pa-.., t 
dės kraujui atsigauti. Dažniau • . 
vartokite ir kepenų arba inks
tų, kiaušinio trynių. —

Manau, bus naudos, jei im-.:. 
site ir mielių ir nors po šaukš
tą žuvų aliejaus, žinoma, ir ; 
minėt nereikia, kad imtumet . 
iodo po lašą kas pora dienų', 
skydinei liaukai tvirtinti, o ji 
visada daug reiškia. Net ir pa
čios liaukos imkite keletą mė
nesių. Thyroid gland, *4 gr. 
100 tablets, po vieną tabletę ” 
prifeš valgymą. Bus tai taip gi 
ir plaukams gerai. • \ « • 

Kai bandysite pradėti va-" 
žinoti, tai pasiverkite kuo’ 
kaklą, kokia gumine stūgele 
ar taip kuo. Tuo būdu daugiau 
sueina į smegenis kraujo, ir. ‘ 
nesidaro pikta ant širdies,-----
galima geriau važiupti.

Plaukus, galvos odą ypačiai/— 
ant nakties payilgykite vazeli
ną arba, da geriau, žųvų aliė~ 
jum, o ant rytojaus nusimaz-- 
gokite ir suvilgykite bojrakso . 
skiediniu: šaukštuką borakso į 
stiklą karšto vandęns. Galima,, 
protarpiais vilgyti galva ir 
trinamuoju alkoholiu, šukuo
kite galvą šepečiu dažnai.,,. 
Vaikščiokite vienaplaukė, be" 
skrybėlės. Bukite ant saulįį 
dažniau, orę. Dažniau pasilsė-” 
kitę, pagulėkite, bet eikite ir“ 
pasivaikščioti.

i
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VI! Kongreso Delega 
tai Kalba

LAISVE . Puslapis Trečias

(Nuo Mūsų Specialio 
Korespondento)

Po d. Piecko pranešimo 
apie Kominterno Pildkomo 
veiklą periode nuo VI iki 
VII kongreso, su papildomu 
pranešimu išstojo Interna
cionalinės kontrolės komisi
jos sekretorius d. Angarie- 
tis. Drg. Z. Angarietis visa 
eile pavyzdžių pailiustravo 
Kominterno kovą su įvai
riais nukrypimais, kovą 
prieš kairiuosius ir deši
niuosius, o taip pat Komin
terno kovą su provokacija. 
Visa eile pavyzdžių d. Anga
rietis parodė, kaip klasinis 
priešas išnaudoja komunis
tų partijose vedamą frakci
nę kovą ir kaip tas priešas 
net inspiruoja tą frakcinę 
kovą per savo tiesioginius 
agentus, kad ardyti revoliu
cinę partiją.

J’o šių pranešimų prasidė
jo plačios diskusijos. Vienas 
po kito išeina įvairių šalių 
kompartijų atstovai ir pasa
koja savo partijos atsieki- 
mus 7 metų bėgyje, kriti
kuoja partijų klaidas, sek- 
tantizmą. Ypač šiltai kon
gresas sutinka gilioj fašisti
nėj palėpėj dirbančių parti
jų atstovus. Karštai kongre
sas sutinka ir tų partijų at
stovus, kurios aktingu savo 
darbu turi žymių pasiseki
mų kovoje už mases, bendro 
fronto taktikos taikyme ir 
pn. Nėra galimybės perduo
ti visų tų delegatų, kalbų, 
nors visos jos vaizduoja 

^garbingą tarptautinės ko
munistų partijos kelią ko
voje už pasaulinę revoliuci
ją, nors visos jos kupinos 
visoms partijoms brangaus 
prityrimo kovoje už mases. 
Paimsiu tik keleto delegatų 
išstojimus.

Štai Vokietijos komparti
jos atstovas d. Francas kal
ba apie vokiečių komunistų 
pilną pasiaukojimo darbą 
gilios fašistinės palėpės są
lygose. Tris tūkstančius ko
munistų nužudė Hitleris sa
vo viešpatavimo trumpu lai
ku. Jų tarpe Joni Šer, Vo- 

.kietijos kompartijos CK na- 
rys, palėpinio darbo organi
zatorius, Franc Štencer, 

^kompartijos CK narys, vi
siems žinomi savo didvy
rišku elgesiu Augustas Liut- 
gens, Rudi Švarc ir kt. Vo
kietijos kompartija išauklė
jo tūkstančius didvyriškų 
draugų, kurie nežiūrėdami 
gręsiančių gyvybei pavojų 
dirba kruopštų revoliucijos 
darbą visur, kur juos pa
siunčia partija, o klasinio 
priešo sugauti ir siunčiami 
mirti užlipa ant ešafo'to su 
išdidžiais Fite Šulce (nužu
dytas vokiečių komunistas 

k 1935 m.) žodžiais: “Ir visgi 
mes laimėsim.” Vokietijos 
kompartija, masinė nelegali 
partija, savo obalsiais prieš 

f algų mažinimą kėlė masės 
prieš fašizmą. Komunistų 
obalsiai laike “patikimųjų” 
asmenų rinkimų 1934 m. 
sausio mėn. suvienijo darbi
ninkų klasės daugumą įmo
nėse. Proletarinės klasinės 
kovos dvasia prieš kapitaliz
mą ir išnaudojimą “antro
sios revoliucijos” reikalavi
mo formoj prasiskverbė 
dargi į . fašistines karines 
dalis—į apsaugos būrius. 
Socialdemokratų darbininkų 
masės vis griežčiau ėmė iš- 

4<*stoti prieš savo vadus, išbė- 
gusius į Pragą. Šitie pasi-

k e i timai socialdemokratų 
darbininkų ūpo tuo laiku 
kompartijos vadovybės iš 
kart nebuvo suprasti, kas 
privedė prie sektantinių nu
sistatymų s. d. darbininkų 
atžvilgiu.

Kitas Vokietijos kompar
tijos atstovas d. Akermanas 
papasakojo, kad priešakinė 
Vokietijos kompartijos or
ganizacija — Berlyno orga'- 
nizacija—dabar turi 5 tūks
tančius narių. Fašistų žval
gyba kerta smūgį po smū
gio Berlyno organizacijai, 
tačiau veltui. Per paskuti
nius kelis mėnesius Berly
ne buvo areštuota 40 atsa- 
komingų Berlyno organiza
cijos darbuotojų ir nežiū
rint į baisius kankinimus, 
nė vienas jų nepasakė ne
reikalingo žodžio. Berlyno 
kompartijos o r ganizacijai 
pasisekė sudaryt bendrą 

ifrontą su Berlyno socialde- 
'mokratų organizacija. Tai 
rezultatas atkaklaus kom
partijos darbo apačiose, so- 
c i a 1 demokratų darbininkų 
tarpe. Drg. Akermanas nu
rodo, kad kovoti už fašistų 
diktatūros nuvertimą—reiš
kia dirbti masinėse fašisti
nėse organizacijose, kur 
randasi milionai. Komparti
jos organizacijos vis labiau 
persiima šio darbo reikalin
gumo supratimu.

“Internacionalą” dainuo
damas, kongresas palydėjo 
iš tribūnos Franci jos kom
partijos atstovą d. Kašeną. 
Drg. Kašenas papasakojo 
apie žymius Francijos kom
partijos atsiekimus, apie jos 
narių skaičiaus išaugimą. 
Francijos komjaunimas sa
vo narių skaičių padidino 
penkis kartus. Sporto orga
nizacijos, kurioms partija 
dabar priduoda ypač dide
lės reikšmės, sudarė bendrą 
frontą su socialistų sporto 
organizacijomis ir šiuo me
tu priskaito 40 tūkstančių 
narių. Žymiai išsiplėtė ir 
kompartijos spauda. Senos 
departamente, kuris pris
kaito 5 milionus gyventojų 
ir kuris visuomet lošė ypa
tingą rolę Francijos istori
joj, šiame departamente ge
neralinėj taryboj komunis
tai turi pirmą vietą atstovų 
skaičium tarp visų kitų par
tijų. Šitie atsiękimai buvo 
pasiekti todėl, kad Franci
jos kompartija rado kelius 
į mases, rado bendrą kalbą 
su masėmis. Tie keliai buvo 
atrasti negailestingoj kovoj 
prieš dešiniuosius ir kai
riuosius sektantus pačios 
partijos viduj. Platesnis 
kompartijos masinis darbas 
prasideda 1932 m. po anti- 
•karinio kongreso Amster
dame ir jo sukurtos organi
zacijos kovai prieš imperia
listinius karus. Prie progos 
d. Kašenas pažymi Romen 
Rolano ir Henri Barbusso 
žymią rolę to antikarinio ju
dėjimo organizavime. Nuo 
to laiko praslinko trys me
tai. Ir štai po trijų metų dė
ka sėkmingo kompartijos 
darbo bendras ir liaudies 
frontas pasiekė lig šiol ne
matytų rezultatų: 14 liepos 
šimtai tūkstančių žmonių iš
ėjo demonstruoti prieš fa
šizmo pavojų. Bendro fron
to sudarymas Francijos 
kompartijai nelengvai davė
si. Pradedant 1931 m., kom
partija 5 kartus oficialiai 
siūlė Francijos . socialistų 
partijai sudaryti bendrą 

frontą, bet socialistų vadai 
vis atsisakydavo. Tik kai 
tas bendras frontas gimė 
bendroj komunistų ir so
cialistų kovoj prieš fašistus 
9 ir 12 vasario (1934 m.), 
Francijos socialistų vadai 
buvo priversti oficialiai su
tikti tą frontą sudaryti ir 
sutartis buvo pasirašyta 
1935 m. 15 liepos. Drg. Ka
šenas pastebi, kad ir dabar 
Fracijos socialistų vadų da
lis nori suardyt bendrą 
frontą ir perspėja, kad tai 
būtų didelė pagelba Franci
jos fašizmui. O Francijos 
fašizmas — žymi jėga, Jų 
vadai kalba, kad jie turi 
300 tūkstančių ginkluotų 
žmonių, kad į jų organizaci
jas kas mėnuo įstoja 15 
tūkstančių naujų narių. Fa
šistų gi vadovybė susirišus 
kaip su atsargos, taip ir su 
veikiančios armijos karinin
kais ir generolais. O tai 
daug ką sako. Užtat d. Ka
šenas pabrėžia, kad jei kom
partija nori atremti fašiz
mo pavojų, ji turi įieškoti 
sau sąjungininkų išplėsda
ma bendrą frontą iki liau
dies fronto.

Apie Chinijos Sovietų 
kovą per septynius metus 
pasakoja d. Čžou cho-sinas.- 
VI kongreso metu Chinijos 
sovietinis judėjimas buvo 
dar tik užuomazgoj. Dabar 
pastoviose sovietų teritori
jose gyvena 56 milionai 
žmonių. Gi gretimuose rajo
nuose, kur veikia partizanų 
būriai, gyvena taip pat apie 
50 milionų žmonių. Smul
kūs partizaniniai būriai VI 
kongreso metu dabar išau
go iki kovingos 500 tūkstan
čių Raudonosios Armijos ir 
iki daugiau miliono parti
zanų. Ta Raudondji Armija 
atmušė 6 Chang Kai sheko 
žygius ir nesenai perėjo is

torijoj retai užtinkamą ke
lią — tris tūkstančius ki
lometrų — išlaikius savo 
kovingumą ir sumušus eilę 
Chinijos militaristų armijų.

Chinijos sovietų vyriau
sybė visą laiką, nuo to, kai 
Japonijos imperialistai už
grobė Mandžūriją, veda ak
tingą kovą prieš Chinijos 
dalijimą, už jos nepriklau
somybės išlaikymą. Parsi
davėlis Chang Kai-shekas gi 
priešingai, ne tik nepalaiko 
tos kovos, o visomis jėgomis 
stengiasi pasmaugti sovietų 
rajonus. Kai 1932 m. 19 ar
mijos kariai atkakliai kovo
jo gindami nuo Japonų už
puolimo Shanghajų, Chini
jos sovietų vyriausybė norė
jo pasiųsti Raudonąją Ar
miją į pagelbų 19—tai ar-' 
mijai, bet Chang Kai-sjhekas 
užtaisė jai blokadą ir Rau
donosios Armijos nepralei
do. Sovietų vyriausybė ne
kartą kreipėsi į visos Chini
jos darbo žmones siūlyda
ma bendromis jėgomis ko
vot prieš Japonus okupan
tus, siūlė sudaryt su bet ku
ria armija anti japonišką 
sutartį, jeigu ta armija su
stabdys puolimą ant Raudo
nosios Armijos, jeigu su
teiks liaudžiai demokratines 
spaudos, susirinkimų, ir kt. 
laisves, jeigu bus suteikta 
liaudžiai laisvė ginkluotis ir 
laisvai sudarinėt anti japo
niškus savanorių būrius. 
Nankingo vyriausybė į tai 
atsakė dar labiau sustiprin
dama sovietinių rajonų blo
kadą.

Sovietų valdžia Chinijoj 
plačiai praveda žemės dali
nimą bežemiams ir mažaže
miams. 80 nuoš. Chinijos že
mės randasi dvarininkų 
rankose. Tie dvarininkai ati
duoda žemę arendon valstie

čiams, o arendos mokesčių 
keliu išlupa iš valstiečių 
60-80 nuoš. valstiečio paja
mų. Išdalinus žemes, sovietų 
vyriausybe visomis priemo
nėmis remia žemės ūkį. 
Nankingo valdžios žmonės 
priversti patvirtinti, kad 
sovietų rajonuose žemės 
ūkis daug geriau pastaty
tas, kaip pas juos, kur vieš
patauja nuolatiniai potvi- 
niai ir milionai žmonių ba
dauja. Sovietų vyriausybė 
palaiko ir neskaitlingą savo 
rajonuose pramonę, organi
zuodama valstybines įmo
nes, kaip druskos perdirbi
mo įmones, špižiaus trestą, 
popierio trestą ir tt.

Chinijos sovietų vyriau
sybė savo aparatą išlaiko 
mokesčiais. Tie mokesčiai 
gaunami iš muitų, iš preky
bos ir iš žemės ūkio. Mokes
čiai progresyvūs — didžiu
mą jų sumoka turtingosios 
klasės.

Nežiūrint to, kad sovie
tų vyriausybei prisieina 
veikti nepaprastai sunkiose 
sąlygose, visgi sovietų ra
jonuose sparčiai keliamas 
gyventojų kultūringumas, 
[vesta visuotinis pradžios 
mokslas, žinoma, * nemoka
mas. Įkurta visa eiĮė ir 
augštųjų mokyklų, kaip 
Markso vardo komunistinis 
universitetas, 1 e n inistinės 
pedagoginės mokyklos, me
dicinos universitetas, susi
siekimo institutas ir kt. So
vietų rajonuose išeina 34 
laikraščiai, kurių kiekvieno 
tiražas sudaro po kelias de
šimtis tūkstančių egzemplio
rių. Sovietinės Chinijos de
legatas baigia savo kalbą 
įsitikinimu, kad palaikoma 
400 milionų chinų liaudies 
sovietinė Chinijos vyriausy
bė galės nugalėti 'Japonų ir 
kitus imperialistus, slegian
čius Chiniją ir išvyti juos 
iš savo krašto.

An. Ramutis.
1935-VIII-l.

Oregon City, Ore.
Mirė Drg J. Karbonskis

Jonas Karbonskis persiskyrė 
su šiuo “ašarų” pasauliu. Mi
rė 7 dieną liepos valstijos ligo
ninėj “Asylum"’, Salem, Ore., 
kurioje išbuvo nuo 2 dienos 
spalių, 1933 metų. Liepos 11 
diena tapo krematorijoj sude
gintas, Portland, Ore.

Jonas Karbonskis buvo ūki- 
ninkas-farmeris. Užėjus depre- 
sijai-kriziui ir pablogėjus eko- 
nomiųiui gyvenimui, kaip 
miestų darbininkams, taip ir 
ūkininkams, nupuolus ūkinin
kų, kaip produktų, taip ir gy
vulių kainoms—sunku buvo 
galas su galu sudurti—reiškia 
taksai ir nuošimčiai užsimo
kėti. O mokesčiai-taksai kilo 
aukštyn. Prie to, ' dar turėjo 
skolos ant to “savo” sklypelio 
(30 akrų žemės). Kaip dau
geliui, taip ir Jonui Kafbons- 
.kiui įpuolus į desperaciją-nu- 
siminimą, tas paveikė į jo ner
vus, gavo nervų suirimą. Jo 
šeimyna, kaip moteris, bei vai
kai, neturėdami kitokios išei
ties, buvo priversti patalpinti 
jį į valstijos ligoninę, kurioje 
ir užbaigė savo gyvenimo die- 
nas.-^fąi yis šio supuvusio ka- 
pi^listinio surėdymo auka! 
yUJonas Karbonskis buvo 
^Laisvės” skaitytojas. Velio- 
iųs prigulėjo prie ALDLD 223 
kĮh ir prie LDS 106 kp. ir vei- 
ke^Iųse pagal savo išgalę, nes 
buvo^ąbiejų dr-gijų organiza
toriam. Jonas Karbonskis buvo 
darbininkiško judėjimo rėmė
jas bei darbininkiškos literatū
ros platintojas, labiausiai tarp 
farmerių. Būdavo, liuoslaikiu 
darbininkiško turinio knygu
tes bei laikraščius “Daily Wor
kers” ir Western Workerį” iš

vežiodavo naktimis slaptai ir 
sudėdavo į farmerių “baksus” 
—dėžutės. Dalyvavo priside
damas prie “Hunger March
ers” į valstijos sostinę, nors 
Jam dar bado šmėkla nežiūrė
jo į akis, kaip kitiems iš lie
tuvių, kurie nedrįso prisidėti. 
Velionis J.. Karbonskis neap- 
leisdavo nei vienos gegužinės 
demonstracijos bei svarbesnių 
prakalbų ir bandydavo kuo- 
daugiausiai kaip į demonstra
cijas, taip į prakalbas sutrauk
ti amerikonų-čiagimių. Nuveš- 
davo už keliolikos mylių vel
tui bei užmokėdavo įžangą.

Nors jis mirė, bet jo dar
bai, kol mes gyvi būsim, bus 
mūsų atmintyj.

Velionio J. Karbonskio kars
tą puošė gyvų gėlių vain/fcai, 
kurie buvo nuo jo draugų bei 
šių draugijų: LDS 106 kp., AL! 
DLD 223 kp. ir SLA 288 kuo
pos, kurioje velionis prieš sky- 
limą prigulėjo ir daug pridėjo ‘ 
triūso kuopos būdavojime. La-. 
blausiai velionio karstą puošė 

. vainikas nuo ALDLD 223 kp. 
iš raudonų “Carnations” kūjis 
ir pjautuvas.

į Velionis, dar gyvas būdamas 
[nepritardavo, kad iš draugijų 
I iždų eikvotų daug pinigų del 
[gėlių karstų papuošalams. Sa
kydavo: “Geriau tie pinigai pa
aukoti į Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo Fondą.” Vietoj 
10 dol. vainiką, kaip kad mū
sų LDS kp. nutarta, vainikas 
nupirktą už 5 dol., o 5 dol. ve
lionio vardu paaukota į Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo Fondą.

Prie velionio karsto jokių re
liginių ceremonijų nebuvo. Bet 
laisvos ir gana iškilmingos lai
dotuvės. Buvo du kalbėtojai. 
Pirmas kalbėjo išlydint iš gra- 
boriaus koplyčios angliškai, 
Tarptautinio Darb. Apsigynimo 
advokatas Irvin Goodman iš 
Portland, Ore.; Antra kalbėjo 
lietuvių kalboj drg. Karosienė, 
iš Oakland, Ore., kuri (čia ato
stogavo. . .j . L’į

Drg. Karosienė pasakė grau
dingą paskutinio atsisveikinimo 
su velioniu J. Karbonskių, kre- 
matorijos koplyčioj prakalbą. 
Ne vienam iš palydovų ištrau
kė po gailią ašarą.

Velionio Biografija
J. Karbonskis paėjo iš Lie

tuvos, Kauno rėdybos, Kretin
gos parapijos, Platelių vals
čiaus, Notėnų kaimo. Gimė 15 
d. balandžio, 1888 metais. Dar 
buvo jaunas, sulaukęs 48-nių 
metų. Kaip daugelis kitų, taip 
ir velionis J. Karbonskis, veng
damas caro kariuomenės bei 
j ieškodamas laimės, geresnio 
pragyvenimo, atvyko į Ameriką 
1907 m., kurioje išgyveno apie 
28 metus. 1913 m., 5 d. liepos, 
apsivedė civiliai su Damicele 
Kazlauskaite su kuria išgyveno 
22 metus. Sugyvendami susi
laukė 3 sūnų—James, John ir 
Stanley. Lietuvoj, rodos, artimų 
giminių nepaliko, nes tėvai abu 
yra mirę. Šioje, “laisvės” šalyje 
paliko dideliame nuliūdime mo
terį Damicelę, 3 sūnus ir brolį 
Stanislovą. Į

Lydėjo jo karstą apie 25 au-1 
tomob'iliai su virš 150 palydovų, 
kurie atidavė, paskutinį patar
navimą palydėdami į amžino at- 
silsio, arba sunaikinimo kūno 
vietą. Drauge, Jonai! nors jūs 
negirdit mūsų užuojautos, bet I 
mum gaila Jūsų netekus. Mes 
likusieji dirbsime Jūsų pradėtą 
darbo liaudies naudai darbą.

Aukštaičio Sūnus.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
žemę, sėjom žolę. Dabar baž
nyčia jau gatava, jos atidary
mas, o mes turim stovėti ant 
šaligatvio dėlto, kad neturime 
3 dolerių.”

Reiškia, drauge darbininke, 
be 3 dolerių kunigų išmislinto 
ir tau" įkalbėto ’ dievo negali 
garbinti. Darbininkai katali
kai, pamąstykite gerai ir pa
matysite patys, kuris kunigui

geresnis ar dievas, ar doleris?
Kunigas nenori jūsų pote

rių, bet nori dolerių, kunigas 
verčia jumis poteriauti del to, 
kad iš jūsų būtų lengviau do
lerius gauti.

P. Pipiras.

A.P.LA REIKALAI
Centro Komiteto Specialis 

Posėdis
Rugpjūčio 18 įvyksta APLA. 

Centro Komiteto specialis po
sėdis. Visi Centro Komiteto 
nariai dalyvaus. Prasidės 10 
vai. ryte. Teks aptarti kele
tas svarbių klausimų. Vienas 
svarbiausių, tai* pereito seimo 
tarimas • pataisyti pomirtinės 
mokesčių lentelę, taip, kad ga
lėtų ant vi.^ų keturių skyrių 
penkiais metais senesni įstoti

“ j į APLA.
Tuo klausimu dalis darbo 

1 jau atlikta. Tam darbui pa
skirta komisija lankės pas Ap- 
draudos departmentą ir aktu- 
arį, kuris pritaikė ir mokestis 
senesniems nariams. Dabar 
šiame posėdy teks priimti ar 
dar taisyti aktuario sutvarky
tą lentelę. ’
Reikia Rengtis Prie Vajaus

Su rugsėjo 1 prasideda AP 
LA. vajus, kuris tęsis per ketu
ris mėnesius. Kviečiami visi 
draugai ir draugės imtis už 
darbo ir dabar pradėti jieškoti 
naujų narių.

Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

įmini mum wmiai imtmtmimimimimtm

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Rochester, N. Y

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarą 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j 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 7-1.661

Įstojimas . pusiau numažin
tas, kaip kad buvo pirmesniais 
vajais. Proga padirbėti. Ga
lima gauti naujų narių ir rug
pjūčio mėnesį, bet tik priimti 
rugsėjo mėnesio susirinkime. 
Kurie pasirodys pirmutiniai?

žada Organizuot Naują 
Kuopą

Drg. J. Jankauskas, APLA. 
narys Sunbury, Pa., žada or
ganizuoti ten naują kuopą. 
Jam pasiųsta reikalingos in
formacijos ir aplikacijos. Ji- 
sai rašo:

“Maloniai priėmiau jūsų 
laišką ir sutinku su jūsų išly
gomis tverti naują kuopą mū
sų apielinkėj. Prižadu gauti 
mažiausia 10 naujų narių”.

Kitose kolonijose draugai 
taipgi turėtų tverti naujas 
kuopas.

J. Gasiunas, Centro Sekr.

DIDELIS NUPIGINSIĄS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiue 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

TeL STagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y
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Kalkim Liaudies Frontą Prieš Karą 
Ir Fašizmą

Rugpjūčio 1 d. sueina 21 jos okupacija? — Tai dar 
metai nuo imperialistinio žiauresnis darbo masių iš
karo pradžios. Šiandien naudojimas, tai rekvizicijos 
pasaulis stovi naujo, dar ir priverstini katorginiai 
baisesnio, karo išvakarėse, darbai plačioms darbo vals- 
Neišbrendamo krizio aštrė
jančių prieštaravimų ir sti
prėjančio revoliucinio judė
jimo akivaizdoje imperialis
tinės valstybės visu smar
kumu ruošiasi naujoms im
perialistinio karo skerdy
nėms. Tolimuose Rytuose 
Japonijos imperializmas 
grobia Chiniją, Italijos fa
šizmas žvangina ginklais A- 
bysinijos pasienyj ir tyko
ja pagrobt tą kraštą. Pri
valomos karo tarnybos įve
dimas, nežabotas ginklavi- 
masis, jaunuomenės milita
rizavimas hitlerinėj Vokie-

- tijoj ir nuolatinės Vokieti
jos fašizmo provokacijos

tiečių masėms, tai nedar
bas ir bado mirtis tarnauto
jams, valdininkams ir visai 
darbo inteligentijai, tai nau
ji kalėjimai, koncentracijos 
stovyklos ir smogikų bizūnų 
sauvaliavimas. H i 11 e rinė 
okupacija — tai dvigubas 
jungas visiepis Lietuvos 
liaudies sluogsniams.

Draugai darbininkai, val
stiečiai, tarnautojai, žemes
ni valdininkai ir visi karo 
priešai. Tiktai viso pasaulio 
darbo masių solidarumas, 
vieningas kovos frontas 
prieš karą ir fašizmą—karo 
kurstytoją—gali užkirst ke
lią nežmoniškiems imperia-

neapykantą i m p e r i a lieti
niam karui ir jo kurstyto
jams, savo tvirtą pasiryži
mą kovot už taiką, prieš 
hitlerines okupacijos pavo
jų, prieš pardavingą Lietu
vos fašistų valdžią.

Rugpjūčio men. 1 d. 5 va
landą popiet, Lietuvos Ko
munistų Partijos Kauno Ra
jono Komitetas šaukia visus 
darbininkus, t a r n a utojus, 
miesto biednuomenę, visus, 
kam rūpi taika, išeit į Kau
no buržuazijos centrą, Lai
svės Alėją (tarp Kanto ir 
Maironio g.) ir masiniu, pa
sivaikščiojimu d e m o n’st - 
ruot savo pasiryžimą kovdt

prieš imperialistinį karą ir 
fašizmą šiais obalsiais:

Šalin imperialistinį karą!
Į kovą prieš hitlerinę oku

paciją!
Į kovą prieš Lietuvos fa

šistų valdžią-Lietuvos nepri
klausomybės pardavikę.

Tegyvuoja Sovietų Sąjun
ga^—taikos tvirtovė!

Tegyvuoja Lietuvos Liau
dies Kovos Frontas!

Tegyvuoja Lietuvos Ko
munistų Partija — kovos 
prieš imperialistinį karą ir 
fašizmą vadas!

LKP Kauno R. K.
Kaunas, 1935 m.
liepos mėn. 18 d.

LAISVOJI SAKYKLA

Raymond, Wash.
Pasibaigė Medžio Darbininkų 

Streikas

20 centų, prie vartų 25 cen
tai. Visi kviečiami dalyvauti.

Piknikantus veš trokas nuo 
1322 Reedsdale St. Norintie
ji troku važiuoti kviečiami su
sirinkti nevėliau 1 vai. po pie
tų.
Bedarbių Reikalams Nei 

Cento Majoras Nenori
Duot

tiesioginiai grąso pasauliui; listų planams, tiktai vienin- 
naujomis karo skerdynėmis. Igas apginkluotas Lietuvos 
Hitlerinė Vokietija su sa- Liaudies Frontas prieš Hit- 
vo sąjungininkais Japonija levinės Vokietijos okupaciją 
ir Lenkiją, Anglijos impe- jr pardavikišką fašistų poli- 
rializmo remiama, atvirai ^ką gali apgint liaudies ne- 

• ruošiasi naujam pasaulio ' priklausomybę, 
perdalinimui, ruošiasi ka-' 
rui pirmon eilėn prieš pa
saulio darbo masių tėvynę— 
Sovietų Sąjungą, kuri at
kakliai ir nuosekliai veda 
taikos politiką, demaskuoja 
imperialistų karo planus ir 
stovi taikos sargyboj.

Hitlerinė Vokietija ruo
šiasi pagrobt ir Pabaltijos’ 
kraštus—Lietuvą, Latviją,' 
Estiją. Hitleris ruošias už
dėt savo kruviną jungą Pa
baltijos darbo masėms ir 
paverst tuos kraštus karo 
.placdarmu (lauku) prieš' S- 
SSR. Hitlerinės okupacijos 
pavojaus akyvaizdoj Lietu
vos fašistų valdžia ne tik 
nesiruošia gint Lietuvos ne
priklausomybę, bet eina, 
-prie nepriklausomybės par
davimo Vokietijos ar Len
kijos imperializmui. Latvi
jos fašistų valdžią su Ul- 
maniu priešakyj beveik at
virai vykdo Vokietijos im

perializmo planus. Latvijos 
fašistai stiprina Sovietų pa
sienį, organizuoja rusų bal
tagvardiečius ir . siunčia 
juos į SSRS teroristiniams 
aktams vykdyt, Latvijos 
konsulas Berznekas pini
gais šelpė niekšus, nužu
džiusius drg. S. Kirovą. Es
tijos fašistų valdžia paklus
niai vykdo Lenkijos genera
linio štabo įsakymus.

Tuo pat keliu eina ir LIE-

, Imperialistinio karo sker
dynių, hitlerinės okupacijos 
pavojaus ir Lietuvos fašistų 
valdžios pardavingumo aky- 
vaizdoj Lietuvos Komunis
tų Partija kreipiasi į visus 
darbininkus ir darbininkes, 
be pažiūrų, ir partines pri
klausomybės skirtumo, su
daryt su komunistais bend
rą kovos frontą prieš karą 
ir fašizmą.

Lietuvos Komunistų Par
tija kreipiasi į visus Lietu
vos liaudies sJu^gsnius — 
valstieciiis,-1 a r n a u t ojus, 
ihoksleiviją, dorąją Inteli
gentiją, valdininkiją ir kari- 
ninkiją—į visus, kam rūpi 
taika, be pažiūrų ir nusista
tymo skirtumo,1 sudaryt pla
tų liaudies kovos frontą 
prieš karą ir fašizmą.

Ruoškim kuo plačiausius 
mitingus, pasitarimus, pasi
kalbėjimus, kur svarstykim 
gynimosi nuo okupacijos 
reikalą. Kartu su tuo ves
kime plačią kovos kampani
ją už spaudos, susirinkimų 
ir organizacijų laisvę Lietu
vos liaudžiai, reikalaukim 
cenzinių savivaldybių ir fa
šistinės valstybės tarybos 
paleidimo, reikalaukim lais
vų rinkimų į savivaldybes ir 
į Seimą. Hitlerinės okupaci
jos pavojaus akyvaizdoj ko
vokim del tarptautinės pa
galbos pakto sudarymo su

™TV°S J^ISTŲ iVAL' SSSR ir del Lietuvos liau- 
pŽIA. Čiulpdama kraują ^įes apginkiavimo.DžIA. <
ir prakaitą iš Lietuvos dar
bo masių, žiauriausio tero- Rugpjūčio 1 d.—k o v o s 

prieš imperialistinį karąro priemonėmis laikydama £ ‘a _ a štai iškelkime 
pnspaudusi Lietuvos liaudį , tautini0 darbo masių 

| solidarumo vėliavą, demons
tracijomis parodykim savo

po smetonišku čebatu, pūdy-• 
dama kalėjimuose geriau
sius Lietuvos liaudies sūnus, 
Lietuvos fašistų valdžia iš
leidžia dešimtis milionų litų 
karo reikalams, varo smar
kią militarizavimo akciją 
jaunimo tarpe ne tam, kad 
apgint Lietuvos nepriklau
somybę, bet tam, kad už 
brangesnę kainą parduot 
liaudį vokiečių ar lenkų im
perialistams, kad išvien 
stot karan prieš Sovietų Są
jungą. Kruvinasis Smetona, 
kuris karo metu laižė batus 

. vokiečių i m p e r i a Ii stams, 
kuris padėjo vokiečių oku
pantams plėšt ir smaugt 
Lietuvos liaudį, šiandien vėl 
ruošiasi už šiltas vieteles 
sau ir jo sėbrams atiduot 
Lietuvos liaudį hitleriškiems 
okupantams vergijai.

O ką Reiškia Lietuvos 
liaudžiai hitlerinės Vokieti-

Duokite Ir Man Balsą 'laisvamanių kalbėtojų misijos 
Kadangi dienraštis “Laisvė” ,buvo naudin8'os darbininkijai, 

gvildena įvairi ų-įvairiausias Nes tai Praarė lietuvišką pūdy- 
problemas, tędelei lai bus leista i mą, ant kurio išdygo grūdai 
ir man šiek-tiek pakriokti—ir! socializmo, o vėliaus ir komu- 
savo raštelio skiemenų gijas pa- 
skirstysiu bent į tris posmus.

Nuobodulio Pasaka
Jau kelinti metai, kaip laik

raščiai seka tą nuobodulio pasa
ką apie aviaciją. O smarkiausiai 
apie tai barabanija Chicagos 
“Naujienos”. Tartum jau ant 
žemės kamuolio būtų viskas nu
galėta ir visi gyventojai yra lai- ' 
mingi, tiktai palieka užkariauti 
dausos. Pirmiaus buvo populia- 
rizuojami lakūnai: Darius-Gi- 
rėnas, kuriuodu, anot prabaščių 
filosofijos, mišių laiku išskrido 
per Atlantiką, todelei ir žuvo 
be jokių sakramentų 'ir be pa
tepimų. Vėlesniai nemaža sen
sacijų sukelta delei lakūno Ja
nušausko. O dabar jau antri1 
metai, kaip barabanijama apie I 
Vaitkaus avantiūrą. Laikraščių 
žiniomis, lakūno Vaitkaus jau 
viena koja sfenaįr Kaune, o kita 
f-da ris Ndv Yorke. Jaųk antri 
metai, į'Haip jisai skrenda, o vis 
ant' viėftoš.’. Mat, oro biuro 
viršylos iš Washingtono da Vis 
neišranda patogaus oro Vait
kaus kelionei ir nepataria skris
ti. Na, daleiskime, jeigu orą 
kontroliuoja Liet, tautos nevi
donai, tai, žinoma, kad nieka
dos nepatars V. leistis į tą gar
bingą kelionę. Ir tokiu būdu mū
sų garsiam lakūnui priseitų pa
silikti šiapus okeano žiema- 
voti su varnom. Taip bus, ar ne, 
bet bent taip atrodo.

Katalikų Medžiojimas
“Laisvės” No. 168, “Krisluo

se” karšiama kailis komunis
tam, kad šie da vis neatsipeikė
ją iš šliupizmo, mockizmo at- 
raugų ir nemoka katalikus me
džioti į kovotojų avangardą. O 
smarkiausiai drg. Kom-tas už
važiuoja saviškiams už vadini
mą katalikų šventakupriais ir 
da kitokiais šnabzdžiais. Tai 
pasakyta trumpai^ storai ir 
“Krisluose.” Bet tikrenybėje^ 'iš 
to išeitų gana gyva, plati ir 
paini diskusijom ar debatam te-i 
ma ir abidvi /pusės turętų aps
čiai šalininkų. Nežinau, kaip 
kam, bet man visgi atrodo, kad ' visais d. Social-demokrato išva- 
Šliupo, Mockaus ir tam panašių džiojimais“ redakcija sutinka,

WORCESTER WORCESTER

Pirmas Metinis Piknikas
Rengia L. D. S. Naujosios Anglijos Apskritys

Nedėlio j Rugpjūčio (August) 18,1935
OLYMPIA PARK,

So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

Bus geru kalbėtojų ir muzikos programa
Rungtynės už čiampionatus dalyvaus Hudson; Nor
wood, Lawrence, Worcester, Stoughton, Cambridge, 
Bridgewater, Lowell, Boston, Nashua if* kt; kpi nariai.

Kviečiame visus atvažiuoti į L. D. S. Naujosios 
Anglijos Pikniką.

LDS Naujos Anglijos Apskr.

nizmo. Nes tiesioginiai ant re
liginės dirvos, kaipo tokios, nei 
socializmo, nei komunizmo mok
slo grūdas neprigys. Ir jei ne 
virš minėti ir tam panašūs ora
toriai ir knygos bei laisvama
niško turinio brošiuraitės, tai 
nedvejojant galima manyti, kad, 
jei ne visi, tai bent didžiuma iš 
mūsų da ir po šiai dienai lai
kytumės kunigo skverno ir gie
dotume “Tedeum liaudamus.” 
O kas link vadinimo kat'. šven- 
takupi’iais, tai yra etikos daly
kas, bet pamatiniai yra teisin
ga, nes pas kat. netik kupros, 
bet ii* kiti organai virsta šven
tais. Pavyzdžiui, susimerkusiai 

(porelei į šeimynišką, gyvenimą, 
'kunigas pabumba, pašlakstena, 
|na, ir elgkis kaip patinka. Ir 
po medaus mėnesio vėliai 
šlakstena (reiškia, įvezdina), 
reiškia tas j)at dalykas, kuris 
■vajjąr buvb įjaleistuvybė, už ką 
-buV<5 siūlomu pragaras su vi
sais vėlniaisj ir smala, šiandien 
jau virto net šventu sakramen
tu. Bet visgi etikos ii* logikos 
žvilgsniu - neverta šventakup- 
riuotis, nes, po teisybei, tos jų 
kupros ir negali būt šventos.

Dimitroyo Deklaracija
Jau minėtame “L.” No. per

skaičiau Dimitrovo raštą, išėjusį 
iš 7-to Kom. Kongreso, Maskvoj. 

- žinoma, laisviečiai negalėjo su
silaikyti neįtalpinę tokio auto
ritetingo darbuotojo ir taip pui
kiai skambantį atsišaukimą. 
Bet, tačiau, ne viskas yra auk
su, kas tiktai blizga. Taip ir mi
nimas raštas, jei neklystu, tai 
lyginasi buvusio prez. Wilsono 
14 auksinių punktelių, iš kurių 
berods 
Turint 
lengva 
trados; 
ir per 
kilnias
nime, tai Visai kitas klausimas. 
O didžiausia tų įkūnijimų naš
ta gula ant vargšų darbininkų.

Soc. Dem-tas.
RED. PASTABANe su

nei vienas neprigyjo.
patyrimų ir iškalbą 

mokinti svietą nuo es- 
nesunku padeklamuoti 
spaudą, bet įkūnyt tas 
idėjas ir obalsius .gyve-

,bet apie tai teks kada nors ats
purai pakalbėti; Kai del Dimit
rovo, tai jis ne tiktai moka kal
bėti ir rašyti, bet jis puikiai ži- 

i no, kaip tą viską pravesti gyve- 
jniman. Kas gi nežino, kaip Di
mitrovas pasirodė genijališku 

l kovotoju prieš fašizmą Leipzigo 
teisme? Nepaisė, kad jam grę- 
sė ten mirtis, jis kovojo, kaip 
kiekvienas proletariato didvyris. 
Todėl, ką jis kalba arba rašo, 
daro tai ne tam, kad kalbėti, bet 
kad pravesti gyvenimam Jis 
puikiai žino, kad nlilionai klasi

niai sąmoningų kovotojų darbi- 
i ninku tą praves gyvenimam Jis, 
beje, bus vienas tų.

Po 13 savaičių kovos, nors 
su mažu darbininkų laimėji
mu, bet vis laimėjimu, pasi
baigė medžio darbininkų strei
kas. Darbininkai laimėjo 40 
centų į dieną, arba po 5 cen
tus į valandą algos ir kompa
nijos buvo priverstos pripažin
ti Saw Mills and Timber Wor
kers uniją ir priimti darbinin
kų reikalavimą, kad dirbsime 
į savaitę 5 dienas po 8 valan
das į dieną. Taipgi iškovota, 
kad kompanija bus priversta 
laiką ir pusę mokėti už viršlai- 
kį> jeigu tokis bus. Kada visi 
kiti lokalai jau buvo grįžę į 
darbą, tai mes, Raymonde, dar 
vis streikavome. Jau vieniems 
streikuojant nebuvo kas daug 
galima laimėti, bet dar mes 
iškovojome, kad kompanija 
sutiko visus atgal priimti į 
darbą. Kova buvo sunki, nes 
mūsų unijos biurokratai buvo 
susidėję su kazokais ir milici
ja prieš streikierius ir jie ne
klausydami darbininkų darė 
su bosais atskiras sutartis.

Vietomis unijos biurokratai, 
pagelba kazokų darbininkus 
varė atgal į darbą. Šis strei
kas medžio darbininkams da
vė labai daug pamokų, kurių 
jię ilgai neužmirš. Streikas 
suteikė*'supratimą, kad mes 
turime kovoti prieš išnaudoto
jus, kazokus ir unijos biuro- 
kratus. Streiko metu aiškiai. £3^7™ 3 
buvo darbininkai UŽ vienybę | rininkai ir draugai atstovai dalyvau- 
ir solidarumą nusistatę, O jų kite, nes turim apsvarstyt pirkimą 
nniino varini nbskirns su- vietos del Panikų, apart to turim ir

kitų svarbių dalykų apsvarstyt.
Sekr. S. C. Mažeikienė.

(192-193)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 17 d. rugpjūčio, 2 vai. 

,po pietų ant Raynborn Plaza, “Labor 
Unity Joint Committee” šaukia de
monstraciją, pritarimui “Navy Yard,”

I streikierįams ir pašelpinių darbų 
darbininkams. Tai bus išreiškimas 
bendro fronto, todėl visi darbininkai 
būtinai turi dalyvaut.

unijos vadai darė atskiras su
tartis ir darbininkų kovą truk 
dė. Bet per tris mėnesius sun
kios kovos darbininkai gerai 
suprato savo reikalus, pažino 
priešus ir ateityje galės ge
riau kovoti už savo reikalus.

Pittsburgh, Pa

Pittsburgh© miesto taryba 
nutarė skirti pusę miliono do
lerių delei miesto bedarbių pa- 
šelpos. Majoras McNair ve
tavo ir tuomi atmetė tą suma
nymą. Jisai pareiškė, kad 
miestas turi pakankamai pas
kyręs lėšų ir jeigu jų nepakan
ka, tai lai duoda federalė val
džia.

Pasirodo, kad majorui be
darbių reikalai visai neapei
na. Reikia todėl versti tuos 
ponus, kad jie skirtų daugiau 
pinigų tiems tikslams. Bedar
bių taryba tuo klausimu rū
pinasi. Ptemkime ją.

Reporteris

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
.. .................... N ...........■ ■

PATERSON, N. J.
ALDLŪ 84 kp. susirinkimas jvyks 

18 d. rugpjūčio, 4 vai. po pietų, 62 
Lafayette St. Visi nariai dalyvauki
te, nes bus išduotas pikniko rapor
tas ir kiek pelno liko, apart to turim 
ir kitų svarbių dalykų apsvarstyt.

O. S. Wilkes.
(192-193)

CLEVELAND, OHIO
Piknikų Daržo Bendrovės susirin

kimas jvyks pirmadienį, 19 d. rug
pjūčio, 8 .vai. vakare, pas drg. Ka-

Sekmadienį, 18 d. rugpjūčio, Ko
munistų Partijos sekcijos 5 ir 6 
rengia pikniką ant Burholm Park. 
Bus dailės programa, skanių valgių, 
gėrimų ir gera orkestrą šokiams. 
Taipgi bus leidžiama ant išlaimėjimo 
daug gerų knygų. Kviečiam visus 
skaitlingai dalyvaut.

P. Puodis.
(192-193)

PITTSBURGH  ̂PA.
APLA 50 kp., ALDLD 87 kp. ir 

LDS 213 kuopa (jaunuoliai) rengia 
pikniką ned., rugpjūč. 18, StaSevi- 
čiaus Darže. Įžanga iš anksto 20c., 
prie vartų 25c. šokiams gera muzi
ka. Bus užkandžių ir gėrimų.

Trokas veš 1 vai. po pietų. No
rintieji važiuot troku kviečiami kaip

Tvr, z • 1 vai. susirinkti į Lietuvių Darbi-
U.ZUJU njnkų Svetainę, 1322 Reedsdale St., 

namų savininkų organizacijos n. S. Pittsburgh, Pa.
sekretorė nurodinėjo, kaip val
džia pradeda atiminėti ir tuos 
namus, ant kurių davę pasko
las. Reikia todėl visiems jung
tis ir prieš tai kovoti. Kalbė
tojai aiškino, kaip Hitleris te
rorizuoja katalikus, žydus ir 
visus kitus, kurie tik jo fašiz
mui priešingi. Kvietė visus 
vienytis. Kalbėtojai buvo ap-, 
lodismentais sveikinami.

Taigi, piknikas buvo kai
po demonstracija už darbo 
žmonių teises. Virš tūkstantis 
darbininkų įvairių pakraipų 
gražiai ir linksmai laiką pra
leido. Sekantis piknikas bus 
rugpjūčio 25, Adomo darže.
Dalyvaudami Piknike Parem- 

sime Darbininkų Kovas
Rugp. 18, Stasevičiaus dar

že,. įvyksta didelis kelių orga
nizacijų piknikas. Rengia AP 
LA. .50 kp., ALDLD. 87 kp. 
ir LDS. jaunuolių kuopa. Bus 
gera muzika šokiams ir kito
kia programas. Rengiama pa
rėmimui darbininkų kovų už 
geresnį gyvenimą, prieš karą 
ir fašizmą. įžanga iš anksto

irKvietė Ginti Savo Teises 
Kovoti Prieš Karą ir 

Fašizmą
; Rugp. 11, Adomo darže, 
įvyko lietuvių, lenkų, rusų ir 
ukrainų darbininkų organiza
cijų piknikas. Tai buvo pa
vyzdingas piknikas. Trys kal
bėtojai išdėstė reikalingumą 
ginti visiems darbo žmonėms 
savo teises, kovoti prieš karą 
ir fašizmą. Drg. Corens se
kamuose rinkimuose kvietė 
statyti savo kandidatus, būda
vot! darbo partiją.

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

pneinataesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
Ą; M. KISHQN, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVĖ., DETROIT, MICB.
------------------------—' •' '------------------------- ■ ■ ; . - ■ • • ■ .............................................. -

Kelrodis automobiliams: Važiuoti

Ohio River Blvd, iki Joseph Hom 
kelio, sukti po dešinei ir važiuoti' 
iki Joseph Horn Kempei, ten sukti 
po kairiai ir tėti netoli ŠtasevičiatiS 
farma. Komitetas.

EASTON, PA.
Smagus Piknikas su Dovanomis
ALDLD 13 kuopa rengia puikų 

pikniką subatoje, August 17 d., 1985, 
Hackett Parke. Piknikas prasidės 
kaip 2 valandą po pdetų ir trauksis 
iki vėlumos. Bus šauni orkestrą, ska
nių užkandžių ir šaltų gėrimų. Taip
gi šiame piknike bus duodamos net 
10 dčvanų vertės $30.00. Dovanos su* 
sidės iš puikių rankdarbių^ naudingų 
knygų, Lalio žodyno, Daily Worker 
ant pusę metų, beskę su valgomais 
daiktais ir visa eilė kitų. Kas tikį 
mėgsta smagiai laiką praleisti kvie«- 
čiami atsilankyti piknikan, o rengė- 
jai užtikrina puikų laiką visiems.

Komisija.* 
(192-193)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. rengia smagią va

karienę kuri įvyks subatoj, 17 d. rug
pjūčio-Aug., 7:30 vai. vakare, Lietu-, 
ivų Parke, už Lakewood. Įžanga 
$l.Q0 ypatai. Vakarienė bus viena 
iš didžiausių ir smaigausių, nes de
dame visas pastangas padaryt kuo- 
sekmingiausia. Apart skanių valgių- 
ir gėrimų turėsim gerą orkestrą šo
kiams kuri grieš iki vėlumos. Kvie
čiam kaip vietinius, taip ir iš apie- 
linkės draugus ir drauges skaitlingki 
dalyvaut. Ne vien tik laiką linksmai 
praleisite, bet ir darbininkišką orga
nizaciją paremsite.

Komisija:
W ATERB ŪRY~CON N.

TDA kuopos susirinkimas įvyks 21 
d. rugpjūčio, Darbininkiškuose kam
bariuose, 7 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt. Nauji draugai bū
kite drąsūs, meskite šalin tuos senus 
papročius, eikite su savo klases dar
bininkais, Jankykitės ant susirinki
mo. Jūsų pareiga kovot ne vien tik 
del savo gerovės, bet del visos dar
bininkų klasės.

Kaimiečio Duktė.

SCRANTON, PA.
Piknikas Naujam Darže!

ALDLD 39 kuopa rengia pirmą ir 
puikų pikniką savo naujam darže, 
kaipo atidarymui nuosavaus pikni
kams daržo, rugpjūčio 18 dieną, šių 
metų. Piknikas bus ir su pyikia 
programa, o gal įvairiais žaislais. 
Muzikantai bus puikūs ir bus galima 
gana smagiai prisišokti ant naujos 
platformos. Nu, o prie to visko bus 
ir gana skanių užkandžių ir gėri
mų visiems, kas tik norės, iki sočiai. 
Todėl darbininkai ir darbininkės visi . . 
yra širdingai kviečiami atsilankyti 4 
ir 'apžiūrėti mūs naują daržą. Taip 
jau ir visi simpatingi biznieriai ir 
rėmėjai darbininkiško judėjimo irgi 
yra nuoširdžiai klvečiami. Reikia dar 
pastebėti, jog iki šioliai dar nei vie
na Scran tono draugija,' organizacija 
ar kliubas neturėjo įšigyję nuosavus 
daržo vasariniams paterigimams, o’ 
tą dabar padarė viršminėta draugi
ja ir iš to bus nauda ne tik šiai 
draugijai, bet ir visoms draugijoms 
ir kliubams—kas tik norės piknikaųt- 
ti. Todėl ir verta, net ir būtina parei
ga visiems skaitlingai atsilankyti į 
šį pikniką ir susipažinti su šia vieta, 
su šiuo gražu klevynu ir ąžuolynu, 
kuri randasi ant kalno Ferdinand SL, 
High Works, Scranton, Pa. Visus šir
dingai kviečia:

Rengėjai.
Pasiekt šią vietą geriausia; thl 

High Works busu davažiuojant iki 
galui, o ten prieš kalną ir piknikas. 
Automobiliais, tai Theodore St. arba ū 
W. Market St. ir Keyser AVė. iH 
galui “peivo” ir Ferdihand St., o ta
da prieš kalną iki piknikui.

Prašome Užsiregistruoti Važiavimui į 
“Laisves” Pikniką ! d. Rugs. (Sept.)

Philadelphijos draugijų rengiamas didysis piknikas 
įvyks 1 rugs. (Sept.), Westville Grove, Westville, N.J. 
Iš Brooklyno Bušais Važiuosime j Tą Savo Dienraščio 

Didžiąją Iškilmę.
Dabar jau laikas užsiregistruoti važiavimui busaisi 
Labai puiki vieta, gražūs laukai, didelis prūdas mau

dytis, daug stalų po dideliais medžiais, labai gera pląt 
forma šokiams.

Kainos Bušais iš Br'ooklyno Ten ir Atghl:
Pavieniams—$1.75' Porai—$3;00
Bušai išeis 8 vai. ryte, grįš 7 vai; vakare.

Williatnsburigeciai susirinks priė- “Laisves” 
Central Brooklyniečiai susirinks 33 Hudson Ave. 
Ant rytojaus Labor Day šventė, galėsime gerai atsil

sėti. Bet kuriem teks dovanos, tai tiems dar bus piPga 
ir ant rytojaus pasilinksminti.

Labai svarbu iš anksto užsiregistruoti, nes norime ži
noti, kiek busy samdyti.

? Pasimątykite su draugais iš Baltimore, Sčranton, 
Wilkes Barre, Shenandoah, su visais philadelphiečiais 
ir iš daugelio New Jersey miestų. Tai bus milžiniškas 
masinis suvažiavimas ir įsigįjįimas plačios pažinties.

“Ll” ADMINISTRACIJA.
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12 Cash $5
13 Cash $5
14 Cash $5
15 Cash |5
16 Cash 55

17 Cash $5
18 Cash 85
19 Cash 85
20 Cash 85
21 Cash 85

1$ KRANŲ. . .
Visajme Mieste

RUTEŲIUOSĘ .
Pas Visus Verieįyius 

Nesakykit, alaus—
sakykit RUPPERT’S

padarė Altchuler

Nęr.th Side — 735 Fąirrnount 
Avenue ąnd 65$ Nofth 10th Street; 
South Sidė—143 Pierce St. and 1331 
So. 2nd St.; Richmond—2715 E. Al
legheny Ąve., arid 28th and Poplar 
Sts.’; Frankford—4647 Melrose St.; 
So. West Phiia.—7928 Harley St.

BUSES LEAVE
From Phila. City buse§ wjll go 

following plapes
Nqrth Side

Donation of O. K. Bedding
942 N. Marshall St., Philadelphia, Pa.

6 Cash 810 ------ --- ’----- - ‘ "
7 Cash 810
8 Cash 810
9 Cash 810
10 Cash 810
11 Cash 810 *

Ketvirtad, Rugpj. 15, 193a LAISVE . Puslapis PenKfeS

Dvidešimt Aštunta Kovo
L^isdamosi saulė apsupo savo spindu

liais marmurinę pagodą su iškaltomis ant 
jos figūromis: šypsančiais kunigais ir 
šėlstančiais liūtais. Apšviesta saulės 
spindulių ir stovinti virš žalių medžių— 
pagoda tarytum plaukė drauge su debe
sėliais virš vakarinių kalnelių.

Peržengdamas slenkstį pagodos, aš pa
mačiau prietamsyje juodą su auksuotais 
papuošalais grabą, kuriame gulėjo kūnas 

4Sun-Jat-Sen. ‘ Didysis revoliucionierius
• gulėjo galva į rytus. Jo grabas buvo ap

dengtas vėliavomis ir vynuogių šakomis, 
be to, apdėstytas tūkstančiais mažmožių, 
kaip tai lempomis, varpeliais, stiklinėmis, 
paveikslais, puodais, bliūdais...

Rinkinys šių tradicijų komplikuoto 
tinklo, numegsto tūkstančių metų gyva
vimo izoliuotos civilizacijos, rišo su gy
venimu gyvam jam esant, o taipgi neap
leido jo ir po mirties. Paskutiniuose me
tuose savo gyvenimo jis bandė atsipalai
duoti nuo tų visų tradicinių pančių, bet 
valdininkai ir pirkliai pagavo jį išnaujo. 
Tas buvo jo dvidešimt ketvirtas ir pas
kutinis pralaimėjimas.

Aš išėjęs iš kapinių artinaus prie ba
seino, kuriame plaukiojo auksinės ir si-

♦ (jabrinės spalvos žuvytės. Sustojau ant 
tiltelio, temy damas nebylį gyvenimą po-, 
vandeninių būtybių.

Tuo momentu prie manęs prisiartino 
keturi chiniški studentai; vienas iš jų, 
raupuota nosia jaunuolis, apsivilkęs juo
du frenčių, prakalbėjo į mane rusiškai. 
Jis vadinosi studentu rusiško skyriaus 
Pekino universitete. Tą dieną kaip tik 
pripuolė metinės sukaktuvės nuo Sun 
mirties, todėl jis ir jo draugai lankė ka
pą Didžiojo Mokytojo. Vardu savo drau
gų, jis dėkojo man—svetimžemiui, atjau
čiančiam nuliūdimą chiniškos tautos. 
Mes pradėjom pasikalbėjimą. Jaunuolis, 
kalbantis rusų kalbą, buvo korėjietis, iš
emigravęs iš Seul. Jo vardas buvo Pan- 
do. Aš daviau savo antrašą ir prašiau, 
kad jis atsilankytų pas mane drauge su 

> savo draugais..............
Tas buvo apie vidurį kovo mėnesio 

1926 m. Mukdeniečių armija išėjo iš 
Tjan-Czin traukdama ant Pekino. Liau
dies armija, chinų kalboje vadinama “Go- 
minczjun” (kuri susitvėrė 1924 m., po va
dovyste Fin-Juj-sjan, tikslu kariauti ųž 
tautinę nepriklausomybę Chinijos. Apra
šomam periode kariuomenės viršininkų 
tarpe pasirodė dešinumas ir prasidėjo 
formavimosi del susitaikymo su imperia
listinėmis valstybėmis), gynė miestą ir, 
kad sutrukdyti iš laivų išsodinti šiaurie
čius, jie upės įtaką užtvėrė minomis. Ja
ponija, jausdamasi galinga, tuojau įsi
maišė į kovą, pasiųsdama Pekino val
džiai ir liaudies armijai reikalavimą be 
jokių atidėliojimų atidaryti laisvą navi
gaciją upe. Japonų' išskaičiavimas buvo 
paprastas ir teisingas: jie gerai žinojo, 

1 kad užteks stuktelėti šautuvo buože pa- 
klupdymui liaudies armijos generolų. Se
kantį vakarą mano nauji pažįstamieji 
atsilankė pas mane. Mes kalbėjom apie 
Japonijos ultimatumą, kurio terminas 
buvo nustatytas iki sekančios dienos pie
tų, ir apie tai, ar Pekino valdžia su liau
dies armija išdrįs atmesti japoniškus 
reikalavimus. Pando patarnavo kaipo 
vertėjas. Klausant jų pasakojimų ir tė- 
mijant jų tamsias ugningas akis ir su
judusius veidus, aš rūpinaus geriau susi
pažinti su mano naujais pažįstamais, su-
prasti prasmę energijos, kurią meta šie 
jaunuoliai į liepsnpjantį kovos ugniaku
rą. * ‘ -

Vienas iš jų, jaunuolis iš kokios tai 
tolimos provincijos kampo, sūnus kaimo 
viršininko, apsivilkęs senos mados chi- 
niškais drabužiais, visą laiką vartė kny
gą. Jis pasakojo apie “Negarbingą die
ną”—25 gegužės, 1915 ųi., kada Chinija 
privalėjo pasirašyti Japonijai kontraktą, 
taip vadinamą “21 reikalavimą,” sulig 
kurio prisiėmė daugybę sunkių ir negar- 
bijigų prievolių. Taipgi nurodė, kad visi 
chiniški valdininkai yra užsienio papir- 
kiųėjami. Jis atvažiavęs į Pekiną mo
kintis ir prisirengti užimti valdišką vie
tą. Pirmuosius du metus jis daug ir už
sispyrusiai studijavęs, jis praleisdavęs iš
tisas naktis su kygomis, bet dabar metęs 
į šalį mokslą, knygas ir visus užrašus.

—Kam dar mokintis apie valdymą bei 
teises, kad mus Japonija valdo?—jis kal
bėjo karčiai su nuliūdimu ir pasipiktini-

mu. Jo kalbą palaikė kūdas gražus jau
nuolis dvidešimt aštuonių-devynių metų, 
kalbantis užtektinai gerai angliškai. Jis 
baigė krikščionišką kolegiją Šanghajuj 
ir atvažiavęs į Pekiną mokintis tik todėl, 
kad tas patinkąs asmenims, nuo kurių jis 
priklausąs. Savo baltam kostiumėlyje jis 
buvo panašus į gerą vaikiną ir neapsirin
kant galima pasakyti, kad jam gana sun
ku buvo paaukoti romanų, poezijų kny
gas ir teniso žaislą revoliucijai.

Trečias svetys tylėjo, retkarčiais įsi
maišydamas su kokia nors fraze, minkš
tu švelniu balsu, kuris liudijo, kad jis yra 
pietietis. Jis nieko nepasakojo apie save, 
bet išnaudojo visas pauzas laike pasi
kalbėjimo klausimams apie Sovietų Są
jungą. Jie visai nebuvo panašūs chiniš- 
kiems studentams, aprašytiems senose 
knygose, “kandidatams” su rašalu ir še
pečiuku, kurie turėjo būti uždaryti at
skiruose kambarėliuose delei geresnio 
mokinimosi, kad atėjus ekzaminams jie 
sugebėtų uždengti-lapus hieroglifais, pa
rodymui būtinų ypatybių busimiesiems 
valdininkams: gražų rankraštį, jausmin
gą stilių ir beprasmes mintis buvusiųjų 
mokslininkų. Tėmijant juos, aš persitik
rinau, kad 2,500 metų, kuriuos prarado 
Konfucijus ir jo mokiniai mokindami 
apie sielos ramumą, nusižeminimą ir 
šventą galią valdininkų virš žmonių, ma
no svečiuose nerado vietos.

Ne, jie nebuvo žmonės nuolankūs, nu
sižeminanti ir ne tie, apie kuriuos Kon
fucijaus mokslas minėjo, kaipo žmones 
“auksinio vidurio.” Jie visi keturi gerai 
žinojo, kas yra pyktis ir įžeidimas, žino
jo kerštą ir atkeršijimą.

Ne, jie nebuvo Konfucijaus mokiniai!
—Rytoj į aikštę,—pasakė Pando,— 

prieš karališką palocių yra šaukiama de
monstracija protestui prieš Japonijos ul
timatumą. Jei jūs norit, mes ateisim ry
toj ryto pas jus, o paskiau galėsime visi 
kartu eiti į demonstraciją.

—Su mielu norų,—atsakiau aš.
Dvidešimt aštuntą kovo mėnesio dieną, 

pačiam vidurdienyje, aš stovėjau aikštė
je, nuo krašto iki krašto prisĮkimšūsioj 
kerštu liepsnojančia minia. Aš neapra
šysiu prakalbų: neatmenu nei vienos ir 
nei vieno kalbėtojo yeido. Jei jūs esat 
patyrę audrą vandenyne, tai jūs žinot, 
kad nėra galimybės atminti ir aprašyti, 
kaip atrodo viena ar kita banga. Tokia 
audra palieka jūsų atmintyje jusmą vi
sada augančio galingumo nuo kokioj 
nors nežinomos elementiškos jėgos. Skro
džiantis debesis žaibas ir kurtinantis 
griausmas susilieja į vieną jėgą su ūži
mu vilnių, su padūkusiu švilpimu vėjo, 
su braškėjimu laivo, su reginiu nusimi
nusių ir išblyškusių jūrininkų nelygioje 
kovoje. Lygiai tokį pat vaizdą paliko 
mano mintyse demonstracija dvidešimt 
aštuntos kovo. Aš atmenu plevėsavimą 
vėliavų ir įvairių plakatų, vilniuojančią 
jūrą galvų ir mišką pakeltų rankų, bau
ginantį ūžimą piktų šauksmų ir tarsi ka- 
pįtonišką tiltelį—greitai padarytą medi
nę tribūną, nuo kurios kalbėtojai išgar
sino liepsnojančius atsišaukimus...

Tik paskutiniam momente demonstra
cija susitvarkė mano atmintyje. Koks 
tai jaunuolis užšoko ant tribūnos ir pa
kėlė aukštyn, virš darbininkų masės gal
vų, keletą marškinių ir chalatų, sumir
kusių kraujuose. Šie marškiniai m cha
latai priklausė studentams delegatams, 
kurie tapo suvarstyti durtuvais prie pa- 
lociaus prezidento, prie kurio jie stengėsi 
prieiti, kad įteikus protesto rezoliuciją. 
Tiesdamas drebančią ranką su kraujuo
tais marškiniais, jaunuolis suriko keletą 
žodžių, ir jo balse skambėjo neapykantą 
ir nuliūdimas. Tūkstančių balsų šauks
mas nuaidėjo per aikštę, nutraukdamas 
jo prakalbą.

—Prie palociaus Duano!
—Šalin kraugerius, papirktuosius už

sienio imperialistų!
—Prie palociaus prezidento!
Daug anksčiau negu aš supratau, kas 

atsitiko, jau stovėjau eilėje'demonstran
tų, greta Pando ir jo drefugo, guondųną- 
no. Vėliavos virš mūsų galvų susiūbavo 
ir pasidavė pįrmyn, apačią senovinių 
vartų, per dulkėtas aikštes ir gatves,' pa
puoštas reklamų iškabpmįs. Gatvėse 
šimtai žmonių lydėjo demonstraciją, sto
dami į jos eilęs išreiškimui simpatijos.

(Daugiau bus)

Easton, Pa
Suokalbis 4 Fabrjkępjtų Sudau
žyti Šilkų Darbininkų Uniją

Suokalbį
Bros. Silk Co., Maryson Silk
Co., Rayly Silk Co. ir Tilton 
Silk Co., bet nepasisekė. Tilton 
Silk Co. užsimojo nukirsti 37 
nuošimtį darbininkams algos. 
Darbininkai atsakė su parei
kalavimu, kad p. Tilton pa
keltų 37%, ir kad į 2 dienas 
laiko atsakytų, ką darys, pa
kels ar ne. Jei ne, tai jie eis į 
streiką. Neišpildžius darbinin
kų reikalavimų iki paskirto 
laiko, darbininkai išėjo į strei
ką. Išstreikavę keletą savaičių, 
streiką laimėjo, nes ne tik at
mušė užsimotą kirtimą, *bet 
dar gavo ir pakelt po kvoderį 
cento ant masto.

Altchuler Bros. Silk
darbininkai taipgi streiką lai
mėjo atmušdami pusę cento 
numušimą ir priverstė fabri
kantą pirmą pradėti dėti nau
jas worpas ant loomų ir tik 
tuomet jie grįžo darban.

Moyes Silk Co. panaudojo 
kitokį skymą sudaužymui uni
jos. Išnaudotojas gerokai su
mažino darbą ir atleido di
džiumą darbininkų, ypatingai 
veiklesnius unijistus, o jų vie
toj ėmė neunijistus, bet ir tam 
neišdegė, nes ir čia unija pa
statė pikietą 5 d. augusto ir 
sustabdė dirbtuvę. Unija nepa
liaus pikietavus dirbtuvę iki 
privers priimti atgal unijistus. 
Tą patį rytmetį pikietninkai 
pikietavo ir Lafayat Silk Co. 
dirbtuvę. Jiems prisiartinus 
arčiau dirbtuvės, fabrikantas 
išbėgo už akių išsigandęs, iš
balęs. Jis klausė, kame daly
kas ? Organizatorius paaiški-

|

no: ‘‘Sustabdyk darbą virš 40 
valandų į savaitę. Pakelk po 
!2 cęptup aąt ųią^to audftjąjųs, 
kad iš.ęįtų lyąus rąpkestis su 
kitų dirbtuvių, už tokį pat dar
bą. Bet jei to nepadarysi, tai 
tavo dirbtuvę mes uždarysi
me.” Fabrikantai baąd(ė tei
sintis, kad jis to negali išpil
dyti, bet ant kiekvieno žings
nio buvo sugautas meluojant.

Stewarts Silk Co. nukirto - • < i ;• .
15-tą nuošimtį darbininkams 
algų, apię porą savaičių atgąl 
ir darbininkai kalbą, kad visi 
audėjai turės dirbti knt šešių 
loomų. čia yra kųnapanična 
unija. Tokiu būcįu kompanijai 
lengviau pravesti algų kapoji
mą. A.F.S.W. upija deda pa
stangas išvesti Stewarts dar
bininkus į streiką, nes pasise- 
kipias Stewarts Co. numušti 
darbįninkapis al^as akstjna ir 
kitas šilkų kompanijas prie to

paties elgesio.
John McKinly , norėjo nu

skilti (Jąrhiąinl^am^ aj^as. 
.Dubininkai atsisakė priimti, 
tai jis uždarė šapą.

Blu Mothtons Silk Co. yra 
užvilkus darbininkams net po 
porą šimtų dolerių algų. Dar
bininkai netekę kantrybės pa
traukė kompaniją į teismą, 
kad išmokėtų darbininkams al
gas. Bet teisme jie nieko ne
laimėjo, nes Pennsylvanijos 
valstijos yra įstatymas, kad fa
brikantas turi pirma apmokėti 

i visas bilas, kokios tik randasi 
ant jo fabriko, o tuomet tik 
darbininkams. Nors kitokių 
skolų ant fabriko veikiausia 
fabrikantas neturi, nes jo fa
brikas dirba. Veikiausia jis 
naudojasi tik proga, tokiais 
jam prielankiais valdžios įsta
tymais. Darbininkaips įstaty
mas yra streikas ir tik per

streiką gali laimėt savo algą. 
Nąįgmpjęė|p paskirtų.
tuojau turi skelbti streiką. Vi
soj Amerikoj tik 2 valstijos 
tėra su tokiais bjauriais įstą,- 
tymais linkui išmokėjimo dar
bininkams algų.

Prierašas: Beruošiant pa
siųsti šią korespondenciją, su
žinojau, kad Altchuler Bros. 
Co. darbininkai paskelbė strei
ką ųž neišmokėjimą darbinin
kams algų.

CrestQD, Iowa. — Dr. K. 
W. Rowe’o duktė 20 mėne
sių amžiaus, savo kalboj 
vartoja jau 600 žodžių. Jį 
laikoma 65 nuošimčiais ga
besnė už vidutinį to amžiaus 
kūdikį.

« |lįj!

Didysis “Laisves” Piknikas
Rengia Philadelphijos Darbininkiškos Organizacijos, Naudai (Dienraščio “Laisvės”

Nedėlioję, 1 d. Rugsėjo (September), h
Ant rytojaus bus Labor Day šventė, tad daug svečių atvyks iš kitų miestų. Pasimatykite ir 

susipažinkite su jais.

WESTVILLE GROVE PARKE, WESTVILLE, N. J
PRIE NEW JERSEY HIGHWAY NO. 47, NUO NEW YORKO KELIAS No. 130
Gražus prūdas 200x200 P#dy maudytis. Pradžia 10 vai. ryto, programa—5:30 vai.

Prašome įsitemyti, kad piknikas bus ne Vytauto Parke, ale WESTVILLE GROVE 
Parke, 7 mailės nuo Camden, N. J. Žemiau telpa kelrodis.

Paskirta Dovanom Prie Įjjajigos; —-DovanyBus 01 PflQh
WAI I Išanksto įsigykite įžangos bilietukus ir gaukite vieną iš dovanų. • ■

$75 M Pirma Dovana; Veik Visos Dovanos : Pinigais
DAINŲ IR SPORTO 

PIlOGIįlAMĄ
Aido Choras, iš Brooklyno 

Sietyno Choras, iš Newarko 
Merginų Oktetas, iŠ

Wyoming, pa.
Ęyręs Chpjt-ąs, iš Philadelphijos
Mainierių Kvartetas, iš 

Shenandoah, Pa.
Eyręą vChy?rą,s? iš Shenandoah
Rusų paj$įpijn}cų Choras, iš 

Philadelphijos
Itajų Atletų (įlrupę, iš 

]P^>i|adelphijos
Ąk^ha,tės Seikės, iš PRila.

' DIRECTIONS; Going from Phila
delphia' passihg the Delaware Bridge, 

.turn to ypur • right'into Brpądwky. 
Reąęhifig . the first circle ' ttiriri to 
left, at' the secppd’ circle turn to 
right, to route 4,7. There follow the 
picnic signs. Also you can reach the 
park’ going to White Hop^e Pike 
circle, ‘ then turn io route 130, arid 
go to the ftrst eilelė and there turn 
to your left to foUfe Nt>< 47.

Buses leaving from Philadelphia, 
fare is 40p round trip.. For further 

' information, call or ‘ write 735 Fair- 
’• mount' Avenue.1

The following prizes are given 
on the admission ticket:

1 , Prize in Cash &*7 5.00
2* Eureka, Value $54.50 

Donated by
l THE LIT#. FURNITURE CO., , 
J 1427 S. 2nd St., Philadelphia, Pa.

3 GIRARD MANOR
• 'For '6He Affair *Dk-z.OO 

' ’ ‘ Or 1ft Cash '
Donatjop of Charles Wolowitz 

911 W. Girard AvfeJ Philadelphia, Pa. 
4PHILC0 RADIO 60LC / A

. 193V Value* ' “*1-4 •50
Donation if Rubin’s Music Shop
964 N. Marshall St., Philadelphia, Pa.

KALKES A. BIMBA, GERA ORĘESTĘA GĘIĘ5 ŠOKIAMS



Puslapis šeštas * ‘ fkisvs f i <•

Ketvirtad., Rugpj. 15, 1935

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Laiškas Nuo Delegatų 
Iš Kauno

Kaunas, Lietuva, 
Rugpjūčio 3.

Ilgai negavote nuo mūs laiš
ko. Mat, teko būti kaime, čia 
sunkūs laikai, o dar lietus 
žmones vargina.

Nuo dabar būsiu Kaune. Už 
kelių dienų ir kiti bus Kaune. 
Su kiekviena diena vis pribū- 
na delegatų į Pasaulio Lietu
vių Kongresą. žinias apie 
Vaitkų žmonės gaudo, bet 
kuomet kasdieną- rašo apie jo 
rengimąsi, tai daugelis ant to
kių žinių tik ranka pamoja.

Beje, čia paduodu spaudai 
žinutę:

“Liet. Valst. Liaud. 
suvažiavimas pavedė
Komitetui pasveikinti įvyks
tantį šiais metais Kaune Pa
saulio Lietuvių Kongresą ir 
pareikšti jam, kokiomis laisvė- 
riiis ir teisėmis naudojasi Lie
tuvos valstiečiai, iškovojusieji 
savo tėvynei nepriklausomy
bę.”

Suvažiavimas įvyko pradžio
je liepos m.

Duodame visi jum labų die
nų. Daug linkėjimų nuo John
nie. Jis į Kauną pribuvo liepos 
31 d. Vaikinas linksmas ir 
Smagus. Kelionė gera ir sėk
minga visais atžvilgiais.

Jūsų,
Johnnie ir Pranas.

S-gos 
Centro

WPA Darbininkų Masinis 
Mitingas Ketvirtadienį

Bedarbių Taryba rr šalpos 
Darbininkų org. komitetas šau
kia masinį mitingą 15 rugpjū
čio, 8 vai. vakaro, Cooper 
Union svetainėj, 8th St. ir 3rd 
Avė. čia bus nutarti reikalavi
mai pakėlimo algos nelavin
tiems darbininkams iki 5 do
lerių į dieną ir duoti 4 dienų 
savaitę. Tuo pat sykiu kalbėto
jai nurodys būdus, kaip suvie
nyti lavintus ir nelavintus dar-

I Laimėjo Streiką
Visi World Clothing Ex- 

change, 719 Boadway, New 
Yorke, streikieriai sugrįžo į 
darbą laimėję streiką. Einant 
sutartimi, visi streikieriai, į- 
imant ir 3 unijos pild. tarybos 
narius, sugrąžinti darban. 
Streikieriams turės atmokėti 
už sugaišuotą laiką. Panaiki
nami pardavėjai dirbanti už 
nuošimčius, visiem turės mo
kėt algas. .

'Syk;u pasiektas ir kitas lai
mėjimas, tai panaikinimas taip 
vadinamos “Retail Salesmen’s 
Unijos”, vadovaujamos Hy
man Nemser, kuri vedė pikietą 
prieš streikierius. Nemser, ku
ris yra vienas iš Socialistų Par
tijos “old guard,” pasirašė re
zignaciją iš minėtos “unijos,” 
o nariai pereina į Retail Cloth
ing Salesmen’s Unijos Lokalą 
1006, kuris vadovavo šį strei
ką. c

parėmimui

Svarbi Konferencija— 
Dalyvaukit

Konferencija
chemijos pramonėj dirbančių 
darbininkų (ypačiai dirbančių
jų Charles Phizer Chemical 
Co., Brooklyne, kur šiuo tar
pu yra paskelbtas streikas) į- 
vyks rugpj. 16 d., 8 v. v., La
bor'Lyceum svetainėje, 949 
Willoughby Ave.

Organizacijos ir kliubai ra
ginami dalyvauti. Kadangi de
legatų išrinkimui laiko jau 
nebėra', todėl patartina valdy
boms ten atsilankyti, arba ką 
pasiųsti iš draugijų bei kuopų.

Ginkim Bremeno Narsuolius
Rugpjūčio 15, 8 vai. vakaro, 

Irving Plaza svetainėj, Irving 
PI. ir 15th St., New Yorke, 
šaukiama darbininkų organi
zacijų konferencija tikslu iš
dirbti planus apgynimui Bre
meno demonstracijos dalyvių. 
Visos organizacijos turėtų būt 
atstovautos. ; ,

Tarnaitė Skundžia Advokatą
Dorothy Pawlovsky, 12 W. 

55th St., apskundė John Ge- 
i orge Brody, advokatą, užmo- 
I keti jai $50,000 už dvigubą 
suvedžiojimą. Jinai tarnavo 
pas ponią Ryan, dabartinio I 
majoro LaGuardijos milionie-| 
riuko sekretoriaus buvusią 
žmoną. Gi Brody buvo persi- 
samdęs Ryanui vesti bylą pa- 
naikinti jo vedybas. T' 
pasižadėjęs Pawlovsky vesti 
tiksliai, kad išgauti iš jos liū-' 
dymus prieš Ryanienę ir tuomi ( 
laimėti bylą, ką jis ir atsiekė. Į 
Pasibaigė byla, pasibaigė ir j 
tarnaitės vedybų sutartis su i 
pagarsėjusiu advokatu, bet už 
tai ji nori gauti 50 tūkstančių 
dolerių.

Brody ~

v uaiuų aUUlUilOltaVVllUO,

bininkus kiekvienam projekte Hugh johnson> sutinka 
skubiam streiko veikimui. Visų 
bedarbių ir dirbančių šalpos 
darbus yra pareiga dalyvauti 
šiam mitinge.

Bombomis Nori Sulaikyt

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsi^ 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAĮ
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Už Knimbein.Paliuosavimą
Alteration Plumbers and 

Helpėrs Unija, New* Yorke, 
pasiuntė Parole Boardui seka
mą laišką:

“Mus specialiai interesuoja 
Krumbeino byla, kadangi jis 
buvo nariu United Association 
of Steamfitters and Plumbers, 
AF of L organizacijos, būda
mas , nariu mums artimam 
amate.

“Krumbein turėjo teisę būt 
paliuosuotu rugpjūčio 3. Mes 
raginame jus tuojau sušaukti 
mitingą ir apsvarstyti Krum
bein paliuosavimo aplikaciją, 
kad neteisėtumas nepaprastai 
aštrios jam bausmės nebūtų 
pratęstas. Mes to reikalauja
me varde Alteration Plumbers 
ir Helpers Unijos narių.”

Jei visos organizacijos pa
siųstų reikalavimus, d. Krum
bein tupjau būtų palįuosuotas. 
Šiuo kovų laikotarpiu mes ne
išgalim laikyti tokį kovotoją 
kalejimę, kuomet mes turirųe 
spėką jį paliuosuoti, tjk,reikia 
ją panaudoti. Reikalavimus 
adresuokiteU. S. Board of * . » • • i * *

Iš Masinio Pikietavimo 
Šalpos Biuro New Yorke

Prie centralinės Bedarbių 
Šelpimo Biuro raštinės, 902 
Broadway, New Yorke, nuolat 
vedamas masinis pikietas. Sa
vo sunkios kovos už Darbinin
kų Bedarbės, Senatvės ir So- 
cialės Apdraudos Bilių HR 28- 
27 bedarbiai jau baigė penktą 
savaitę. Per tą laiką pavyko 
įsiūbuoti mases ir paskleisti 
kovą tarpe bedarbių ir pašal- 
pinius darbus dirbančių ir ba
daujančių darbininkų.

Masiniai susirinkimai pir
miau būdavo ant Union Sq., o 
dabar būna ant kampo Broad
way ir 20tR W. gatvės. Prasi
deda 12 vaL pietų laiku ir bai
giasi apie 2 vai. po pietų. Dar
bininkai skaitlingai dalyvauja , • . , . t
demonstracijose, o ponai iš ■ į Parole, Washington, D. C. 
pykčio nerimauja savo rašti 
nėse. ' ' ' ' ‘

Pirmadienį pranešta, 
New Yorko valdiškų 
darbų administratorius.

Viršininkų Priėmimui Pokilis

Apiplėšė Prie 100 Žmonių
Du vyru atėjo į Claremont 

Inn *prie Riverside Drive ir 
,124th St., New Yorke, ir, kaip 
visi svečiai,’ užsisakė šaltų ir 
stiprių gėrimų. Įstaigoje tuo 
tarpu svečiavosi 100 žmonių. 
Išsigėrę, jie užėjo ant antro 
augšto, kur atsisakė užčekiuo- 1 
ti kepures, kad “nepagautų ir kumštininkų treiniravimosi pąreiŠ- 
šalčio.” Gi bartenderiui pa- k6> jog didelė didžiuma boksininkų

LAIMĖJIMO DIETAS KUMŠTININ
KAMS YRA PIENAS, SAKO 

SPORTO ŽINOVAS
Moderniniai Boksininkai Apgaudinė

ja Publiką
Bill Brown, valstijos bokso komi

sijonierius, kalbėdamas apie sportą

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

Į
1

o HYMAN BERGER,
SAVININKAS . '

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

License L-1379 t Tel. Stagg 2-2996

aiškino, kad pas juos • ateis 
moteriškė ir kad jis jai pasa
kytų, jog jie randasi viršui ant 
balkono.

Bet vietoj balkono, jie nu
ėjo tiesiai į raštinę ir, apsidai
rę, kad viskas tvarkoj, atstatė 
revolverius ir pareikalavo ati
duoti pinigus. Tokiu būdu ir 
Išsinešė $3,000 algų pinigų. 
Prieš išeidami, jie dar nupjo
vė telefono dratus ir įsakė vi
siems trim raštinės darbinin
kams nusirengti. Tuo laiku 
pribuvo ketvirtas ir jam įsa
kė padaryti tą patį. Tada nu
vedė visus į kitą kambarį ir, 
įsakę ten būti 5 minutes, iš
sinešdino, nekreipdami atydos 
į prie durų stovinčių sargų 
klausimus.

pir-

neturi pasisekimo todėl, kad nemoka 
dasitaikyti maisto ir tinkamai užsi- 
laikyt, jis juos vadina “Ring Slack
ers.” Komisijonierius pareiškė, jog 
kumštynes bei boksas esąs sunkiau
sias sportas ir vyrai norinti turėt 
to sporto srityje pasisekimą privalo 
būt darbščiais treiniravimuose, tin
kamai pailsėt ir gerą maistą naudot.

Komisijonierius sako, “didžiuma 
sunkiojo sporto mėgėjų yra sutižę, 
apsileidę, jie laiką praleidžia kliubuo- 
se, maitinasi netinkamai, tingi dirbti, 
kad išsilavinus sportui. Jie yra žai
džianti vaikai.”

Toliaus, valstijos sporto galva kal
ba sekamai: “Maisto klausimu aš\u- 
riu jums pasakyt dalyką, kuris gal 
būt bus, jum ‘suprizu’: Aš bežinau 
čampiono jokioje sporto srityje, ku
ris negertų daug pieno. Daugelis iš 
atletų pasirenka sau gerti daugiau 
alkoholinių gėrimų, negu pieno, bet 
jūs atrasite, kad jie nėra tie vyrai, 
kurie nešiotų sporte atsižymėjimo ka
rūnas.” Kaipo pavyzdį daug naudo
jančių alkoholinių gėrimų komisi
jonierius Brown pažymi John L. Sul
livan. Jo nuomone, Sullivan yra tin
kamas vyras, vienas iš geriausių 
bokso srityje, tir jis turėtų daug ge
resnį pasifiekiųią gerdamas pieną, 
vieton alkoholinių gėrimų. O kaipo j' 
pavyzdi bokso, srityje, komisijonie- < 
rius Brown stąto Dempsey, kaipo di- , 
delį pieno, naudotoją ir kaipo ture-'i 
jusį geriausią pasisekimą kumštynių 
sporte, kaipo ilgiausiai palaikiusį
čampionatą.. Taip pat Bill Brown 
garbina Jim Braddock, dabartinį 
kumštynių čampioną, kuris sporte tu- J 
ri pasisekimą ir pieną naudoja kaipo 
svarbiausį maistą savo sveikatos pa
laikymui. ’ -

Komisijonierius sako: “Pienas tu- ' 
ri viską, kas budavoja stiprumą ir l 
priduoda gaivumo, jis yra vadinamas 
tinkamiausiu maistu, ir tas yra tei
sybė.”
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J . 

Kampas E. 23rd St.

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.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

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

<♦>

<♦>

<b

<♦>

<♦>

If
LIPTONROBERT

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
WILLI AMSBURGHEi

252 Berry St., Brooklyn, N. Y
Hfh Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494

<♦>

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

Pavanos

{staiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Gimimai Mažėja, Mirtys 
Daugėja . , ,

N^w, Yorko mieste per 
rpas 7 dienas rugpjūčio mėne
sio; užregistruota 1,898 gimi
mai, arba 13 ant tūkstančio 

: gyventojų. Metai atgal tuo 
pat laikotarpiu buvo 2,041 ar
ba 14.2 ant tūkstančio. Mirčių 
tuo pat laiku 1934 metų buvo 
1,123, o. šiemet jau 1,171.

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

PLAUKŲ 
KIRPIMASRugpjūčio 15, Manhattan 

Opera House > bus liudininke 
entuziastiškų scenų. Ten bus 
Iht. Fur Workers Unijos nau
jai išrinktų viršininkų priimtu
vės.

ši unija dabar susideda iš bu
vusių dviejų: International ir 
Industrinės unijų. Įvykusiuose 
tos unijos tarybos rinkimuose, 
pereitą savaitę, kairiųjų šlei
fas perėjo keleriopa didžiuma 
balsų. Tačiau įeina ir dešinių
jų, kadangi kairieji nesisiekė 
užimti visą tarybą ir dėlto ne
statė visoms vietoms kandida
tų, palikdami išrinkimui iš de
šiniųjų, tikslu sudaryti tikrai 
demokratinę ir atstovingą 
bendrą tarybą.

10 ;

kad 
WPA 

gen.
pri

imti bedarbių delegaciją, ži
noma, priėmimas delegacijos 
dar nereiškia užbaigimą ko
vos, tai tik dalinas laimėjimas 
ir kova turi būti tęsiama už 
pilnus laimėjimus.

Johnsonas yra vienas iš di
džiausių dirbančiųjų ir bedar
bių darbininkų priešų. Jis savo 
dienos išlaidas rokuoja po $25 
į dieną, o pašalpiniuose dar
buose nori nustatyti darbinin
kams algas snuo $19 iki $93 
į mėnesį. Pamąstykie sau, dar
bininke, kokia tai yra “miela- 
širdystė” pas Amerikos poniją 
ir kiekvienas pašvęskite nors 
pusę valandos ant pikieto, 902 
Broadway, New Yorke.

Kovai už bedarbių ir socia- 
lę apdraudą yra šaukiama 
konferencija 18 rugpjūčio, 1 
vai. po pietų, 68 E. 3rd St., 
New Yorke.

Atydai Visų Organizacijų 
Atstovų Bendro Parengimo
Reikale

(Skelbimas)

8

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jurgio Klimavičiaus, ar

ba (Klimas). Jis gyvena kur nors 
Detroit, Mich. Prašau jį patį atsi
saukt arba kas apie ji žinote meldžiu 
pranešt, už ką būsiu dėkingas.

J. Miliauskas,
1719 Himrod St., Brooklyn, N. Y.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

ir Draugai:— 
kuopų atstovų arba 
narių susirinkimas

Drauges
Visų 

valdybų 
suruošimui vieno didelio ben
dro parengimo įvyks ketvirta
dienį, 15 d. rugpjūčio, 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje^

Visi būkite laiku, nes bent 
kokis pasivėlavimas priverčia 
kitus draugus ir drauges laukt 
ir laiką eikvot.

Bendro Parengimo Valdyba.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

MARMAN

Ui:
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

išbalzamuoja ir laidoja numirusiur 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių

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.

18 d. Rugpjūčio (August), 1935
CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth AVe., Maspeth, N. Y.
Pradžia 2 vai. po pietų

Anksti antradienio rytą iŠ 
smarkiai einančio automobilio 
mestos bombos į Circle Thea
tre, 1825 Broadway ir Park 
Thea: re, 8 Columbus CircL*. 
Pirmoji suardė tikietų ofisą, 
antroji veik išmušė gretimais 
esamo fotografo langą. Abie
juose tuose teatruose samdo
mi kompaniškos unijos darbi
ninkai ir buvo vedamas pikie- 
tas per Motion Picture Opera
tors Unijos Lokalą 306, kad 
suorganizuoti į darbininkų 
uniją. Įmatoma, kad bombos 
mesta tikslu pakenkt organi
zavimui.

54-tas 54-tas

PIKNIKAS
RENGIA DRAUGYSTĖ- ŠV. JURGIO

SEKMADIENĮ

Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietuvaitės! 
Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikiausi pikniką, kur bus 
proga su pažystamais susieiti ir prie puikios muzikos smagiai 
pasišokti;

Muzikantai grieš /Retikevičiaus lietuviškus šokius, o Kaizas 
grieš amerikoniškus šokius.

JŽANGA 40 CENTŲ YPATAI
Kviečia Rengimo Komitetas.

Viešnios iš So. Bostono
Pereitą savaitę Brooklyne 

vięšėjo •' southbostoniėtės U M. 
Švedienė ir J. Maroonienė. 
Sekmadienį draugė S. S&šha, 
“Laisvės” redakcijos Stabo 
narė,' aprodė viešhidriis ' visą 
įstaigą, kuri joms labai pati
ko. ; '

Jos abi yra daug dalyvavę 
darbininkiškam judėjime, da
lyvaudamos nuo pat kūdikys
tės dienų vaikų draugijėlėj, 
vėliaus So. Bostono 1 Laisvės 
Chore ir kitose organizacijose.

Pereitą sekmadienį abi da
lyvavo New Jersey piknike, 
kuriame sutiko daug senų pa
žįstamų. Užklausus, kaip joms 
patinka New Yorko chorų 
angliškos dainos, jos sako, kad 
labai gerai. Sutiko savo seną 
pažįstamą, dtg. Berthą Fulton 
(Paltanavičiutę), kuri angliš
kai sakė prakalbą. Drg. M. 
Švedienė sako, kad, girdi, Bi- 
ruta labai toli nužengus pro
grese. !

Pirmadienį abi , sugrįžo į 
Bostoną. Brooklyniečiai vėlina 
geros kloties.

E. Bensonas.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystSs . pro
fesijoje ir Brooklynox.apielin- 
kej plačiai žinomas. Tik\dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsąmavimu, ir . palaidoj ui 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim f
Paršam do automobilius t Serme- g 
nims, vestuvėms, krikštynoms g 

ir kitokioms parems & 
Saukite, dieni ar naktį ri

423 Metropolitan Avė. g
Brooklyn, N. Y. |

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, Ni Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai* priveža.

TeL Stagg 2-0788 NOTARY
Night Tol. Juniper 1-4911 ’ PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

• GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
, žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

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
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

(

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y. ______

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i j 
Bendras Nusi 
mas, ‘ Nervų 
gos išeikvoji!
K a t a r i n lai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mešlažamčs Li

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

čiepų Įleidimai
(MAJNO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs viri 25 metai; 
Tarp 4tli Ava. ir Trrinc PL 

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




