
KRISLAI
Lietuviška Pirkia.
Pirmutinis Waterburio

Lietuvis.
Staklės.
“Pabaigoj savaitės”...
Rugsėjo Pirmąją.

Rašo R. M.

Virš savaitė atgal man teko 
būti Waterbury, Conn., Dainų 
Dienos piknike. Prie pat Ku-
kanskų namo, kur man teko ap
sistoti, Chase parke, yra įruoš
ta pastatai, paminėjimui 300 
metų sukaktuvių nuo Connecti
cut valstijos čarterio išgavimo, 
čia yra lietuviška pirkia, len
kiška, airiška, ir kt. tautų, gy
venančių Waterburyj.

Lieuviška bakūžė, aišku, nėra 
typiška lietuviška: perdaug “pa- 
zalatyta,” pergraži, kad - ji at
vaizduotų typiška Lietuvos kai
miečio pirkią. Netgi kakalis 
(pečius) ne typiškas lietuviš
kas. Statytojai jos, matyti, gra
žino stubelką tam, kad sudarius 
geresnę nuomonę apie Lietuvos 
gyvenimą amerikiečiuos ir lie
tuviškam jaunime. Tai blogai!

Įdomu tas, kad prie lietuviš
kos pirkios pažymėta, jog pir
mutinis lietuvis, apsigyvenęs 
Waterbury, buvo Jonas Kulbo
ką. Jis atvyko ten 1870 (tuojau 
po civilio karo) ir dirbo misin- 
gio išdirbystėj. Mirė jis 1895.

Beje, vienoj vietoj randasi 
ir lietuviškos staklės, kuriomis 
audė tūla lietuvė senutė kažin 
kokį keturnytį, žmonės, ku
rie savo gyvenime nėra tokių 
staklių matę, žiūrėjo į jas, kai
po į muziejišką dalyką. Deja, 
jie nežino, kad dar ir šiuo 
tarpu Lietuvoj tokių staklių 
vartojama tiek ir tiek!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalty, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!
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Nutrūko Derybos del 
Ethiopijos ir K a r a s 
Esąs Neišvengiamas

Italija Galinti Sumušt Anglijos Karo Laivyną 
Viduržemio Jūroj ir Užkirst Kelią j Aigiptą

FRANCIJA SU ANGLAIS, 
ITALIJA SU NAZIAIS?
PARYŽIUS.—Iškriko Ita

lijos, Anglijos ir Francijos 
atstovų konferencija delei 
Ethiopijos, kada Mussolini 
per telefoną įsakė savo įga
liotiniui baronui P. Aloisi’ui 
atmesti Anglijos ir Franci
jos pasiūlymą, su kuriuo jos 

1 bandė išvengt karo tarp Ita- 
; lijos ir Ethiopijos.

Anglijos atstovo A. Ede
no ir Francijos ministerio 
pirmininko pasiūlymas bu
vo toks:

Ethiopiją turi užleist Ita
lijai tam tikrus žemės plo
tus, kur galėtų apsigyventi 
(kolonizuotis) Italijos pilie
čiai. Ethiopiją dar turėtų 
palikt neginkluotus “neut
ralius” savo šalies ruožus Į 
tarp itališkos kolonizacijos' 
sklypų ir Italijos valdomo} SOVIETŲ DERLIUS ŠIEMET 
Somalilando bei Eritrėjos. 
Tų ruožų “neutralumą” pri
žiūrėtų Anglijos ir Franci
jos kariuomenė.

Nežinoma Jėga Kreipia į 
Šalį Sovietinį Ledlaužį

M A S K VA. — Sovietų 
mokslininkai ledlaužy 
“Sadko” už devynių laips
nių nuo žiemių poliaus 
matė toliau ką tai pana
šaus į žemę. Jie bandys 
tą vietą pasiekt ir patirt, 
ar ten ištikro žemė, ar tik 
kitas ledynas. Senovės 
padavimuose sakoma, kad 
ten esanti “Gillis” sala. 
Sovietinės e.k s p e d icijos 
vadas G. Ušakov praneša 
per radio, kad besiarti
nant prie tos vietos kokia 
tai nežinoma jėga nukrei
pia laivą į šalį nuo to ke
lio, kuriuo jis norėtų 
plaukt. Bus bandoma pa
tirt, kas tai per jėga.

LONDON.—Anglijos val
džia žino, kad Italija jau 
nuo 1930 metų turi planus, 
kaip atimt iš Anglų viešpa
tavimą Viduržemio jūroje, 
būtent—kilus karui su An
glija, povandeniniais spro
gi n i ais-minomis, submari- 
nais ir, žinoma, bombardavi
mu iš oro, užkirst kelią An
glijos laivams praeiti per 
vandens siaurumas tarp Ita
lijos pakraščio, Elbos ir 
Korsikos, ir Sardinijos sa
lų, o toliau tarp Sicilijos ir 
Afrikos ir Pantellaria salos, 
kurią yra stipriai apdrūti-

nus Italija. Taip padarius 
gi Anglijos karo laivyno sto
tis Malta saloje nedarytų 
Italijai jokio rimto pavo
jaus.
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Chinų Soviet. Sumušę 
Virš 100 Priešo Pulkų 
Paėmė 80,000 Šautuv.

Jeigu Anglija užsimanytųI Didžiausi Manevrai Karui 
nepraleist Italijos laivų iš 
Viduržemio jūros per Sue- 
zo kanalą į Raudonąsias ma
rias ir Ethiopiją, tai, girdi, 
Italija dar už 800 mylių nuo 
Suezo galėtu pastot kelią 
Anglijos laivams. Be Fran
cijos laivyno pagelbos Ang
lija nesitiki laimėti Vidurže
mio jūroj prieš Italiją, ir to
dėl jieško Francijos talkos.

RAPORTAS KOMINTER-
NO 7-tam KONGRESUIir Prieš Darbininkų Kovas

PINE CAMP, N. Y. — 
Daroma didesni armijos 
manevrai, negu bet kada 
pirmiau ramiu laiku Am
erikoj. Dalyvauja 36,000 
nuolatinių kareivių ir mi
licijos, sutrauktos iš 8 val
stijų. Daro pratimus su 
visais dideliais ir mažais 
karo ginklais ir pabūklais. 
Įvairios vakarinės valsti
jos taipgi manevruoja sa
vo miliciją. Illinois valsti
joj, apart kariškų pamo
kų, milicininkai yra tam 
tyčia mokinami, kaip ka
riaut su “riaušininkais,” 
tai yra su streikieriais ir 
šiaip kovojančiais darbi
ninkais.

MASKVA.—Komunistų . 
Internacionalo Septintam 
Pasauliniam Kongresui 
raportavo Chinijos Komu
nistų Partijos delegatas Li 
Guan apie Chinų Sovietų 
Raudonosios Armijos kovą 
su fašisto diktatoriaus 
Chiang Kai-sheko gaujomis. 
Chinų raudonarmiečiai at
mušė jau šeštą iš eilės • 
Chiang Kai-sheko didį žygį, 
kuris buvo daromas pagal 
Vokietijos generolo von Sė- 
ekto planą. A’;

Fašistai bandė apsupt . 
raudonarmiečius, bet tas 
jiems nepavyko. Viena Rau
donoji Armija sunkiausiais 
keliais ir takais, per upes ir: 

į 23,000 pėdų augščio kalnus, 
numaršavo 2,000 mylių ir 
susivienijo su kitomis Rau
donosiomis Armijomis, kuo
met fašistai bandė ją ap
supti. Iki to laiko Chinų 
Sovietų valdomus plotus lai
kė apsupę Chiang Kai-sheko 
pulkai; bet dabar raudonar
miečiai turi apsupę jau ir 
tulus fašistų valdomus plo
tus.

Kovoje su Chiang KaR 
j sheko jėgomis raudonarmie- 
Į čiai sumušė daugiau kaip 
■ 100 fašistinių pulkų, atėmė 
iš jų 80,000 šautuvų, 1,000. 
kulkasvaidžių ir daug ka- 
nuolių. rtįa

Tuo tarpu Raudonoji Chi
nų Sovietų Armija išaugo 
iki 500,000 vyrų, ir kova 
prieš ją dabar Chiang Kai- 
shekui sunkesnė, negu bet 
kada pirmiau.

BIJO KOMUNIZMO
TARP METHODISTŲ

NEW YORK. — Ralph 
M. Easley, pirmininkas ka
pitalistų Piliečių Federaci-Į 
jos, agituoja per Hearsto fa
šistinius laikraščius, kad 
methodistų bažnyčia suval
dytų savo vadus, vyskupą 
McConneli, profesorių Har
ry F. Ward’ą, Win. Chappell 
ir kitus, kaipo komunistų 
pritarėjus. Ir jeigu jie ne
pasitaisys, tai Ęasley reika
lauja, kad mėthodistai visai 
juos,išmestų iš savo tarpo.

Prof. Ward*yra pirminin-' 
kas Amerikiečių Sąjungos Travoi ir Jame prakirsta didele sky-

WILEY POST GYRĖ
SOVIETU LAKŪNUS

NEW YORK. — Pereitą 
penktadienį Alaskoj žuvęs 
orlaivininkas Wiley Post, 
Amerikos oro tūzas, viena
tinis lakūnas, kuris du kar
tu aplėkė apie visą žemės 
kamuolį, turėjo puikią nuo
monę apie Sovietų Sąjungos 
orlaivininkus, kaip matome 
iš jo laiško M. Olginųi, žy
dų komunistų dienraščio 
“Freiheit” redaktoriui. Ta
me laiške, šių metų liepos 
30 d., Post rašė:

lionų tonų grūdų, tai yra Į “Aš visados su didžiausia 
15-20 nuošimčių daugiau ne-Jatyda tėmijau Levanevskio 
gu 1933 rekordiniais me-1 skridimo žygius. (Levanevs- 
tais. Derlių. suimant, pa-1 ki yra žymus .Sovietų lakū- 
vyzdingiausia darbuojasi so- nas, kuris su trimis kitais 
vietinės farmos.

SUMUŠA VISUS REKORDUS
MASKVA. — Iki rugpjū

čio TO d. Sovietų Sąjungoj 
Tokį pasiūlymą Anglijos j suvalytą 58 nuošimčiai viso

“Naujienos” rašo: “Orai virš 
okeano ir Europoje dabar daž

niai keičiasi ir yra vilties, kad Francijos diplomątai pa- derliaus. '■ Aįjskaitliuojama,
kelias lakūnui (Vaitkui) greitai 
atsidarys.” Na, na, matysime! 
žodžiai “greit’’ ir “pabaigoj sa
vaitės” taip dažnai vartojami 
tų, kurie stovi už Vaitkaus pert 
čių, kad nesiranda jokio noro 
tikėti tų žodžių prasmei. Beje,

f darė, neatsiklausdąmi Ethi- kad užderėjo 100 iki 110 mi-.
• opijos. Bet Mussolinįui buvo 

to permaža, ir jis vienu pik- 
jtu žodžiu “ne” atmetė jų 
’planą.
1 Pirmiaus toj konferenci-

Brooklyne teko girdėti tūlus joj Mussolini per savo atsto-
! vą Aloisį reikalavo prijungt 
Italijai Ethiopijos žemumas, į 
ir įvest Italijos’ “globą” i _

žmones šitaip besikalbant:
—Kada Vaitkus išskris?
—Pabaigoj savaitės?
—Ar ne ]

pereitą savaitę? įjos augštumų, kas reiškia—
—Broluži, metuose yra 52-vi užvaldyt visą Ethiopiją pa- 

savaitės. 'našiai, kaip Angliia turi už-

panašiai buvo sakyta (protektoratą) ant Ethiopi- jjf RoSCfs’o PftlftlkllS nif.p? -ina tmffcfnmii Irna r oi a trio  ®

rengėsi lėkti iš Maskvos į 
San Francisco, Cal.) Aš pil- 

Oru Pargabena W. Post nai pasitikiu, kad jam pa- 
įvyks tas nepaprastas pasi
ryžimas perlėkti šiaurinio 

_ I žemgalio sritis ir pasiekti 
VANCOUVER. Laku-' jungtines Valstijas. Orlai-

nas Joe Crosson iš Alaskos vininkystė nuolat gerėja, ir

Kovai prieš Karą ir Fašiz
mą.

Oficialis Methodistų Fe
deracijos laikraštis “Social 
Questions Bulletin” 
kia 
mą; 
yra 
pų,
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-------  Įvaldžius Aigiptą. Tuomet gi oru atveze į vancouverkRusijosžmonesgalididžiuo- 

K o m u n i s tų Internacionalo, būtų pavojus Anglų koloni- British Columbia, kūnus t o ___
Septintas Kongresas patiekia joms Sudanui, Aigiptui iF garsaus Amerikos orlaivi- nerijos^technikoj ir^orlaivi- 
komunistinėm partijom strate-, kitoms. Italijai paėmus didį (ninko Wiley Post’o ir humo- ninkystėj»

K o m u n i s tų Internacionalo, būtų pavojus Anglų koloni- British Columbia, kūnus tis savais nuveikimais inži-

giją kovai už laimėjimą darbo t Ethiopijos ežerą Tsaną, 
žmonių masių proletarinei re- svarbiausią šaltinį, iš kurio 
voliucijai. Kongrese einančios Upg Nilas neša vandeni Ai- 
diskusijos ir jo tarimai turi ne- gjptui, tuomet, girdi, Itali- 
paprastos reikšmės visiems dar- • įurėįu “nutvėrus Aigiptą 
bo žmonėms, ne tiktai komunis
tams ir jų šalininkams. “Lais
vė” apie šį kongresą, talpina 
daug, raštų. Mes naudojamės

risto rašytojo Will Rogers’o
Tame didžiame 

išsivystyme aš linkiu jiem

LAIVAM SUSIDŪRUS ŽUVO 
ŠEŠI JŪRININKAI

LIVERPOOL. — Ūkano
je susikūlė Cunard ekskur
sinis laivas “Laurentic” su 
“Blue Star” garlaiviu. Už
mušta 6 jūrininkai, sužeista 
5, priekyje “Laurentic’o”.

už gerklės.”
Nutruk stant deryboms 

tarp Anglijos, Francijos ir 
ne tiktai gautomis kablegra- Ra^.i°s del Ethiopi]'OS,taip 
momis, prisiųstomis darbinin- užkaito ir paaštrėjo, tarp- 
kiškai spaudai Jungtinėse Vai-i tautiniai jų santikiai, kaip 
stijose, bet turime Kongrese, dar niekad nuo pereito pa- 
draugą (A. P^amutį), kuris saulinio karo.
mums rašinėja iš ten plačias! 1 Italija išreiškia rūstų ne- 
korespondencijas. į pasitenkinimą, kad Franci-

Sk^itykit ir studijuokit 7-to ja derybose palaikė Angli- 
kongreso tarimus, draugai! jos pusę. Todel Mussolini 

į jau pradėjo kuždėtis su Vo-
Rugsėjo mėn. 1 dieną įvyks t kieti.]os hitlerininkais, 

du dideli piknikai: ‘r 
piknikas Philadelphijoj, ir'; 
ALPMS Apskričio piknikas— 1 
Maynarde. Būtų gerai, kad tą 
dieną oras būtų geras. Publi
kos tai, žinoma, bus daug abie
juose.

Beje, l
Britaine, Čonn., įvyks “Lais-; Anglijos pusę, tuomet 
vės” ir “Vilnies” naudai pikni- Italija šauktų sau talkon 

Vokietiją.
Dar Ethioj^jos klausimas

Na, o ką, draugai, darote bus keliamas Tautų Lygos 
del “Laisvės” sidabrinio 1Taryboj rugs. 4 d., bet nieks
lėjaus? Kaip jūsų kolotiijh* jį i netiki, kad Lyga galėtų su- 
celebruos? Rašykit “Laisvėj” j laikyt Italiją nuo karo prieš 
apie tai.

kas.

padarydamas 1,500 mylių didžių pasekmių ir geros 
kelionės. Iš čia jis gabena kloties. Aš turiu viltį, kad 
jųdviejų palaikus į Seattle, gausiu progą asmeniškai pa- 
paskui į Los Angeles, kur sveikint Levanevskį
įvyks Will Rogers’o laidotu
vės. O Post‘o kūną Crosson 
veš į Oklahomą.

Deportuoja 300 Ateivių
’ BUFFALO, N. Y.—Trau-

į San 
Francisco j pirma, negu aš 
nuskrisiu į Maskvą savo va- 
kacijai.

WILEY POST”.
Levanevski su savo drau

gais buvo nulėkę jau. 900.

smer- 
dabartinę pelnų siste- 
sako, jog kapitalizmui 
priešingų daug vyskū- 
kunigų ir pasauliečių 

veikėjų. O methodistų jau
nuolių organe “Epworth 
Herald” Wim Chappell dar 
pernai kovo mėnesį rašė, 
kad reikia priešintis karui 
ir “streikuoti prieš ginklų ir 
amunicijos dirbimą ir gabe
nimą”; bet kibiausia “dar
buotis sužiniaj, pasiryžusiai 
ir tiksliai, kad panaikint da
bartinį ekonominį sutvarky
mą, kurio dalis yra karas, 
idant galima būtų pastatyt 
naują pasaulį, kurio gyveni
mui taika bus būtinas reika
las.” ■ ■

lė, nuo viršaus iki vandens 
linijos. Bet jis dar savo jė
ga atplaukė į Liverpool prie
plauką.

Anglija Kreipiasi į 
Ameriką prieš Italiją✓

PARYŽIUS. — Praneša
ma, jog Anglijos įgaliotinis 
Anthony Eden pasiūlė Jun
gtinių Valstijų atstovybei, 
kad jeigu tik prasidės Ita
lijos karas prieš Ethiopiją, 
tai Amerika turėtų tuoj aus 
pradėt derybas su Ahglija, 
kokios politikos laikytis, kas 
liečia tą karą.

kinių 'vežamą į New;.Yorką linkui šiaurės^, bet del
300 ateivių, kurie buvo su
medžioti t vakarinėse: valsti
jose. .Jie esą neteisėtai at
vykę į Ameriką arba pasiro
dę nepilnapročiais bei kri-

perdidelio aliejaus plauki
mo vjena dūda į motorą, jie 
sugrįžo į Leningradą. Pasi
taisę lėktuvą, jie rengiasi iš- 
naujo skrist iš Maskvos į

Ir.ir todėl bus de- ^a11 Francisco.
Laisvės”j yos tik deryboms nutrūkus, portuoti į įvairias šalis, iš ’ ------- —

■Italijos atstovas Aloisi nu- kur jie kilę. .Tarp jų yra ir 
ėjo pas Hitlerio amba^ado- rusas Arkadij Sparkovskį, 
rių Rolandą Koesterį. kuris sakosi esąs augŠtos 
Sprendžiama, kad jeigu kil- j bajorų kilmės. Jis iki šiol 
tų karas tarp Anglijos ir j sėdėjo kalėjime už žulikystę, 

rugsėjo 2 dieną New i Italijos, o Francija paturė- su kuria buvo išliežęs $25,- 
000 iš lengvatikių. Kol kas 
dar nežinoma, ar tame bū
ryje yra darbininkų, depor
tuojamų už kovingumą.

Ethiopi ją.

New London, Conn.—Pe
reitą šeštadienį automobilių 
nelaimėse šioj valstijoj žu
vo 3 žmonės.

I Chicagietės Rengia Streiką 
Prieš Mėsos Brangumą >

CHICAGO, Ill.—šaukia- 
ma moterų šeimininkių kon
ferencijos streikui prieš mė
sos brangumą. Trečiadienį 
ketina atvažiuoti mėsos 
streiko delegatės iš Detroi
to. Bus įteikta skerdyklų 
savin inkams* reikalavimas 
numušt- mėsos kaina 20 
nuošimčių.

i •

Pogromai prieš Žydus 
Kenkia Nazi® Finansam

KARALIAUČIUS. —Vo
kietijos Rytų parodoje kal
bėdamas, H. Schacht, Hitle
rio ūkio ministeris ir Vals
tybės Bankox prezidentas, 
smerkė sauvališkus užpuldi
nėjimus žydų, Sakė, kad 
veiksmus prieš žydus reikia 
palikt valdžiai, nes palaidi 
veiksmai prieš juos kenkia 
šalies finansams ir bizniui, 
ypač su užsieniais, kur žy
dai turi užtarėjų.

Bet tuo pačiu sykiu na- 
ziai, visai nekliudomi val
džios, Berlyne ir kituose 
miestuose darė savo demon
stracijas, šaukdami išžudyt 
žydus.

Albanijos Sukilimas
Tai Anglijos Gudrybė

MASKVA.—Sovietų vai-j 
dininkai spėja, kad tai Ang
lijos buvo suplanuotas suki
limas prieš dabartinę Alba
nijos valdžią, kur liko nu-' 
šautas karalius Zogo gene
rolas Ghilardi ir žuvo šeši 
desėtkai kitų asmenų.

Dabartinė Albanijos vai- , 
džia yra draugiškuose ry-

Francija Gailisi Davus 
Valią Italijai?

PARYŽIUS. — Praneša- 
m a, jog Francijos ministe
ris pirmininkas Lavai gai
lisi, kad jis pirmiau sutiko 
duot Italijai pilną valią ap
sidirbti su Ethiopiją. Bet
jis galėsiąs pasakyti, kad1 šiuose su Mussoliniu. Anglų 
sąlygos persimainė, {odei ir imperialistai, todėl, nori ją 
Franci jai reikią atsiimti at
gal duotą Mussoliniui žodį.

Italijos Lėktuvui Sudužus, 
Sudegė Karo Planai

CAIRO, Aigiptas. —Pra
nešama, jog Italijos lėktu
vui S-81 susikūlus Afrikos 
dykumose, ne tik žuvo keli 
svarbūs Mussolinio karo 
specialistai, bet sudegė ir 
planai, žemlapiai* ir slaptos 
sutartys, kurias Italija buvo 
padarius su vadais atskirų 
Ethiopijos genčių.

nuversti; o kadangi Albani
ja prieina prie Viduržemių 
jūros, tai tas kraštas būtų 
Anglijai naudinga papėdė, 
ištikus karui tarp Anglijos 
ir Italijos. « ą:"•

. NAZIAI UŽGULA IR 
PROTESTONUS

BERLYNAS. — Slaptoji 
Hitlerio policija išblaškė 
liuteronų sinodą Silezijoj. 
Manoma, kad trumpu lai
ku bus uždarytos ir visos 
nefašistinės protestonų or
ganizacijos.
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Penki Faktoriai už Revoliuciją
Nuo Komunistų Internacionalo šešto 

Kongreso prabėgo septyneri metai. Įvy- 
> kiai’ gyvenime pilniausiai patvirtino tei

singumą šešto Kongreso nutarimų—pro
gramos, strategijos ir taktikos.

Jau metai laiko po VI Kongreso visa
me kapitalistiniame pasaulyje prasidėjo 
patsai aštriausias ir giliausias ekonomi
nis krizis, iš kurio buržuazija negali su
rasti išeities ir po šiai dienai. Krizis pil- 

i niausiai patvirtino analizą VI Kongreso, 
I kad tretysis periodas visuotino kapitalis- 
l tinio krizio eina per tolimesnius paaštrė- 
, jimus kapitalistinių priešingumų prie to

limesnių ardymų esamos kapitalistinės 
stabilizacijos. Komunistų Internacionalo 
X Plenuihas, įvykęs metais vėliau po VI 
Kongreso, padarė išvadas, pasiremiant 
patyrimais revoliucinių mūšių Europoje, 

į o taipgi ir Azijoje (pirmoje vietoje Chi- 
nijoje, kad auga naujas revoliucinio dar
bininkų judėjimo pakilimas.

Buržuazija, jieškodama išeities iš eko
nominio krizio, visais garais ruošdama 

į naują pasaulinį imperialistinį karą ir 
kontr-revoliucinį karą prieš Sovietų Są
jungą, kaipo paskiausią priemonę prieš 
revoliucinį darbininkų judėjimą eileje 
šalių (Vokietija, Austrija ir kitos) įvedė 
atvirą fašistinę diktatūrą, vis daugiau 
atsistojant ant kelio likvidavimui pasku
tinių likučių buržuazinės demokratijos ir 
parlamentarizmo ir kitose kapitalistinėse 
šalyse. _ ‘j'hfelw

Sekantieji Komunistų Internacionalo 
Plenumai, o ypatingai XII ir XIII, jau 
padarė išvadą, kad atėjo galas laikinajai 
kapitalizmo stabilizacijai; kad atsistoji
mas fašistų prie galios eilėje šalių iš 
priežasties susiskaldymo darbininkų jė
gų, iššauktas pardavikiška social-demo- 
kratijos politika, yra kapitalizmo kriki- 
mo sąlygose, yra požymis buržuazijos 
silpnumo, kuri jau negali toliau viešpa
tauti senomis buržuazinės demokrati
jos metodomis; kad įsteigimas fašistinės 
diktatūros ne tiktai sutrukdo, ne tiktai 
sudaro naujas painiavas revoliuciniam 
plėtimuisi, bet tuom pat kartu ir plečia, 
greitina revoliucionizavimosi masių pro
cesą; kad bręsta pasaulinis revoliucinis 
krizis; kad kapitalistinis pasaulis jau vi
sai prisiartino prie naujos eilės revoliu
cijų ir karų.

Prabėgusiame laikotarpyje nuo > VI 
Kongreso abelnai klasinių jėgų padėtis 
pasikeitė visame pasaulyje revoliucijos 
naudai. Tą patvirtina sekantieji visapa- 
sauliniai-istoriniai įvykiai.

Pirmas, socializmo pergalė Sovietų Są
jungoje pasekmėje bolševikiškos politi
kos, kolektyvizacijos ir sunaikinimo kla
sių, pravedamosios SSSR Komunistų 
Partijos, vadovystėje geniališko pasauli
nio proletariato vado Stalino. Ant vienos 
šeštos pasaulio dalies pergalėjo socializ
mas, pergalėjo pilniausiai. Savo pasau- 
liniai-istorine svarba šis įvykis yra ant
ras milžiniškos svarbos, po pergalingos 
proletariato revoliucijos 1917 metais.»

Antras, pirmu kartu istorijoje pusiau- 
kolonialėje šalyje, centre Azijos, Chini- 
joje, 1930 metais prasidėjo kūrimas So
vietų ir atsirado Sovietų rajonai, susida
rė savoji reguliarė darbininkų—valstie
čių Raudonoji Armija. Per penkis me
tus, atremiant daugelį interventiškų Chi- 
nijos buržuazijos ir dvarponių užpuoli
mų, palaikomų pasaulinio imperializmo 
valstybių; Chinijos Sovietai ir Raudono
ji Armija įrodė, kad jie yra neįveikiama 
jėga, kuri auga ir plečiasi su kiekvienais 
metais. Pergalės, atsiektos Chinijos So
vietų revoliucijos, tikrumoje įrodo ne 
tiktai galimybę Sovietfų pergalės kolonia- 
lėse ir pusiaukolonialėse šalyse, bet jos 
parodo visų kolonijų ir pusiaukolonijų 
gyventojams, kad vienatinis jiems išėji

mas iš imperialistinio jungo, kolonialės 
vergijos, vargo ir neteisybių yra Sovie
tai. Komunistų Internacionalo vėliava 
yra vienatinė vėliava kolonialių ir pu- 
siaukolonialių šalių liąudims pasiliuosa- 
vimui. ' ' ' 1

Trečias, augimas revoliucinio judėjimo 
jėgų imperialistinėse šalyse. Prieš veidą 
kapitalo puolimo, fašizmo ir karo pavo
jaus, iš vienos pusės, ir Sovietų Sąjun
goj socializmo pergalės—iš antros, aki
vaizdoje bankrūto social-demokratijos 
politikos, stojančios už bendradarbiavi
mą buržuazijos su milionais dirbančiųjų, 
pasireiškė pirmoje eilėje tarpe socialde
mokratų darbininkų didelis pasisukimas 
į bendrą frontą su komunistais. Social
demokratiniai darbininkai išvien su ko
munistais stoja į ginkluotą kovą prieš už
puolantį fašizmą (vasario mūšiai 1934 
metais Austrijoje, spalių mūšiai 1934 me
tais Ispanijoje), kaip ir į visuotinus poli
tinius streikus kovoje prieš fašizmą ir 
kapitalo puolimus (1934 metais Franci- 
joje). Kapitalizmo tvirtumoje — Ameri-

• kos Jungtinėse Valstijose, periode krizio 
ir savo rūšies depresijos, išsiplėtė patys 
didžiausi ir kovingiausi streikai, kokių ' 
nebuvo nuo 1919 metų. Visose kapitalis
tinėse šalyse, nepaisant visų kliūčių, at
liekamų vadų II Internacionalo, nesulai
komai auga masių judėjimas už bendrą

. proletarinį kovos frontą. Visa tai liūdi- į 
ja apie patį galingiausį, nuo laiko pirmo
jo revoliucijos periodo, procesą revoliuci
onizavimosi masių kapitalistinėse šalyse.

Ketvirtas. Politinis krizis visoje eilėje 
kapitalistinių šalių. Jis atrado savo aiš
kų pasireiškimą ginkluotoje proletariato 
kovoje Austrijoje ir Ispanijoje ir galin
game priešfašistiniame judėjime Franci- 
joje. i

Penktas. Laikotarpyje po Komunistų 
Internacionalo VI Kongreso buvo persi-, 
laužimas pačiame Komunistų Internacio
nale, bolševizavimosi jo sekcijų perio
das. Po sumušimo ir išgrūdimo iš savo 
eilių kontr-revoliucinių — trockiečių-zi- 
novjeviečių, po sumušimo ir izoliacijos 
dešiniųjų oportunistų, “kairiųjų” opor
tunistų, Komunistų Internacionalo Sekci
jos sutvirtėjo, pilniausiai likvidavo f rak-; < 
ci j as ir opozicines gfupes, susijungė taip

i kietai aplinkui Komunistų Internaciona
lą, kaip jos niekados pirmiau nebuvo.

Tuom laiku II Internacionalas pergy
vena procesą įrimo. Dabartinis krizis 
Antrojo Internacionalo, esantis periode 
buržuazinės demokratijos bankrūto, yra 
gilesnis, negu buvo periode pirmos revo
liucijų ir karų eigos. Svarbiausios II In
ternacionalo partijos, Vokietijos Social
demokratija ir “kairioji” reformistinė 
Austrijos subankrutavo, organizaciniai ir 
politiniai jos pakriko. Tarpe II Interna
cionalo partijų viduj auga kairios opo
zicijos kova, išstojančios už bendrą fron
tą su komunistais, auga procesas skirtu
mo tarpe reakcinių viršūnių in revoliuci- 
onizuojančiųsi apačių; auga kova ir tarpe 
atskirų II Internacionalo partijų, atspin
dinti atskirų kapitalistinių šalių intere
sus. O tuom kartu, kaip niekados pir
miau, yra vieninga ir galinga pasaulinė 
revoliucinė partija — Komunistų Inter
nacionalas, naujo tipo pasaulinė partija 
komunizmo.

. Toki yra penki svarbiausi faktoriai, 
pakeitusieji visą tarptautinę padėtį lai
kotarpyje tarpe Komunistų Internacio
nalo VI ir VII Kongresų naudai proleta
rinės revoliucijos ir vedanti prie to, kad 
bendras kapitalizmo krizis pereina į pe
riodą revoliucinių išstojimų visoje eilėje 
kapitalistinių šalių. <

(Iš “Kom. Internacionalo”)

Kaip Škotijoj Buvo- “Renkami” 
Delegatai Kaunan?

“Keleivyj” (num. 33) tūlas S. P. rašo 
iš Škotijos apie tai, kaip ten buvo ren
kami į Kauno kongresą delegatai, kurių 
buvo du: Gečionytė ir Poška. Girdi, “Iš
eivių Draugas” (klerikalų ir fašistų laik
raštukas) paskelbė, kad “Lietuviškajai 
vienybei patvirtinti... šiuodu asmeniu 
delegatais išrinko ir įgaliojimais aprūpi
no šv. Kazimiero centro valdyba.” Ten 
pat S. P. nurodo:

Negalima suprasti, apie kokią ten “lie
tuviškąją vienybę” kalbama, kuomet lietu
vių visuomenė nieko bendro su tuo neturi. 
Tuos atstovus paskyrė gal kunigas su savo 
pritarėjais, bet ne “lietuviškoji vienybė,” 
nes tokios vienybės Čia nesudaryta.

DULR nurodymuose pasakyta, kad atsto-

vus renka draugijų visumos susirinkimai. 
O kur buvo susirinkimas, kuris išrinko tuo
du delegatu? Kas atsiklausė visumos, ar 
tie delegatai bus tinkami ar ne? Viskas pa
daryta pasislėpus nuo visuomenės. Matyt, 
kad šv. Kazimiero valdyba taip toli nuva
žiavo, jog apsilenkė ir su įstatais. Bet ji 
pamiršo, kad minėtas kongresas yra ne vie
nos kokios partijos, bet visos lietuvių išeivi
jos. Į kongresą reikėjo siųsti tinkamus at
stovus, kurie nesibijotų pareikalauti žodžio 
laisvės, kad būtų .galima pareikšti kiekvie
nam savo mintis. Ar turės tokios drąsos

šv. Kazimiero valdybos įgalioti delegatai? 
Aš abejoju. Todėl Škotijos lietuvių visuo
menė savo atstovų kongrese, galima sakyti, 
neturės.

Minėta Gečionytė, berods, yra išrinkta 
į kongreso prezidiumą. Jinai ten skelbsis 
atstovaujanti visus Škotijos lietuvius. 
Tikrumoj gi, ji atstovaus kunigą ir kelias 
davatkas. Tokių “delegatų,” kaip Gečio
nytė ir Poška, tame kongrese bus daug 
—gal būt šimtai. Smetonai toki reikalin
giausi.
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GYVENIMAS PRIE ITALIJOS FAŠIZMO
♦

Fašistai ir fašistuojantieji 
žmonės mėgsta pasakoti ii’ tvir
tinti, būk fašistai pajėgę išriš
ti ekonominius gyvenimo sun
kumus; būk jie pajėgę užtik
rinti piniguočių pelnus ant įdė
lių ir užtikrinti darbininkams 
pragyvenimą. Kad fašistai pa- 
jiegė užtikrinti kapitalistams 
pelnus, tai gan tiesa.' Bet pa
sakoti, būk jie ir darbininkams 
užtikrino žmonišką pragyveni
mą, tai toli gražu nuo tikreny
bės. Pats gyvenimas visai ką' 
kitą parodo, kur fašizmas vieš
patauja visoj savo galioj ir jų 
idėjos vykdomos šautuvu ir dar
bininkų krauju gyveniman.

šiomis dienomis pargrįžo iš 
Italijos • mano labai geras pa
žįstamas. Jis ten išbuvo visą 
vasarą, taigi susipažino gan ge
rai su tenaitiniu gyvenimu; o 
būdamas italu, jis dar geresnę 
progą turėjo su tuomi susipa
žinti.

Kadangi mano pažįstamas 
tiek supranta apie politiką, kięk 
gaidys apie astronomiją, tai jis 
man papasakoti plačiai apie te- 
naitinį gyvenimą negalėjo. Ta- 
čiaus jis man papasakojo užtek
tinai apie savo šeimynos, gimi
naičių gyvenimą, iš ko galima 
labai lengvai matyti, koks yra 
Italijos buržuazijos—piniguočių 
gyvenimas ir koks darbininkų. 
. Jo šeimyną, išskiriant vieną 
ženotą seserį,; ir giminaičiai gy- 
VenA gaA skurdžiai. Pirmiau
siai jis man papasakojo apie sa
vo ženotos sesers gyvenimą, ka
dangi jo toji sesuo yra gan 
daug išsiskyrus gyvenimu nuo 
kitų jo giminaičių. O kita, jis 
pas ją ir praleido visą savo vai
šių laiką. ,

Jo sesuo esanti gerokai tur
tinga. Ji praturtėjus tuo laiku, 
kada Italijoj ėjęs gan platus 
elektrifikacijos darbas, kuris 
buvo finansuojamas, rodosi, 
bankieriaus Morgano. Ji tuo
met turėjus valgio krautuvėlę. 
Kadangi elektrifikacijos darbai 
ėję netoli jos krautuvės, tai ji 
turėjus labai gerą progą nema
žai valgomų daiktų parduoti 
elektrifikacijos darbininkams. 
Tokiu būdu ji per metą, ar kiek 
ten laiko, darė gan gerą biznį, 
iš ko ir pelno nemažai liko. Ir 
taip ji praturtėjus.

Dabar jo sesuo gyvenanti la
bai gerai, palyginant su jos 
pirmesnių gyvenimu, kada ji 
biedna buvo. Dabar ji jau ver
čiasi paskolomis ir didesne spe
kuliacija. Pinigus skolina vie
tiniams gyventojams už gan 
gerą nuošimtį—dešimtą 'ir dau
giau. Dabar daugiau ir ant 
kredito duoda prekes iš savo 
krautuvės; paskiau už tai gau
na daugiau, negu kada tiesiog

už pinigus parduoda. Prie to 
visko, ji dar turi vieną būdą, 
kuriuo labai daug pelno pasi
daro. Mat Italijoj, kaip ir Lie
tuvoj, mažažemiai parduoda-ja
vus rudenį, už kiek gauna. O 
rudenio kaina, visiems jau ži
noma, labai maža ant javų. 
Taigi ji rudenį supirkinėja iš 
mažažemių grūdus, kiek tik ji 
gali, už gan žemą kainą—mo
kėdama dvidešimt ir mažiau ly
rų už tam . tikrą mierą. žiemai 
atėjus, mažažemiai ir kiti per
ka iš jos javus jau daug aukš
tesnę kainą, mokėdami jai po 
trisdešimt penkias ir daugiau 
lyras už tą pačią mierą. Tokiu 
būdu ji darosi bagotesnė kas 
dien, ir meldžiasi prie “visaga
lio,” įdant fašizmas ir jo gal
va Mussolinis gyvuotų ir žydė
tų iki jos gyvos galvos.

Kalbant apie paskolas, tai 
Italijoj taip pat, kaip ir Lietu
voj. Man pačiam teko patirti 
tas, o taip pat ir kiti buvę Lie
tuvoje, dabartiniu laiku, tą pat 
pasakoja. Kada amerikonas 
parvažiuoja Lietuvon, tai jį ap
spinta pažįstami ir nepažįstami 
prašyti paskolinti jiems pinigų; 
Taigi kaip tik taip dabar esą 
Italijoj, sako mano pažįstamas. 
Kada jis ten parvažiavo, tai jį 
taipgi apspito pažįstami ir ne
pažįstami' prašyti jicųnš duoti 
paskolos. ' 1

Kada yra toks didelis pasko
lų reikalavimas, - tai ir nedyva'i, 
kad pinigočiai gauna tokius di
delius nuošimčius.. Ir aš pats 
pągelbėjau mažažemiui Lietu
voj gauti dviejų šimtų litų pa
skolą iš banko, už kurią turė
jo mokėti aštuonioliktą nuošim
tį. Italijoj matytis, panašiai.

Kiti jo šeimynos nariai, bied- 
nieji, gyveną įvairiai. Vieni 
dirbą sklypą žemės, kiti kur 
dirbtuvėj, o dar kiti prie pro
jektinių valdžios darbų, arba 
.stačiai gyvena iš valdiškos pa- 
šelpos, kaip daugelis čia Ameri
koj. Tie, kurie dirba dirbtuvėj 
ir yra patyrę darbininkai, gau
na vidutiniai apie dešimt ar vie
nuolika lyrų į dieną; kurie dir
ba paprastą darbą, gauna ma
žiau; kurie dirba prie projekti
nių, “bedarbei prašalinti dar
bų,” gauna apie pusę tiek, kiek 
dirbtuvėj. Tik geri mechanikai 
gauna ir prie tų valdžios darbų 
tiek pat, kiek ir dirbtuvėj. Ku
rie gyvena iš pašalpos, tie kaip 
ir nemato pinigų: gauna kiek 
ten gan prasto maisto ir drabu
žių.

Pasiteiravau pas jį, kaip 
brangus valgis. Kiek gi darbi
ninkas gali nusipirkti maisto ir 
kitų reikmenų už tuos, sakyT 
sim, dešimt lyrų, ką jis uždir
ba, būdamas gerai patyręs dar-

bininkas? Gaila, kad jis negar 
Įėjo pasakyti apie kitų gyveni
mo reikmenų kainas, apart mė
sos, sviesto ir cukraus. Apie j 
kitus daiktus jis arba pamiršęs, 
arba nebuvęs gerai įsitėmijęs. 
Bet ir iš tų trijų reikalingiau
sių gyvenimui daiktų -galime 
spręsti, kaip gyvena ir kaip gali 
gyventi Italijos darbo žmonės 
su šeimyna tiek uždirbdami. Ir 
štai tų trijų reikmenų kainos: 
mėsos svaras—trys ir daugiau 
lyros; sviesto — trys ir daugiau 
lyros; cukrus irgi tiek pat kaš 
tuoja. Tos esą neaugštos kai
nos ; tankiai mokama daugiau, 
negu mažiau.

Būnant tokioms augštoms tų 
reikmenų kainoms, darbininkai 
jas mažai ir vartoja. Didžiu
mą laiko jie pragyvena varto
dami vien makaronus, duoną ir 
pamidorus-tomeites. Kas gi ir 
gali mėsą, sviestą ir cukrų pirk
ti, kada už jų svarą reikia ati
duoti trečdalį dienos uždarbio. 
Su didesne šeimyna, aišku, sva
ro mėsos neužteks, o jeigu imsi 
daugiau, tai turėsi atiduoti visos 
dienos uždarbį, ir tai kažin ar 
užteks. Reiškia, tokie reikalin
giausi gyvenimui daiktai Itali
jos darbininkams neprieinami. 
Ir čia juk kalbame apie kvalifi
kuotų darbininkų uždarbį. Ga
lime įsivaizdinti, kaip papras
tam darbininkui ten reikia gy
venti.

Taigi dabar aiškiausiai mato
me, kam Italijoj prie juodojo 
fašizmo gera gyventi, o kam | 
prasta. Visiem piniguočiam — 
bankieriam, fabrikantam, dvari
ninkam, buožėm, spekuliantam 
'ir'sukčiam—ten tai gyvenimas... 
Jų rankose viskas. Jų rankose 
pinigai, fabrikai, geriausia že
mė, girios, ir viskas, kas tik yra 
šaly gero. Prie to visko, val
džia j u rankose, per kurią jie 
priverčia darbininkus jiems 
tarnauti taip, kaip jie pageidau
ja. O atlyginimas už darbą ir
gi jų rankose; kiek jie nori, 
tiek darbininkui moka. Darbi
ninkas negali nei biskučio pasi
priešinti: pasipriešins — gaus 
nuo fašistinės, kapitalistų val
džios katorgos.. .

Tuomi matome, jog fašistų ir 
fašistuojančių žmonių pagyrų 
puodas išlaižytas. Jie nedavė 
jokio užtikrinimo gyvenime dar
bininkams. Pas juos darbinin
kas netik negali uždirbti, kiek 
reikia pragyvenimui, ale ir pro
gų nėra, kur uždirbt. Juk jei
gu bedarbė viešpatauja, tai vi
siems darbininkams darbų nė
ra, nežiūrint, kaip jie nenorėtų 
dirbti.

Kalbant apie Italijos fašizmą, 
reikia priminti, jog ir kitose fa
šistų valdomose šalyse negeriau. 
Kas dedasi Vokietijoj? Tie, ku-

rie djirba, turi dirbti už mažas 
algasį ’brangiai užmokėti už 
reikmenis. Juk jau yra žino
ma, kur darbininkai, nors prie 
tokio baisaus persekiojimo už 
žodžio pasakymą prieš fašistų 
tvarką, išnešė protestus prieš 
brangias kainas, ir net mėgino 
eiti .streikai! prieš tai,—kaip an
tai mainieriai. O kiek šimtų 
tūkstančių jaunų darbininkų su
grūsta koncentracijos stovyklo
se—kalėjimuose. Toks juk nė
ra patenkinantis gyvenimas, 
kaip fašistai mums norėtų įpa
sakoti, ale kankynė. ..

Galima priminti, jog ir mūsų 
Lietuvoje taip tik« “pagerino”
darbininkų ekonominį gyveni
mą, kaip Italijoj ir Vokietijoj. 
Ten irgi visoki piniguočiai turi 
gan pelningą ir saugų gyvenimą. 
Kaip ir Italijoj, ten jie gali 
lupt darbininkams devynis kai
lius visokiais būdais: mokėda
mi mažas algas, lupdami dide
lius nuošimčius už visokius 
kreditus ir paskolas, be kurių 
darbininkai jokiu būdu negali 
gyventi. O ką jau kalbėti apie 
kalėjimus, kur darbininkai pū
domi sugrūsti. Juk tai nėra 
joks pagerinimas ekonominio 
gyvenimo darbininkams. Juk 
tai yra dar didesnė gyvenimo 
kankynė, uždėta darbininkams 
ant sprando per buržuazijos 
diktatūra. . zKoks tai yra skirtumas tarp 
fašistų-buržuazijos diktatūros ir 
darbininkų diktatūros, kaip So
vietų Sąjungoj. Sovietų Sąjun
goj darbininkams algos kyla, 
kainos ant gyvenimo reikmenų 
puola, ir viskas kitas gerėja. O 
prie fašizmo viskas grimsta • 
skradžion žemės — ypatingai 
darbininkų gyvenimas. . .

—A. Gilman.

ŠYPSENOS
Pietūs už Du Centu

Bedarbis turėjo visų pini
gų -tik du centu. O valgyt 
taip labai norisi. Įėjo jis į 
vienų rėštoraną ir klausia < 
patarnautoja:

“Ar aš galiu gaut už sa
vo pinigus pavalgyti?”

“O, taip, ko tik norite,” 
atsakė patarnautojas.

Bedarbis užsisakė pietus, 
kokie jam patiko, ir paval
gęs, paduoda patarnautojui 
2 centu.

Patarnautojas jam sako:
“Jūsų suvalgyti pietūs 

kainuoja 75 centai.”
Bedarbis jam atsakė:
“Jūs gi man sakėte, jog ' 

aš galiu už savo pinigus pa
valgyti. Čia gi tai visi ma
no pinigai...”

Gudrus Atsakymas
Po ilgo nesimatymo, susi

tiko du draugai, Petras* ir 
Jokūbas.

“Ei, Petrai, senai besima- 
tėm, gal bent .-užfundysi ką 
nors?” užkalbino Jokūbas.

“Atleisk, Jokūbuti, aš 
šiandien ne tomis kelnėmis 
apsivilkau,” pasiteisino Pet
ras.

Surinko F. P. Malkaitis.

Dalis žiūrovų to8 40,000 žmonių minios, kuri buvo susirinkusi Maskvoj pažiūrėti arklių lenktyn
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Draugo Piecko Pranešimas VII Kongrese
(Musų Specialio Korespon.)

Socialistų Darbininkų Pasu- Sovietai gi galėjo apimti priklauso darbininkų kovosime. Ir Austrijos Kompąrti-
1 •  • T) 1 JĮ J. _ _J 'l~ __ * 1 IT 1 T i i • T" • A -ji •• ikimas į Bendrą Frontą su darbininkų klesos daugumą rezultatai. Jeigu Austrijoj 

Komunistais z. ’ J 1 ' ’ ’ ...............ir sovietų vadovaujama ko- ir Ispanijoj ginkluotų dar-
Du faktoriai nusakė ta tTdaU^-SekTi"’,KininHU metu būtų

darbiniu- ?esne’ Kaip Ispanijos, taip i buvusios stiprios masinessocialdemokratu
kų pasukimą:

. V Sovietų Sąjungos so- sukilimas laimėti negali, jei- 
cialistinės statybos pasise- gU jam vadovauja socialis- 
kimai, pasireiškę pirmosios tai. _.T 1
ir antrosios . penkmetinės tik komunistams vadovau- 

a sėkmingam vykdyme ir 2) i jaut.

ir Austrijos ginkluotos ko
vos parodė, kad ginkluotas

e fašizmo laimėjimas Vokieti-' 
joj ir Vokietijos socialde
mokratų politikos bankro
tas. Kame pasireiškė tas 
pasukimas? Visų pirma jis 
pasireiškė susidaryme ben
dro komunistų ir socialistų 
darbininkų fronto (tiesa, 
oficialiai niekur nepasirašy
to bendro fronto) Leipcigo 
bylos metu. Toliau tas pa
sukimas pasireiškė aktin
goj, su ginklu rankoj, ko
voj socialdemokratų ir ko
munistų darbininkų prieš 
nacionalinį fašizmą (kovos 
Australijoj ir Ispanijoj).

* w Ir visgi Austrijos ir Ispa
nijos proletarai nelaimėjo. 
Priežastis to nelaimėjimo— 
socialdemokratų vadų poli
tikoj. Ispanijos socialdemo
kratų vadai atsisėdę minis- 
terių kedėse balsavo už kre
ditų . išplėtimą pilietinei 
gvardijai, paliuosavo iš ka- 
jimo monarchistą San-Chur- 
cho ir pastatė jį priešakyj 
tos pilietinės gvardijos, kad 
jis gintų respubliką. Jie ne
nuginklavo fašistų, o išlei
do įstatymus prieš komunis
tus, kuriais dabar buržuazi
ja teisia Asturijos kovoto
jus, kaip komunistus, taip ir 
socialistus. Žemė dvaruose

0 nebuvo išdalinta bežemiams 
ir* mažažemiams, o palikta 
dvarininkams. Burgžuazijai 
buvo duota pilna laisvė or
ganizuotis. Ispanijos social
demokratų vadai gynė pri
vatinę nuosavybę, gynė dva
rininkus, bažnyčią, buržua
ziją. Visai ne taip elgėsi 
bolševikai 1917 metais Rusi
joj. Jie šaukė valstiečius 
dalintis dvarų žemę nelau
kiant Steigiamojo parla
mento leidimo, jie ginkla
vo proletariatą, jie dezorga
nizavo buržuazijos jėgas. Ir 
dėlto jie laimėjo.

Kada Austrijoj prasidėjo 
darbininkų sukilimas prieš 
buržuazinę valdžią, Austri

joj nebuvo revoliucinės situ
acijos. Bet Austrijoj 90% 
darbininkų ėjo paskui soc.- 
demokratų partiją. Nežiū
rint to, socialdemokratų va
dai netraukė darbininkų į 
kovą prieš buržuazijos puo
limus, o žingsnis po žings
nio atidavinėjo 1918 metų 
revoliucijos užkariavimus. 
Socialdemokratų vadai su
tiko išplėsti prezidento tei-

• sės, susiaurinti konstitucija, 
sutiko dalinai nuginkluoti 
savo karinę organizaciją 
Šucbundą. Socialdemokratai 
neruošė masių prie kovos 
kai prasidėjo sukilimas, jis 
buvo ne klesos sukilimas, o

.tik nedidelių kariniu orga
nizacijų sukilimas. Iniciaty
vą pradėt mūšį s. d. vadai 
taip pat atidavė į buržuazi
jos rankas. Kovotojai ne
turėjo aiškių tikslų, už ką 
jie kovoja, jie tik gvnėsi ir 
gynė savo namus. Kaip Is
panijos, taip ir Austrijos s. 
d. vadai buvo prieš sovietų 
kūrimą. Ispanų socialistas 
Kabaljero įrodinėjo, kad už
tenka socialistų partijos įy 
jų profsąjungų. Tuo tarpu 
tos organizacijos apėmė tik 
darbininkų klesos mažumą.

kompartijos, tų mūšių re
zultatai būtų visiškai kiti. 
Periodas nuo VI iki VII 
kongreso yra charakterin
gas tuo, kad šiame periode 
įvyko persilaužimas darbo 
masių tarpe į revoliucinės 
kovos pusę; šiame periode 
greitai augo kompartijų 
įtaka masių tarpe ir kartu 
šiame periode kompartijos 
stiprėjo organizaciniai ir 
politiniai. Kompartijos stip
rėjo visų pirma negailestin
gai kovodamos į du frontu, 
prieš dešiniuosius ir kai
riuosius nukrypėlius.

Džiuginantis faktas yra 
tas, kad visose kompartijose 
išaugo kadrai. Tik prisimin
kime tokius kovotojus, kaip 

'Dimitrovas, Rakoši, 
kainenas ir kt. Vokietijos 
draugai nežiūrint to, kad 
slaptajai policijai dažnai pa
sisekdavo sudaužyt centrą, 
sugebėjo ir be direktyvų, iš 
centro atstatinėt savo orga
nizacijas ir vadovauti dar
bininkų kovai. Atsiminkim 
Chinijos draugus, kurie daž
nai jauni būdami taip sėk
mingai vadovauja didžiu
liam sovietiniam judėjimui, 
sėkmingai atmuša Čankaiše- 
ko armijų atakas prieš rau
donąją armiją.

Komunistų internacionalo 
idėjos laimi visur. Ne iš ge
ro net dalis socialdemokratų 
vadų ėmė pripažint reika
lingumą proletariato dikta
tūros, ėmė pripažint sovieti
nę valstybės valdymo for
mą, reikalingumą pravest 
gamybos priemonių konfis
kaciją ir nacionalizaciją ir 
t.t. Tai parodo, kad komu
nistų obalsiai lieka vis la
biau masių obalsiais. Šian
dien komunistų darbui dir
va yra tokia gera, kaip nie
kuomet dar nebuvo. Užtat 
buržuazija deda visas jėgas, 
kad sukliudyt komparti
joms užkariaut darbininkų 
klasės daugumą. Iš 67 Ko- 
minterno sekcijų tik 22 vei
kia legaliai ar pusiaulega- 
liai (iš jų tik 11 pačioj Eu
ropoj). Visos kitos 55 par
tijos dirba sunkiose palėpės 
sąlygose.

Dabar komunistų uždavi- 
nis daugiau negu bet kada 
aiškint masėms Kominterno 
programą, strategiją ir tak
tiką, kurios išlaikė prieš is
toriją egzaminus. Visomis 
galimomis priemonėmis ro
dyt, kaip buržuazija apgau
dinėja mases, parodyt, kad 
buržuazijos ir fašistų skel
biama “tautinė vienybė” — 
ne kas kita, kaip vienybė 
saujelės kapitalistų ir fašis
tų vadų, tunkančių darbo 
masių sąskaiton. Reiškia 
išaiškint masėms, kad jų no
ras sudaryt vieną proletari- 

vra ta jėga, kuri gali radi- ato partiją galima jvykdint 
kaliai uaererinti darbo ma- tik remiantis viena, revoliu- 
siu padėtį, kad tik sovietai iCine programa, strategija ir

jis gali būti laimėtas

Franci jos kompartijos 
nuopelnas tas, kad ji laiku 
sugebėjo išjudinti mases iš- 
stot prieš fašizmą ir atremt 
jo puolimą. Franci jos dar
bininkai bendro fronto pa
matais išstojo prieš fašizmą 
jau 9 ir 12 vasario 1934 m. 
Tada buvo atmušti pirmi fa
šistų mėginimai paimti val
džią. Tas laimėjimas padi
dino darbininkų traukimą į 
bendrą frontą ir socialdemo
kratų partija buvo privers
ta sudaryt su komunistais 
tą bendrą frontą. Francijos 
kompartijos iniciatyva ben
dras frontas buvo išplėstas 
iki bendro antifašistinio 
liaudies fronto, pritraukiant 
prie jo ir radikalus, smul
kiosios buržuazijos atsto
vus. Tai sustiprino Franci
jos proletariatą, ir sunkina 
buržuazijai imtis fašistinių 
valdymo metodų.

Francijos pavyzdį seka ir 
kitos šalys. Štai maža Ang
lijos kompartija bendro 
fronto pamatais išvedė 1934 
m. rugsėjo 9 d. 150,000 dar
bininkų į gatvėj, o šiemet 
sausio ir vasario mėnesiais 
išvysčius platų judėjimą 
prieš bedarbių įstatymą pa
sisekė neprileist prie prave- 
dimo II įstatymo dalies. Del 
bendro fronto taktikos tai
kymo Amerikos revoliucio
nieriams pasisekė pasiekti 
sprendžiamos įtakos Ramio
jo vandenyno pakraščio jū
rininkų streike, o taip pat 
visuotinam San Francisko 
streike.

Bendras frontas—tai ma
sių pasukimas nuo refor- 
mistinės prie revoliucinės 
politikos. Tas faktas turi 
didžiulės pasauliniai istori
nės reikšmės. Tai pirmas 
žingsnis prie pašalinimo 
darbininkų klasės susiskal
dymo ir prie sudarymo vie
nos revoliucinės proletaria
to partijos. Apie tokios 
partijos sudarymą jau eina 
kalbos Austrijoj, Franci] o j 
ir kai kuriose Pabaltos ša-

Kinijos sovietinis judėji
mas rodo kelią visam kolo
nijų pasauliui. Sėkmingas 
sovietinio judėjimo vysty
masis Kinijoj parodo, kad 
kolonialinėj šalyj galima re
voliuciniai demokratinė dar
bininkų ir valstiečių dikta
tūra, kuri kartu garantuoja 
buržuaziniai demokratiškos 
revoliucijos peraugimą i so
cialistine. Plačiosios kolo
nijų darbo masės vis labiau 
įsitikina, kad tik sovietai

gali apginti Kinijos čielvbę 
ir nepriklausomybę nuo im
perialistų pasikėsinimo.

“Šis darbininkų judėjimo 
pakilimas ir išaugusi masių 
valia kovai už socializmą ro
do, kad visam pasaulyj brę-' politiniai, 
sta revoliucinis krizis.”

Padėtis Komintemo
Sekcijose

taktika. Reikia pereit visu 
frontū puoliman prieš re- 
forniizmą.

Visos kompartijos per pa
skutinius metus žymiai iš
augo kaip skaičium, taip ir 

Tik jos dar ne 
.visuomet pakankamai orga- 
■ nizaciniai s u t v i r t ėjusios. 
‘Dar daug kur bijosi įsileist 
į partiją buvusius, socialde-

Nuo masinės, kovingos mokratus. Austrijos pavyz- 
kompartijos buvimo daug dys rodo, kad tai tuščia bai-

jos delegacijos dauguma 
VII kongrese susideda iš 
nesenai buvusių socialdemo
kratų aktyvistų, šiandien 
aktingai kovojančių kom
partijos eilėse. Pagrindinis 
kiekvienos partorganizaci- 
jos principas — tamprūs ry
šiai su masėmis, traukimas 
tų masių visais galimais bū
dais į kovą. Partorganizaci- 
jos turi remtis įmonėmis ir 
svarbiausiomis gamybos ša
komis. Kompartijos turi 
smarkiau dirbti tarp mote
rų ir tarp jaunimo, o taip 
pat reformistinėse ir fašis-

Žymiai sustiprėjo per šį pe
riodą Ispanijos Kompartija. 
Franci jos Kompartija tris 
kartus* išaugo. Visos tos 
partijos vieningos kaip dar 
niekuomet nebuvo vienin
gos.

Pasaulio Vystymosi ir Pa
saulines Revoliucijos 

Perspektyvos

Kapitalizmo sistema su
krėsta pasaulinio ekonomi
nio krizio, augančio revo
liucinio judėjimo ir dauge
ly) šalių pastebimų politinio 
krizio simptomų. Tuo tar
pu proletariato jėgos žy
miai sustiprėjo.

Milžiniški SSRS socialis
tinės statybos pasisekimai 
turi didžiausios įtakos vi-

tinėse profsąjungose. “Mū- sam darbininkų judėjimui, 
sų obalsis kovoj už proleta
riato daugumos užkariavi
mą komunistų partijos pu
sėn skamba: plačiau frontą, 
giliau į visas masines orga
nizacijas. Mūsų darbo užda- 
vinis partijos viduj toks: 
partijos stiprinimas ir par-

daugiausiai prie kapitalisti
nių šalių darbo masių pasu
kimo į revoliucinę kovų. So-

! tiniU organizacijų politinio 
lygio pakėlimas.”

Vokietijos Kompartija lig- 
šiol stambiausia Kominter
no sekcija kapitalistinėse 
šalyse, nežiūrint to, kad ji 
buvo sugrūsta į palėpę. Fa
šizmui jos nepasisekė su
daužyti ir nepasieks. Aust
rijos Kompartija iš mažos 
partijos šiandien paliko va
dovaujanti Austrijos prole
tariato partija. Didžiulės 
reikšmės turi ir Indijos 
Kompartijos susi kūrimas.

—nuo didžiosios francūzų 
revoliucijos 1789 metais — 
iki atėjimo to laiko, kada 
visoj Europoj praėjo bur
žuazinių revoliucijų ban
ga, galutinai sunaikinusi 
feodalizmo valdžią, reikėjo 
nepilnų 50 metų, tai nuo 
pirmos socialistinės revoliu
cijos — didžiosios Spalio 
Revoliucijos 1917 metais — 
laimėjimo iki socializmo lai
mėjimo visam pasaulyj Į 
reiks ne daugiau, o žymiai I 
mažiau laiko.”

Kapitalizmo sistema su
silpnėjo, bet be kovos ji ne
pasitrauks. Del visos eilės 
priežasčių rinkos kapitaliz
mui šalies viduj siaurėja.

liucinės bangos nuslugimo. 
Priešingai, tai tik paaštrins 
kovą tarp įvairių buržuazi
jos grupių, kurių kiekviena 
norės, praturtėti iš gerėjan- 
čios konjunktūros, paaš
trins kovą tarptautinėj are-» 
noj, nes vienos šalies pakili
mas galimas tik kitos šalies 
saskaiton. v

“Visa tai aštrins visą po
litinę padėtį, karo pavojus 
augs, masių netikrumas sa
vo rytojaus diena nemažės.. 
Tai reiškia, kad — kaip ne- 
susidėtų artimiausių metų 
ekonominis vystymasis — 
kapitalizmo puvimas nuėjo . 
taip toli, kad rimtas kapita
lizmo padėties pagerėjimas z

Daug kas kliudo ir ūkiškų jau nebegalimas. Tai reiš- 
santikių plėtimuisi tarp ka
pitalistinių salių. Tai siau
rina ribas galimam pramo
nės gamybos pakilimui. 
Trys metai ypatingosios de- 

i presijos neprivedė kapita-
cializmo pergalė Sovietų Są- lizmo Prie įėjimo. Del vi- 
jungoj pasuko darbo mases so$ ej^.s Priežasčių .dauge- 
į komunizmo pusę, ji prives tyje šalių aiškiai viršija ten- 
prie socializmo laimėjimo i dencijos ^tolimesniam. ypa- 
visam pasaulyj. “Reikia tik tingos rūšies depresijos už- 
taikos, užtikrinančios gali-i tęsimui, ir, tikriausia, po 
mybę naujiems socializmo trumpalaikio, netoligaus at- 
laimėjimams SSRS, reika-j skirose .šalyse ir šakose, ga
lingos tik galimybės, kad i mybos išsiplėtimo, seks nau- 
šviesti ir organizuoti kapi- < Ji ekonominio krizio prie- 
talistinių šalių darbo mases,' puoliai.
reikalinga tik komunistų j Nors kai kuriose šalyse 
energija, valia, atsidavimas; kapitalistinis ūkis gali dar 
kovai už socializmą, — ir j pagerėti ir palengvinti tos 
mūsų laimėjimas pasauliniu šalies buržuazijos padėtį, 
maštabu istoriniai trumpu bet aštrėjant kapitalizmo 

bendram krizini, tas page- 
Ir jeigu nuo pirmos tik- rėjimas negali privesti prie 

ros buržuazinės revoliucijos stabilizacijos ir prie revo

laiku bus užtikrintas.
cc

kia, kad visas kapitalizmo 
vystymasis veda prie revo
liucinio krizio brendimo.”

Buržuazija j ieško išeities 
fašizme ir kare. SSRS ir 
kapitalistinių šalių proleta
riatas bendromis jėgomis 
gali neprileisti prie naujo" 
imperialistinio karo. Jeigu' 
jiems pasiseks nors kiek 
atitraukti karą, tai tas duos 
proletariatui galimybės ge
riau sustiprint savo pozici
jas, dar labiau padidės SS
RS galybė ir tas sudarys pa
togesnes sąlygas imperialis
tinio karo pavertimui į sėk
mingą revoliuciją. Jeigu vis
gi iškils karas, jis atneš ne
paprastas kančias visiems • 
darbo žmonėms. To darbo 
žmonės ilgai nepakęs. Ka
ras dar labiau paaštrins kla
sinę kovą. “Imperialistų

(Tąsa 5-tam pusi.)

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

Nedėliojo, 1 d. Rugsėjo (September), ®
Ant rytojaus bus Labor Day šventė, tad daug svečią atvyks iš kitu miestą. 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 pėdą maudytis. Pradžia 10 vai. ryto, programa—5:30 vai.
r*

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

MCI?5 Paskirta Dovanom Prie Jžangosj DovanŲ Bus 91 P n n h
WW'I Išanksto įsigykite įžangos bilietukus ir gaukite vieną iš dovaną. ■ VU v II

$7 5 W Pirma Dovana; Veik Visos Dovanos I Pinigais
DAINŲ IR SPORTO 

PROGRAMA
Aido Choras, iš Brooklyn©

Sietyno Choras, iš Newarko

Merginą Oktetas, iš
Wyoming, Pa.

Lyros Choras, iš Philadelphijos

Mainierią Kvartetas, iš 
Shenandoah, Pa.

Lyros Choras, iš Shenandoah

Rusą Darbininką Choras, iš 
Philadelphijos

Italą Atletą Grupe, iš 
Philadelphijos

Akrobatės Šokikės, iš Phila.
<»

A. Bimba kalbės

735 Fairmount

BUSES LEAVE
From* Phila. City buses will go 

following places:
North Side

Avenue and €58 North 10th Street; 
South Side—143 Pierce St. and 1331 
So. 2nd St.; Richmond—2715 E. Al
legheny Ave., and 28th and Poplar 
Sts.; Frankford—4647 Melrose St.; 
So. West Phila.—7928 Harley St.

DIRECTIONS: Going from Phila
delphia passing the Delaware Bridge, 
turn to your right into Broadway. 
Reaching the first circle turn to 
left, at the second circle turn to 
right, to route 47. There follow the 
picnic signs. Also you can reach the 
park going to White Horse Pike 
circle, then tum to route 130, and 
go to the first circle and there turn 
to your left to route No. 47.

Buses leaving from Philadelphia, 
fare is 40c round trip. For further 
information, call or write 735 Fair
mount Avenue. • .

KALBĖS A. BIMBA. GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
* %
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HUDSON, MASS.
Hudsono lietuvių Piliečių Kliubas 

rengia milžinišką pikniką, kuris į- 
vyks nedėlioj, 25 d. rugpjūčio, Scan
dinavian Club ant Fort Meadow, 
Marlboro ežero, tarp Hudson ir

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

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

gai dalyvaut, nes bus puikus pikni
kas, galėsite linksmai laiką praleist 
prie didelio ežero, yra puiki svetai
ne šokiams, ir turėsim gerą orkestrą. 
Galėsite linksmai pasišokt. Prie Šito 
viso gražumo turėsim programą, ska
nių valgių ir 'gėrimų. Visi būsite pil
nai užganėdinti.

Kviečia HLP Kliubas.
(195-197)

LAISVE

gyvena- 
nepri-

šių die- 
konsta-

jai reikės ir čia atsisveikinti.
Greta kovos už pinigus ši 

unija jau steigia ofisus Schuyl
kill paviete del organizavimo 
savo lokalų ten. Du metai at
gal kun. Curran buvo Maloney 
pataręs tą daryti, sakydamas: 
“Kaip tu gali savo org. vadin
ti visos valstijos, kada tu netu
ri nei vieno pavieto gerai su
organizavęs? Maloney dabar 
atsiminė ir pradėjo “plėsti vei
kimą,“ jeigu taip galima išsi
reikšti.

Tai tiek iš po unijos pasto
gės.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos Jaunimo Sąjungos 

Suvažiavimas
KAUNAS. Birželio 30 d. 

Kaune įvyko XII-tas visuo
tinas Lietuvos Jaunimo Są
jungos skyrių atstovų suva
žiavimas. Dalyvavo apie 
100 delegatų iš įvairių kraš
to vietų ir nemažas skaičius 
svečių. Suvažiavimas ap
svarstė visą eilę opiausių 
krašto kultūros ir jo žmo
nių švietimo klausimų. Kon
statuota, kad dabartinėmis 
sąlygomis Lietuvoje liau
dies švietimo darbas labai 
sunkus. Viena kliūtis—eko
nominis krizis, kita—truk
dymai, kurių tenka patirti 
iš įvairių liaudies susiprati
mo ir apsišvietimo bijančių 
jėgų.

PHILADELPHIA, PA
A.L.D.L.D. 141 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks 25 d. rugpjūčio, 10 
vai. ryte, 298 E. Moyamensing Avė. 
Visi draugai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti, taipgi nepamirškite užsi
mokėti duokles už 1935 metus. Ku
rie turite paėmę “L.” pikniko įžan
gos tikietų malonėkite sunešt, nes 
Sept. 1 įvyks piknikas—turim visus 
surinkti.

J. Baranauskas.
(196-197)

Reikalauja Civilinių Laisvių
KAUNAS. Įvykęs šiemet 

Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
suvažiavimas, be kitų, vien
balsiai priėmė sekančią re
zoliuciją del Lietuvos žmo
nių kultūrinės būklės: “Lie
tuvos Jaunimo Sąjungos vi
suotinis skyrių atstovų su
važiavimas, įvykęs Kaune 
1935 m. birželio 30 d., ap
svarstęs kultūrinę 
nų Lietuvos būklę, 
tuoj a, kad:

1) nežiūrint, jog 
me aštuonioliktus
klausomybės metus, lietuvių 
tautos kultūrinis lygis te
bėra labai žemas;

2) šio žemo tautos kultū
rinio lygio pagrindinė ir 

I svarbiausia priežastis yra
Suvažiavime i š r i n k t a1 SUvaržymas Lietuvoj žmo- 

nauja L. Jaunimo Sąjungos'ngms pilietiniu laisvių. Ka- 
Centro Valdyba, kurią da-|C]angi kultūra'ir gerbūvis 
bar sudaro: žurnalistas, tega]i klestėti tik ten, kur 

redakto- žmončs yra laisvi tvarkyti“Laiko žodžio” 
rius Justas Paleckis—pirmi
ninku; buv. mokytojas, ko
operatininkas Kazys Rau
donikis—vice-pirmininku ir 
iždininku ; žurnalistas, 
“Jaunimo” redaktorius—
Petras Kežinaitis, — sekre
torium; stud, medikas Ve- 
čislovas Kuraitis, advoka
tas, buvęs Seimo narys 
Aleksandras Tornau, peda
gogas Juozas Geniušas, žur
nalistas Mečius Gedvilas, 
stud, ekonomistas Juozas 
Vaišnoras ir stud, humani
taras Valerijonas Knyva— 
nariais.

Už Ką Baudžia?
SKOVAGALIAI (Simno 

v.) Liepos 27 d. Simno vals- 
' čiaus . viršaitis Barauskas 
pranešė Lietuvęs Jaunimo 
Sąjungos Skovagalių' sky
riaus valdybai, kad jis nu
baudęs skyriaus, pirminin
ką V. Želionį 20 litų, o sek
retorių V. Juškauską 10 
litų pinigine bauda už tai, 
kad skyrius pastatydinęs sa
vo namus, skirtus viešam 
kultūriniam naudojimui, be 
reikiamo leidimo. Skyriaus 
valdyba viršaičio nutarimą 
apskundė Alytaus apskrities 
viršininkui, nes leidimą sta
tytis namus skyrius turė
jo, tik buvo gavęs jį pavė
luotai.
Niekur Teisybes Negauna
BIRBELIŠKĖ (Raseinių 

apskr.) Šio kaimo sąmonin
gieji jaunuoliai norėjo įs
teigti L.J.S-gos skyrių. Ke
lis kartus prašyta leisti po
licijai sušaukti steigiamąjį 
susirinkimą, bet policija nei 
vieno karto neleido. Tada 
penki steigėjai pasitarę nu
tarė įsteigti skyrių be susi
rinkimo ir, surašę atatinka
mą pareiškimą, pasiuntė jį 
L.J.S-gos Centro Valdybai, 
prašydami jų skyrių įregis
truoti. Centro Valdyba pa
siuntus įregistruoti skyrių 
pas Apskr. viršininką, kaip 
to įstatymai reikalauja, Ra
seinių apskr. v-kas įregis
truoti skyrių atsisakė ir dar 
nubaudė skyriaus steigėją 
A. Gudžiūną 100 litų arba 
dviem savaitėm arešto už 
tai, kad jis neva padaręs 
slaptą susirinkimą. A. Gu
džiūnas apskundė apskri
ties v-ko nutarimą vidaus 
reikalų ministeriui, bet mi- 
nisteris skundą atmetė. A. 
Gudžiūnas skundžiasi dabar 
Vyr. Tribunolui, nes Vyr. 
Tribunolo yra išaiškinta, 
kad pasitarimui ar posė
džiui, kuriame dalyvauja 
nedaugiau 5 asmenų, polici
jos leidiiho nereikia. (JST).

Šitie jūreiviai yra teisiami del to, kad jie pasirodė smarkiais laivo “Bremen” 
anti-fašistinej demonstracijoj. Iš kaires j dešinę: George Blackwell, William 
McCormack, Robert Rhodes, William Bailey, William Howe, John Wilson ir 

\ Thomas Alois.

giausių ir aktyvesnių drau- nedrįsdama pult eisenos, 
gų. Jis organizavo netur- bandė išprovokuoti paniką, 
tingus studentus kovai už liepdama autobusams va
jų ekonominius reikalus, j žiuot tiesiai įz minią, 
prieš universiteto fašizaci- 
ją. 1933 m. buvo neturtin
gųjų studentų frakcijos at
stovybėj narys. Neilgai jam 
teko studijuoti. Kaip ir 
tūkstančiai kitų neturtingų 
studentų, jis, neturėdamas 
lėšų, metė mokslą. Pasto
vaus darbo negavęs, visą 
laiką pusbadžiai gyveno iš 
pamokų. Bet nei vargas, nei 
skurdas nepalaužė jo dva
sios. Jis pasiliko ištikimas 
savo idejai-komunizmui. Ir 
iki paskutinės dienos, kol 
žiauri mirtis neišplėšė jo iš 
mūsų tarpo, jisai buvo pir
mose kovos eilėse. Paskutinį 
laiką jis dirbo tarp darbi
ninkų: tai jis tepliorių prof- 

; sekretorius, tai 
skaitytojam, kaip Lietuvos renka streikuojantiems au- 
fašistai elgiasi su tais žmo- I ‘ 
nėmis, kurie visą laiką buvo 
jiem artimi, — valstybiniai 
nusistačiusiais ž m o n ė mis. 
Juk Jaun. Sąjunga yra liau- 
dininkiško pobūdžio orga
nizacija, buržuazinė organi
zacija. Betgi fašistai ir jo
je mato pavojų sau! Šiuo 
tarpu Lietuvos Komunistų 
Partija šaukia visus Lietu
vos darbo žmones sudaryti 
platų liaudies frontą kovai 
prieš fašizmą ir uz gynimą 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Lietuvos Jaunimo Sąjunga 
turėtų prie to prisidėti, jei 
jai rūpi šalies ateitis.

savo politinį, medžiaginį ir 
dvasinį gyvenimą taip, kaip 
jie patys nori, todėl suva
žiavimas:

(1) griežtai protestuoja 
prieš visų pilietinių laisvių 
Lietuvoje varžymus, ir

2) reikalauja spaudos, or
ganizacijų, susirinkimų ir 
sąžinės laisvės.

“Laisvės” Redakcijos Pa
staba.—Viršpaduotos žinios 
iš Lietuvos yra pagamintos 
ir prisiųstos pačios Lietuvos 
Jaunimo Sąjungos C. Valdy
bos. Jinai siuntinėja ameri
kinei spaudai bendrus cir- 
kuliorus apie . savo veiklą. 
Mes įtalpiname šias žinias .......
tikslu, kad parodžius mūsų 1 sąjungos

bet 
tvarkingas demonstrantų 
laikymasis sutrukdė polici
jos provokavimus. Prie ka
po buvo pasakyta keletas 
kalbų ir sudainuotas laido
tuvių maršas. Iš minios pa
sigirdo keletas obalsių: “Ša
lin fašistų diktatūrą, tegy
vuoja Lietuvos Komunistų 
Partija. Valio.” Obalsiai 
buvo minios pagauti. Su pa
keltais augštyn kumščiais 
susirinkusieji šaukė “Šalin”,

Tas pats draugas J. S. trok
šta daugiau žinių iš angį, sun
kaus gyvenimo ir pajieško ko
respondentų, kurie, jo many- Marlboro. Kviečiam visus skaitlin- 
mu, “pasislėpė vakacijose.” 
Geriau draugas sakytų, kad 
reikalauja daugiau darbo iš 
mūs, nes, man rodos, kad d. 
Veisiejiškis ir Požeminis dir
bame gerokai rankoves pasi
raitoję. Gaila yra trokštančių 
žinių, bet pasigailėti reik ir tų, 
kurie renka žinias—korespon- 
d e n t ų. K o r e spondento už
duotis nėra lengva del kelių 
priežasčių. Viena, kad mes 
mažamoksliai, o antra ir di
džiausia šioj plačioj anglies 
kasyklų apiel., tai susisieki
mo brangumas neturint savo

o “valio” už Lietuvos Ko
munistų Partiją toli nuai
dėjo už kapų ribų. Policija 
nedrįso sklaidyf susirinku
sių. Tik pribuvus policijos 
rezervui, kuomet jau dides
nė dalis buvo išsiskirsčius, 
policija patikrino keleto as-! mašinos. Kad parašyti koresp.,

*• vieną kitą į tai reikia gauti žinių. Kad Įmenų pasus ir vieną kitą j tai reikia gauti 
areštavo. Draugo Kraveco i’ gauti žinių, tai reikia daugelyj 
laidotuvės parodė, kokią di-1 vietli pačiam būti, kur randa- 
delę neapykantą Lietuvos ]si veikimas, darbin. judeji-> 
darbo masės yra persisėmu- jmas; vn,1“° 
sios prieš fašistų valdžią ir|v°°’ 
kokios didelės . simpatijos 
darbo masės turi LKP.ANGLIES DULKES

, darbiu.
; reikia turėti ausis atida- j 

i ras; liežuviui duoti laisvę ir 
; gerą įrengti patalpą po kepu
re. Taip tiktai teghli suverti 
korespondenciją. Beje, turi ir 
sekti kasdieninę lokalinę spau
dą bei reikalingą tavo žiny
nui ir tolimesnę.

Tokios sunkenybės tatai pa-i 
retina korespondencijų pasiro- 

už

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštytiems 

ir kitokioms pargins 
Saukit* dien« nakt|

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tragingai Žuvo Du Lietuvos 
Komunistę Partijos Nariai

KAUNAS.—Liepos mėn. 
1 d. tragingai žuvo draugai 
A. Kravecas ir Š. L. Abram- 
šonas. Mūsų partija nusto
jo dviejų atsidavusių komu
nizmui kovotojų. Jų trum
pas, bet aistringas, pilnas 
kovos gyvenimas tegu būna 
pavyzdžiu visiėmš darbinin
kams ir darbo inteligen
tams.

Drg. Abramsonas smul
kių prekybininkų.sūnus, gi
mė 1914. Jurbarke baigė 
gimnaziją. 1932 m. atvažia
vęs Kaunan ir stojo univer
sitetan. Maždaug nuo to 
laiko pradeda dalyvauti re
voliuciniame judėjime. Lie
pos 1 d. tragingai žuvo, 
gelbėdamas drg. Kravecą. 
Nemokėdamas plaukt jis, 
pamatęs savo draugą pavo
juj, metėsi į Nemuno ban
gas ir prigėrė/

Drg. Kravecas, kilęs iš 
smulkiaburžuazinės šeimos, 
gimė 1911 m. Savo uždirb
tais pinigais baigė gimna
ziją. Universitete pasižy
mėjo, kaip vienas energin-

kų, tai ^-padeda darbinin
kams streiko ruošime,-visur 
buvo galima matyt jo ener
gingą figuravimą ir šypsan
tį veidą.

Draugai Kravecas ir Ab
ramsonas davė pavyzdį ne- 
palaužamų komunarų, ku
rie visą savo gyvenimą su
rišo su darbininkų klase ir 
jos kova.
Draugo Kraveco Laidotuves 
—Milžiniška Darbininkų So

lidarumo Demonstracija
Liepos 3 d. įvyko pasken

dusio drg. Kraveco laidotu
vės, kurios virto milžiniška, 
drausminga darbininkų jė
gos ir solidarumo demons
tracija. Jau nuo 1926 m. 
Kaunas dar nematė tokios 
gausios darbininkų demon
stracijos. Prie žydų ligo
ninės, iš kur turėjo prasi
dėt laidotuvių eisena, susi
rinko apie 1,000 žmonių, 
daugiausia darbininkų, bet 
einant gatve minia išaugo 
arti 2,000 žmonių. Išsirikia
vusi tiesiom eilėm minia už
plūdo visą gatvę ir net iš 
dalies teko nutraukt.judėji
mą. Buvo nešama daug gė
lių, keletas vainikų (stu
dentų, tepliorių, odininkų, 
moksleivių ir kt.). Raudoni 
kaspinai plevėsavo kaip vė
liavos. Draugai nešė karstą 
ant pečių. Aplink karstą ir 
vainikus draugai ir pažįsta
mi sudarė kelių šimtų met
rų grandinę. Su skausmu 
širdyj, gilioj tylumoj, ėjo* 
paskui draugo karsto darbi
ninkai ir drauge inteligen
tai. Prie nuovados paste
bėjus didesnį policijos susi- 

' būrimą, prie karšto ir gran
dinės priešakyj tvarkingai 
susispietė stipresni ' vyrai. 
Demonstrantuose buvo tvir
tas pasirįžimas atremt po
licijos užpuolimą. Policija

Permainos UMWA 1-me Dis- 
trike. Viršininkų Algos. Ką 
Veikia Streiko Derybų Ko
misija? Ką Veikia Naujoji 
Unija? Trukumas Žinių iš 
Angį. Kovų ir Jų Gyvenimo.

tautinių algų prisideda kiti de-

Mirus 9-to distrikto prez. C. 
Goldenui pasidarė spraga ne 
tiktai to distr. viršininkų štabe, 
bet ir “taikymo board e” (Con- 
cialiation Board), kur ši “žu
vis” laikė sekretoriaus vietą. 
“Taikymo boardo” sekr. vietą 
užpildyti likosi paskirtas 1-mo 
distrikto prez. Boylanas. Su 
užėmimu šios vietos šis ponas 
rezignavo iš prezidentystės, 
del nesakomų priežasčių, 1-me 
ditr. šią paliktą vietą užėmė 
vice-prez. M. Kosik, o jo vietą I mizernU3 dol. dienai, o Lewi- 
užpildyti distr. boardas pasi- j so mąšina tūkstančiuose mau- 
skyrė i£ “prinokstančių” eili
nių lokalų prezidentų.

Taigi viršininkai 
nė, bet tose įstaigose veikla 
del angliakasių labo bus ta 
pati. “Taikymo bordą“ ne
bus galima paliuosuoti iš svo- 
timženklių, o distr. kaip buvo, 
taip ir liko lewisines taktikos 
palaikytojas, kuris yra baronų* 
užtarytojas.

Tada ne tik, kad trokštantis ■ 
leitenantas-gubėrnatorius, žinių pats gautų, bet net ir ( 

kur gauna apie $15,000 i me- kitiems suteikti galėtų. “Kais
tus. Vice-prez. F. Murray ėmė vės“ pareikalavimas viso tuzi

no korespondentų šioj apielin- 
er-| kėj ir jų atsiliepimas būtų la-

po $10,000 prie žlugusios NR-
A. O pradžioje tos NRA “< „
os” pats Lewisas ten gaudavoj bai pageidaujamas įvykis. To
po tiek. i dėl atsiliepkite koresponden-

Jcigu numylėtasis angliaka- ■ tais, draugai.
siu vadas J. Mitchell mirda-l Požeminis,
mas paliko $225,000 slaptoj... 
turtelio, tai Lewisui lengva 
bus siekti ir milionas. Akirėgyj 
to, Angį, kovoja ir kraują lie
ja, kad išsikovoti nors kelis

dosi ir laiko ranką su bosų 
sius varge ir katorginiam dar- 

peršimai- be.

Gal kam bus įdomu žinoti, 
po kiek šie vadai gauna algos. 
Na gi vice-prez. gauna $3,- 
737; prez. $4,440, o Boylanas, 
prie naujo darbo, $10,000 me
tams. su pridėčkais išlaidoms. 
O jų “išlaidos” visada viršija 
jų metinę algą. Kalbant apie 
šių mažiukų vadų algas, ne 
pro šalį bus dirstelt į UMWA 
centralinių vadų algas. Kiek 
man teko patirti, seniau visas 
“kabinetas” ir žurnalo redak
torius gaudavo po $10,000, o 
pats Lewisas $12,000 metam 
reguliares algos be išlaidų. 
1923 m., kada kietosios ang
lies konvencijoj už iškovojimą 
dešimtą nuošimtį algos pakėli
mo vienas delegatas davė įne
šimą, kad pakelti Lewisui po
rą tūkstančių dolerių į metus, 
tai šis pasipūtėlis įsižeidė ir 
įnešėjui atsakė: “Pasidėk: 
jeigu bus reikalas, tai štabas 
pats sau algas pasikels.” Ma
tote, jie nuskirtų per angį, al
gų nepaiso, nes jie pasiskirsto

“L.” No. 188, d. J. S. iš 
Nanticoke klausia: “Ką daro

1 klase, kad palaikius angliaka- 
streiko taikymo komitetai?”, 
Atsakymas tiktai yra toks, kad 
tos komisijos liko be darbo po 
to, kaip angliakasiai pareiškė, 
kad streikas baigtas. Gą gi jos 
veiks, juk jau streiko nėra? 
Tiesa, komp. nepildo savo pri
žadų. Bet toji taikymo komi-1 
sija neprižadėjo dirbti iki tol, 
kol komp. išpildys streikierių 
reikalavimus. Jų tikslas buvo 
■angį i ak 
mauti : 
tikslas

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 SoutH 2nd Street

:. maišą ant galvos už- 
ir tą jos padare. Jų 
atsiektas, jos jau. mirę.

pats draugas klausia: 
naujoji unija?” 

šiame

Tas
“Ką veikia
Naujoji unija šiame fronte 
perblokšta. Jos nariai sutiko 
streiką baigti komisijų-apgavi- 
kų akyse, tikrenybėje—sutiko 
pasiduotą komp., laukti, kol 
bus proga gavimui darbo ir 
po gavimui įsirašyti į UMWA. 
Tai grynas faktas, tai nuoga 
tiesa. Dabar šios unijos vy
riausias darbas, tai iškolekta- 
vimas $25,000 per teismą iš 
Glen Alden komp. jos narių 
duoklių. Imtynės advokatų ei
na abiejų unijų. Katra katrą 
nugalės, matysim vėliau. Bet 
daviniai rodo, kad naujai uni-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esantį 

padidinu to
kio dydžio, ko- 

pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

viską, ką nuo angį, iščiulpia
Dar ne viskas. Prie šių tūks- dymą. Kad tam užbėgti

akių, tai “L.” redakcija davė 
sėtkai tūkstančių. Kaip antai, puikų patarimą draugui J. S., 
žiūrėkite, šios unijos sek-ret- kad pats taptų korespondentu. Į 
ižd. T. Kennedy turi ofisą kai
po

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street s > Brooklyn, N. T
Telefonas: EVėrgreen 7-1661
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' LAISVE . Puslapis Penktas

Kelionė iš Amerikos į Kauną
J. Mažeika

Pirmas Pusdienis Normandie Laive
Pirmą pusdienį praleidome su drau

gais del susipažinimo su pačia pagarsė
jusia “jūrų karalaite” laivu Normandie. 
Aprašymui jos įtaisymų ir pačios struk
tūros viduje stinga-trūksta žodžių, kad 
nupiešti, kiek čion dailės ir skonio įdėta. 
Pasirodo, kad French Line arba abelnai 
ir kitos Europos laivų kompanijos, be to 
paprasto godumo del pelnų, visgi dau- 
giaus ir plačiau siekia dailės įdėti, negu 
J. V. laivų kompanijos. Pastarosios sta
to biznį-pelną pirmoj vietoj ir augščiau- 
sioj vietoj.

Dabar žodis apie tuos visus patogu
mus, kurių čia tiek daug įdėta, ir kas 
jais naudojasi. Suprantama, kad tie, ku
rie nė pirštu darbo nėra pridėję prie šio 
laivo budavojimo-įrengimo, čia užima 
puikiausiąją jojo dalį; gražiausiai įreng
tus saliomis, valgyklas, poilsio kamba
rius, kortų lošimo salę, barą-saliūną, ju- 
džių teatrą, bažnyčią ir nesuskaitytus vi
sus kitus jų išlepusiam kūnui patogu
mus. Nors ne jų ranka pastatė, išbuda- 
vojo ir įrengė, visgi toji klasė, kuri ne
žino rankų darbo, yra užvaldžius viską, 
į;as akį veria, su vėliausiais dailės ir 
technikos išpuošimais.

Tos klasės narių nesimatė, kurie su
tvėrė tą visą, kas gražu ir taip patrau
kiančio šiame 3,000 gyventojų plaukian
čiame mieste, apart tarnų-patarnautojų, 
be kurių visgi dykūnai, kad ir kaip no
rėtų, negali apseiti. Aišku, kad I klasės 
“piliečiai” bevelytų vieni be alginių ver
gų gyventi šiame danguje, latrauti ir su 
ponioms-panelėmis ūžti. Dabar kartais 
ir nesmagumo turi, kuomet, pasišaukę 
tarną, užsimiršta jam skambinę. Jam 
pasirodžius, sutinka jį kaip perškadėlį.

Seredos popietį (10 d. liepos) su rusu, 
iš New Haveno, nutarėm užkliūti į “jū
rų karalaitės” žemiškojo rojaus dalį. 
Besižvalgant, žioplinęjant ir kartu no
rint nors dalį sava smegeninėje užregis
truoti tą, ką akis taip atydžiai tėmija, 
tuojaus pajautėme iš dykūnų pusės ne
malonius žvilgsnius. Jie mums davė su
prasti, kad mums čion ne vieta ir kokią 
turim teisę landžioti ir šniukštinėti, kaip 
jie gyvena. Iš visko matėsi, kaip parazi
tai nesijaučia gerai, pamatę iš III klasės 
keleivį darbininką. Paniūromis, užslėp
tai sekiojo mus, bet nešaukė tarnus išva
ryti.

Prie Bendro Stalo
Sugrįžę iš “rojaus” į kajutą, patyrė

me, kad ir ketvirtas mūsų kambario na
rys yra idėjinis draugas. Smagiai jau
tėmės visi, kad “World Tourist” įstaiga 
taip sumaniai padarė suporuodama 
vienminčius keleivius į bendrus kamba
rius.- Mūsų šeimyną sudarė: amerikietis 
Greenberg; rusas—Kotko; portorikie- 
tis—Rivera, ir aš. Taip besidžiaugiant, 
užgirdome vakarienės varpelį. Ir kadan
gi buvo gavę skanius pietus, tai nusisku
binome nieko nelaukę.

Žiūrime, kad, apart mūs keturių, prie 
mūsų stalo yra dar keturios vietos, bet 
buvo tuščios. Neilgai trukus pribuvo jau
na italų pora ir, vėliau, du pusamžiai, 
checho-slavas su vengre. Tuojaus susipa- 
žindinomė vien kitus. Mes keturi jautė
mės esą seni keleiviai, kurie eilę me
tų kaip keliaujame vienu ir tuo pačiu ke
liu. Gi kita dalis, su kuriais apsimainė
me žodžiais, visgi buvo svečiai-sankelei- 
viai. Paragavę rūkštaus francūziško vy
no, prismokų del apetito, vėliaus žuvies 
ir dar kelius bliudus maisto, pradėjome 
klausti italų poros, kur važiuoja? Jie 
tuojaus pasisakė vykstą tėvynėn antru, 
kartu. 1931 m., lankydamiesi, palikę 3 
metų sūnų pas jo tėvus. Dabar, po apsi
lankymo parsivešią. Skaniai valgėme va
karienę, kuri susidėjo iš 9 bliūdų. Prie 
to vynas padidino apetitą. Vienas iš mū
siškių pastatė visam stalui sekantį klau-

simą: “Well, jūrų piliečiai, kaip patiktų 
matyti tokis bendras gyvenimas ant mū
sų Dėdės Šamo žemelės, kokį turime ant 
šio laivo?” Pas visus buvo pilnas sutiki
mas, išskyrus vengrę ir cheko-slavą, ku
rie matomai neperprato mūsų pastatyto 
klausimo.

Čionai, šiame laive III klasės valgy
klos kambarys sutalpino į 300 svečių. 
Reikale galima dar šimtui vietų padary
ti. Valgėme 2 pakaitomis. Mūsų šeimy
nėlė susidėjo iš keliolikos skirtingų tau
tų. Ji, kaip sakiau, sutilpo vienoje val
gykloje, po vienu stogu ir dalinosi skir
tais jiem šio naujausio laivo patogumais 
bendrai.

Drg. Katko (rusas) pridūrė: “Šitą 
visą galima atsiekti per kooperatyvę ir 
kolektyvę darbo pajėgą. Reiškia, mum 
patiktų tokis gyvenimas—sakau—dauge
liui patiktų tokis gyvenimas, tokis su
tvarkymas. Viską, ką reikia, tai siekti jo. 
Gera pradžia jau yra padaryta, šeštoj 
dalyje žemės, praktiškai deda pamatus 
tokiam gyvenimui, socialistinei tvarkai, 
kuri dalinai gali prilygti šiam laivui. Po 
vakarienės, buvome užėję ant laivo vir
šaus. Kadangi buvo pusėtinas vėjas, tai 
greitai sugrįžome į miegamus kamba
rius. Einant skersai koridorėlio, nuo mū
sų bendro buto girdėjosi garsai mašinė
lės. Drg. Abekas drūkavo, rašė kelionės 
įspūdžius dienraščiui “Vilniai.”

Didelė Nelygybė Ant “Normandie”
Nusidavę į kambarį, vieni sėdomės ra

šyti įspūdžius, o kiti kritome į lovas ir 
čionai užsiėmėm skaitymu knygų-lai- 

' kraščių. Kambaryje, kaip ir ant laivo 
paviršaus buvo jaučiamas smarkus laivo 
drebėjimas. Toji dalis laivo, kuri yra 
skirta III klasės keleiviams ir dalis tu
ristams, tai buvo užpakalis jūrų milži
no, po kuriuo yra visa laivo varymo pajė
ga7. Nuo galingų 8,000 arklių spėkos van
dens stūmimo grąžtų šioji dalis yra bai
siai kratoma. Ant tos paviršiaus laivo 
dalies, kuri skirta III klasei, stovint, rei
kia dantis sukandus laikyti. Ne visame 
laive yra jaučiamas šis drebėjimas. Vidu
ryje ir pirmgalyj jojo visai nėra. Bet tik 
toje vietoje, kur laivo varomoji jėga-tur- 
binos veikia. Tas kratymas visiem įkyrė
jo ir labai erzino nervus. Rytojaus su
laukus, ant laivo viršaus grupėmis ke
liauninkai stebėjo: “tiek daug vietos yra 
ant viršaus šio laivo, o mes esame su
grūsti, lig žarde gyvulių kaimene.”

Turistams ir III klasei buvo skirta 
viena dešimtoji'dalis laivo—užpakalio, o 
I klasei devynios dešimtos. Tuoj aus per- 
sitikrinam, kad čion nėra to gero pa
vyzdžio, apie kurį vakar vakarienės lai
ke kalbėjomės. “Užmiršome,” kad čia yra 
didelis pasidalinimas. Turistai su III 
klase sudaro didesnę pusę “Jūrų Kara
laitės” gyventojų; visgi jiem skirta la
bai maža dalis šio milžiniško jųjų mies
to. Tiesa, mūsų kambariai, palyginus su 
praeities laivų, kuriais prieš 25-30 me
tų keliavome, nėra galima lyginti, taip 
lygiai maistas ir aptarnavimas. Bet I 
klasės gyvenimas laive susidėjo ir skyrė
si nuo mūsų, kaip diena nuo’ nakties. 
Mums prisiėjo po 4-6 kambaryje gyven- 
ti-miegoti. I klasės “gyventojai” naudo
jasi nuo 4 iki 6 kambarių “suites.” O kur 
visi kiti dadėčkai, kurie susidėjo iš: rū
kymui salionų kiekviename aukšte, kor- 
tavimui, gėrimui, prisnūdimui kamba
rių ... Saliūnas-baras rodosi žemiau. 
Gėrimų, kokių tik yra pasaulyje, net iš 
Napoleono laikų. Aptarnavimas jiem 
pereina visas ribas. Kuomet tie išlepę 
dykūnai turi tokį berybį gyvenimą na
mie, kartu ir šiame “Normandies” roju
je. Mes supratome, kad jų darbininkai 
skubos ir drausmės botago vejami viso
mis įtemptomis jėgomis yra verčiami 
dirbti ir prakaitą lieti, kad jiem dar di
desnius turtus sukrovus ir davus gali
mybių lėbavimui.

(Tąsa bus.)

vykę į pikniką jūs patys pama
tysite. Užkandžių ir gėrimų iš 
namų galite nesirūpinti, nes 
to visko bus piknike užtektinai 
ir už gana žemą kainą.

Visi ir visos darbininkai, 
biznieriai ir profesionalai yra 
kviečiami masiniai atsilankyti 
į šį pikniką ir paremt darbi
ninkų spaudą.

Šešių Draugijų Komitetas.

kad labai baus tuos automo
bilių valdytojus, kuriuos su
gaus greitai Važiuojant* ant 
užsisukimų, čia tik per 7 pir
mas dienas šio mėnesio jau net 
15 žmonių likosi automobiliais 
sužeista. Specialiai policinin
kai pastatyti ant Haverhill ir 
Lowell kelio, nes ten labiau
siai įsismagina neatsargūs au
tomobilių valdytojai.

aukavo darbininkų labui. Jais 
buvo sekami asmenys: J. Kar
pavičius iš Haverhill aukavo 
5 svarus medaus; S. Pilsudskis 
iš Haverhill paaukavo didelį 
sūrį, kuris buvo piknike išleis
tas laimėjimais. Ačiū aukoto
jams ir prašomi kiti draugai 
darbininkai ir mūsų : 
biznieriai paaukoti, kad būna 
mūsų parengimai.

(Tąsa iš 8-čio pusi.) 
pradėtas karas reikš pra
džią revoliucinio krizio vi-

rėmėjai ■sam kapitalistiniam pašau- '

Lawrence, Mass
Areštavo Streiko Vadą €

Methuen miestelyje eina 
streikas Greenway Wood Heel 
kompanijos darbininkų prieš ne
pakenčiamas darbo sąlygas ir 
mažas algas. Streiko vadas yra 
iš Lynn, Mass., George Wil
kins. Vienas streiklaužis pri
metė jam, būk jis norėjo 
streiklaužio mašiną sudaužyti 
ant Pleasant ir Valley gatvių. 
Tą daro tas patsai darbininkų 
priešas Elvin Mason iš Kings
ton, N. H., kuris streiklaužius 
savo mašina veža į darbą. Po
licija jieško areštavimui dar 
kelis ir kaltina, būk ir jie puo
lę tą gaivalą. Streiko vadas 
buvo areštuotas ir paleistas po 
$300 kaucija, teismas turėjo 
įvykti 16 dieną rugpjūčio. 
Darbininkai turėtų reikalauti, 
kad tokis padauža, kuris net 
iš kitos valstijos atvažiuoja 
streiklaužiauti, tuojaus būtų 
išvytas iš Methuen miestelio.

Methuen policija paskelbė,

Advokatas Ottavio Damon- 
to, Italijos fašistinių konsulų 
agentas, pristatė visokių fašis
tinių knygų į viešus knygynus 
šių miestų: Lawrence, Haver
hill, Wakefield* ir Portland. 
Mat, visokį darbininkų neprie
teliai storojasi užkimšti dar
bininkų galvas visokia fašisti
ne agitacija. Jie platindami 
Italijos fašistų knygas tuom 
kartu prisideda prie fašizmo 
įvedimo ir čionai. Mano supra
timu, piliečiai turėtų reikalau
ti minėtų viešų knygynų vedė
jų, kad tas fašistines knygas 
prašalintų iš knygynų.

Pirmo Distrikto Lietuvių 
Komunistų Frakcijos piknikas 
puikiai pavyko. Publikos buvo 
susirinkę apie tūkstantis. Visi 
buvo linksmi, šnekučiavosi, gė
rėjosi gamtos gražumu. Buvo 
gera programa, laimėjimai ir 
žaislų. Kurie turite tuos nume
rius, kurie buvo spaudoje skel
biami, tai atsišaukite ir gausi
te dovanas. Tariame didelį 
ačiū tiems aukotojams, kurie

ALDLD 37 kuopa nutarė 
rengti didelį bankietą. Visi 
darbininkai ir mūsų rėmėjai 
rengkitės prie jo, nes tai bus 
tokis b'ankietas, kokio dar 
pirmiaus nebuvo. Prie to, ge
rai žinote, kad mūsų bankietai 
visada būna geri, bet šis bus 
dar geresnis. Diena dar nepa
skirta, bet komisija jau veikia 
ir greitai tas bus padaryta. Į 
komisiją įeina dd. Ig. čiulada, 
A. Butėnas ir S. Penkauskas. 
Mes manome, kad ši komisija 
pilnai paruoš gerą parengimą, 
o Lawrence Korespondentų 
Biuras tik laukia daugiau ži
nių, kurias praneš mūsų dien
raštyje.

L. K. Biuras.

Albany, N.Y.—Liepos mė
nesį buvo užmušta 110 dar
bininkų įvairiuose darbuo- ‘ 
se New Yorko valstijoj; o 
per septynis šių metų mė
nesius viso tuo būdu valsti
joj žuvo 820.

lyj-”
“Viso pasaulio proletarų 

uždavinis—kovoti už revo
liucijos pergalę, už imperia
listinio karo pavertimą į pi
lietinį karą prieš buržuazi
ją”

“Revoliucinis krizis dar 
nepribrendo, bet revoliuci
nis krizis bręsta visam pa
saulyj. Pasiutusiu ruoši-' 
muosi karui ir mėginimais 
įvesti fašistinę diktatūrą vis 
naujose šalyse, buržuazija 
dar labiau aštrina padėtį ir 
greitina šio krizio brendi
mą.” Tačiau “joks revoliu-* 
cinis krizis proletariatui ne
atneš laimėjimo, jeigu pro
letariatas nesugebės organi-, 

4zuot ir užkariaut šį laimė
jimą.”

Baigdamas savo praneši
mą, draugas Pieck šaukė vi
sus komunistus dar su dide
sne energija dirbti, kovoti, 
kad greičiau laimėti.

An. Ramutis.
1935-VII-29.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

'Laisvės’ ir ‘Vilnies’ Piknikas
RENGIA

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

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

Išvažiavimas prasidės 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlumos

ĮŽANGA 25c ASMENIUI

Jei lytų, tai visi susirinkite į svetainę

53 CHURCH STREET

HARTFORD, CONN.

čia bus duodama Dailės Progarama

IR BUS ŠOKIAI

D. M. šolomskas, iš Brooklyn, N. Y.
Šiame piknike jis sakys prakalbą.

Gerbiamieji! Dienraščio “Laisvės” išvažiavimai visuomet būna malonūs, dideli, nes pats laikraštis 
yra daug įvertinamas kaipo darbo žmonių prietelius, užtarėjas, organizatorius ir švietėjas. Todėl 
turi daug pasekėjų, kurie kas metą suvažiuoja ant metinių dienraščio išvažiavimų. Šį kartą žmonių 
bus iš visų kampų; iš Boston, Hudson, Worcester, New York ir visų- Conn, valstijos miestų, miestelių 
ir farmų. Programa bus įvairi. Dainuos keletas chorų susidedant iš suvirs 200 dainininkų. Kalbės 
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos C. K. sekretorius D. M. šolomskas. Aiškys kodėl reikalinga 
darbo žmonėm Darbo Partija. Tai naujas dalykas. Prie to, sporto gėmiai ir tt.

Wilmerding, Pa
Bendras frontas susidaręs iš 

6 draugijų ruošia darbininkų 
spaudos paramai pikniką. Pik
nikas įvyks 25 d. rugpjūčio,

pradžia 12 vai. dieną ir tęsis, 
iki vėlyvos nakties. Piknikas 
bus ant Mertz farmos, Potton 
J. W. P., netoli nuo Wilmer- 
dingo. Pikniko vieta labai* ge
ra, yra gera šokiams svetai
nė, gražūs medeliai ir krū-

mokšliai. Muzika bus pirmos 
klasės, kurią sudarys LDS jau
nuolių grupė iš N. S. Pitts
burgh. Bus ir taip įvairių pa- 
marginimų. Dar turiu praneš
ti, kad bus 6 laimėjimai, ku
riuos dabar neskelbsiu, bet at-

ĮŽANGA YPATAI 25 CENTAI. KVIEČIA KOMITETAS
KELRODIS: Iš New Britain karais reikia važiuoti W. Main St., iki Wooster St., Barnesdale ir sukti po kairei 

ir tuoj rasite parką.

Atsitikime jei lytų, tai išvažiavimas įvyktų Darb. Svetainėj, 53 Church St.
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NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINlOŠį
Jau 16 Darbininkiškų Organizacijų Bei Kuopy 

Prisidėjo Prie Bendrų Parengimy Komiteto
Rugpjūčio 15 d. “Laisvės” 

svetainėje buvo bendrų paren
gimų komiteto susirinkimas, 
kuris buvo gyvas ir tarpais ki
lo gana smarkių diskusijų. 
Anot draugų išsitarimo: “ir 
frakcijos susirinkimuose tokių 
diskusijų neturime.” Mat, kaip 
pirmos, taip ir antros diskusi
jos buvo politinio pobūdžio. 
Ypač antrose nekurie iš drau
gų ir draugių parodė sektan- 
tizmo, siauro apsitvėrimo nuo 
kitų sriovių. Tas jūsų obalsis: 
“Mes pas juos neisime ir jų 
nepriimsime,” yra netinkamas. 
Turi būti toks: “Mes eisime 
pas kitas srioves, su mielu no
ru jas priimsime, bendrai link- ? 
sminsimės ir kovosime už dar
bo klasės reikalus”, nes'visas 
srioves didžiumoj sudaro dar
bininkai. O kas link jų suge
dusių vadukų, tai ir be jų ga
lima apsieiti.. iT ' ’ * -----

Grįžkime prie susirinkimo jau su dešimke veikiantysis 
tvakos. Pereito susirinkimo * komitetas būtų galėjęs apžiū- 
užrašai buvo vienbalsiai priim-Į rėti bei paimti vieną iš virš mi- 
ti. Toliau sekė atstovų rapor-Įnėtų parkų del piknikų. Taip- 
tai. Rodosi, pirmas iš eilės 
buvo pašauktas LDS 1 kp. pir
mininkas ir atstovas J. Gaitis, 
kuris raportavo, jog LDS 1 
kp. nesutiko bendrai su Ben
drų Parengimų Komitetu ren
gti “Vestuvės Pušyne” gruo
džio 15 d., Labor Lyceum. 
Mat, kuopa tą parengimą buvo 
nutarusi dar porą mėnesių 
prieš šiam komitetui susitve
riant, tai nereikėtų daug ir 
pykti, bet visgi nesmžfgumas 
buvo gana jaučiamas.

Komiteto pirmininkas J. Va
latka raportavo, kad apžiūrė
jo svetainę del po naujŲ triėtų 
bankieto. Svetainė pasirodė 
perbrangi ir čion kilo smar
kios diskusijos. Nutarta ban
kieto visai nerengti, bet jieš- 
koti geros operetės. Tas paro
do, kad šiemet tai jau “opere
čių epidemija” užpuolė mūsų 
biedną Brooklyną.

Nutarta rengti pikniką Ul
mer arba Community Parke 
pirmoj pusėj birželio, 1936.

parengimų komitetą, jog ko
mitetas vadinsis Darbininkiškų 
Organizacijų Parengimų Ko
mitetas, trumpai DOPK.

Antras dalykas, tai finansai. 
Organizacijos bei kuopos buvo 
informuotos, jog visos, kurios 
tik gali, turi prisidėti su finan
sais. Tie finansai bus tvarko
mi ir taupomi. Po parengi
mų, nuo likusio pelno, pirmu
čiausia bus atmokami tie da
bar sudėti pinigai, nes tai skai
tosi paskola, o likęs grynas 
pelnas dalinsis lygiai, nežiū
rint, didelė ar maža organiza
cija, daugiau ar mažiau dir
bus.

Kol kas dar tik trys kuopos 
prisidėjo su paskola: LDS 13, 
su $5; ir ALDLD 138 bendrai 
su LDS 14 kuopa $1. Berods, 
nuo LDS. 50 kp. d. Kūlikas 
sakėsi turįs kuopos paskirtus 
$5, bet nepaliko komitetui. O

gi ir kitos org. turėtų subrus- 
ti pasekti pirmąsias 3 kuopas, 
nes rengiantis prie piknikų ir 
prie didelio žieminio parengi
mo gali reikėti keleto dešim
kių rankpinigių.

DOPK valdyba susideda iš 
šių dd.: pirmininkas J. Valat
ka, raštininkas K. Šolomskie- 
nė, iždininkė M. Bepirščiutė, 
fin. rašt. J. Gaitis. Su visais 
galima susisiekti “Laisvės” 
antrašu. . ,

DOPK. Korespondentas.

Choras Pasiruošęs ‘laisvės” Ir Policijoj “Nesumanieji 
Piknikui Philadelphijoj

Draugė L. B. šalinaitė, Aido 
Choro mdkytoja, praneša, kad 
Aido Choras ruošiasi visais ga
rais “Laisvės” piknikui, kuris 
įvyks 1 d. rugsėjo, Philadel
phijoj. Choras jau pasiskyrė 
ir dainas, jomis yra:

The First Red Cavalry—A. 
Davidenko.

Kalvės Daina—-A. Turenko- 
vo. j '

Ant Barikadų—V. Smekali
na. 1

Jas visada šauniai dainuoja 
Aidas, bet dar liko, dvi prak
tikos ir aidiečiai dės pastangas 
taip skambiai suharmonizuoti, 
kad jomis nusineštų viso mil
žiniško pikniko simpatiją. Jis 
to sieks ne iš užvydo kitiems 
chorams,, bet už proletarišką 
pirmenybę kompeticijoj su ki
tais taip jau puikiai išlavintais 
chorais. Geros kloties.

Norisi užklausti ne chorie- 
čių, ar jau užsiregistravot bu- 
są į pikniką. Pavieniui kelionė 
į abi pusi $1.75, porai $3. Da
bar laikas užsiregistruot.

Choro Draugas.

Margaret Raskis, 63 metų 
amžiaus, 272 Ainslie St., mirė 
rugpjūčio 16 d. Memorial li
goninėj. Palaidota rugpjūčio 
19 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. Ba
llas (Bieliauskas).

Statybos Amatą Frakcijai
Labai skubus ir svarbus visų 

statybos darbininkų frakcijos 
susirinkimas įvyks šiandien, 
rugpjūčio 20, 7 vai. vakaro, 
Workers Center, 35 East 12th 
St., ant antrų lubų. Jame pri
valo dalyvauti visi mali'oriai, 
medžio apdirbėjai, plytų dėji
kai, vandens suvedėjai, elek- 
tristai, šilumos įvedėjai ir visų 
kitų prie statybos esančių ama
tų. darbininkai. Sekcijoms ir 
vienetoms įsakytą visus , tuos 
draugus p.al mosuoti nuo .regu
liarią susirinkimo antradienį..

N. Y. Pistrikto Biuras., ,
Visą ALDLD Narią Atydai

Sekmadienį, 25 rugpjūčio
10 vai. ryto, “Laisvės” svetai- > - y -_ > .
nėj, šaukiamas ALDLD Cent- i Šneka dklokos Orakulas 
ro Komiteto posėdis, kuriame 
dalyvauti kviečiami apskričio 
valdybos nariai, kuopų val
dybos ir visi ALDLD nariai, 
kurie įdomaujasi posėdžiu ir 
nori prisidėti prie išdirbimo 
planų apvaikščiojimui mūsų 
organizacijos 20 metų sukak-

Čionai reikia pastebėti or- tuvių.
ganizacijom, kurios įeina į šį ALDLD CK Valdyba.

Skurdui ir kovoms prieš jį 
apimant vis platesnes mases 
iš vienos pusės, gi reakcijos 
reikalavimams didėjant iš ki
tos, policijos viršininkai pra
deda įžiūrėti “juodųjų ave
lių” ir savo tarpe. Juk tai la- 
b&i paprasta, kad policistas 
gali “suvėluoti” kirsti buože 
savo alkanam giminaičiui, sto
vinčiam prie šaipo biuro ar 
panašioj vietoj.

Tos ir daugelis kitų priežas
čių veda viršininkus padaryti 
generalę “čystką.” Pastarosio
mis dienomis policijos komi- 
sionierius Valentine išsiuntinė
jo įsakymą stočių viršininkams 
“nesumanius, netinkamus fi
ziniai ir protiniai” civilius ir 
uniformose policijos tarnauto
jus įkaitinti, kad būt galima 
paleisti iš tarnybos.

TDA 17 Kuopos Nariams

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

ĮĮĮĮĮĮĮMM
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Jei ne, tai tuojau įsigykite ir važiuokite 
į “Laisvės” pikniką 1 d. rugsėjo (Sept.).

Pasimatykite su draugais iš Baltimore, Scranton, 
Wilkes Barre, Shenandoah, su visais philadelphiečiais 
ir iš daugelio New Jersey miestų. Tai bus milžiniškas 
masinis suvažiavimas ir įsigijimas plačios pažinties.

* . “L.” ADMINISTRACIJA.

AR JAU TURITE TIK1ETĄ?

Philadelphijos draugijų rengiamas didysis piknikas 
įvyks 1 rugs. (Sept.), Westville Grove, Westville, N.J

Iš Brooklyno Bosais Važiuosime Į Tą Savo Dienraščio 
' Didžiąją Iškilmę.

Dabar jau laikas užsiregistruoti važiavimui busaisj
Labai puiki vieta, gražūs laukai, didelis prūdas mau

dytis, daug stalų po dideliais medžiais, labai gera plat
forma šokiams. * ■ 1 1

Kainos Busais iš Brooklyno Ten ir Atgal:
Pavieniams—$1.75 Porai—$3.00

Busai išeis 8 vai. ryte, grįš 7 vai. vakare.
Williamsburgieciai susirinks prie “Laisvės”

Central Broooklyniečiai susirinks 40 Hudson Ave.
South Brooklyniečiai nuo 723 — Bth Avė.

Ant rytojaus Labor Day šventė, galėsime gerai atsil
sėti. Bet kuriem teks dovanos, tai tiems dar bus proga 
ir ant rytojaus pasilinksminti.

Labai Svarbu iš Anksto Užsiregistruoti, Nes Norime 
, Žinoti, Kiek Busy Samdyti.

I

i

“ ’Laisvę’ skaitant mane la
bai nervuoja alaus laisnių pa
skelbimai,” kalba Leonas. 
“Mane rūpestys kankina, kaip 
apeiti tuos visus saliūnus ir iš
prašyti nors po stikliuką.” Ant 
Prūso nelaimės bėda ve ka
me: “Atskirk tu žmogus”—jis 
dejuoja, “katrie iš paskelbtųjų 
laisnių yra saliūnai, o katrie 
groseriai ar restaurantai.” Gu
drus Leonas, jis toliau porina: 
“Groseryje f undo neišprašysi, 
taip pat ir restaurante. Saliū- 
ne, jei ne pats bosas, tai kuris 
iš kostumerių drinksą užsuk
tų.”

Didžiuojasi jis laisve: “Ge
rai man, kad dabar laisvas 
nuo bent kokios diktatūros. 
Juk esant Kompartijoje saliū- 
nų progom naudotis būt sun
ku. Viena, nebūt laiko, o kas 
blogiausia, tai kiti sarmatin- 

,tų.

Iš Bedarbiy Konferencijos
Pereitą sekmadienį, rugpjū

čio 18, Manhattan Lyceum 
svetainėj, New Yorke, buvo 
bendro fronto konferencija, 
kur dalyvavo nemažas skai
čius delegatų nuo įvairių dar
bininkiškų organizacijų.

Delegatai raportavo iš skir
tingų. bedarbių organizacijų 
veikimo ir kovos su šalpos biu
rų administracijomis. Iš rapor
tų pasirodė, kad šelpimas yra 
žymiai sumažintas arba visai 
atimtas. Bedarbių šeimynos 
su mažais vaikučiais palieka
mos bado ir mirties globai. 
135,000 vaikučių badauja New 
Yorko mieste. Didelė dalis vai
kučių yra užsinuodiję sugedu
siu maistu, gaunamu iš šelpi
mo įstaigų. Mieste ligoninės 
užpildytos sergančiais vaiku
čiais ir be tinkamos daktariš-' 

• . . . . .f

kos pagelbos eina į kapus, pa
šaliniuose darbuose būna at
sitikimų, kur mokama 20c. į 
dieną, o už dienų darbo sa* 
vaitę gauna visą dolerį.

Konferencija užgyrė masinį 
pikietavimą Centralinio Bedar
bių Šelpimo Biuro, 902 Broad
way, New Yorke, ir laikymą 
kas dieną masinių susirinkimų 
laike pikieto ant Broadway ir 
20th gatvės. Pikietas 
da 11:30 vai. ryto, 
5 :30 vakaro. Nutarta 
vaikučių vežimukų 
greitoj ateityj, šiam
mobilizuojama visų bedarbių 
šeimynų moterys su mažais 
vaikais ir vežimukais, ir visi 
sužalotieji pasauliniam kare 
veteranai. Taipgi nutarta su
rengti maršavimą į miesto ro
tušę.

Tarpt autinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių 17 kuo
pos narių ir visų prašome įsi- 
tėmyti, kad susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugpjūčio 21 d., 
8 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne.

> Nariai visi būtinai malonė
kite atsilankyti ir naujų drau
gų atsivesti. Draugai, jūs ži
not, kad ši organizacija yra 
labai svarbus įrankis darbinin
kų rankose kovai už būvio pa
gerinimą, už visus darbininkų 
reikalus. Jeigu mes patys pa
žangesni darbininkai nesior- 
ganizuosim ir nesilankysim į 
mūs susirinkimus, tai kaip ga
lėsim patraukt prie save mūs 
brolius, nuošaliau stovinčius 
nuo mūsų.

Aš manau, kad jum, drau
gai, ir nereikia daug aiškint 
TDA svarbos, ba jeigu jūs ne
būtumėt matę svarbos, tai ir 
neprigulėtumėt. Tai tik yra 
biskį apsileidimas, kad ne vi
si lankomės į susirinkimus. 
Draugai, mes turim tą ydą pa
taisyt!

Kp. Org., G. W.

ALDLD 185-tos Kuopos 
Nariams E. New Yorke
Šį trečiadienį, rugpjūčio 21 

d., įvyks mėnesinis ALDLD 
kuopos susirinkimas KiburiO 
svetainėj, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. 
vakaro. < . •-

Visi nariai atsilankykite.
M. Misevičienė, Sekr.

22
8 vai. vakaro, 

svetainėj, kampas
Ten Eyck Sts., 

įvyks svarbus mo-

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Nugirdo Ilgakaklis.

Centralbrooklyniečių Atydai
Pranešam, kad į philadel- 

phiečių rengiamą “Laisves” 
pikniką, kuris įvyks ned., 1- 
mą dieną rugsėjo (Septem
ber), aštuntą valandą ryto, 
nuo 40 Hudson Avenue išeis 2 
busai.

1-ma diena rugsėjo, tai yra 
labai gera diena važiavimui į 
pikniką todėl, kad ant ryto
jaus bus šventė.

Taigi, visi centrai brookly- 
niečiai, kurie norite važiuot į 
minėtą pikniką, pasiskubinkit 
nusipirkti tikietus, kad turė
tumėt užtikrintas vietas bu- 
suose. Išpardavus gi dviejų bu- 
sų tikietus daugiau tikietų ne
bus galima gauti. Taigi pasi
skubinkit.

Tikietus galima gaut pas J. 
Jušką, 79 Hudson Ave., Cen
tral Brooklyne. Tikietų kaina: 
pavieniam $1.75, porai, $3.00.

Rengimo Komisija.

£
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Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
«

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
WILLIAMSBURGHEx

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

Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis Ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
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praside- 
baigiasi 
surengti 
paradą 

paradui

Moterą Susirinkimas
Ateinantį ketvirtadienį, 

rugpjūčio, 
“Laisvės” 
Lorimer ir 
Brooklyne,
terų susirinkimas. Kviečiamos 
dalyvauti organizuotos ir ne
organizuotos moterys ir mergi
nos. Susirinkime apkalbėsim, 
kaip * galėtume tarpusaviniai 
daugiau prasilavinti ir atlikti 
ką nors naudingo visuomeni
niam darbe. Bus raportas iš 
Visuotino Suvažiavimo Moterų 
Sesijos.

Moterų Komitetas.

<♦>

<♦>

LIPTONROBERT

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Dovanos

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861 '

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

kilo- 
šiuo 
23,

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras virėjas ameri

koniškus valgius taisyt. Vyras turi 
kontroliuot visą darbą virtuvėj. Pel
nas nuo valgio bus skiriamas jam. 
Yra visi .reikalingi dalykai del valgio 
taisymo.

Viršui yra 5 kambariai del gyveni
mo, randa bus veltui del vieno me- 

| nėšio. Atsišaukite nuo" 8 ryto iki 9 
vakare.Iš stoties WLWL, 1100 

cycles, New York, su 
penktadieniu rugpjūčio 
nuo 7 iki 7:15 valandos vaka
ro, Lietuvos Daina ansamblis, 
po atostogų, perduos oro ban
gomis savo kultūringas prog
ramas, kurias galima girdėti ir 
Kanadoje. Programos yra per
duodamos kiekvieną penkta- 
nį minėtu laiku.

Lietuvos Dainos koncerte, 
kuris įvyksta rugsėjo 29, La
bor Lyceum salėje, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y., 
kaipo solistas dalyvauja artis
tas Antanas Banys, kuris šią 
vasarą 
dainų 
vietą.

Antanas Matulevičius 
191 Morgan Avė., 

kampas Stagg Street.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti Į šią naują vietą. Susipa- 
'žinkite ir pasidabinkite savo 

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

New Yorko didžiulėj 
šventėj laimėjo žymią

Klausovas.

MIRTYS—-LAIDOTUVĖS
Mariona Adams, 3 . mėnesių 

amžiaus, 820 Metropolitan 
Avė., mirė rugpjūčio 18 d., St. 
Catherine ligoninėj. Bus palai
dota rugpjūčio 20 d., šv. Jono 
kapinėse;

' Tcl. StagK 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0078

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

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

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y. 

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g og, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jo
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio it 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

e < Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Ava. Ir Irving PL 

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




