
“Dimitrov Pašautas!” 
Prieš Plauko Skaldymą. 
Imperialistų Klasta.
Gen. Johnson ir Ateiviai.

Rašo S. B.

Hearsto fašistiniai laikraščiai 
paskelbė “žinią,“ kad rugpjū
čio 21 d. tūlas Sovietų Raudo
nosios Armijos karininkas pa
šovęs ir pavojingai sužeidęs 
drg. J. Dimitrova, vieną iš žy
miausių vadų Komunistų Inter
nacionalo Septintame Pasauli
niame Kongrese.

Kaip tik tą pačią dieną drg. 
Dimitrov buvo išrinktas Ko- 
minterno Pildančiojo Komiteto 
Sekretorium. Jis yra sveikas ir 
stiprus, ir nieko nežinojo, kad 
jį kas “peršovė.“ Apie tai jis 
sužinos tik iš pletkiškos Hears
to spaudos, kuri nuolat ir be 
atodairos pliaupia sužinius me
lus apie Sovietų Sąjungą.

Šiuo nauju išmislu Hearsto 
geltonlapiai, matyt, norėjo pa- 
skleist gandus apie Raudono
sios Armijos “priešingumą“ 
komunistams!

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

Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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ALABAMOS SEIMAS NUTARĖ IR NEG-' 
RUS PRIIMT DŽIUREN TEISMUI PRIEŠ, 

SCOTTSBORO NEGRUS JAUNUOLIUS
Taip Padaryta Pagal Patvarkymą Vyriausio Šalies Teismo; 
Bet Vis Dar Gręsia Pavojus 9niy Nekaltą Negrą Gyvybei

Visiems “Laisvės" Rėmėjams, Gyvenau 
tiems Didžiajame New Yorke

ANGLIJA BIJO, KAD JOS LAIVYNAS 
NEATSILAIKYTU PRIEŠ ITALIJA 

KARE VIDURŽEMINESE MARIOSE

Drg. Dimitrov, užbaigiamoj 
savo kalboj Komunistų Interna
cionalo Kongrese, be kitko, nei
gė tokius bergždžius ginčus, 
kaip—“kas yra pavojingiau, ar 
neveiklumas-vilkimąsis iš pas
kos,“ ar koks kitas nukrypimas. 
Jis ragino neskaidyti plauko į 
devynias dalis, bet dirbt bendro 
fronto darbą, prieš karą, prieš 
fašizmą ir teikt minių jėgas ko
vai del paties kapitalizmo nu
vertimo.

Tai yra viena iš sveikiausių 
taisyklių.

Anglijos imperialistai taipgi 
skelbia “karą karui!“ Bet tai 
yra klasta.

Šį komunistų obalsį jie pasi
gavo, mulkindami darbininkus, 
būk Anglija trokšta taikos, ir 
vardan tos taikos turi ruoštis 
karui prieš Italiją.

Tikrumoj Anglų imperialistai 
nesitveria savo kailyje viąai 
del ko kito, o ne del taikos pa
laikymo. Jie dega pagieža, kad 
Mussolini jau pasiruošęs už
grobt Ethiopiją, kurios geidė 
patys angliškieji grobikai.

Komunistų obalsis “karas ka
rui“ reiškia paverst imperia
listinį karą į revoliucinį darbo 
žmonių karą prieš kapitalizmą 
ir visai nušluot šalin buržuazi
jos viešpatavimą.

MONTGOMERY, Ala. — 
Alabamos valstijos seimas 
priėmė Welch bilių, kuris 
reikalauja, kad teismuose 
būtų į prisaikintus posėdi
ninkus (grand džiūrę) šau
kiama ir negrai. Bilius per
duotas gubernatoriui Bibb 
Graves’ui pasirašyt.

Tas sumanymas kilo iš 
Scottsboro negrų jaunuolių 
teismų. Du iš tų devynių 
negrų, Haywood Patterson 
ir Clarence Norris buvo nu- 
smerkti sudeginti elektros 
kedeje, pagal baltųjų buržu
jų sumoksią,—būk jiedu su 
kitais septyniais bandę išža
ginti baltą palaidūnę Victo
ria Price tavoriniame trau
kinyje 1931 metais.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas iškovojo Vy
riausiame Teisme Washing
tone, kad buvo panaikintas 
mirties nuosprendis Patter- 
sonui ir Norrisui. O jis pa
naikintas todėl, kad į “grand
džiūrę” nebuvo įleista nei ris, neatsargiai įdedant jį 
vienas negras posėdininkas. j makštį, ir konsulas tapo

Gubernatoriui pasirašius. sužeistas, 
dabartinį biliu. Alahamcc1 - - 
kukluksinė valdžia panau- ka‘d k7rTthiop“as‘kon- 
jins teismą pries Scottsboro su] šovg. Jieško n -u 
nekeltus negrus jaunuolius. ■ priekabiu karuL Ethiopiio; 
priimant jau ir negrus l|imPeratoriUs grasina 
dziunmenus. Suprantama, 
kad stengsis parinkt ištiki
mus baltajai buržuazijai, ar-

Perša Ginklą Išgabenimą 
Vardan “Bešališkumo”

NEW YORK. — “Law 
Journal” (Teisių Žurna
las), rašydamas apie Am
erikos senato- priimtą re
zoliuciją prieš ginklų par- 
d a v i n ė j imą kariaujan- 
čiom šalim, išvedžioja, 
kad galima pardavinėt 
lygiai vienam ir kitam ka
riaujančiam, ir tuom iš
laikyt Amerikos “bešališ
kumą” ( n e u t r a lumą). 
Taip “Law Journal” tar
nauja ginklų fabrikan
tam.

Spėlioja, būk Ethiopai
Peršovę Italų Konsulų
ADDIS ABABA. — Pra- 

nešama, kad laike medžiok
lės išsišovė Italijos konsu
lo P. M. Falconi’o revolve-

Pirmadienį, rugpjūčio 26 dieną, kai 8 vai. vakare, 
“Laisvės”' Svetainėje, įvyks dienraščio “Laisvės” drau
gų ir prietelių susirinkimas. Jame bus aptarta, kaip 
mes, brooklyniečiai, pasekmingiau galėsime paminėti 
“Laisvės” 25-rių metų gyvavimo sukaktuves—sidabrinį 
“Laisvės” jubilėjų.

Kitų kolonijų lietuviai darbininkai jau.ruošiasi tom 
šventėm ir tam nepaprastai reikšmingam įvykiui pami
nėti. Brooklyno laisviečiai privalo stovėt patys pirmu
tiniai; jie privalo duoti pavyzdį visom kitom lietuvių 
kolonijom.

Todėl mes kviečiame visus “Laisvės” draugus ir prie- 
telius, visus mūsų skaitytojus ir* rėmėjus, atsilankyti į 
šį mitingą su savo žodžiu, su savo patarimais, su savo 
sumanymais.

Mes ypačiai pageidaujame atsilankymo tų žmonių, 
kurie senai “Laisvę” skaito; taip vadinamų senų lais- 
viečių. Mes gerai žinome, kad tokių, kurie “Laisvę” 
pradėjo skaityti 1911, 1912, 1913 metais yra nemažai. 
Mes taipjau gerai žinome, kad jiems mūsų laikraštis 
padėjo labai daug. Nesvarbu, kas jie šiandien,—biz
nieriai ar darbininkai—visi lygiai kviečiami dalyvauti.

Podraug, kaip sakėme, kviečiame visus kitus mūsų 
skaitytojus ir« darbininkų organizacijų narius skaitlin
gai atsilankyti šin mitingan.

“Laisvės” Redakcija ir Administracija.

Anglija Todėl Sutiktą Veikt Prieš Italiją Tiktai Išvien 
Su Tautą Lyga arba su Francijos Karo Laivyno Talka

■ Austrijos Naziai Trokšta 
Italijos Sumušimo

VIENA. — Austrijos 
hitlerininkai pageidauja, 
kad Italija prakištų karą 
prieš Ethiopiją. Kaip tik 
prasidės Italijos karas su 
Ethiopiją, austriški na
ziai ketina pasmarkint 
kovą už dabartinės Šus- 
niggo-Starhembergo val
džios nuvertimą Austri
joj. Tuomet jie atidary
tų Hitleriui duris prijun
gimui Austrijos prie Vo- 

i kieti jos.

> i | ouM.ioiao. Italijos užsienio 
Alabamos i reįRa]ų ministerija spėlioja,

jins teismą prieš Scottsboro! p^'oTT "jfeško naujų

. mir- 
čia bausti tuos savo pavaldi
nius, kurie darys kokių pa- 
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ba leis jiems suprast, kad i gesinimų ant Itahjos pilie- 
jeigu balsuosite už scottsbo- cn*’ 
riečiu išteisinimą, tai baltie-

Totoriai iš už 2,500 Myliu Atvedė Žirgą Drg. 
Vorošilovui, Sovietą Apsigynimo Komisarui,

• •

LONDON. — Visų 22 An
glijos ministerių susirinki
mas nutarė veikt išvien su 
Tautų Lyga, jeigu Lyga da
rys bendrų žingsnių prieš 
Italiją, idant ją suturėt nuo 
karo prieš Ethiopiją. Bet 
Anglija viena atskirai neda
rysianti jokių prieš Italiją 
žygių, iš kurių galėtų užsi- 
kurt karas tarp Anglijos ir 
Italijos.

Anglų ministerių kabine
tas nutarė kol kas neduot 
leidimo gabent iš Anglijos 
ginklus Ethiopijai bei Itali
jai. Mussolinio valdžia gali 
be angliškų ginklų apsieiti, 
bet ginklai būtinai reikalin
gi Ethiopijai. Ir jeigu An
glija atidarytų ginklų išve
žimą abiem, tatai Mussolini 
palaikytų nedraugišku veik-

Užklimpus Amerikos
Bešališka Rezoliucija

WASHINGTON. — Sena- 
tas buvo priėmęs Pittmano 
rezoliuciją, pagal kurią Jun-' smu, atkreiptu prieš Italiją, 
gtinių Valstijų prezidentas | Anglijos minister™ susi
turėtų ”—----- — '

Generolas Hugh Johnson, bu
vęs NRA galva, agituoja per 
“World-Telegramą“ i š g a u dyt 
milionus nepiliečių ateivių dar
bininkų ir deportuot juos iš 
Amerikos. Ateiviai bedarbiai, 
girdi, užkrauną didelę naštą 
šelpimo įstaigoms, o dirbdami 
jie sutinką su tokiomis mažo
mis algomis, kad reikalaujan- 
tiem daugiau amerikonam nieks 
nenori duot darbo.

Pats gi Johnson, grūmojo net 
kraujo liejimu viešų pašalpinių 
darbų darbininkams, daugiau
sia Amerikos piliečiams, kurie 
streikuos prieš vergiškai žemas 
algas.

Generolo Johnson© veidmai
niška niekšystė, vadinasi, lygiai 
pasirodo kaip prieš ateivius, 
taip prieš amerikonus darbinin
kus.

iŠ“ „z Ui „ulyn. laimingos La^įjno

BERLYNAS. — Žydai 
nebus leidžiami net kaipo 
žiūrovai į žiemos sportų 
Olympiados varžytines, ku
rios įvyks 1936 m. vasario 
mėnesį. Kurgartene iška
binta dideli plakatai su skel
bimais, kad žydai nebus į- 
leidžiami. Viešbučių savi
ninkai nepriima žydų nak
vot nei valgyt. Šiaurinėj 
Bavarijoj vejama iš miestų 
naujai atvykstanti žydai.

Berlyne pasmarkėjo na- 
zių smogikų demonstracijos 
su šūkiais: “Išnaikint žy
dus! žydai yra vagys, kri
minalistai!” ir t.t.

Taigi, nežiūrint žadamo 
negrų priėmimo į prisieku
sius posėdininkus, vis dar 
tebegręsia pavojus tu nekal
tų berniukų gyvybei; ir 
darbininkai dabar juo smar- Į 
kiau turi subrusti į masinę 
kovą už jų paliuosavimą.

“Gėda Mussoliniui”! Šaukė
Italai Demonstrantai

MELBOURNE, Australi- 
ja. — 3,000 demonstravo 
prieš karą. Demonstracijoj 
dalyvavo ir italų grupė, ku
rie šaukė:. “Gėda Mussoli
niui!” ir dainavo prieškari
nes dainas. ' ‘

Vakarinės Australijos mi- 
nisteris pirmininkas Collins 
seime gyrė Anglijos pastan
gas suturėt Italiją nuo ka
ro. Jis taipgi sakė, kad 
Ethiopijos imperatorius pa
rodo gerbtiną drąsą asme
niškai vest savo kareivius į 
kovą prieš užpuolikus; bet 
paties Mussolinio veikiausia 
ten nebus, pridūrė Collins.

Siaučia Kūdikių Paralyžius
WASHINGTON. — Kūdi- 

kiu paralyžium pereita sa
vaite susirgo Virginijoj dar 
73, Mass, valstijoj 116. New 
Yorko valstijoj 244,'Michi- 
gane 40, Kentucky 27, Cali- 
fornijoj 34. Liga skleidžia
si ir keliolikoj kitų valstijų.

Post’o Laidotuvės
Oklahoma Citv. — Šerme

nyse žuvusio lakūno Wilev 
■ Post’o dalyvavo virš 15,000 
(žmonių. Jo kūnas buvo pa
šarvotas Oklahomos valsti
jos seimo rūme. Lėktuvai 
metė ant jo gėles ir leido že
myn juodas popierines juos
tas, kaipo gedulo ženklą.

Wiley Post buvo vienati
nis lakūnas, kuris du kartu 
apskrido aplink žemės skri
tulį. Jis turėjo augštą nuo
monę apie Sovietų orlaivi-,!" 
ninkus.

Anglai Sustabdo Pinigus 
Ir Anglį Italijai

LONDON. — Penki di
džiausi Anglijos bankai su
stabdė savo paskolas Itali
jai. Sulaikoma ir anglies iš
vežimas Italijai, kuri neuž
moka už jau gautą anglį.

Prisipažino Nužudęs Du
AUBURN, Cal. — Earl 

Kramer, 21 metų amžiaus, 
kasyklų turtų jieškotojas, 
prisipažino nušovęs čikagiš- 
kį kontraktorių J. C. Ken- 
nettą ir nežinomą jaunuolį 
kasyklų srityj.

MASKVA. — 32 totoriai svetimtaučių.
mongolai iš Sovietų Turk- Tuos kolektyvius ūkinin- 
menijos kolektyvių gyvulių j kus raitelius Maskvoj pasi- 
ūkių atjojo 2,500 mylių į‘ tiko būrys 30 lėktuvų, desėt- 
Maskvą, kad atvest ir pado-j kai tūkstančių darbininkų, 
vanot geriausią savo arklį 
“Dordepeli” Klementui Vo
rošilovui, Sovietų Sąjungos 
Apsigynimo komisarui. Jie 
atvyko iš Aschabado, Per
sijos pasienio, ir keliavo 83 
dienas.

Kelionėje a p s i s t o darni 
miestuose ir sodžiuose, jie 
sakė susirinkusiems žmo
nėms prakalbas, džiaugda
miesi, kad Sovietai juos na- 
liuosavo iš buvusio cariško 
pavergimo, kaipo niekinamų

200 automobilių, 500 dvira
tininkų ir Raudonosios Rai- 
tarijos kuopa.

Šie tolimieji svečiai pasi
liks Maskvoj 17 dienų, ap
žiūrinės dirbtuves, darbi- 
ninku k Ii ubus, požeminį 
gelžkelį ir kitus Sovietų nu- 
veikimus. Jie vaišinami dar
bininkų valdžios lėšomis.

Po procesijos Raudonojoj 
Aikštėj svečiai uždėjo vai
niką ant Lenino kapo-pa- 
minklo.

LIETUVOS ŽINIOS
Bankrutuoja šlėkta (kiek laiko naujai įsisteigė net 

UKMERGĖ. —Lokėnų km. du studentų barai
/T^ , . v , asmens ir sąjungos), o vakar(Panoterių v.) gyvenamas be-< . , , . ~.. . . ... v. v,., , naują barą, kuri pavadino Bpor-1veik vienų lenkudjancių šlėktų. 1
Gerais laikais lenkai gražiai gy
veno : balius kėlė, pinigus be rei

• kąlo švaistė, skolinosi.
■ atėjo ašarų dienos. • Skolos su- 
I spyrė. Antstoliai dažnas sve
čias. Kelių šlėktų ūkius jau iš
varžė. Eilė laukia dar keletos.

Charakteringa, kad ta šlėkta 
be galo mėgsta bylinėtis. Pav., 
čia yra vienas šlėkta, kuris ma
žiausia du kartus per mėnesfį 
stoja teisman: jei ne kaltina
muoju, tai bent liudininku.

Taip rašo Lietuvos spauda 
apie lenkiškos kaimo šlėktos 
bankrutavimą. Bet lygiai ban
krutuoja ir lietuviški “muži
kai,” vidutiniai ir smulkūs ūki
ninkai. Fašistų šeimininkavi-' 
mas ir 
gyvenimą apskritai. •

. .. uždraust ginklų, rjnkjme bUVo svarstoma ir, 
amunicijos ir abelnai karo stipresni žingsniai prieš Ita- 
pnemomų gabenimą kanau- - .......................
jančioms šalims ir tuom pa- ■ 2 _ ’
laikvt Amerikos bešališku- karo laivyno raportą, kad 
mą karuose tarn kitų kraš- Anglijos laivynas Vidurže- 
tu. Bet ši rezoliucija buvo i mio mariose ftėra gana ga 
užtūrėta^ kongreso. atstovų ’ lingas uždaryt Suezo kanalą 
rūme, užsieniu reikalų ko-1 Italijos laivams i Ethiopiją, 
misijoj. Komisija reikalavo 1 jr kad Italija galėtų laivais 
palikt, pačiam prezidentui i pasiųst savo armijas j Libi- 

[ spręsti, kaip ir kada palai- ja> 0 įg Libijos užpult Angli- 
kyt Amerikos bešališkumą. jos .valdomą Aigiptą. Jeigu

jančioms šalims ir tuom pa-

Dabar pranešama, jog at
stovu rūmo ir senato vadai 
susitaikysią, kad nreziden- 
tas Roosevpltas neleistu iš- 
irabent (rinklu bei amunici
jos kariaujančioms šalims 
tik iki ateinančiu metų va
sario 29 d. Bet nieko nesa
koma apie išvežimą tokių 
svarbiu karo reikmenų, 
kaip aliejus, bovelna ir se-

Amerika Teikia Lėktuvų
to Baru, atidarė A. Puskunigis. I Motorus Italijai 

i Laikys, kaip ir vienas studentų J
WASHINGTON. — OroDabar'^aras’ Lietuvos banko “Guber-

jnijos” bravoro alų. Barai, ma- prekybos biuras šį mėnesį 
tyti, daugiausia steigiasi, norint patikrino 16 lėktuvų motorų 
padidinti alaus suvartojimą. į išvežimui į Italiją; dar tik- 
Bravorai, jei ne patys juos stei- pinama kiti 6 motorai. Tai- 
gia, tai jų steigėjams duoda vi- gj įr Amerika padeda Mus- 
šokių lengvatų.

Taigi visais galais skleidžia- Ethiopiją.
ma girtasis biznis. , -----

' soliniui ginkluotis prieš

Bet ministerial, kaip ! 
pranešama, gavo tokį savo

Lft it

Will Rogers Šermenyse 
Dalyvavo 50,000

LOS ANGELES, Cal. — 
Rugp. 22 d. palaidotas gar-

ii, rdoioiu odini n iJLiiYct vi* i i • . v j • •
ir krizis ardo to sluogsnio j ?u® humoristas rašytojas ir

iiirlcmimi 'troi Ltcjhi o Lrrn-

Barų Gadyne Kaune
šiais metais Kaune pradėjo 

nepaprastai daug steigtis alaus 
barų. Vien Laisves alėjoje šiuo 
metu jų yra jau septyni. Prieš

judamųjų paveikslų akto
rius Will Rogers, kuris žu
vo lėktuvo nelaimėje Alas- 
koj sykiu su pasauliniai iš
garsėjusiu lakūnu
Post’u, Rogers’o laidotuvėse 
dalyvavo 50,000 žmonių.

j Belgija ir Čechoslovakija 
Neduoda Ginklą Ethiopam

BELGIJOS valdžia už
draudė vežt ginklus užsie
nin be valdiško leidimo. O 
tokio leidimo neduoda gink
lam vežt į Ethiopiją. Čecho
slo vaki ja neišleidžia šautu
vų, kuriuos buvo užsisakius 
Ethiopiją. Kaip Belgijos,

Anglija gautu Francijos ka
ro laivyno talka, tik tuomet 
Anglai galėtų uždaryt Itali
jai Suezo kanala ir auskri- 
tai apsidirbt su ja Vidurže
mio mariose.

Bet Anglijos ministeris 
Tautų Lvgai Anthony Eden 
patyrė iš Francijos ministe- 
rio Lavallo, jog Francija 
niekad neduos savo laivyno 
tokiam veiksmui prieš Itali
ja.

Apie bendrus žingsnius 
prieš Italijos karą su Ethio- 

(nija bus kalbama Tautų 
(Lygos Tarybos susirinkime 
rugsėjo 4 d. Tam reikia 
vienbalsio nutarimo, bet * 
daugiau negu abejotina, kad 
Lygos Tarybos nariai vien- * 
balsiai užgirtų jėgos naudq- 
jimą prieš Italiją. Tam ne
pritarsianti bent Francija.

Buvusieji darbiečiai ir li
beralai Anglijos ministerial, 
Ramsay MacDonald, J. H. > 
Thomas, W. Runciman ir . 
Herbert Samuel priešinasi 
tokiems veiksmams, iš ku- ,_. ... ,

■ ■ ■
d
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lai 1S- | -LUVlllVpiJd. r JA-dip JJUlglJVO, 
Wiley taip ir čeenoslovakijos val

dovai bijo užrūstint Musso- 
linį.

I rių salėtų kilt karas tarp 
Anglijos ir Italijos.

New Yorko “Times” ko
respondentas Birchall pra
neša, jog tam priešinasi 
ypač Australija ir Naujoji 
Zelandija, Anglijos imperi- > 
jos dalys. O vis dėlto nėra 
užtikrinimo, kad nesusikibs 
Anglija su Italija.

r

■
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Septintajam Komunistą Internaci
onalo Kongresui Užsida tus

’Komunistų Internacionalo Septintasis 
Kongresas užsidarė rugpj. 21 d. Jis tę
sėsi (prasidėjo liepos mėn. 25 d.) beveik 
ištisą mėnesį. Šis kongresas yra nepap
rastai svarbiu, kadangi jis įvyko svar
biu žmonijos istorijoj laikotarpiu, “šis 
Kongresas buvo kongresas kovos už dar
bininkų klasės vienybę,” sakė d. Dimitro
vas, Komunistų Internacionalo sekreto
rius ir vadas. Šitie jo žodžiai turi ne
paprastai didelės reikšmės. Jų reikšmė 
dar bus didesnė, kuomet mes prie jų pri
statysime tą faktą, kad 7-tas kongresas 
įvyko tuo laiku, kad prieš pasaulio “dar
bo žmones pastatyta alternatyva: fašiz
mas arba socializmas, taika ar karas, lai
svė ar vergija, duona ar badas” (“Prav
da”).

Jeigu nori kovoti už socializmą prieš 
fašizmą, prieš karą už taiką, prieš vergi
ją, bet už laisvę, prieš badą o už duoną, 
ją, bet už laisvę, prieš badą, o už duoną 
darbo žmonėms susivienyti ir bendrai 
Vieningai kovoti.

Drg. Dimitrovas, savo uždarymo kong
reso kalboj, įdėjo viską sekančiuose savo 

: žodžiuose:
Ką reiškia šis Kongresas komunistiniam 

. . Judėjimui ir visai darbininkų klasei pasau
lyje, visai darbo žmonijai*

Šis kongresas reiškia pilną laimėjimą vie
nybės tarp proletariato šioje pergalingo so
cializmo šalyje, Sovietų Sąjungoje, ir prole
tariato kapitalistiniame pasaulyje, kur jis 
dar tebekovoja už laisvę. Pasauliniai-isto- 
riška Sovietų Sąjungos proletariato perga
lė įkvepia pasitikėjimo širdysna visų šalių 
proletariato.

Šis Kongresas-padėjo pamatus tokiai pla
čiai mobilizacijai darbo žmonių jėgų prieš 
kapitalizmą, kaip dar niekuomet pirmiau iš
tisoj darbininkų judėjimo istorijoj. Jis pa
statė darbininkų klasei didįjį uždavinį — 
sutelkt visas savo jėgas. Pats gyvenimas 
verčia šį uždavinį vykdyti...

Šis Kongresas prieina prie kovos nauju 
būdu. Gyvas, sėkmingas marksizmas nesi- 

/ tenkina taip sau šaltais pareiškimais....
jis reikalauja suburti visas jėgas veikliai 
kovai prieš naujo imperialistinio kar pavo
jų. Šis kongresas buvo Kongresas kovos už 
darbininkų klasės vienybę...

Ir toliau:
Komunistų kova už darbininkų klasės vie

nybę nėra koks manevravimas, bet klausi
mas ateities -likimo visam darbininkų klasės 
judėjimui.

Šis Kongresas davė naują ir praktišką 
Komunistų Internacionalo nusistatymą. Mū
sų Marksizmo-Leninizmo pozicija yra nepa
judinama. Kongresas padarė permainų mū
sų taktikos nusistatyme, pritaikydamas ją 
prie persimainiusios padėties pasaulyje, ir 
tai padarė būtent Marksizmo-Leninizmo gy
voje dvasioje...

Partija yra augščiau visko. Ir šis Kon
gresas yra Kongresas didžiosios mobilizaci
jos visų Komunistų Partijų veikimo, priren- 

*gimui laimėjimo pasaulinei proletariato re- 
v— “voliucijai.

,. Ęabartiniai kapitalistinio pasaulio valdo
vai yrą tik tūlą laiką tegyvuosianti žmonės. 
Tikrasis pasaulio viešpats yra proletariatas. 
Mes, Markso, Engelso, Lenino ir Stalino 
mokiniai, turime būt verti didžiųjų savo mo
kytojų.

Tegyvuoja proletarinė pasaulio revoliaci- 
I Ja ’

Kalbėdama apie kongresą, “Pravda” 
(už rugpj. 21 d.) sekančiai pareiškė: šis 
kongresas yra istorinis darbininkų klasės 
įvykis jos kelyje linkui nuvertimo vergi
jos ir išnaudojimo. Nauja Bendro Fron
to taktika ištrauks darbininkų klasę iš 
refor'mistinės įtakos ir atves ją į revoliu
cinę klasių kovą.”

Kongreso rezoliucijos ir tėziai bus įtal-

pięti (tūli jau tilpo) mūsų dienraštin. 
Mūsų draugai skaitytojai ir visi revoliu
ciniai darbininkai raginami juos studi
juoti. Bet tik to neužtenka. Turime 
veikti. Privalome plėsti Septintojo Kon
greso tarimus gyvenimam

Septintasis Kongresas, savo nauja tak
tika, suteikė visiems darbo žmonėms ne
paprastą ginklą kovai už darbo žmonijos 
vienybę, kovai prieš kruvinąjį fašizmą ir 
imperialistinį karą, kovai už nuvertimą 
išnaudotojų sistemos ir įsteigimą Sovie
tų!

Geriausiai mes prisidėsime prie įvyki- 
nimo gyveniman Septintojo Kongreso 
nutarimų, jei stiprinsime savo partiją, 
Komunistų Partiją, jei vienysime darbi- 
niu’ių klasę kovai prieš karą ir fašizmą!

Įvykęs Clevelande Visuotinas Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimas priėmė mūsų 
darbų programą,'kuri pilnai sutinka su 
Septintojo Kongreso programa. Todėl 
darbuokimės, draugės ir draugai!

Apie Tąjį Kauno Kongresą
Mes dar ir šiandien nežinome, kokios 

Į kliūtys neleido mūsų (darbininkų) dele
gacijai prisiųsti’kablegramos arba šiaip 
smulkesnių apie tą Kauno kongresą ži
nių. Greit manome gausim. Dabar ten- 
kinamės fašistinės spaudos pranešimais. 
“Lietuvos Aidą” turime už rugpjūčio mė
nesio 8, 9 ir 10 dd. Ten yra šiek tiek 
kongresą liečiančių dalykų.

Tarpe paskelbtųjų “užsiregistravusių
jų atstovų” randame ir mūsiškius: Abe- 
ką, Kielienę, Mažeiką, Ormaną ir. Guo- 

! bą. Įtalpinta kai kurių “didelių žmonių” 
(Vitaičio, Račkaus) paveikslai. Karpius- 
Karpavičius, kuriam nesenai Smetona už-

• korė Gedimino ordeną del to, kad jis yra 
aklas Smetonos režimo garbintojas, ir jo 
reprezentuoto jas Amerikoje, stovi tarpe 
dviejų “L. A.” redaktorių. Apie Karpa- 
vičiuką rašomi straipsniai, tarsi apie ko
kį ko nors vertą visuomenes veikėją.

(Vadinasi, ‘‘Keleivis” klydo, sakyda
mas, kad iš Karpiaus visas Kaunas juok
sis: fašistai jį stato dideliu žmogum. Mes 
tai pranašavome).

Į Kongreso “iškilmingąjį' posėdį,” pra
neša “Aidas”, “bus galima. įeiti tįk. su 

i pakvietimais.” Tuo “iškilmingu posė
džiu” fašistų laikraštis skaito, be abejo, 
tą, kuriame pasirodė Smetona Kruvina
sis.

Smetonos “Aidas” (už rugpjūčio 8 d.) 
paduoda sekamų žinių apie kongreso 
agendą:

Galutinė pirmojo pasaulio lietuvių kong
reso, prasidedančio šį sekmadienį, rugpjūčio
11 d., programa yra nustatyta tokia:

Rugpjūčio 11 d.: 15,30 vai.—18,30- vai. 
kongreso pradžia: Respublikos Prezidento 
žodis, DULR valdybos pirmininko R. Skipi
čio žodis, prezidiumo rinkimai, padėjimas 
vainiko ant nežinojomo kareivio kapo ir 
vėliavų nuleidimo apeigos, kongreso dalyvių 
susipažinimo vakaras.

Rugpjūčio 12 d., pirmadienis — 10 —
12 vai.—kongreso reguliamino priėmimas, 
paskaitos: prof. Z. žemaitis—Lietuvių tau
tos paskirtis, doc. A. Raulinaitis — Užsie
nio lietuvių aspiracijos; komisijų sudary
mas, 12.—14 vai. komisijų posėdžiai.

Rugpjūčio 13 d., antradienis—10—12 vai. 
paskaitos: prof. F. Kemėšis — Užsienio lie
tuvių švietimas, 12—14 vai. komisijų posė
džiai. ,

Rugpjūčio 14 d., trečiadienis—10—12 vai. 
paskaitos: ministeris P. žadeikis—Ekono
minis užsienio lietuvių bendradarbiavimas su 

. Lietuva, doc. K.Pakštas—Kolonizacijos klau
simas; 12—14 vai. komisijų posėdžiai, 15,30. 
vai. vandens sportas Kauno- jachtklube, 20 
vai. laivelių paradas ir skautų laužas Kau
no pilyje.

Rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis — 14—17 
vai. kariuomenes ir šaulių pasirodymas ae
rodrome. I ’

Rugpjūčio 16 d., penktadienis—10—12 vai. 
paskaitos: Ign. šlapelis—Lietuvių tautos 
menas, adv. R. Skipitis — Pasaulio lietuvių 
sąjunga; 12—14 vai. komisijų posėdžiai, 17 
—19 vai. sportas, 21 vai. koncertas.

Rugpjūčio 17 d., šeštadienis—10—12 vai. 
rezoliucijų svarstymas ir priėmimas, suma
nymai, kongreso baigimas, 17-—19 vai. spor
tas, 20 vai. koncertas.

Rugpjūčio 18 d., sekmadienis — 13 vai. 
Nida—sklandymo mokyklos šventė.

Rugpjūčio 19 d.,, pirmadienis — lanky
mas Klaipėdos ir žymesnių pajūrio vietų.

Nekantriai laukiame žinių nuo mū
sų, /delegacijos. Be abejo, jos bus įdo
mios ir svarbioš. Todėl nuo platesnių 
komentarų reikale to kongreso šiuo tar
pu susilaikome.

’ĮDOMUMAI
Po Miestu Auksas

Sovietų Sąjungoje, Ura- 
luose, tyrinėtojai atrado po 
Sverdlovsko miestu aukso 
smėlio. Sverdlovsk turi 500,- 
000 gyventojų, tai pusės mi- 
liono gyventojų miestas. 
Prieš revoliuciją jis buvo 
kelis kartus mažesnis ir va
dinosi Ekaterinburg.

! Miesto pakraščiais dau
giau jieškoma aukso, bet po 
pačiu miestu nebus galima 
jo j ieškotų nes tas perdaug 
atseitų.

Nėra “Gilles” Salos
Šiaurių ledynuose, už 80 

laipsnio, netoli Šiaurių Po
liaus pagal senus padavi
mus būk buvo sala, kurią 
vadino Gilles. Apie du šim
tai metų atgal anglų kapi- 

i tonas tuom vardu buvo nu- v
plaukęs už Spitsbergeno sa
lų ir grįžęs jis raportavo, 
būk matęs žemę. Geografi
joje ją vadino jo vardu. 
1899 metais rusų ledlaužis 
“Jarmak” vadovystėje kapi
tono Makarovo buvo ten ir 
Makarovas tvirtino, kad jie 
matė “Gilles” žemę.

Bet dabar Sovietų ledlau
žis “Sadko” išplauktojo to
je vietoje pasiekiant net 
82-rą laipsnį ir niekur nera
do tos žemės. Sovietų šiau- 

Į rių tyrinėtojas d. Ušakovas 
ir lakūnai kelis kartus ap
linkui suko orlaivyj ir jo- 

' kios žemes nerado.
Sovietu mokslininkai aiš

kina taip, kad pirmesni 
žmonės palaikė kokį ledų 
kalną už žemę. Šiaurėse, kur 

, plaukia per šimtus metų su- 
šikuopę ledų kalnai, klaida 
lengva padaryti, nes ledai 
būna panašūs į žemę savo

na žinios, kad oras geras ir 
sėkmingai eina javų valy
mas. Šiemet suvalymui gel
bėja desėtkai tūkstančių 
naujų kombainų ir kitokių 
įvairiausių mašinų.

Apskaįtliuojama, kad šie
met Sovietų Sąjunga gaus 
110,000,000 metriškų tonų 
grūdų. Tai bus augščiausias 
javų suėmimas tos šalies 
istorijoj. Javų galės nema
žai parduoti užsieniui.

Bet ar jūs manote, kad 
kunigų “Darbininkas” ir 
Hearsto melagingi didla- 
piai tą praneš savo skaity
tojams? Nereikės to laukti, 
jie melavo, meluoja ir me
luos apie “badą” Sovietų ša- 
lyje.

Mussolinis Mandravoja
P a s i p r iešinus Anglijos 

imperialistams Italijos fa
šistų žygiams prieš Abyssi- 
niją, Mussolinis ir jo spau
da ugnimis pradėjo spjau
dyti į Anglijos imperialis
tus. Jie taip šaukia, kad jei
gu Anglija priešinsis, tai 
Italija į pusę valandos už
ims Anglijos Suezo kanalą, 
Gibraltarą, Maltą, Aigyptą 
ir kitas jos strategines po
zicijas. Reiškia, Anglijos 
imperialistai tik iš Mussoli
ni o “malones” dar ten gali 
viešpatauti.

Tokiu pasiutusiu apsvai
gimu gyvena visi imperia
listai. Tokis pasiutęs apsvai
gimas juos atvedė prie per
eito karo, nes kiekvienas 
mano: “Aš viską galiu.” To
kis šovinistinis apsvaigimas 
juos varo į naują pasaulinį 
karą.

J Žinoma, Anglijos imperia
listai yra kelis kartus galin
gesni ant jūrų, ore ir abel- 
nai už Italijos fašistus ir 
jre nepakęs tokius įžeidimus.

jūroje nuplaukė 50 kilome
trų (31td Įmylią) be apsisto
jimo. Tiigi pasaulyje dar 
niekas nėra taip toli nuplau
kę.

Medicinos Mokslo Stebuklai
Sovietų vienas daktaras S. 

S. Brukhonenko daro ban
dymus ant šunų. Jis specia
liais prietaisais ištraukus jo 
visą kraują numarina šu
nį, o paskui už kokių 10 ar
ba net 40 minučių, kada šu
va tiek išbūna negyvas, at
gal jam suleidžia kraują, iš
karto padaro dirbtiną kvė
pavimą, o vėliau šuo atgyja 
ir vėl gyvena.

Šis numarinimas ir atgai
vinimas šunų bus pritaikin
tas vėliau prie žmonių. Sa
ko,. kad kada žmogų nelai
mėje užmuša, jo daug krau
jo nubėga ir jis jau mirš
ta, šių patyrimų pagelba 
bus galima žmogų atgai
vinti, jeigu tik jo kūnas ne
bus baisiai sužalotas.

Antra, daktarai kreipia 
didelę atydą į tai, kad lai
ke operacijų nubėga daug 
kraujo, gi pritaikius šį išra
dimą bus galima pirm ope
racijos kraujas išpompuoti 
ir tada atlikus operaciją vėl 
jį suleisti į žmogaus gyslas.

Revoliucija paliuosavo 
žmoniją iš pančių. Sovietų 
šalyje visa visuomenė, o 
kartu ir mokslas daro ste
buklus. Neveltui viso pasau
lio mokslininkų akys nu
kreiptos į Sovietų moksli
ninkų bandymus ir visokius 
patyrimus.

š—kas.

Athėnai. — Mirė admiro
las P. Konduriotis, buvęs 
pirmasis Graikijos preziden
tas po karaliaus valdžios 
nuvertimo. Jis buvo 80 me
tų amžiaus.

išvaizda.

Roosevelto Pečius
Washington, B a lt a jame 

Name, įrengė naują elek-j 
trikinį pečių, kuriame bus' 
gaminami prezidentui Roo
se veltui ir jo šeimynai val
giai. Gal manote, kad tai 
yra paprastas pečius, o ne. 
Jis turi 24 pėdas ilgio ir jo 
pagaminimas atsiėjo $5,- 
000.00. Tas pečius vienu 
kartu gali pagaminti del 150 
žmonių visokių ir įvairiau
sių valgių.

Reiškia, vien Roosevelto 
pečius daug daugiau vertas, 
negu daugelio žmonių na
mai.

Sovietų Derlius
Iš Sovietų Sąjungos atei-

Baisus Bombininkas
Jungtinių Valstijų impe

rialistai negali atsigerėti 
nauju Boening bombininku, 
kurį nesenai pasigamino. 
Jis turi 4 motorus po 750 
arklių jėgos kiekvienas. Į 

19 valandas be apsistojimo 
padarė 2,300 mylių. Sako, 

'.kad jis gali vešti apie 8 to
nus bombų, turi 5 kulkas- 
vaidžius, skrenda po 252 
mylias į valandą ir gali be 
apsistojimo atlikti 9,000 my-.

ilių kelionę.
Baisi mašina. Pagamin

ta karo reikalams. Bus ga
minama ir daugiau jų.

Smarkus Sovietų Plaukikas
Sovietų jaunas plaukikas 

Malin į 17 valandų, 54 minu
tes ir 40 sekundų Juodoje

HAMBURG.—Italija nu
pirko Hamburg-American 
Linijos laivą “Resolute”, 
19,703 tonų. Jis bus naudo
jamas kareivių vežimui 
prieš Ethiopiją.

Motina Neturi Laiko
“Girdėjau, jog gavai ma

žą broliuką?” klausia kai
mynas Jonelio. “Ar mamy
tė vis dar serga?”

“Mamytė neturi laiko 
sirgti. Už ją atserga mano 
vyriausioji sesuo,” paaiški
no Jonelis.

Iš Kailio Iššoko
Grįždamas iš medžioklės 

vyras parnešė pačiai visiš
kai nuluptą zuikį.

“Kodėl tas zuikis be kai
lio?” klausia moteris.

“Matai, mano miela, kaip 
pūkštelėjau aš į jį, tai 
vargšelis iš tos baimes net 
iš kailio iššoko.”

Daktaras Turėtų Primokėti
Daktaras: “Kodėl tamsta 

manai, jog mano reikalavi
mas mokesties perdidelis? 
Juk lankiau jūsų sūnų net 
trisdešimt kartų.”

“Tiesa, daktare. Bet im
kite domėn ir tą, jog mano 
sūnus užkrėtė skarlatina be
veik visa klasę mokinių.”

Didelės Ausys
“Ach, brangi Nina, įsimy

lėjau į tave iki pat ausų!”
“Tą pat man sako ir kiti 

vaikinai.”
“Taip, bet nei vienas iš jų 

i neturi tokių ilgų ausų, kaip 
mano.” "

Vistiek Atėjo
“Tai tu esi gyvas! O mes 

ant spiritualistų posėdžio 
šaukėme tavo dvasia.”

“Na, ir *ką?”
“Ji atėjo!”

Surinko J. šilingas.

šeštad., Rugpjūčio 24, 1935
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Adv. Dewey prisaikdinamas kaipo nepaprastas pro
kuroras tyrinėjimui New Yorke raketieriu darbu. Žiū
rėsime, ką jis čia padarys. Raketierystė yra nedalina
moji dalis kapitalistinės sistemos.

Užauses Kaulo Įdegimas

Drauge gydytojau, prašau 
jūsų, patarkite man per “Lais
vę” apie šią ligą. Aš turiu vai
ką 5 metų amžiaus. Susirgo 
pabaigoje gegužės mėn. skar
latina, kaip daktarai vadina 
scarlet fever. Tai aš padaviau 
į board of health ligoninę. O 
paskui tai sako, kad reikia 
daryti operacija* ant galvos, 
palei ausį. Sako—turi mastoid 
trouble: reikia išimti, o, jei ne, 
tai numirs. Tai aš daviau da
ryti operaciją. Darė liepos 
mėn., o da žaizda ir dabar ne
užgijo, ir laiko ligoninėj vai
ką, ir dabar jau trys mėnesiai.

Kaip ilgai ima užgyti ir ar 
pavojinga ta liga. Sako, turi 
išbūti 90 dienų ligoninėj. Sa
ko, gali tu imti namo, jeigu tu 
nori, bet da žaizda neužgijus. 
Vaikas jau vaikščioja ten. Ir 
jis ten susižeidė rankos pirštą 
į stiklą. Ar aš galėčiau skųsti 
miestą ?

Atsakymas

Ūžausimo kaulo įdegimas— 
mastoiditis, yra tikrai labai
pavojingą liga. Džiaukitės, 
kad Jūsųį vaikas bent ligoni
nėj, ir ten jam daroma visa, 
kas tik galima, kas tik reikia.

Tas kaulas ir apsikrečia to
kiose, kaip Jūsų vaiko, ligose. 
Skarlatina yra smarki liga. Jo
je visas organizmas esti pa
plūdęs piktais bakteriniais 
nuodais. Nuo tų nuodų įpuola 
įdegimas į vidaus plėves, į 
odą, į daugelį organų. Kai ka
da inkstai net sugenda nuo 
tų nuodų. Jūsų vaikui, matyt, 
iš gerklės įdegimas persimetė 
į vidaus ausį, o iš ausies ir į 
tą užausės kaulą maistoidą. Ir, 
kai pūlinys, votis įsitaiso tame 
kaule, tai jau visai netoli nuo 
smegenų. Jeigu nepadarai ope
racijos, neišvalai tų pūlių; ne- 
iškrapštai sugedusių kaulo ske
veldrų, tai įdegimas gali per
eiti ir į smegenis, tada jau ir 
visai ’negerai. . .

Kad ta kaulo žaizda neuž
gyja, tai jos botagu neparagin
si. Gamta ima sau laiko, kol 
visai išsivalo negyvos kaulo 
dalelytės ir kol galų gale pri
auga ten naujų audinių. Ir te
gul vely vaikas būva ligoninėj, 
kol visai užgys. čia aršina lai
ko neatmieruosi.

Skųsti miestą, kad vaikas
pirštą įsipjovė, žinoma, jei už- 
sipuolate, galite. Bet ar kas 
gero Jums iš to išeitų, tai jau 
visai kitas klausimas.
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Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. jstos į Meno Sąjungą šį mė
nesi? Minėtų kuopu draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

į metu*.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyek Sv., 

Brooklyn, N. Y. »

“Svarbu ne tai, ką menas suteikia kele
tui šimtų, ar net tūkstančių Žmonių, 
tuomet jų miiionai. Menas priklauso liau
džiai. Menas privalo savo Kiliausiomis 
šaknimis jaugti j plačiųjų darbo masių 
tarpą. Masės tą meną turi suprast ir pa
mylėt. Menas privalo apvienyt jausmus, 
mintis ir masių valią ir jas kelti.” 

—LENINAS.

Ruduo
Ruduo ir vėl čionai atėjo, 
Vėl jaučiam sriovę šalto vėjo.

Stuboj jei šalta—gauk anglies, 
Tada šaltis mažiau palies.A

M Ir snaigės, matom, skraido, krinta, 
Rudens aidai tvirčiau jau plinta, 

šiltesnį rūbą gaut reikės, 
Bet kas už jįjį užmokės?

Šis krizis taip įsigyveno, 
Ir darbo klasę “prikuteno,”

Kad pirkti rūbą ir anglies 
Nėra bedarbiui nei minties.

Ir, rodos, taria šaltas vėjas: 
Randos dar nėši sumokėjęs.

Ir sienos, durys ir langai 
j Prieš šaltą vėją—ne sargai.

t

Senai bedarbis jau nuliūdo,
Nes jam del vieno barščių bliūdo 

Bestovint reik’ kalent dantis,— 
O tai “tvarka”—tai padėtis!

i 1 A’V * * *
Kai kam ruduo—tai nieko blogo,

B Juos siekia saulė ir per stogą, 
Jie šalčiui turi gan geros 
Visaip sudėtos atsparos.

Kur tik jie eina, kur bežengia— 
Geriausi rūbai kūną dengia;

Jų valgis gi—skanus, brangus, 
Jiems žemė—pasakų dangus!

Valdžia, kol kas, dar jiems tarnauja 
Už trupinių skanučių saują.

Valdžia—jų tarnas, o į mus
Parodo žvėriškus jausmus.

Išstos bedarbiai kur už maistą, 
žiūrėk—juos buožėmis ir švaisto,

O skųsies—ė, gi kas girdės?
Tik buožės smūgį tau pridės...

Kai kam ir rudenį, ir žiemą
Smagumas plaukia vis į kiemą.

. Gyvenimas kieno buinus, 
Ir šaltis būna priimnus.

* * *
Kai vėjas šaltas staugti ima,
Bedarbių matom išstojimą—

Suvargę minios alkanų.
Nemirs išėję už kalnų.

Jos kįla, protas jų blaivėja,
Pažinti pradeda skriaudėją,—

Ne šiaurio vėjo juk kaičia,
Kad dūksta, daužo mus valdžia.

Kaltė ne kad dangus aptemęs,—
žiūrėk—šešta dalis mūs žemės

Kitokiais puošiasi žiedais,—
. Kovos klasinės išdavais.

Ten darbo klasė jau laimėjo,
Nebijo ji šiaurinio vėjo.

Ir mums ruduo nebus baugus, 
Kai darbo klasės bus viršus.

Nors šalčio sriovės kūnus vilgo,
Bet dienos kitos neužilgo

Galės išaušt’ kovų keliais,
Naujučiais švisti spinduliais.

St. Jasilianis.
1934.

nustojo visokio saiko, visokio garbės jausmo.
Ir štai aš—Maskvoj. Pirmiausia, kas krinta 

į akį, tai tas, kad jaučiamas žmogaus, artisto 
reikalingumas.

• Mano, kaipo vaidintojo stažas—25 metai. 
Darbavaus beveik su visais Berlyno režise- 
riais, aš, atvirai kalbant, pergyvenau . daug 
laimingų teatralinių valandų. Bet tą, ką aš 
matau čia savo pirmam darbe, šito negalima 
aprašyt. Į SSRS aš pakviestas Mežrabpom- 
film’a dalyvauti filmoj “Kovotojai” (“Borci”) 
režiserių Ivens’o ir Wangengeim’o.

Bet režiseriai šnęider’is ir Goldblat’as vien
kart pakvietė mane dalyvauti ir jų filmoje 
“Čigoniškoji laimė” (“C'iganskoje sčastje”). 
Aš jau vaidinu, fotografuojuos. Kožna darbo 
diena del manęs yra džiaugsminga. Tokio sa
vitarpio žmoniško atsinešimo, tokios harmoni
jos, tokio džiaugsmingo darbo, aš, laike savo- 
ilgų metų darbuotės teatre ir kino—nepergy
venau. Įsivaizduokit sau—filmą be varovų, 
be dešimties direktorių—akcionierių! Kiekvie
nam čia esamas jausmas tai jo filmą. Puikūs 
draugiški santikiai darbe ir buityj. Režiserius, 
technikas, statistas paskutinis pagelbininkas ir 
pirmas vaidintojas, sėdį už vieno stalo laike 
pietų! Juk apie tai Vokietijoj ir svajot neten
ka. 1

čia visi—darbo draugai. Tik dabar supran
tu, kodėl sovietiniai kino-paveikslai taip smar
kiai į mus veikė. Nes čia, SSRS, kiekvienas— 
nuo pirmo iki paskutinio—tiki į tai, ką jis 
daro. Kiekvienas atšakomingas. Išauga naujas 
supratimas apie atsidavimą darbui, socialisti
niam darbui.

Aš laimingas, kad galiu darbuotis SSRS. 
Man suteikta galimybės daugel pamatyt, daug 
išgirst ir, visųpirma, daug išmokti.”

Iš pasakyto matyt, kaip puola menas fašis
tinėse šalyse ir kaip menas bujoja socialisti
nėse aplinkybėse; kokios menininkams suda
rytos veikimo sąlygos fašistinėj Vokietijoj ir 
kokiose sąlygose dirba Sovietų Sąjungos me
nininkai.... : ’ IT1

S-s.
Leningradas, 7-VIII-35. .

verčia dainas iš svetimų kalbų, bet, kuria ir 
originales dainas. Rašo eiles, dirba .kompo
zicijas.

Nenuostabu, kad draugai, dirbdami palė
pės darbą, išsiverčia arba susikuria vieną ki
tą dainą, bet nuostabu, kad jas dainuoja! 
Juk jeigu nedainuotų—nereikalingos būtų 
dainos.

Taip! Dainuoja verstas dainas lietuvių 
kalbon, kūrė, kuria ir kurs naujas dainas ir 
jos patarnaus kaipo maršai būsiančios kovos 
prieš buržuaziją.

Joks persekiojimas,, joks teroras besulai
kys revoliucijos!

! P. P.

ALPMS CB Narių Atydai
, šį sekmadienį, 25 dieną rugpjūčio (Au
gust), 9:30 v. ryto, “Laisvės” name įvyks 
Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjungos 
Centro Biuro posėdis. Visi nariai kviečiami 
dalyvaut.

Pranas Pakalniškis, 
ALPMS CB Sekretorius.

Mass. Lietuviai Turės 
Antrą Didelį Pikniką

May nardė

Revoliucines Dainos
LIETUVOS REVOLIUCINIŲ MENININKŲ 

KOLEKTYVO LEIDINYS, 1935 m.
Nesenai mus, amerikiečius, pasiekė mažo 

formato revoliucinių dainų rinkinėlis, išleis
tas Lietuvos revoliucinių menininkų.

Šis rinkinėlis liudijo sunkias sąlygas Lie
tuvos revoliucinių menininkų. Dainų rinkinė
lio viršelis papuoštas braižiniu. Muskulingas 
darbininkas, paraitotom rankovėm, laiko 
augštai iškėlęs vėliavą, greta jo stovi mote
ris. Plevėsuojančioj vėliavoj — kūjis ir pjau
tuvas. Dainos rašytos rašomąją mašinėle. ‘

Pirmoj vietoj randame darbininkų himną 
(“Internacionalą”), jį seka “Kominterno” 
daina, “Proletarai, Susijungkit!”, “Komu
nistų Marsalietė”—žodžiai Demjano Bied- 
no; “Laidotuvių Maršas” ir kt. Rinkinėlyj 
viso dainų yra septyniolika. Dalis dainų vers
tos iš rusų ir vokiečių kalbų. Yra ir origina
lių. I '

Čia talpiname “Komintemą”, kurio ver
timas žymiai skiriasi nuo mūsų amerikiečių 
vertimo.

“KOMINTERNAS”

Dar Vis Nepasidalina Kudirka
J. Butėnas “Kultūros” numer. 6-7 už 1935, 

po antrašte “Prokrusto lova” rašo kaip Lie
tuvoj žymima žymių žmonių sukaktuvės. La
biausiai J. Butėnas sielojasi delei nepasidali
nimo V. Kudrika.

“Sukaktuvių proga Dobilas įrodinėja, 
kad V. Kudirka, jeigu būtų ligi šiol pagyve
nęs, būtų būtinai užsidėjęs jaunalietuvių 
uniformą... ‘Rytas’ ima įrodinėti, kad Ku- ' 
dirka, šiaip ar taip, krikštytas kataliku, 
mirštant prie jo buvęs kunigas — ar nebus 
jis tik krikščionis demokratas? Inčiūra savo 
dramoj parodo nuolatos kunigų apspistą, su 
jais besiglebesčiuojantį. Negana, kad kuni
gai jį apspitę, pinigus saujon deda, bet ir 
žydas knygnešys besisukioja ir ne tik fa
šizmo, bet jau monarchizmo idėjas Lietuvai 
skelbia. . .”

Toliau J. Butėnas duoda glėbį pavyzdžių, 
kaip sovietuose mini įžymuolius, sako:

“Sovietai Hamletą parodę scenoj komunis
tu, taip sakant, Šekspyro veikalą pritaikė sa
vo epochai, bet jie, sakysim,. Levo Tolsto
jaus, nors gana iškilmingai jį minėjo, kom- 
somolcų garbės nariu neapšaukė, jo nei su / 
Leninu, nei su Stalinu draugaujančio nepa- / 
rodė...”

Toliau J. Butėnas įrodinėja, kad “V. Ku
dirka krikščionybę vadindavo ateive Lietu
von ir nesutapusia su tautos dvasia. . . nega- 
Įima teigti Kudirką buvus gryną “valstieti 
liaudininką,” kadangi tais laikais ir tokios 
srovės, kaip srovės nebuvo.” Tad Būtėnas 
siūlo pavartyti Kudirkos publicistiką, “ten 
yra pakankamai minčių, aforizmų, kuriais 
galėtų pasipuošti ir vieni ir kiti.”

Tai šitaip J. Butėnas nori sutaikinti savo 
bičiulius, kurie nepasidalina V. Kudirka ir 
tampo jį visaip: kiekvienas pagal savo kur
palį.

Pakaks apie tai. Kas skaitė Kudirko’s raš
tus, tas žino kuo buvo V. Kudirka.

Sukilkit dirbtuvės! Kolonas suglauskit!

“Aš Laimingas, kad Galiu 
Darbuotis SSRS”

žinomas vokiečių vaidintojas—Al. Granach, 
rašo “Len. Pravdoj” No. 178:

“Kas įvyko su Berlyno teatru, su jo pirmos 
rūšies režiseriais, su jo puikiais vaidintojais^

Fašistai pavarė teatralinio meno kūrybiniai 
mąstančius meistrus. Didysis Reinhard’as emi
gravo į Hollywoodą, Jener’is randasi Londone, 
Foiling’as išguitas provincijon, Fiurtel’is Ame
rikoj, Ervin’as Piskator’is ir Gustavas Van- 
gengeim’as randasi čia, SSRS. Didžiausias vo
kiečiu vaidyla Albertas Basserman’as privers
tas klajoti po Belgijos, Šveicarijos ir Holan- 
dijos miesčiukus. Kotner, Bergner, Chomolka, 
Mossgeim, Mangeim, Ernest Busch ir dau
gelis kitų talentingų meno darbuotojų randa

vo si emigracijoj. Kožnas iš jų gyvena, kaip gali.
Mūza virto parsidavėle moteriške, atnešan

čia tiktai pinigus, pinigus ir pinigus, niekam 
kitam netinkama.

Vokietijoj menas nupuolė taip žemai, kad

Į mūšį žygiuokit, žygiuokit, žygiuokit! 
Augštyn vėliava, užtaisyti ginklus,
Kovon proletarai už savo tikslus. (2 kart) 

Kalėjimuos draugai ir šaltuose urvuos, 
Visi jūs su mumis, nors nesat kolonos. . . 
Nebaisus yra mums fašistų siautims, 
Liepsna sukilimo pasaulį apims.

šauksman Kominterno būriais geležiniais 
Už valdžią Sovietų jau veržiasi minios.
Raudonojo fronto kariai neapleis, 
Pirmyn Komihtemo karingais keliais.

Liepsna leninizmo mums nušvietė taką, 
Prieš valdžią fašistų pirmyn į ataką. 
Arti paskutinė didžioji banga, 
Mūs šūkis—Sovietų

Dirbtuvės sukilkit! Kolonas suglauskit!
Į mūšį žygiuokit, žygi 
Augštyn vėliavą, užtai

didi Sąjunga.

iuokit, žygiuokit! 
isyti ginklus, 

Kovon proletarai, už savo tikslus.

Taip. “Kominternas” pasiekė ir Lietuvoj 
vargstančius draugus. Nepaisant, kaip Sme- 

• tona ir jo žvalgyba nekovotų prieš sąmo
ningus darbininkus, jie, neatsižvelgiant į 
sunkias sąlygas, ne tik varo revoliucinį dar
bą pirmyn, vesdami atvirą kovą prieš Lietu
vos liaudies išnaudotojus, bet taip pat vei
kia ir kultūriniam frdnte, dailėj. Jie ne tik

Ryšyj su nepasidalinimu V. Kudirka J. 
Butėnas pažymi mums senai žinomą faktą, 
kad valdančioji klasė savinasi revoliucinius 
kūrinius ir jų autorius. Pavyzdžiui ima poe
tą Julių Janonį.

“Kas-jis buvo? Nagi, socialistas, rusų re
voliucijos aktyvus dalyvis, kairysis socialde
mokratas. Bet tas pats Janonis parašė “Ne
verkit Pas Kapą Narsiųjų Draugų,” kuri 
virto gedulo maršu, kurį galima girdėti šau
lių orkestrus bei chorus atliekant..

“Atsiprašau” pono J. Butėno, Julio Jano
nio parašytos eilės “Neverkit Pas Kapą Nar
siųjų Draugų” nevirto šaulių gedulo mar
šu, jas tiksliai pasisavino šauliai ir naudoja, 
kad patraukus savo pusėn nesąmoningus dar
bininkus.

Tiesa,; kad hitlerininkai iš “Internaciona
lo” ir kitų revoliucinių melodijų sudarė na
cionalistiškas dainas. Bet netiesa, kad jie tą 
daro vien tik biednystoš, ubagiškumo’sumeti
mais, kaip ponas bandote juos teisinti; kad 
jie negali sukurt savo kūrinių ir panašiai. 
Jie gali sukurt ir savų, bet kad apgaut ma
ses ir patraukt savo pusėn, jie pasisavina 
ir revoliucines melodijas, lyginai taip kaip ir 
“Kultūra” daro, rašydama prielankias re
cenzijas apie sovietų jUdžius, talpindama 
Maksimo Gorkio, Henry Barbusso ir kitų 
žymių revoliucinių rašytojų kūrinius: eiles, 
apysakas ir kitką, neva mokslo, kultūros su
metimais, bet tarpe eilučių gali įskaityti, kad 
tai gudri fašistinė meškerė, kuria bandoma 
sumeškerioti skaitytojai ir pritarėjai. Tam 
pačiam tikslui ir valdančioji klasė savinasi 
revoliucines melodijas.

P. P.

Biskis Apie Dailę
Mūsų darbininkiškuose laikraščiuose gana 

daug yra rašoma apie koncertus, teatrus, dai
nininkus, lošėjus ir kitokius menininkus, bet 
apie dailės teoriją arba apie pačią dailę, tai 
beveik kad niekas nieko nerašo. Todėl mums, 
menininkams ir visiems kitiems, dailės klau
simas ir yra neaiškus. Vieni suprantam vie
naip, kiti—kitaip. Štai pavyzdys:

Vieną vakarą, rengiantis pradėt veikalo 
praktiką, įeina į svetainę vienas iš mūsų ak
torių prisisegęs prie švarko atlapo raudoną 
rožę.«

—Juozas tai tikras artistas. Jis ir ant krūti
nės dailės šmotą nešioja,—tarė vienas iš būrio 
žiūrėdamas į Juozo rožę.

—Kas čia per dailė, jei jau nuvytus, nebe
žaliuoja,—atsakė Juozas.

Pirmininkui pradėjus šaukt, kad praktikas 
pradėtum, jų kalba taip ir pasibaigė.

Reiškia, tiems abiems draugams rožė yra 
dailė. Vienam iš jų rožė yra dailės šmotas, 
o kitam—kada žaliuoja. Iš tų jųjų išsireiškimų 
matyt, kad abu jie supranta klaidingai. Iš- 
tikrųjų gi rožė, tai tik grožė, o ne dailė. Ir 
taipgi net ir pats žolynų darželis nėra dailė, 
žinoma, jeigu darželyj iš žolynų būtų kas 
nors reiškiančio supinta ir kad tas supyhimas 
užgautų arba žavėtų žiūrinčio žmogaus jaus
mus ir širdį, tada tai būtų dailė. Kitaip gi žo
lynų darželis palieka tik grožė.

Dabar gi pažiūrėkim, kas yra toji dailė ir 
kaip ji pasidaro: Dailė (art) pasidaro iš 

• dviejų dalykų: Iš jausmo ir iš išreiškos. Tas, 
kuris su savo išreiška, savo įtemptus jaus
mus moka perduoti kitam, tai padaro dailę 
ir, žinoma, tas yra' artistas. Ar jis tą padarytų 
per raštą, kalbą, muziką, skulptūrą, piešinį 
ar kitaip kaip. Štai pavyzdys: Daleiskim, jei
gu skaitai veikalą ir beskaitant tavo širdis 
sujuda nuo veikale parašyto gailesčio, pavy
do, ilgėjimo arba nuo ko kitko, tai reiškia, 
kad tas veikalas yra parašytas artistiškai ir 
turi daug dailės. Į piešinį žiūrint taipgi gali 
širdis sujudėti nuo piešėjo jame išreikštos 
minties ir todėl piešines yra dailė, žinoma, 
mes visi turim jausmus, bet ne visi galim pa
daryt dailę, todėl kad mes nemokam, neišsi
lavinę teknikos išsireiškimui savo jausmų, 
kad galėtum užžavėti kito jausmus.

Dailė yra platus ir sunkus klausimas, bet 
vistiek būtų labai gerai, kad šis klausimas 
būtų diskusuojamas meno skyriuje. Tokiu 
būdu gal nors biskį mes visi susipažintum su 
dailės teorija—su daile. -

J. Juška.

r

Hartford, Cbnn.
Iš Connecticut Proletmeno Sąjungos Įvykusios 

Dainą Dienos

Visiems gerai žinoma, kad Dainų Diena atsi
buvo 11 d. rugpjūčio, Waterbury, Conn. Bet 
toji nelaboji gamta sugadino viską. Nežiūrint 
to, Laisvės Choras ir pašaliniai choro pritarė
jai susirinko ant 57 Park St. ir nežiūrint lie
taus, vistiek. važiavome ir 1:30 v. buvome 
Waterbury, bet lietus pylė, kaip pasamdytas.

žmonės pradėjo rinktis ir neužilgo susirin
ko geras būrelis artimų pritarėjų ir chorų 
rėmėjų. Netrukus prasidėjo ir programa.

Visi chorai sudainavo kelias dainas. Bet 
choristai tuomi neužsigarfėdino per tai, kad 
negavo pavieniai chorai dainuot. Taigi visi su
sirinko būrelin ir padarė pareiškimą, kad jie 
.surengs antrą dainų dieną, kurioj galės paro
dyti savo proletarinę spėką. Taigi nutarta tu
rėti dainų dieną 6 spalio (October), 1935, Lie
tuvių Parke, Waterbury, Conn., ir prisižadėjo, 
kad ir akmenimis snigtų, vistiek dainuotų. 
Taigi, visi lietuviai darbininkai, kaip Hartfor
do, taip ir viso Connecticut, Mass, ir New 
Yorko nepamirškite spalio 6 d. ir visi tepkite 
gerai mašinas, kad galėtų gerai važiuoti, nes 
Connecticut choristai išsiteps gerai savo 
burnas, kad galėtų gerai dainuoti.

Pasimatysime spalio 6-tą dieną Waterburyj!
t B. Muleranka.

Nedėlioj, rugsėjo 1 dieną, 
(prieš Labor Day) visi Mass, 
valstijos darbininkiški chorai 
rengia bendrai didžiausį pikni
ką, Vose Pavilion, Maynard, 
Mass., kuris bus toks jau dide
lis, koks buvo “Laisvės” pik- 
nikas per “fortdžiulajų.” :

’ * <’■ ^-4
Tačiaus, chorų piknikas bus 

daug puikesnis savo progra- ’ 
ma, nes prie šokių, dainų, pra
kalbų ir ristynių.dar bus kum
štynės, plaukimo, bėgimo, lo
šimo žaislų, bolės geimių ir ki
tokių lenktynių. Veik visa pro
grama bus išpildyta jaunuolių. 
Tai bus paroda, kur pamatysi
me, kiek turime darbininkiško*- 
jaunimo ir kokiose linkmėse 
prasisiekusio.

Į šį pikniką suvažiuos lietu
viai iš visų Mass, valstijos 
miestų, o taipgi bus daugelis 
ir iš apielinkės valstijų miestų. 
Tai bus antras ir paskutinis 
šiais metais, Maynarde, toks 
didelis ir linksmas piknikas.

Prie įžangos tikietų laimėju- 
siem bus išdalinta du šimtai 
dol..

Lengvų ir stiprių gėrimų bus
apščiai. Speciališkai ruošiami 
gardūs, pigūs valgiai. '

Visa Mass, ir apielinkių val
stijų lietuvių visuomenė kvie
čiama skaitlingai dalyvauti: 
dalyvaudami paremsime cho
rus, priduosime choriečiam .į 
daugiau energijos jų veikime, y- 
ir praleisime linksmai laiką 
su savo draugais ir pažįsta
mais. z'

A. P. T.

Waterbury, Conn.
Pastaba d. Kaimiečio Dukterei

Rugpjūčio 19 dienos “Lais
vės” laidoje pastebėjau d. 
“Kaimiečio Dukters” išgyrimą 
Shelton, Conn. sanatorijos. 
Draugė rašo, kas buvo 8 me
tai atgal. Reikia žinoti, kas 
buvo'8 metai atgal, tai ne da- . 
bar. Aš žinau, kad Conn, val
stijoje veik visos ligoninės yra 
vienodos.

štai jau du metai esu vienoj 
sanatorijoje, kuri tiesiai nepa
kenčiamas gyvenimas. Ligo
niai guli ant pirmų lubų, o 
apačioje laikomi kralikai ir 
“gini pigs”, taip nuo jų ir kyla 
smarvė. Valgis prastas. La
biausiai blogai, tai darbinin
kams, kurie neturi pinigų, ku
rie yra valstijos ar miesto už- e " 
laikomi. /

Jaunuolis B. W.
Redakcijos Pastaba:—Draugo 

Jaunuolio B. W. raštą mes ne
įtalpinome, tik kelias eiliukes 
paėmėme iš jo. Manome, kadw ' . 
laikraštyje negalėsime išaiš
kinti, kur ligoninė geresnė,
kur - prastesnė. Teisybę sakox< " 
drg. Jaunuolis B. W., kad be 
pinigų, darbininkams, visur 
bus blogai kapitalistinėje sis
temoje. Mūsų manymu, ser
gantieji geriausiai gali gauti 
patarimus iš savo gydytojų ‘ ,
tuo klausimu.

Ecuadoro respublikos pre
zidentas Ibarra buvo užda
ręs seimą ir jo papirktų ka
rininkų dalis Quitoj buvo 
paskelbus jį diktatorium/’ 
Bet armijos didžiuma išsto
jo prieš diktatūrą ir arešta
vo prezidentą. Seimas ža 
jį išmest iš vietos.
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Puslapis Ketvirtas LAISVE

Iš UMWU Pastogės "T“’
Peržvelgkim tą įstatymą, 

i Jau patys pirmi žodžiai skam
ba: “Įstatymas, kad sumažin
ti priežastį darbo kivirčų, ku
rie apsunkina ar kenkia vidu
jinei ir užsienio prekybai.’’

Kada gi tie kivirčai įvyksta, 
kurie silpnina prekybą? Na, 

i tada, kada kapitalistai sumano 
nukapot darbiu, algas, kada 
išeina darbininkai į streiką. 
Tiesa, įstatymas “verčia” sam-

Kova Prieš Fašizmą ir 
Nazizmą

Vartant UMWA “Joumalo” 
lapus jau matosi, kad kova 
prieš fašizmą ir nazizmą tarpe 
angliakasių auga. Rezoliucijos 
prieš tai tankiau pasirodo iš 
šios unijos lokalų. Jos gauna
vietą savo organe, kas pirmiau j 
nebuvo galima. UMWA pati | 
aukojo $5,000 tam tikslui. Visi i 
lokalai r 
dus tai kovai.

. . . . x.- - i dytoius leisti darbmm. organi- raginami įsteigti fon- , ,, . . .‘ ! zuotis, kolektyviai derėtis.
| Bet kur mes esam matę, kad 
bosai sutiktų taip daryti? To
dėl šis įstatymas įsteigia “Na- 
cionalį Darbo Taikymo Boar- 

kuriame bus trys ypatos, ' 
imančios po 10,000 dol. meti-i 

kuris jokiu būdu.
neleis darbininkus j streiką, 1

Sakoma, kad daugelis orga
nizacijų jau yra sudėjusių 40,- 
000 dol., iš ko jau pasiųsta 
30,000 dol. į Austriją, Vokieti- ' clą, 
ją ir Italiją. Agituojama boi-| im 
kotuoti tų šalių produktai ir į nūs algos, 
rokuojama, kad fašizmas yra 
didžiausias darbo klasės prie- jokioj industrijoj, jokioj įstai- 
šas. Lewis rokuoja, kad 15,-'goj. šis boardas, pagal įstaty- 
000,000 Amerikos darbininkų 1 mą, turės galią vietinius teis- 
su savo šeimomis yra nusista-j mus ir valstijų kazokus imti 
tę prieš fašizmą nazizmą. Le-'pagelbon prieš darbininkus, 

vardan prekybos kapitalistų 
naudai. Tai, kur jau čia to 
veidmainio peršama darbinin
kams gerovė ir kapitalistų su
varžymas ?

Guffey Įstatymas Jau 
Kepamas

wis turbūt supranta, kad įsiga
lėjus Amerikoj fašizmui, jo 
unijai būtų galas. Kaip ten ne
būtų, bet toki raštai yra geras 
dalykas reformistinės unijos 
organe. Angliakasiai turi iš
naudoti šią progą, kurią sutei
kė vadai ir nenuilstančiai veik
ti toj linkmėj, prieš fašizmą. .
'Wagnerio Darbo Bilius Jau 

Įstatymu

Už šį bilių Lewisas galvos 
Bet, kada jis liko į- 
tai L. džiaugiasi ne- 

rodosi,

Už šį įstatymą Lewis galvą 
guldo ir nuo pradžios jį re
mia. Šis įstatymas busiąs “ma
žytė NRA” ir tiktai apims 
vien minkštosios anglies indus
triją. Kaip jau žinoma, tas 
įstatymas taip lygiai apdrūtins 
teisminiais “fortais” anglies

neguldė, 
statymu, 
susilaikydamas. Jam
kad šis įstatymas tikrai Ame- baronus, kaip Wagnerio įsta-

tymas apdrūtino visas indus- matėsi prisigėrusių, šaligatviai vo. Vienas pusbačkis alaus bu-1
trijas. Bet šiame įstatyme apbjauroti ir miegančių pilni 
Lewis mato išganymo žvaigž- pašaliai. Viešbučių, 
dę, kad buk sutvarkys šią in- i kai skundėsi, J 
dustriją taip, kad visi baronai 
liks bagoti ir turės iš ko an
gliakasiams geras algas mokė
ti. Nors tatai yra bjaurus mo
las, bet Lewis už jį stoja. 
Streikai bus ir Lewis turės 
veikti, jeigu ne už streikus, tai 
prieš juos.

Požeminis.

Wilkes Barre, Pa.
Legiono Konvencija ir Streiko 

Pasekmes
diena šio mėnesio už-'
legijonierių konvenci-

Su 17 
s i baigė 
ją, kur dalyvavo apie 5 šimtai 1 

j delegatų. Nors tai buvo va-i 
dinta delegatų konvencija, bet 
teisingiau pasakius, tai gir
tuoklių paradas. Ir jei kas iki 
šiam laikui šioje apielinkėje j! 
nesą matę klaunų, tai dabar 

'galėjo jų užtektinai pamatyti.
Kais toj konvencijoj buvo 

svarstyta ir nutarta, ir kas joj 
dalyvavo, tai tu r būt tik Legi- 
jono vadai. Didžiuma jų ma
tėsi girti miesto gatvėse beda
rant “šposus.” Jiems čionais 
buvo leidžiama daryti kaip ku
ris išmano, na tai ir darė. Vie
ni visai išsirengę tik užsidėję 
moteriškus “blumerius”, kiti vi
siškai basi po miestą vaikščio
jo, ir da kitaip, kiti gyvulius 
kankino. Prisipirko krautu
vėj gyvų vištukų ir ančiukų ir 
pasirišę už kaklų vadžiojo po

1 miestą. Bet daugiausia, tai

rių privalumas buvo dalyvauti 
skaitlingąį. * šiuom kartu di
dysis BPobklynas turėjo apie 
30 žmonių, apie tiek Elizabe- 
thas ir po 4-5 iš Bayonnės, 
Jersey City, Paterson ir Lin
den. Gi prie darbo, tai tik 
Brooklyno keturi draugai ge
rai dirbo ir bayonniečių porą 
vos priprašiau pagelbėti, pa
mainyti drauges, draugus, ku
rie visą laiką sušilę darbavo
si, ypač newarkieciai, draugės 
ir draugai. Elizabeth© draugų 
prašiau, tai sakė, kad jūs gau
nat “kamišin’’, tai ir dirbkit. 
Atrodė, kad čia darbas tik 
newarkieciams reik atlikti. 
Geriausi pasirodė mūsų drau
gai, kaimynai iš Harrisono. 
Tik prisiminiau, kad ten reikia 
draugę pamainyti, jau pavar
go, tuoj aus d. Yasmantienė ir 
stojo prie darbo Abu dd. Yas- 
mantai ir žolynas dirbo vyriš
kai.

Programas dailės žvilgsniu, 
I gal buvo šiuom syk kiek silp
nesnis, del neskaitlingai daini- 

Į ninku susirinkusių; (didysis 
“Aidas” šiuom sykiu buvo vi
sai menkutis,) ar tai, kad mū
sų vadovės d. šalinaitės nebu
vo. Kaip ten nebuvę, pradžią 
programos atidarėm visi ke
turi 
kas 
gu nimą. Suorganizavo visokių | ,

darbininkiškų organizacijų ir ! samu§^ 
mainierių unijų lokalų gynimo Į 
komitetą ir rūpinas tuom klau
simu, kad pagelbėt tam nekal
tai sufrėmuotam žmogui. Rug
pjūčio 18 dieną buvo sušaukta

vo atmuštas ir tą reikėjo ant 
pabaigos veltui atiduoti. Na 
dabar pridėti reikia prie to 
pikniko apie 10 dolerių. O rei
kia pasakyti, kad ši organiza
cija pirmiaus turėdavo sėk
mingiausius parengimus.

Man rodos, reikėtų tą viską 
pamiršti kas praėjo, nes užsi
puldinėjimai nepagerins mūsų 
darbininkišką judėjimą. Ir 
čionais jau yra požymiai, kad 
neša žalos mūsų darbininkiš
koms organizacijoms.

V. Glaubičius.

. darbinin-
— ---------- , kad legijonai
pridarė jiems daug darbo, nes

'ten jiems paduotą maistą vi- 
! sur išdrapstė, pagalvines (pa- 
j duškas) suplėšė tiksliai, plun-' 
ksnas paleido.

Kaip teko patirti, tai di
džiuma apsenę darbininkai ir 
daugelis iš jų esą bedarbių ei
lėse, bet kaip matyt, tai juos 

i ten “kontroliuoja” darbininkų 
išnaudotojai ir jie didžiumoj 
tuos vargšus palaiko savo tiks
lams. Mat surengdami tokias! 
puotas ir duodami tiems jų Visokios Žinios iš Mūsų Miesto 
vergams daryti viską, kaip ku
ris išmano, parodo, kad būkjęaį pradeda geresnį
jūs esate pirmieji žmonės šios , bedarbių tarpe. Daug kas per- 
šalies, o po tų kelių dienų .jo-įsikeite, kada buvo prieita prie 

Imarko vėl kantriai vergaukite bendro fronto kovot už savo 
del išnaudotojų.

gia Akron, Youngstown ir Clevelan- 
do L.D.S. jaunuoliai. ClevelandieČiai 
gali važiuot troku, kuris išvažiuos 
nuo Liet. Darb. Svet. 920 E. 79 St. 
10:30 vai. ryto trokas nuveš ir par
veš už žemą kainą, tik 30c.

Kviečia Jaunuoliai.

CLEVELAND, OHIO
T.D.A. susirinkimas įvyks pirma

dienį 26 d. rugpjūčio, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Darb. Svetainėje, 920 E. 
79th St. Visi nariai atsilankykite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap- 
svarsyti.

Kviečia Komitetas.
(199-200)

Šioje apielinkėje darbinin- 
veikima

reikalus. Dabar netik kad ge- 
i riau kovojama už pašalpos 
gavimą ir kitokius sau reika-Pereitas mainierių streikas

paliko blogas pasekmes šioje. ųngUS dalykus, bet pagerėjo 
apielinkėje darbininkiškam ju- veikimas visu frontu. Geriau | 
dėjime. Mat, kurie dirbo laike veikiama už įsteigimą Darbo I 
streiko ir dabar dirba, tai be-:parįjjos šiuose rinkimuose, j 
darbiai, kurie streikavo ir taipogi eina didelis bruzdėji- 
streiką pralaimėjo ir dabar ne- Į mas ug gynimą Emerson Jen- 
gauna darbo ir užsipuldinėja 1 nįngS) nors darbininkai sudėjo 
ant dirbančiųjų už streiko pra- , reikalaujamą sumą ^pinigų ir 
laimėjimą ir vadina juos ske- jį paliuosavo ligi teismui, bet 
bais.

Todėl dirbantieji neina 'nė į' pirmyn už galutiną jo išlaisvi- 
jokius parengimus, vengdami 
užpuolimų ir tokiu būdu pa
rengimuos nėra pasekmių. 
Įvykusiame APLA 51 kuopos 
parengime suėjo būrelis be
darbių, pastovėjo, pasižiūrėjo 
į alų, taipgi vaikučiai žiūrėjo

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barrio Aido Choras rengia 

išvažiavimą, kuris atsibus 1 d. rug
sėjo (Sept.), A. Valinčiaus farmoje. 
Kurie dar neturite tikietų, tuo jaus 
įsigykite, nes kitaip nežinosim kiek 
tilps į busą, ir kiek busų reikės imti. 
Tikietus galima gauti pas bile choro 
narį. Gal bus mūs paskutinis šiai 
vasarai išvažiavimas, tad choristai 
gaukite ir naujų narių, nes po Šiuo 
išvažiavimu prasidės pramogos.

Kviečiam kaip vietinius taip ir iš 
apielinkės skaitlinga dalyvauti.

Kviečia Aido Choras.
(199-200)

tuom pačiu sykiu darbą varo
chorai su dviem dainom, 
labai skambiai išėjo. Jei- 
imti paeiliui chorus, tai 
būt greatneckiečiai visus

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija rengia linksmą 

pikniką, kuris įvyks 25 d. rugp. ant 
Babichek farmos, ant Pans Ave. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Vietinė ko
munistų partija turi daug svarbių 
darbų atlikti, o be finansų niekas 
negalima nuveikti tad prašome visų 
sąmoningų darbininkų atsilankyti.

Draugai, paremsite netik finansiš
kai, bet ir tuom pat kartu linksmai 
laiką praleisite, nes turėsim skanių 
valgių ,gėrimų ir gera orkestrą šo-, 
kiams.

Komunistė.
> (199-200)

PHILADELPHIA, PA.
Demonstracija, kuri turėjo įvykti 

17 d. rugpjūčio, tapo atšaukta, ir 
įvyks 2 d. rugsėjo, tai yra Labor 
Day, Kapitalistinė šventė, bet mes 
tos dienos ne švęsim, bet demons-' 
truosime, prieš kapitalizmą ir bur
žuaziją. Visos organizacijos, unijos 
sykiu su bendru frontu susirinks ant 
Reyborin Plaza, 2 vai. po pietų, ir 
demonstruos tam tikroms nuskirtoms 
gatvėmis. Lietuviškos organizacijos 
neatsilikite, bet išeikite su savo obal- 
siais, taipgi įtraukite ir savo drau
gus, ir visus simpatikus.

Draugai nepykite, kad nebuvo pir- 
miaus pranešta apie perkėlimą de
monstracijos bet perkėlimas įvyko tik 
prieš 17 d. rugpjūčio ir nebuvo laiko 
jau

Kiek bus naudos mūsų spau
dai nuo šio parengimo, spręsti 
dar negaliu, nes neviskas dar 
sutvarkyta. Visgi labai dėkin
gas visai publikai, kuri parė
mė taip svarbų darbą.

Darbininkams ir chorams, 
kurie atliko savo darbininkiš
kas pareigas, tariu ačiū!

G. A. Jamison.

seiles rydami į sodę ir saldai-į konferencija gynimo komiteto. 
Dalyvavo daug delegatų ir nu
tarė remti visais būdais Jen
nings bylą.

Šioje konferencijoje buvo 
nutarta ant greitųjų sukelti 
reikalingą skaičių pinigų jojo 
gynimui. Delegatams buvo iš- ( 
duoti reikalingi paliudijimai,; 
del rinkimo aukų ir bus paim- Į 
ta geri apgynėjai to žmogaus! 
apgynimui, žinoma, advokatai 
turės būt ne iš šios apielinkės, 
bus iš kitur pašaukti tą ne
kaltą sufremuotą žmogų gint.

Mūsų miestas yra pagarsė
jęs visokiomis konvencijomis. 
Trumpas laikas atgal čionai 
buvo American Legion conven
tion, ji baigėsi 17 dieną rug
pjūčio, tai buvo keliama di-l 
džiausis lermas per apie tris! 
dienas. Buvo daug suvažiavę 
legionierių. Prie tam, mieste 
pribuvo ir visokių “sesučių’’ 
juos pasitikt. Legionieriai pri
sigėrę kėlė didžiausį lermą. 
Mieste per tą visą laiką žmo
nėms toks jųjų apsiėjimas ga
na įsipyko, o jųjų vadai be
laikant konferenciją nepamir
šo ir ateivių darbininkų, darė i dės 6 vai. vakare, Baukaus Parke, 

' ~ " " " 1, Conn.
šokiams, viso

kių gėrimų ir valgių, žodžiu sakant, 
tai visko bus, ko tik širdis panorės.

KELRODIS: Imkite Rockville bu
są ant kampo State ir Market Sts. 
ir važiuokite iki Buckland Corner. 
Busas eina kas 15 minutų po valan
dai. Automobiliais taipgi važiuokite 
Rockville keliu, iki Buckland Comer.

(199-200)

nius, o pirkėjų kaip ir nebu-

Laisvės’ ir ‘Vilnies* Piknikas
RENGIA

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

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

Išvažiavimas prasidės 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlumos

Hitlerio Ministerial Neva 
' Užtaria Žydus, bet Nazių 
: Gaujos Juos Užpuldinėja

BERLYNAS. — Hitlerio 
ministerial nutarė, kad ne
leistina yra palaidai užpul- 
dinėt žydus, prieš kuriuos 
galima esą daryti tik val
diškus veiksmus. Nežiūrint 
to nutarimo, visur smarkėja 
juodašimtiška nazių kampa-

• v v i • 1 ’ fcvai’SvyvA, nuue iicpaaniivikcję uuvn-jHlja pries žydus, ir valdžia ijų del 1935 metų greitu laiku atsi- 
' nieko nedaro prieš tuos pa- , lyginkite^ kad nepaliktų per dideli 
daužas.

per “Laisvę” pranešti apie tai. 
P. Puodis.

(199-200)

SO. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2 kp., susirinkimas 

įvyks seredoj, 28 d. rugpjūčio, 376 W. 
376 W. SHRDLdoradaradardarthth 
Broadway, 7:30 alv. vakare. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim labai daug savrbių dalykų ap
svarstyti, kurie nepasimokėję duok-

skola. Taipgi turim nominacijos 
blankas, reikės nominuot centro val
dybą.

.«*>>

Vilijos Choras iŠ Waterbury, Conn.

Gerbiamieji! Dienraščio “Laisves” 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.
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.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Didelį naktinį pikniką rengia B. 

D. O. K. iš Hartford, Conn. Įvyks 
subatoje, rugpjūčio 24, 1935. Prasi-

piešimus išdeportuot ateivius ■ Buckland Corner, Buckland 
išžios šalies, tai tuom sy-1. ,Bus. ?era. m"“ka š.ok.ia" 

7 * kin rrnrimn ir va urni 7AT 711is 
kiu amerikonams bus 
si laikai.

Paskutinę dieną čia 
vo sutraukę didelį 
žmonių. Parodavo svarbiausio
mis miesto gatvėmis, žiūrėtojų 
buvo daug, bet tas jųjų para- 

j das buvo labai prastas, netvar- 
i kingas ir nepaliko jokio atsi- 
žymėjimo žiūrėtojams.

geriau-

jie bu- 
skaičių

CLEVELAND, OHIO.
Nedėlioj, 

delis Ohio 
nikas .ant 
mylios nuo

di-25 d. August, atsibus 
Valstijos jaunuolių pik- 
Chesnut Beach Park, 7 
Akron, šį pikniką ren-

Sekr. V. K.
(200-201)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

West Orange, N. J.
Iš Spaudos Pikniko

PvUgpjūčio 11 dieną čion 
įvyko spaudos piknikas, kuris 
buvo rengtas trijų apskričių. 
Kadangi, kaip minėjau, buvo 
rengtas trijų apskričių, tai tu
rėjo būt 2-3 kartus skaitlin- 
gesnis, kaip kitados, tačiaus 
taip nebuvo. Nors rengtasi 
rodosi gerai ir garsinimai pa
daryti į laiką, išsiuntinėta lai
ku, tačiaus mūsų kolonijų 
draugai, dar vis neišmoksta 
įvertinti tokių svarbių paren
gimų.

Svečių turėta tarpe 400-500, 
vienok tik apie 4-5 dalį suda
rė apielinkės. Dar mažiau su
darė susivienijimo kuopos, ku-

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS * 
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo* 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Kelionė iš Amerikos į Kauną Rumford, Me darbas, bet kada kur pradeda (dirba prie akmenų daužymo, 
kelių darbus, tai valstija iš ki- jįe gyvena tankiai smulkių na-
tur atsiveža ir darbininkus. mų savininkų namuose. Už

J. Mažeika

i 
rl
L

c

(Tąsa)
Vakare nusidaviau pas grupę lenkų, 

kurie “smokerūmyj” be perstojimo su 
žydėmis lošė pokerį. Prie jų buvo keli ty
kaus būdo asmenys. Du iš jų taipgi vyko 
kūjo-pjautuvo šalies pamatyti.

Iš lietuvių buvo du: drgg. Kielienė iš 
Chicagos ir H. Stolar, iš Washington, D. 
C. Pastarasai buvo mano “pavapi jonas” 
iš Vabalninku paties miestelio. Labai ge
ro būdo draugas.

Iš rusų buvo 8, kurių 4 grįžo ant visa
dos apsigyventi. Du iš jų buvo Sovietų 
piliečiai, dirbę prie Amtorgo. Kiti du geri 
amatininkai iš Seatties, Wash. Pirmieji 
4 turistai.

Iš amerikiečio, Mr. Horthney, atstovo 
Int. H^rwester Co., sužinojau, kad gra
žus 
profesionalų, mokytojų ir šiaip atstovų 
organizacijų iš turistų kl. važiuoja tūlą 
laiką praleisti Sovietų šalyje.

Kiek teko patirti, tai tarpe turistų ir 
III kl. kaleivių, atsinešimas link Sovietų 
Rusijos geras. Apie ją kalbą, kaipo žymų 
pasaulio faktorių. Užvis labiausia visiem 
patinka, tai Sovietų taikos politika; visas 
darbininkų ir valstiečių šalies nusistaty- 

*mas už taiką.
Pasikalbėjimas Su Sovietų Piliečiais
Šeštadienį (13 d. liep.), praleidome prie 

knygų ir laikraščių. Vakare buvo sureng
ta visiem keleiviam iškilmingi pietūs. 
Pietų laike įteikė kiekvienam po dovanė
lę: “paišelį” ir kepurę su kaspinu “Nor
mandie”, apsidekoravimui. Klausėme, ka
me dalykas? Paaiškino: viena, rytoj pri
puola Francijos tautos šventė—Bastilijos 
diena (lyginai, kaip J. V. A. 4 d. liepos), o 
kita, paprastai, paskutinę dieną vakarie
nė duodama su iškilmėmis, kad geriaus 
keleiviai atsimintų francūzų laivų kom
panijos patarnavimą—labiausiai, tai, kad 
būt duosnesni patarnautojams-darbinin- 
kams, kurių alga išimtinai susideda iš 
dovanų “tipsų.”

t Valgant skanią vakarienę, d. Katko 
pastebėjo mum nekuriem, kad prieš va
landą laiko jis netikėtai suėjo porą So
vietų Sąjungos piliečių, kurie dirbo Am- 
torge ir dabar grįžta darbininkų tėvy
nėn. žingeidumo delei, paprašiau jo, kad 
supažindintų su jais. Po vakarienės, nu- 
sidavėm ant denio. Dairėmės, bet sueiti 
nepavyko. Matyt, del vėsaus vakaro jie, 
po vakarienės, nuėjo į kambarį, o jų 
kambario mano draugas nežinojo. Tą 
padarėme ir mes, palikdami pasimatymą 
rytdienai.

Ant rytojaus (14 d. liepos), prieš piet, 
pavyko dd. Rezov’us sueiti. Išsikalbėjus, 
pasirodė, kad jie yra prabuvę 10 me 
J.V.A. Dirbęs nekurį laiką Chicagoj, o 
vėlesnį laiką—New Yorke, Amtorge. Ma
tyt, buvo iš visko, kaip rodžiai >yra pasi
rengę grįžti į Sovietų šalį. Dr-gei Rezo- 
vienei nekaip sekėsi su sveikata Ameri
koj. Bet ji laukė, kol josios draugas pa
baigė savo tarnystę. Jiedu paeina nuo 
Minsko.

Nuo jųjų sužinojome, kad ant “Nor
mandie” dirba vienas francūzas, dalyvis 
Juodųjų jūrų francūzų laivyno ir gerai 
pažįstamas d. Andre Marty, sukilėlių va
do, kuris 1919 met. su francūzų laivais, 
perėjo revoliucijos pusėn. Reiškia, be
kalbėdami dd. Rezovai sukėlė mum dar 
daugiau žingeidumo apie minimą seną 
revoliucionierių francūzą jūreivį. Mum 
bekalbant pasigirdo pietų varpas. Nu
traukę pasikalbėjimą, ėjome prie pietų...

Pietaudami kalbėjomės su draugais, 
kad baigiasi mūsų trumpa kelionė. Ryto
jaus sulaukę, visi pasieksime sausžemį. 
Pirmiausiai iš mūs išsiskirs d. Katko, ku
ris išlips Anglijos pakraštyj—Plymouth, 
o likusieji, 6 vai. vėliaus, francūzų porte 
Havrėj.
Pasimatymas Su Francijos Rev. Jūreiviu

Po pietų, nusidaviau pas minimą jū
reivį. Jis dirbo viešoj patarnavimo įstai
goj ant “Normandie.” Jį mačiau visuo
met ir kelioliką kartų pro jįjį ėjau, ne
žinodamas apie jojo praeitį—nežinojimas 
nesudarė žingeidumo, nežiūrint, kad jis 
vartoja gerai anglų kalbą. Mano nelai
mei, jis mažne visą laiką buvo užimtas, 
kas sudarė sunkų dalyką pasikalbėjimui.

Nors ir prie nepalankių aplinkybių

čius amerikoniškos inteligentijos,

VMHĮMM

. Puslapis Penkias

išsigerti, kur prageria visus 
likusius pinigus, o kartais it 
drabužius. Ilgai sunkiai dirbo, 
o štai, žiūrėk už kokių dviejų 
dienų jis vėl viską prašvilpė. 
Tamsumas, stoka darbinin
kams susipratimo prie to atve
da.

Kartais viešų darbų biuras iš- viešų darbų darbininkus ran
duoja darbininkams korteles 
bet jie turi eiti per eilę viso- žas, 
kių viršininkų, kad jas užtvir-|gįaį jų užtenka taksus apmo- 
tinų, o tuom kartu ir darbas i keti ir tai dar jų ilgai priseina 
pasibaigia. Darbininkai visaip laukti. Gi jeigjr namų savinin- 
yra apgavinėjami, taip, kad kas nesumoka taksus iki pa-

das moka miestas, bet taip ma- 
taip mizernas, kad var-visgi stengiausi turėti nors trumpą pa

sikalbėjimą su juomi. Jam pasiliuosavus 
valandžiukei, pasakiau, ką man pasakė 
apie jį ir kas aš esu per vienas. Pasispau- 
dėme rankas kietai, kietai... Klausiau 
jo, kokias organizacijas čia turi ant laivo 
“Normandie”—sužymėjo: politines dvi— 
komunistų ir socialistų, kurios bendrai 
veikia. Taipgi, sakė, esą daromi žingsniai 
organizavimui darbininkų į jūrininkų 
profsąjungą.

Algos darbininkų mažos: 14-20 frankų 
dienai. Jo paties vieta geresnė—gaunąs 
525 fr. mėn., apie $35.00. Bet valandos 
ilgos—16 valandų darbas su dviem vai. 
pietų. Paklausus, ar tiesa, kad dirbo ant 
vieno laivo su drg. Marty; Atsakė: “Taip. 
Drg. Marty buvo inžinierium, o aš an
truoju pagelbininku. Žinote, kad d. Mar
ty yra mūsų šalies atstovu?” klausė ma
nęs. Pasakius kad žinau, jūreivis kal
bėjo, kaip Francijos valdžia jį buvo nu- 
teisusi ilgiems metams kklėjiman už “tė
vynės išdavystę.” Bet darbininkų judėji
mas su demonstracijomis privertė d. 
Andre Marty paliuosuoti. Interesavausi 
apie pasekmes jų šalies išvystyme ’ben
dro fronto idėjos tarpe komunistų ir so
cialistų. Jis pridūrė: “Fi’ancijoj šiandien 
be pirmų dviejų partijų, masės neparti
nių žmonių, profesionalų, intelektualų 
stoja į bendrą kovą prieš karą ir fašiz
mą. Šiandien po visą Franci ją- šimtatūks
tantinės darbininkų minios, minėdamos 
“Bastilijos Dieną,” demonstruoja prieš 
savo valdžią, kuri krizio naštą vis labiau 
ir labiau krauja ant mūsų pečių.”

Su tuo jūreivio pasakymu turėjom nu
traukti pasikalbėjimą. Užėjo kiti su rei
kalu ir nutrūko mūsų kalba.

Vėliau maniau gausiu progos, bet bu
vo pervėlu. Sugrįžęs kambarin, radau 
savo sankeleivius perkraunant “čemada- 
nus” ir rengiantis sausžemio kelionei. 
Visą laiką praleidome paskutiniam pasi
kalbėjimui. Davėme vienas kitam adre
sus, kad vėliaus, sugrįžus į J. V., galė
tume apsikeisti įgytais įspūdžiais, čia tik 
buvome susipažinę, ir bendras ryšys vi
sus mus tampriai rišo. t)abar už kelių 
trumpų valandų išsiskirsime. Man buvo 
labai nesmagu, kad su jais negalėsiu kar
tu keliauti į darbininkų šalį. Tiesa, ir jie 
ne vienu keliu traukia. Drg. Katko, per 
Londoną, Sovietų laivu į Leningradą; 
d. Greenberg, iš Havrės, per Paryžių- 
Berlyną-Varšavą-Maskvon. O portori- 
kietis—Rivera—turėjo del Sovietų 
dviem dienom sustoti Paryžiuje.

Nedėlios naktį ilgai nemigom. 
tvarkę, vienas rašėm įspūdžius,
laiškus draugam, dar kitas skaitė knygą 
—laikraštį—žurnalą.

Dar kartą nuėjau “jūreivio” pamatyti, 
bet jau buvo po 2 vai. ryto (9 vai. vaka
ro New’Yorko laiku), ta vieta buvo už
daryta. ■ i

Londono Laikraščių žinios
Pirmadienį (15 d. liepos), 7 vai. ryte, 

pavalgę pusryčius, nusidavėm ant denio, 
pažiūrt, ar ne pamatysime Did. Britani
jos žemės pakraščių. Kaip tyčia, ūkano
tas rytas nedavė toli matyti. Tiek gali
ma žinoti, jogei esame netoli Europos 
kontinento, nes žuvėdrų pulkas sekę lai
vą. “Normandie” išpovalio įrėši. Apie 9 
vai. ūkai prasiblaivė ir kraštas galima 
buvo įmatyti. Netrukus pasiekėm tą už
lają, kurioje guli Plymouth prieplauka. 
Iš jos pribuvo 3 laivai, kdrie paėmė maž
ne visus I kl. keliauninkus. Kol kėlėsi ke
leiviai į laivelius—pribuvo iš prieplaukos 
laikraščių pardavėjai, platino Londono 
laikraščius. Pasipirkęs “L. Times,” ėmiau 
godžiai žinių žiūrėti, apie Francijos “tau
tos dieną” ir kitus įvykius. Užtikau, kaad 
būta didelių demonstracijų. Bet “L. 
Times” taip suglaustai ir neaiškiai pa
davė, kad galima buvo suprasti, jogei 
liaudies bendro fronto demonstracija ir 
patriotinė buvusios lygios. Bet “London 
Post” visai kitaip rašė: “Paryžiuje darbi
ninkų, komunistų, socialiistų, radikalų ir 
kitų kairiųjų Bendras Frontas turėjo 
250,000 savo reikšmingoj demonstracijoj, 
kuomet patriotinėj tebuvo apie 25,000. 
Lilėj 2 užmušta ir keliolika sužeista, de
monstrantams su policija susirėmus.”

(Daugiau bus) ’

kad pas 
visai ne
daugiau, 
Pas mus

Darbininkų ir Bedarbių Vargai
Iš mūsų miesto mažai kas 

rašo. Gal kas mano, 
mus vargo ir skurdo 
ra, bet jo čia yra 
kaip bent kur kitur,
yra dvi popieros gaminimo 
dirbtuvės, kur seniau dirbo 3 
arba 4 darbininkai, tai dabar 
vienas tą darbą turi padaryti. 
Mašinas taip ištobulino, kad 
bent 3 kartus daugiau padaro 
popieros. Bosai su darbinin
kais žiauriai apseind ir verčia' 
skubėti. Per 8 valandas turi 
bėgioti ir sunkiai dirbti, kad 
tankiai nei neturi kada pietus 
suvalgyti. Pragyvenimas bai
siai brangus, o algos mažos, 
kad darbininkas su šeimyna 
turi badauti. Mėsa taip bran
gi, kad daugelis pasitenkina 
tik į jos kainas pažiūrėdami, o 
apie nusipirkimą negali būti 
nei kalbos.

Į miškų kempes daugiausiai 
suvežą darbininkus taksi veži
mais, tankiai tie vežėjai turi 
su kompanija sutartį, tai jie 
paima kokį girtą bedarbį ar

daugelis • nustoja vilties darbą 
gauti ir nei neina. Tūli iš be
darbių kalba, kad jeigu karas 
prasidės, tai tik tada bus ge
rai ir darbų bus daug. Klai- mokėti $3 už’laikraštyje 
dingai tie darbininkai supran- garsinimą, kad jie paskelbia, benamį tinkamą darbui ir ten 
ta. Karas tik dar daugiau var
go atneš.

Darbininkai dirbdami prie 
viešų darbų gauna atlyginti 
ne pinigais, bet tam tikrus 
slipsus. Jie negali pirktis už 
juos ten sau reikmenis, kur 
patys nori, bet ten, kur jiems 
valdininkai liepia pirkti. Ant 
tų slipų yra paženklinta, ką 
jie gali gauti. Jeigu darbinin
kui reikia kitokių dalykų, tai 
jis negali jų gauti.

Iš priežasties tų slipų. kenčia 
ir smulkūs krautuvninkai, tūli 
turi jų net kelių šimtų dolerių-

skirto laikę, tai jis turi mokėti 
15%, jeigu dar nesumokės iki 
15 d. gruodžio, tai vėl turi mo
kėti naujas pabaudas, reikia 

a p-

kad esi blogas pilietis. Tai ma- nuveža—štai tau darbas, ver- 
tote, kokia čia “teisybė.” Ka- gauk. Kada jis kiek užsidir- 
da miestas darbininkui arba j ba, tai tankiausiai tos pat 
namų savininkui nemoka, tai kompanijos krautuvėse ir kar- 
turi laukti, o jeigu namų 
vininkas taksų nesumoka 
ku, užvelka kokią dieną, 
jis turi mokėti bausmes ir 
spaudoje apšaukiamas blogu 
piliečiu. Jeigu smulkūs namų 
savininkai susiorganizuotų, ir 
veiktų su bedarbių organizaci
jomis, tai taip nebūtų.

Dabar einame prie miškų 
darbininkų. Prie miškų darbų 
dirba nemažai ir lietuvių. Tie 
žmonės yra labai išnaudoja
mi, ’ verčiami į tikrus vergus, 
prastai maitinami, gyvena 
kempėse, kur juos puola viso
kį uodai, daugelis apiplyšę. | 
Juos nuveža į miškus už šim
tų mylių nuo miesto ir turi gy
venti ir dirbti už tiek, kiek 
jiems bosas savo valia duoda. 
Man vienas darbininkas paro- j 
dė algos čekį ant $3.14. Aš i 
jam sakau, tai kiek, tik dvi '■ 
dienas dirbai? Jis man atsakė, į 
kad tai 6 savaičių jo alga. 
Taip sunkiai dirbo, prakaita
vo ir už 6 savaitės gavo algos 
tik $3.14. Tas darbininkas dir
bo Blences Lumber Co. Tiesa, 
yra darbininkų, kurie kovin- 
gesni, smarkesni, tąi jie nesi
duoda taip baisiai išnaudoti 
ir parsiveža daugiau pinigų 
grįždami iš miškų darbų. Bet 
vis tiek visi dirba labai sun
kiai, jie apaugę plaukais, nu
skurę, kaip koki pustelninkai. 
Jeigu tokį žmogų kas sutiktų 
Bostone ar kitame dideliame 
mieste, tai manytų, kad sutiko 
kokį laukinį žmogų. Kartais 
toki apiplyšę žmonės parsive
ža šimtą ir daugiau dolerių, 
tai nueina ir susiperka sau; 
reikmenis, drabužius, bet tą 1 lantiko vandenyno į Vidur- 
viską apvainikuoja užeidami žemio jūrą.

sa- 
lai- 
tai 
dar

kompanijos krautuvėse ir kar- 
čiamose vėl viską palieka.

Kartais juos dar skaudžiai 
apvagia. Kartą vienas miškų 
darbininkas iš Providence, R.' 
I. atvyko subatoje ir buvo pas 
mane užėjęs apsiavus pasitai
syti, turėjo nemažai pinigų, 
kuriuos norėjo pasiųsti savo 
šeimynai. Bet šeštadienį ban
kai po 12 valandos uždaryti. 
Taigi jį persergėjau, kad jis 
būtų atsargus. Jis sakė, kad 
jį niekas neužpuls. Gi pirma
dienį jis atėjo labai nusiminęs, 
pasirodė, kad kur jis apsinak
vojo, ten jį apvogė ir liko vi
sai be pinigų.
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LEONARD 
Avenue,

Beverage 
Avenue, 

Kings, to

MATTEO 
Ave.,

Beverage Control
Borough of 

be consumed on the
BAILEY

Brooklyn, N. Y.

JAMES J. COYLE’
Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.

JOHN A. JACOBS
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby Riven that License No,

LEO LEBOVITZ
Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Control Law at 
of Brooklyn, 

be consumed on the

HOWARD
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

TEDONE
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
619 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ERNEST J. SCHULTHEIS
619 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control

to be consumed on

LEIN WOHL &
SILBERBHRG

Brooklyn, N.
---------------- - „

Bedarbių pas mug yra daug.
Tūli patriotai tvirtina, kad pas 
mus nėra “alkanųjų eilių.” ži-____ _________ v ___ ______ ,e
noma, kad pas mus yra kito- vertės, bet iš miesto vis negali 
kia padėtis, negu didelių mies- gauti pinigų, nes miestas sako, 
tų. štai miesto krašte prie ak- kad neturi. Krautuvininkai 
menų bedarbiai dirba viešus1 tuos slipukus negali išduoti 
darbus, bet ten gali darbo dideliems krautuvėms, kur jie 
gauti tik tie, kurie čia yra iš- perkasi reikmenis, o jeigu ir 
gyvenę 5 metus, o jeigu nesi išduoda, tai turi mokėti aniems 

Į tiek išgyvenęs, tai gali mirti nuošimčius. Taip vargsta dar- 
badu. Tiesa, ir tiems, kurie bininkai, bedarbiai ir smulkūs 
nėra taip ilgai išgyvenę yra ’ krautuvninkai.
žadama valstijos darbai, vis Į Vargsta ir smulkūs namų 
kalba, kad bus pradėtas kelių savininkai, 'bedarbiai, kurie

Susi- 
kitas

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4992 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
3808—14th Avenue, Bofbugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK A. ZEUKAS
3808—14th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2017 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail ’under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502-6 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bp consumed on the 
premises.

PETER STURGIS
502-6 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2582 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
350 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ROSELL DELICATESSEN. INC. 
350 Utica Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5054 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law

1 1090 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PAUL MINSKI, d.-b.-a. 
DUPONT BAR & GRILL

1090 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4849 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

j the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH LEVULIS
306 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
3601 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

MORRIS 
JACOB

3601 Mermaid Ave., ______
—---------------------- -

NOTICE is hereby given, that License, No. 
B 4905 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
983—3rd Avenue, Borough 
County of Kings, to 
premises.

983—3rd

NOTICE
B 3561 has been issued to the undersigned, I 
to sell beer at retail under Section 76 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at j 
937 Flatbush Ave., Borough of ' Brooklyn, I 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS GELFAND
937 Flatbush Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2688 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Kent .Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

235 Kent

NOTICE
B 1761 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7725—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

B.P.G. RESTAURANT CORPORATION 
7725—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
78—6th Avenue, Borough of ]
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

B. & T. COFFEE SHOP & REST., INC 
78—6th Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1364 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA GEBIG, EST. OF 
RUDOLPH GEBIG •

1364 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5073 has been issued Jo the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Court Streets Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS DEMOTSIS & 
LEO SEMPEPOS

404 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1400 has been issued to the undersigned'' 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5605—Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

CECELIA 
5605 Avenue L,

NOTICE is hereby given that License tyo. 
A 7289 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
214 Union 
County of 
premises.

214 Union

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage ■ Control Law at 
520 Van Buren St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING G. MAYERS
520 Van Buren St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be . consumed off the 
premises.
182 Bay

NOTICE 
A 9998 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at į 
53 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOSES KORNSTEIN
53 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 9997 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
248 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, 

248 Reid
I NOTICE
Į A 5457 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of 
! the Alcoholic Beverage Control Law at 

242 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

I. GREENMAN
242 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenses No. 
A 7361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
58 Steuben Street, Bbrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURO D’AMBRA
58 Steuban St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 3464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage x Control Law at 
Foot of Bay 32nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB, INC 
Foot of Bay 32nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 

| RL 11793 has been issued to the undersigned 
Law at to sell beer, wine and liquor at retail under 

Brooklyn, j Section 132 A of the Alcoholic Beverage
Control Law at* 518 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WASILEWSKY
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby- given that License No. 
RL 11811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 621 Chester St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE P. McDERMOTT
621 Chester St., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabinius

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

Baigdamas aprašyti vietos 
padėtį, manau, kad aš neuž
gausiu tikinčius, jeigu paklau- 

! siu, kas atsitinka su minyško- 
imis? Juk jos kada nors mirš
ta, bet niekad nesigirdi, kad 
kur minyška mirė. Apie kuni-‘ 
gus rašo, garsina, bet apie jas 
niekas negarsina. Juk jos su 
kūnų ir dūšia neina į dangų?

J. Klemanskas.

Ispanija Telkia Kariuomenę 
Prie Gibraltaro Uolos

GIBRALTAR. — Prane 
šaftfeT'kad Ispanija sutrau 
kia daugiau armijos arti Gi
braltaro. Gibraltaras yra 
Anglijos valdoma uola Ispa
nijos kamputyje. Anglija 
turi ten įsitaisius galingą 
tvirtovę, iš kurios kontro
liuoja vandens peria ją iš At-

lietuvi? Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausiot 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
, ' (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
į485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661
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Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

Moteris Nužudyta Ant Stogo
Rėmėjams

Brooklyniečiai, gal daugiau

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Karalius Stasiukaitis
UŽLAIKO 

gėrimų įstaigą 
IR 

LUNCHROOM
Gaminu Valgius iš savo 
augintų vištų, ančių, kra- 
likų ir kitokių gyvuliukų 

ir daržėvių.
Tat, gerbiami lietuviai, esate 
kviečiami užeiti pas mus ir 
persitikrinti, kaip viskuom pas 

mus būsite patenkinti.

Stasiukaitis Lunch and 
Service Station 

ROUTE 26, 
MONMOUTH JCT., N. J.

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

Areštuoja Teatrų Pikietus i “Laisvės” Skaitytojams ir _ _ _ _ i _ _
Trečiadienį vėl areštuota 16 

darbininkų, pikietavusių Har
ry Brandtui priklausančius te
atrus ant Broadway ir prie 
Columbus Cirle, New Yorke. 
Pikieta veda Motion Picture 
Operators Unijos Lokalas 306. i susirinkimas. 
Lokalas deda pastangas unio- 
nizuoti Brandt teatrus ir pa
naikinti kompanišką uniją, 
prie kurios darbininkai verčia-

nioje buvo didžiausias pasipik-7" 
tinimas ir šauksmai, kad jie 
alksta ir turi gaut čekį. Neg
rui darbininkui, William Da
vis, pramušė galvą laike už
puolimo. ;

Pirmadienio vakarą, 26 rug
pjūčio,' “Laisvės” svetainėje, 
šaukiamas visų “Laisvės” skai
tytojų, rėmėjų ir simpatikų 

Jame bus svars
toma, kaip brooklyniečiai ap
vaikščios “Laisvės” dvidešimt 
penktąjį gimtadienį—25 metų 

mi dirbti už daug žemesnę ai- jubilėjų.
gų skalę. Policijai užpuolus Brooklyniečiai, gal daugiau 
pikietus, susikirtimų įvyko prie |negu kas kitaSj žino, kaip ne. 
Capitol, State, ir Park teatrų, i . Į pavaduojama yra Laisve 

darbininkų kovose: streikuose, 
kovose už pašalpą ir bile ku
riam susirėmime su išnaudoto
jais, kaip lygiai ir budavojime 
masinių organizacijų.

Kad “Laisvė” galėtų ateityj

Sekmadienį ALDLD 1 Kuopos 
Išvažiavimas

Ateinantį sekmadienį tiki
masi matyti daugelį brookly- 
niečių traukiant į girią—Fo- tfar geriau patarnauti judėji- 
rest Parką, nes ten bus Ame-mui; brooklyniečiai ypatingai 
rikos Lietuvių Darbininkų Li- g-ali prie to prisidėti, suruoš- 
teratūros Draugijos 1-mos kuo
pos išvažiavimas. Taigi, bus 
du tikslu ten būti: vienas, bai
giasi vasara ir kievienam no
risi dar ir 

. puikia giria 
ore; antras, 
remti tokią 
zaciją ir pasimatyti su savo 
draugais.

Važiuokit Brooklyn Broad
way elevated, Jamaica trauki
niu, ir išlipkit Forest Parkway 
stotyje, 
važiavimas.

dar pasidžiaugti 
ir pabūti tyrame 
savo buvimu pa- 
naudingą prgani-

darni pavyzdingiausią jubilė- 
jaus apvaikščiojimą. O tą ga
lima padaryti, jei visi dalyvau
sime jubilėjaus prirengime 
pravedime.

“Laisvės” Administracija

Norintiems Važiuoti į 
“Laisvės” Pikniką

Laisvės” piknikas Westvil- 
Kalne parkas ir iš-pėj jau tik už savaitės, jis 

| įvyks 1 rugsėjo. Visų manan- 
• čių važiuoti žiniai norime pra
nešti štai ką, kad užsiregis
truoti reikia iš anksto, tuojau. 
Tolimesnėms kelionėms busus 
reikia užsisakyti iš anksto ir 
įmokėti tam tikrą dalį mokes- 
ties busų kompanijai. Tai dėl
to reikia iš anksto žinoti, kiek

Būsiu.

Kova už Pigesnes Rendas

Hearstas Talpina Šnipų 
Pajieškojimus

Savo klasifikuotų skelbimų 
skyriuje Hearsto New York 
American pereitą sekmadienį 
patalpino šitokį pajieškojimą:

“Industrinių Slaptos Tarny
bos operatorių ir tyrinėtojų, su 
ar be patyrimo, kaipo opera-1 
toriai, su ar be amato; viena 
iš seniausiai įsisteigusių, kom
panijų Jungtinėse Valstijose 
ruošiasi atidaryti rytuose vei
kiantį ofisą, ir tikslu pasikal
bėti ir pamokinti mūsų ope- 
ravimo metodų priimsim apli
kacijas parinkto skaičiaus už- 
interesuotų vyrų, paduodančių 
visas smulkmenas apie amžių, 
tautybę, rūšis darbo, kurias 

aplikantas dirba ir gali dirbti;
? Jokių, išlaidų nebus parink

tiems lavinti; kurie tiks, gaus 
algas, pilną ar dalį laiko, ka
dangi iš pat pradžios mokama 
alga. Nereikia indėlių ar la
vinimo mokesčių.”

Reiškia, Hearsto spauda 
tarnauja verbavimui šnipų, 
kurie tuojau bus apmokami ir 
mokinami išdavinėti bei pulti 
darbininkus.

Rasta nužudyta Miss Lucy 
Haring, 60 metų, dailės in
struktorė Brooklyno vaikų mu
ziejuje. Ji gyveno 52-102nd 
St. ir buvo įsitaisiusi miegoji
mui vietą ant esančios bažny
čios stogo, kad palaikyti svei
kata. Sakoma, buvus iš tur- 
tingų šeimos, bet gyveno pa
prastai. Iš karto manyta, kad 
ji mirė dusuliu, bet tyrimas 
parodė, kad ji buvo užpulta ir 
pasmaugta. Kol kas kaltinin
kų neišaiškino.

Aido Choras Tikisi su Jumis 
Pasimatyti

Trumpos Žinutės

Šį 
rėš 
nepaprastai gerų užkandžių ir 
gėrimų. Aidiečiai visuomet 
pasirįžę pasimatyti su mumis, 
kada mes juos pakviečiam. šį 
syk jie kviečia mus. Neabejo
ju, kad Brooklyno darbo vi
suomenė jų pakvietimą nuo
širdžiai priims ir dalyvaus šį 
vakarą su' aidiečiais. Išlaidos 
nedidelės, 10 centų. Ir visa 
eis pagelbėjimui aidiečiams 
apmokėti busą kelionei į “Lai
svės” pikniką Philadelphijoj.

Vakarėlis bus šiandien, 24 
rugpjūčio, “Laisvės” svetainėj, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., Brooklyne.

vakara Aido Choras tu- v
šaunų vakarėlį—šokius,

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei

mynų. Yra visi įtaisymai, su mau
dynėmis ir elektra. Viskas įtaisyta 
pirmoj klasėj. Parduos už prieinamą 
kainą. Kreipkitės šiuo antrašu:

Bullinger, 312 Grove St. (Ridge- 
jwood) Brooklyn, N. Y.

(200-202)

REIKALAVIMAI
DARBO PAJIEŠKOJIMAI
Automobilių mechanikas, 

2o metų 
taisymo, 
gasolino 
arba eit
iš virš minėtų biznių.

Geo. Minkauskas, 2479 Coney Is. 
Ave., Brooklyn, N. Y. (197-203)

turintis 
praktikos prie automobilių 
taip pat dirbęs ilgai prie 
stoties, norėtų gauti darbą 
j partnerystę i bilę vieną

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams,Ves- 
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

<F

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(PANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

Gyventojų Lyga Harleme 
pradėjo masinį pikietą prie 
582 St. Nicholas Ave. ir 105 
Edgecombe Ave., reikąlktidU- 
mi nupiginti rendas. Tų stu-Į
bų gyventojai tūlas laikas jau 'busų užsakyt. Męs dar kartą 
vedė streiką už mažesnes ren- ■ prašome jūsų užsisakyti vie- 
das ir sanitariškas pataisas. 
Taipgi vedamas streikas if pi- 
kietas jau 7-ta savaitė prie 
445 West 153rd St. To apart- 
mento savininkai, John P. Reel 
Realty Co. pasiūlė įleisti neg
rus gyventojus, bet reikalau
ja po kelioliką dolerių dau
giau už apartmentus iš negrų, 
negu iš baltų.

Petrie Red Robin šapų dar
bininkų streikas įžengė 12-tą 
savaitę. Streikieriai tebesilai
ko, kaip iš pradžių. Pikietuo- 
j ant a trys krautuvės: 45 W. 
34 th St.; 164th* St. ir Jamai
ca' Ave., L. I. V ir 258 E. Fdr- 
dham Road, ‘Bronx.

Viršininkas Sumušęs Unijistą

HARMAN

9
|y Dovanos

<♦>

<t>

<♦>

<t>

<t>

<!>

<!>

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

<♦>

<♦>

>

>

<♦>

tą be atidėliojimo.
Kainos busais vienai ypatai 

$1.75, porai $3.00. Išeis 8 vai. 
ryto. Grįš 7 vai. vakaro. Bu
sai paims keleivius sekamose 
vietose: 46 Ten Eyck St., 40 
Hudson Ave., ir 723 — 5th 
Ave., Brooklyne.

“Laisvės” Administracija.

šeši jaunuoliai ir 6 stiaugę 
rasti “kaltais netvarkiam el- 
gėsyj” už pikietavimą Loew’s 
Oriental teatro, Brooklyne. 
Suaugusių bausmę paskirs šeš
tadienį, jaunuolių — pirma
dienį. Teisiami West 8th St., 
Coney Island teisme.

Centralbrooklyniečiy Atydai
Pranešam, kad j philadel- 

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

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

Taigi, visi centralbrookly- 
niečiai, kurie norite važiuot į 
minėtą pikniką, pasiskubinkit 
nusipirkti tikietus, kad turė
tumėt užtikrintas vietas bu- 
suose. Išpardavus gi dviejų bu- 
sų tikietus daugiau tiki etų 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.

Mokyklų Superintendentas 
Išvarė 59 Mokytojus

Dr. Harold G. Campbell, 
mokyklų superintendentas ket
virtadienį pravarė iš darbo 59 
mokytojus, kurie dirbo WPA 
darbą, kaipo žaislaviečių pri
žiūrėtojai. Juos pravarė už 
tai, kad jie dalyvavo pereitą 
trečiadienį įvykusiam stapi- 
čiuje. Tačiaus WPA adminis
tracija žadanti duoti jiems 
kitus darbus. Matomai, sutar
tingas trečiadienio pasirody
mas stapičiuje įvarė baimės.

Tuo tarpti baltakalnieriai 
darbininkai ; pasiekė daliną 
laimėjimą: jiems išmokamą po 
$13 ned.amokėtų pinigų (WP 
A vadina juos dovanomis), 
kaipo pasekmė protesto prieš 
nukirtimą algų ir reikalavimą 
išmokėti užvilktas algas. Re- 
guliarės algos vis vien dar ne
išmokamos. Veikiausia, norėjo 
patirti baltakalnierių spėką ir 
pamatyti ar jie duos nukirst 
algas. WPA aiškinasi nespėja 
prirengti čekius.

Stotyse, kur išmokama tie 
čekiai, ketvirtadienį stovėjo 
keliatūkstantinės eilės darbi
ninkų. Kada Brooklyne, prie 
Borough Hali, norėjo per
traukti išmokėjimą, aiškinda
mi, būk pritrūkę fcčekių, dar- 

nkai siįkėlė tokį protestą, 
turėjo isšaūkti*būrį polici

jos ir tam ėmė apie valandą 
ALDLD CK Valdyba, laiko, kol pajėgė išvaikyti. Mi-

' Visų ALDLD Narių Atydai
Ą Sekmadienį, 25 rugpjūčio,

10 vai. ryto, “Laisvės” svetai
nėj, šaukiamas ALDLD Cent
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 bininkai sukėlė tofa protestą, 
organizacijos 20 metų sukak- jog turėjo Sf 
tuvių.

Streikas sulaikė vandens įva- 
doms reikmenų produkciją 
Ehrenberg Brass Manufactu
ring Co. šapoj, 133 Mulberry 
St. Prasidėjo pirmadienį. Rei
kalauja pripažinimo unijos, 
algos pakėlimo 25% uždirban
tiems žemiau $25 ir 10% už
dirbantiems virš $25 iki $30. 
Savininkas Kadish giriasi esąs 
vadovaujantis socialistas.

Jieškoma jūrininkų unijos 
viršininko David Grange, Ma
rine Cooks and Stewards pir
mininko, kurį Tos unijos narys 
apkaltino pirmo laipsnio plė
šiku. Joseph Sidney sako, kad 
jam nuvykus į unijos raštinę, 
61 Whitehall įSt>,t Grange ir 
Arras, tos unijos viršininkas 
atrėmė revolverį i šoną ir pa
reikalavo atiduoti nario kny
gutę. Jam nesiskubinant, jį su
mušę, suplėšę drabužius ir 
prievarta atėmę knygutę.

Jisai savo skunde sakosi va
karą prieš tai buvęs raštinėj 
ir kritikavęs už netvarkų ve
dimą siuntinių, taipgi prie sve
tainės diskusavęs su unijistais, 
jog ką nors reikia daryti se
kamam rtiitinge, kad pakeisti 
netikusią persamdymo prakti
ką.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

Special® • nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Setų $10.00

Te). StaKk 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdati automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

(♦>

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<♦>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

417 Lorimer Street, Brooklyn. “Laisves” Name 
SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

International Pocketbook 
Workers Unija, AF of L or
ganizacija, žada dėti visas pa
stangas sulaikymui darbo šeš
tadieniais toje industrijoje. 
Tas duotų galimybę paimti 
darban daugiau unijistų be
darbių. ’

neturi tam specialių leidimų. 
Sakoma, draiveriai vengė im
ti leidimus, priešindamiesi pir
štų nuospaudų ėmimui.

John Byme, gyvenęs Rocka
way Beach, pianistas, mirė li- 
gonbutyje po to, kaip nežino
mi piktadariai .sumušė ir pali
ko be sąmonės karidoriuje.

unija šaukia de-

45 valan-

Raštinių 
partnlentiĮiių kratuvių darbi
ninkus organizuotis prieš pa
ilginimą valandų.
dų savaitė reiškia nukapojimą
algų ir išmetimą iš darbo tūk
stančių darbininkų,” pareiškė 
Clarina Michelson, unijos ;or- 
nizatorė. Vedamas ankstybas 
prisirenginias tarnautojų mi
tingui 28 ateinančio mėnesio.

Dokų darbininkai, dirbanti 
United Fruit Co. prieplaukose, 
pasiuntė protesto rezoliuciją 
laivakrovių unijos viršininkui 
Ryanui. Pareiškime sako, kad 
ILA konvencijoj buvo nutar
ta organizuoti visus laivakro- 
vius, bet niekas nėra daroma.

Policija suareštavo 37 skal
byklų trokų kėravotojus, kurie

Važiuojanti kelių lyginimo 
mašina eksplodavo ir du dar
bininku smarkiai apdegino. 
Taipgi. nukentėjo nuo eksplo
zijos ir išgąsčio tūli žmonės 
važiavę busu, kuris kaip tik 
važiavo pro šalį eksplozijos 
metu. Nelaimė įvyko 
Bayside Ave., Flushing.

3 Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
3 LIETUVIS GRABORIUS
B Senai dirbąs graborystes pro- 
3 fesijoje ir Brooklyno apielin- 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja 
3 balsamavimu ir palaidojimu 
g mirusių.

! Veltui Chapel Šermenim
5 Parsamdo automobilius šerme- 
3 nims, vestuvėms, krikštyhoms
5 ir kitokioms parems
į; šaukite dienu Br n*kt|

3 423 Metropolitan Avė.
J . Brooklyn, N. Y.

ant

Brooklyno šalpos biurai ga
vo 2,021 aplikaciją gavimui 
pašalpos per vieną savaitę, pa
sibaigusią su 9 šio mėnesio. Gi 
savaite prieš tai buvo tik 1,- 
798. Reikalaujančių 'pašalpos 
skaičius viena savaite padau
gėjo 271.

SKAITYK
IR KITIEMS

LAISVE
UŽRAŠYK

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Brnckheimer’s Sods, 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 Are. 

karai priveža.

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

r.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją Ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n lai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li- 

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

1 NEW YORK__
iki 8 P. M. 
iki 3 P. M. 
LIETUVIŠKAI

, Valandos—9 A. M. 
į O sekmadieniais 9 
I MES KALBAME




