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Paskutinių dienų įvykiai 
New Yorke pranašauja tikrai 
hitleriškas verstinų darbų sto
vyklas Jungtinėse Valstijose, 
—jeigu dirbantieji ir bedar
biai nesurems pečiais, jeigu 
jie savo masinėmis jėgomis 
neatmuš tą pavojų, kuris grę- 
sia milionams šios šalies be
darbių.

KRISLŲ VIETOJ
Hitlerizmas Bedarbiams. 
Badas ir Kalėjimas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 almėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Vokietijoj, kaip žinoma, 
šimtai tūkstančių, gal milionai| 
nelaimingų bedarbių yra pri
versti akmenis lupti, juos skal
dyti, kelius tiesti, laukus ly-1 
ginti ir kitus sunkiausius dar
bus dirbti faktinai tik už val-| 
gį ir guolį.

Linkui tokio galo veda ir, 
Roosevelto politika su tokiais 
jo pašalpinių darbų adminis-j 
tratoriais, kaip buvęs 
galva, generolas Hugh 
son New Yorke.

NRA
John-

AMERIKA GRŪMOJA SOVIETU SĄJUNGAI
Anglija Telkia Savo Karo Laivus į Suezą TIK ETHIOPIJOS PASIDAVIMAS SUTURĖTŲ. K alba apje Ryšių Nutraukimą su Sovietais
Ir Kitas Strategines Vietas prieš Italiją ITALIJA NUO KARO,—^AKO MUSSOLINI Į)eĮ Deleg. Raport^Komintemo Kongrese

° _________ Jei Tautų Lyga Nutars Naudot Jėgą prieš Italiją arba ______________

Gen. Johnson New 
išleido įsakymą bedarbiams, 
kurie iki šiol gaudavo papras-, 
tą “naminę” pašalpą (Home' 
Relief)—“dirbkite, o kad ne, 
tai badaukite!” bet <__
viešuose WPA darbuose 
tiek, kiek yra Roosevelto pa
skirta, ir daugiau nedrįskite 
reikalauti. O kurie nesutiksite 
už tą trupinį vergauti,—sausai 
badaukite, nes tuomet jokios 
pašalpos iš valdiškų įstaigų, 
negausite!

Anglai Bandys Užkirst Ke liūs Italų Laivam, tai Kilsiąs KIMBA PRIE SOVIETŲ Už AMERIKOS PILIEČIŲ
I asauhnis Karas KOMUNISTŲ PARTIJOS ATSTOVŲ PAREIŠKIMUS

PRIRENGIA SALĄ MALTĄ PRIEŠ ORO ATAKAS Iš 
ITALŲ PUSĖS; SIUNČIA LĖKTUVUS AFRIKON

VALETA, Malta. — .
savo valdomos Maltos salos | 

'Anglija šį ketvirtadienį 
siunčia karo laivus į Suezą 

dirbkite ir Port Saidą. Suez stovi 
už i prie vadens vartų iš Vidur

žemio jūros į Suezo kanalą, 
o Port Said—toj vietoj, kur 
šis kanalas įeina į Raudo
nąsias marias. Anglijos ka
ro laivai taipgi siunčiami į 
Ismalią, kuri stovi prie mi
nimo kanalo vidurio.

Kiti Anglų karo laivai 
plauks į Haifa ir Acre, Pa
lestinoj, ir į Cyprus salos 
prieplaukas.

Bet didžiausias Anglijos 
karo laivų suspitimas bus, 
Alexandrijoj, Aigipte.

Naujoviškiausius ir smar
kiausius savo karo laivus 
Anglija siunčia į tas vietas, 
kad prisiruoštų apgint Sue
zo kanalą. Aigiptą, Palesti
ną ir

Yorke

Bedarbiai su didesnėmis šei
mynomis New Yorke ir Brook- 
lyne gaudavo iki 60-70 dole
rių paprastos naminės pašal
pos per mėnesį.

i
Dabar jie yra braukiami iš 

pašalpinių sąrašų, ir liepia 
jiems eiti į viešuosius WPA 
darbus, kur jiems daugumoj 
mokėsią po $56 per mėnesį, ar
ba po $2.24 dienai nežiūrint, 
kokią didelę šeimyną bedarbis 
turi maitinti. Bet $56 mėne
siui daugumai bedarbių yra 
tik Johnsono garsinimasis per 
k a p i t a 1 i stinius laikraščius. 
Tikrumoj desėtkai tūkstančių 
šeimyniškų bedarbių negaus 
nei po tiek.

Negana, kad N. Y. miesto 
pašalpos darbų bosas Johnson 
grūmoja badu nenorintiems 
pas jį dirbti už pusbadę algą. 
Jis užšriubavo miesto majorą 
LaGuardia ir teismus, kad 
areštuotų tokius bedarbius, 
turinčius šeimynas, ir bruktų 
juos į kalėjimą už nedavimą 
pragyvenimo savo moteriai ir 
vaikams.

Tuom dar grūmoja specia
liai išlavintiems darbininkams 
unijistams, kurie nenorės dirb
ti už dešimtą dalį buvusios 
pirmiau savo algos.

Iš Roosevelto WPA genero
lo New Yorke, neabejotinai,

Iš i Anglijos Orlaiviai Skrenda
| Ethiopijos Pašonę

ATHENĄI. — Virš Grai
kijos perlėkė būrys anglų | 
karo lėktuvų-bombininkų. | LONDON.—“Daily Mail” 
Jie skrido į Anglijos koloni- • išspausdino savo atstovo pa- 
■in Qiirlana T? f Vii n ni i n c no en. ' aihnlhniim n cn Ttnliina dilr-ją Sudaną, Ethiopijos pašo
nėj, Afrikoj.

Anglija Liepia Išsikraustyt 
Misionieriam iš Addis Ababa

LONDON. — Anglijos 
valdžia patvarkė, kad ang-

Pasaulinis Karas
ROMA.—Italijos kalnuose ba pradėtų blokaduot Itali- 

daroma 500,000 armijos ma- jos prieplaukas. Viename ir; 
nevrai, mankštinant ją ka- kitame atsitikime, kaip Mu-'dento Roosevelto patvarky- cija—Komunistų 
rui prieš Ethiopiją ir kitus ssolini pranašauja, išsivys- mą, Jungtinių Valstijų am- cionalu. 
galimus “priešus.”

MASKVA.—Pagal prezi- munistų Partijų organiza-
i Interna-

sikalbėjimą su Italijos dik
tatorium Mussoliniu. Pasta
rasis užreiškė, kad jeigu 
Tautų Lyga nutars bendro
mis įvairių šalių jėgomis da
ryt ginkluotų žingsnių, 
idant šutu re t Italiją nuo ka
ro prieš Ethiopiją, tai Ita-

lų misionieriai išsikraustytų kja tuoj išstos iš Tautų Ly 
iš Ethiopijos sostinės Addis ’gos.. Italija,.sako, panaudo 
Ababa į tolesnius, mažai 
apgyventus jos priemies
čius.

Ethiopijoj yra apie 6 ar 7 
šimtai Anglijos pavaldinių.

Kdiidią, Aigiptą, jrdiebLi- p.i • • ■ • • V •
ir angliškas prieplaukas UBIOpai fflOKlliailll Kaip

Raudonosiose mariose, jeigu P ii A.. D Lkiltų karas tarp Anglijos ir (iClDetlS 11110 vFO įjODlbljĮ

tų visas kariškas savo prie
mones kovai su Tautų Ly
gos jėgomis.

Tuo patim Mussolini grą- 
sina ir Anglijai, jeigu jos 
karo laivai bandytų užkirst 
kelią Italijos laivams per 
Suezo kanalą į Ethiopiją ar-

Itytų pasaulinis karas, ku- basadorius W. C. Bullitt 
| riame žūtų jau ne milionai, pereitą sekmadienį įteikė 
bet desėtkai milionų žmo-'_yx ?‘ 
nių.

“Daily Mail” dienraščio 
atstovo užklaustas apie san
tikius Italijos su Franci j a, 
Mussolini pasakė, kad tie . dorių grasinančiai protes- 
santikiai yra geri ir kadttuoja del to, kad Komunis- 
Francija nekliudys Italijos į tų Internacionalo Septinta- 
planams prieš Ethiopiją. į me Pasauliniame Kongrese, 
Sykiu jis pareiškė, kad jeigu Sovietų šalyje, girdi, buvo 
Italija dabar ir norėtų su
stabdyti karą prieš Ethiopi
ją, tai negalėtų, nes, girdi, 
“200,000 italų šautuvų patys 
savaimi imtų šaudyti.” 
“Šautuvai” čia reiškia Ita- [ sadorius 
Ii jos kareivių armijas, jau 
sutrauktas į 
malilandą ir ' 
opijos kaimynystėje.

aštrią protesto notą Niko
lajui Krestinskiui, einan
čiam pareigas Sovietų už
sienių reikalų komisaro. Ro- 
oseveltas per savo ambasa-

Išeina, jog vardu sutar
čių su Amerika Rooseveltas 
norėtų, kad Sovietai panai
kintų bet kokį revoliuc. Am
erikos darbininkų veikimą, 
kurio Sovietai kaipo valsty
bė niekad šioj šalyj ištikrų- 
jų nevedė ir neveda.

Bet Rooseveltas “nemato”, 
kaip caristai, fašistai ir He- 
arstas Amerikoj nuolat ki
šasi į vidujinius Sovietų ša
lies reikalus, atvirai šauk-sakoma kurstančios prakal-

bos prieš dabartinį Ameri-! Amerikos ir kitų krag- 
kos surėdymą ir kisamasr L.. K_ u__________ J__
j vidujinius šios šalies rei
kalus. Tuomi, sako amba-

Bullitt, Sovietai
“atvirai sulaužę” 1933 metų

. j tų kapitalistus karan prieš 
Sovietų Sąjungą.

Matyt, Amerikos valdžia 
tikisi tiek pagerinti savo
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itališką” So-'sutartį, pagal kurią Jungti- ’buržuazijai biznį is gręsian- 
Eritreją, Ethi- nes Valstijos pripažino So-' clo.aro> kad jai atrodo, jog

vietų valdžią ir užmezgė su 
ja diplomatinius ryšius. Toj

Italijos del Ethiopijos. ADDIS ABABA. — Ethi-
Anghjos. vyriausybė du-; 0py0S karalius išleido atsi- 

mia pasauliui akis, buk jinai į šaukimą su patvarkymais, 
daro tik šiaip paprastus sa- kaip gyventojai turės gelbė- 
vo laivyno manevrus. Bet kuomet italai pradės iš 
nieks netiki tokiu Anglijos nrinjvjn hnmhardnnt iu mip-
tvirtinimu. Visi supranta, 
kad Anglijos imperialistai 
stato savo karo laivyną į 
kariškas pozicijas, besiarti
nant laikui, kada Italija 
rengiasi atidaryt karo ugnį 
prieš Ethiopiją. Nes jeigu 
Italijai pavyktų sukriušint 
ethiopus ir užvaldyt jų šalį, 
tuomet, — kaip išvedžioja 
Anglijos imperialistai,—bū
tų pavojus Anglų koloni
joms: Aigiptui, Sudanui, 
Palestinai ir kitoms. Todėl 
jie ruošiasi išanksto užkirst 
kelią Italijai, ir ne tik patys

orlaivių bombarduot jų mie
stus ir miestelius.

Besiartinant priešų lėktu
vams, bus mušama trys šū
viai iš kanuolės, bus skam
binama bažnyčių varpai ir 
spiegs vamzdžiai—dūdos; 
tai bus ženklas, kad gyven
tojai bėgtų iš namų į lau
kus arba krūmus. Pavojui 
praėjus, bus iššaunama še
šis sykius iš kanuolės, kai
po ženklas, kad žmonės gali 
grįžti į savo buveines beigrjzti j sa 
darbo vietas.

Žmonės dabar bus prati-

toliau galės apsieiti be pre
kybos su Sovietais. Antra, 
savo protestais-grumojimais 
Sovietams Rooseveltas pa
drąsina Japoniją, Vokietij’ą 
ir Lenkiją smarkiau ruoš
tis užpult Sovietų šalį.

Hearsto fašistiniai laik
raščiai rėkia, kad Amerika 
turi 
ši u s 
sau 
tijų 
republikonas kongresmanas 
Tinkham jau ragina prezi
dentą Rooseveltą galutinai 
nutraukt diplomatinius ir 
prekybos santikius su Sovie
tų Sąjunga, kurią jis vadi
na “žmogžudžių sąjunga.”

Atsakydami į tokius grū
mojimus, darbininkai turi 
juo plačiau masiniai orga
nizuotis, kad apgint Sovietų 
šąli nuo grūmojančių impe
rialistų.

NAZIAI NORI ŽYDUS BADU IŠMARINI; “vV,?
X A \_z V VvJ. kz A A K. VZ J

[jokio veikimo, kurio tikslas 
būtų nuverst esamąją joj 
“tvarką”.

Roosevelto valdžios vardu 
ambasadorius Bullitt gra
sina, kad “Jungtinių Valsti
jų valdžia numato rimčiau
sių pasekmių” Sovietams, 
jeigu jie nesustabdys vadi
namą “veikimą prieš Ame
riką,” ir sako:

“Neišvengiamai pasidarys 
negalimas vystymasis drau
giškų santikių tarp Rusijos 
ir Amerikos gyventojų, jei- 

! gu Sovietų Sąjungos žemėje 
ir toliau tęsis tokie veiks
mai, kurie reiškia kišimąsi į 
Amerikon gyventojų viduji
nius reikalus.”

Čia jau yra grūmojimas 
sutraukyt visus diplomati
nius ir prekybos ryšius su 
Sovietų Sąjunga. O kodėl?

NEJLHDŽIA JŲ NET Į GATVEKARIUS
STATO Į KERTĘ ŪKIO MINISTERĮ, KURIS DRĮSO 

BENT PUSIAU LŪPŲ
Magdeburge, Vokietijoje, 

hitlerininkai uždraudė žy
dams gatvekariais važiuoti.

Karschine, Vokietijoj, na- 
ziai prigrąsino krautuvinin
kams, kad neparduotų žy
dams net mėsos ir kitų val
gio daiktų.

Kai kuriuose Vokietijos 
mažesniuose miestuose žy
dams prisieitų badu mirti, 
jeigu jie negautų pirkti 
maisto iš Berlyno, kuris 
jiems tada tiesiog pristato
mas paštu bei tavoriniais 
traukiniais.

ims pavyzdį tokių darbų ad- rengiasi, bet jieško sau ir narni tokiūs ženklus pažinti ia užsičiaupt ūkio Fi-
ministratoriai kituose miestuo- talkininkų prieš Mussolinį. 
se. Bet yra vietų ir miestelių,' ------------------ -—-
kur pašalpiniam darbininkui 
Rooseveltas nustatė tik $19 
algos per mėnesį, arba apie 
75 centus už darbo dieną. O 
nenorėsi taip pigiai parsiduot, 
tai tave tuoj ir griebs vienas 
iš dviejų—visiškas badas arba 
kalėjimas. I

Anglija Siunčia Dar 
1,200 Kareivių į Maltą

LONDON; — Laivu “Ne- 
uralia” 
siunčia 
Maltos

ir nuo pavojaus gelbėtis.
Bet miestiniai sargybiniai 

visuomet turės būti mies-
nansų Ministeriui Schachtui

BERLYNAS.—Vokietijos

UŽTART ŽYDUS 
mas turi eit prie pilno įvyk
dymo savo programos. 
Schachtui buvo duota su
prast, kad jis turi darbuo
tis tik ūkio ir finansų sri- 
tyj ir nesikišt į bendrą hit
lerininkų politiką.

Gal naziai visai išspirtų 
Schachtą iš ministerijos, bet 
jis jiems dar kol kas yra 
reikalingas kaipo finansų I 
žinovas. Schachto patarna
vimai Hitleriui yra svarbūs 
ypač dabar, kada Hitleris 
nori išparduot 1,000,000,000 
markių “vertės” naujų vals
tybės paskolos bonų.

Todėl Schacht savo vietoj 
yra palaikomas, bet tuo pa
čiu laiku varoma juo plates- Todėl, kad Amerikos Komu- 
nė kampanija prieš žydus. nistų Partijos delegatas

Beveik visi Vokietijos ša- Sam D’Arcy Komunistų In- 
likeliai milipdinti. plakatais, ternacionalo Kongrese kal- 
šaukiančiais, “šalin žydus!” i bej0 apįe įvyksiantį laiva-

Ne tik^ persekiojami vo- Rrovių streiką šį rudenį va- 
! Amerikos pa

ir prasitarė, kad

nutraukti visokius ry- 
su Sovietais ir randa 
pritarėjų Jungt. Vals- 
kongrese. Taip antai,

Raudonųjų Lapeliai iš 
Oro J. V. Kareiviams

MOUNT GRETNA, Pa.— 
Iš nežinomo lėktuvo buvo 
mėtoma prieškariniai lape
liai į stovyklas 20,000 mili- 
cijos-kareivių, kurie čia su
traukti į kariškus manev
rus.

tuose ir saugoti likusius ūkio ministeris ir Valstybės 
juose žmones ir pabėgusių. Banko p r e z i d e_n t as H. 
namus ir nuosavybę. ,

Philadelphia, Pa.
Svarbus Lietuvių Darb.

Organizacijų Narių
Susirinkimas

Schacht buvo pakėlęs balsą 
prieš užpuldinėjimą žydų ir 

i jų terorizavimą. Savo kai- . v . ,v v ____ ___
įboj Karaliaučiuj jis sakė,.! kiečiai uz pirkimą iš žydų, kariniame 
kad palaidos nazių govėdos viešbučiai, valgyklos Ji’ kraštyj ii _____ , ___

[tokiais žygiais kenkia šalies krautuvės mirga iškabomis, Komunistų Internacionalas 
ouBiiiiinuuas [ ūkiui, — nors pats Schacht kad. bloga, bus tam. žydui, (turėtų organizuot tarptau- 

PHILADELPHIA, Pa. — sutiko su valdžios organi- kuyis mėgins bent koją |kel- tinę paramą šios šalies lai- 
Šį ketvirtadienį, rugpjūčio- zuojamais perse klojimais 
Augusto 29 d., 7:30 vai. va- žydų, 
kare, bus susirinkimas visų 1 Tuojaus hitlerininkų laik- 
ALDLD, TDA ir LDS na- raščiai ėmė kritikuot Scha- 
rių, Liaudies Name, 735 chtą kaip žydų apgynėją, 

pasislėpti, jeigu Italija pra-! Fairmount Ave. Tas susi-j Pačiame ministerių susirin- 
dėtų iš orlaivių bombarduo-' rinkimas bus galutinam pri- kime pereitą savaitę, vidaus 
ti Maltą. Tarp visų salos sirengimui prie “Laisvės” reikalų ministeris W. Frick 
gyventojų paskleista lape-' pikniko ir paskirstymui dar- pasakė Schachtui, kad “iš- 
liai, kaip gelbėtis nuo bininkų. Visi draugai ir sišokimai” prieš žydus esą 
spogstančiųjų arba nuodin-, draugės, dalyvaukite! 
gų dujinių priešo bombų. 1 Z---------- --

Anglijos valdžia 
1,200 kareivių į 

salą, kur jau nuo 
Taigi“7au visai nedaug ko!PirmiaLl bu.vo 3'000 An^

trūksta iki grynai hitleriškų 
vergijos kempių bedarbiams 
Amerikoj.

Tūkstančiai New Yorko ir 
Brooklyno bedarbių užreiškia, 
“kalėjimus užpildysime, bet 
neisime už tokią algą dirbt 
pas Johnsoną!”

N. Y. Valstijos D. Fede
racijos vadai (J. Ryan, Mea
ny) irgi sako, kad viešuose 
pašalpos darbuose turėtų būt 
unijinė alga. Bet tie patys va-

(Tąsa 5-tam pusi.)

kariuomenės.
ūkiui, turėtų organizuot tarptau-

Anglai Prirengia Maltą 
Atakoms iš Oro

MALTA. — Anglų valdžia 
įsakė būdavot visoj saloj pa
talpas, kuriose galima būtų

Komiteto Sekr.

ti į tas biznio vietas. vakroviams. Pasak kapita- 
Naziai Apšaukia Katalikus listinių likraščių, amerikie- 

; čių Browderio ir Fosterio 
raportai Kominterno Kon
grese apie veikimo planus 
tarp Amerikos darbininkų 
irgi patarnavo Rooseveltui 
kaipo prikabė grąsinti So
vietams.

Čia Amerikos valdžia vėl 
tyčia sumaišo Sovietų Są
jungą su tarptautine Ko-

“Aršiausiais Priešais”
Sykiu hitlerininkai vis la

biau užsipuldinėja, kaip jie 
vadina, “politišką katalikys
tę”, kurią apšaukia pavojin
giausiu hitlerizmo priešu. 
Plakatais prieš nesutinkan
čius su Hitleriu katalikus 

neišvengiami, ir, girdi/, ųie- taipgi aplipintos yra sienos 
ko nežiūrint nazių judėjk ir tvoros.

Hitleriui Padaryta Gerk
lės Operacija

BERLYNAS. — Hitleriui 
per operaciją buvo išpjauta 
didokas guzas-skaudulys iš 
gerklės gegužės 23 d. Ir ta 
žinia iki šiol išlaikyta slap
tybėj.
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Reikšmingas Balsas
“Laisvėj” jau buvo rašyta, kad Italijos 

Socialistų ir Komunistų Partijos išleido 
bendrą pareiškimą Amerikoje gyvenan
tiems italams darbininkams. Jame tos 
dvi partijos nurodo, kokių priežasčių dė
lei Mussolinis ruošiasi užpulti Ethiopiją.

Pareiškime teisingai pastebėta, kad 
“karas prieš Ethiopiją pirmoj vietoj yra 
fašizmo karas prieš Italijos liaudį.”

Italijoj šiuo tarpu neramumas masėse 
reiškiasi labiau, negu kada nors. Judėji
mas prieš fašizmą didėja. Italijos Socia
listų ir Komunistų Partijos, sudariusios 
bendrą frontą, darbuojasi, kad juo grei
čiau sumobilizavus darbo žmonių mases 
fašizmo nuvertimui. Tik tuomet Italijos 
žmonės lengviau galės atsikvėpti ir susi
laukti laimingesnio gyvenimo.

Kodėl panašiai nepadaryti kitose šaly
se? Kodėl, sakysime, Lietuvos Social-de- 
mokratų ir Komunistų Partijos negalėtų 
daryti bendrų pareiškimų, bendro balso 
į Amerikoje gyvenančius lietuvius dar
bininkus del bendrų Lietuvos darbininkų 
klasės reikalų? Tai galima. Tiktai te
gul Lietuvos Social-demokratų Partija 
priima Lietuvos Komunistų Partijos pa
kvietimą sudaryti bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą ir karą, už Lietuvos liau
dies civilines ir politines laisves, už gy
nimą Lietuvos nepriklausomybės.

kad suradus, ar jie “nuoširdžiai buvo pa
daryti,” etc.

Šis Soc. Internacionalo Veik. Komite
to nutarimas reiškia nenaudą darbinin
kų klasei. Kodėl? Todėl, kad mes gy
venam nepaprastu laikotarpiu, kuomet 
labai rimtai grūmoja karas ir fašizmas. 
Bile dieną gali iškilti pasaulinis karas, o 
fašizmas taip jau visur buria savo pajė
gas. Akiregyj to, darbininkų klase pri
valo savo pajėgas vienyti. Iki socialistai 
su komunistais veiks kovodami kiti prieš 
kitus, iki darbininkų klasėje viešpataus 
palaidumas, darbininkų klasės ir visos 
žmonijos priešas tuo j naudosis, iš to 
džiaugsis.

Mes, tačiaus, manome, kad socialistų 
darbininkų masės į šį savo lyderių nuta
rimą pažiūrės kitaip. Jos pamatys, kad 
čia padaryta didelė klaida. Josios reika
laus susivienyti su komunistinėm masėm 
ir bendrai kovoti. Jos, beje, vers savo' 
lyderius “namieje” 
nutarimo, ’ 
nistinėm organizacijom 'prieš 
priešą.

Juo tas bus padaryta greičiau, tuo bus 
geriau!

..................... ......... p i"............. . ................................................. . ■ r ...............................

Žvalgybos Provokaci
ja Jonavos Rajone

Darbininkų padėtis pa
skutiniu laiku baisiai pablo
gėjo, Algas ligi pusės suma- 

i žino, darbo 'savaitė sutrum
pinta. Beveik visuose fabri

kuose ir įmonėse darbinin
kai dirba tris dienas ir tuo 
menku uždarbiu turi pragy
venti ,su šeimomis ir mokėti 
už būtus. ' , į

Auga bedarbę.; Sumažėjo 
daybininkų skaičius Jonavos 
degtukų fabrike, plytų ir 
garo ■ .mąįlųno ;; fabrikuose. 
Darbininkai, kurie anksčiau 

/ . -o,, r uždirbdavo 5-4 lituš per die-nanueje nepaisyti Bi'usselio n dąbą ; teuždirba tik 2.50 
bet vienytis sti Vietinei komu- litu. ' Jonavog

žmonių. Keturi gavo po ke
lis mėnesius sunkiųjų darbų 
kalėjimo, kitus paliuosavo.

Bet i
persekiojimų, darbininkai ir 
valstiečiai nepabijojo ir tę
sia toliau revoliucinę kovą. 
Tą aiškiai mums rodo rinki
mai į savivaldybes, rinkimai 
seniūnų ir ligonių kasų. Kai 
atmetė darbininkų kandida
tų sąrašą ir “darbo” atsto
vybė savo išstatė, tai virš 
200 darbininkų demonstra
tyviai balsavo už savo, kan-

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- —■—I----------------—•

To žvalgybai ir užteko, kad Kanados darbininkai pasisa- 
sufabrikubt bylą ir perduot, kys, kas tyri juos valdyti per 
ją kariuomenės teismui.

Reikia pabrėžti, kad žval
gyba jau senai j ieškojo ko
kios priemonės, kaip prikib
ti prie šių žmonių. Taip, pa
vyzdžiui, nuolatos juos 
areštuodavo. Ž v a 1 g y boj 
mušdavo lazdomis, kur pa-

nežiūrint policijos j pUOla, spardė, davė kojomis nrrni rla vhimn Lrm iv . . . ....net moteris (smarkiai buvo 
sužeisti Gitą Aronsonaitė,

tuos keturius metus. ' . *
■ Dabar labai aišku, kad męs 

įžengiame į labai svarbų kla
sių kovos perijodą. Kaip visur, 
taip ir' Kanadoj, mobilizuojąs! 
prieš darbininkus visos juodo; 
sios jėgos. Jau visuose mies
tuose ir miesteliuose atsiranda 
prieškomunistinės lygos, o pa- - 
staruoju laiku net ir fašistinė 
partija su Stevensu priešakyje 
susitvėrė, kuri su savo dema- 

i kitas 
partijas. Jau "

benįdi;ą,

Ne-

u z 
tik

pa

dicįatus. .Visur valdžią anų- vokaCijomis. Bet iki šiol 
liavo darbininkų ir valstie- žvalgybai nepasisekdavo su- 
čių sąrapps. Rinkimuose da: fabrikuoti tokios bylos, da
lyvavo žvalgybos į viršihjn- bininkams ir valstiečiams,

Mera Čanaitė, Gabrakovas gogija pralenkia visas 
ir visa eilė kitų)! Ne kartą kapitalistines 
primesdavo darbininkams dabar po visą šalį siaučianti 
literatūros, kad paskui da
ryti kratas ir areštuoti.

Jonavos žvalgyba su Ci- 
bavičiuni priešakyje jau se
nai garsi muštynėmis ir pro-

Lenkijos Valstiečiai Didžiai 
pasitenkinę —- Bruzda

“Raud. Artojas” paduoda ištraukų iš 
“Vilniaus Rytojaus” ’apie' didelį nepasi
tenkinimą Lenkijos valstiečiuose. Pasak 
minėto Vilniaus laikraščio, “Suvalkų 
krašto ūkininkų gyvenimas yra sunkus, 
vargingas. Jiems daug sunkumo sudaro 
įvairūs mokesčiai, o ypač at jaučiama 
įvairių pirkinių brangumas ir žemės ūkio 
gaminių pigumas.” Labai valstiečiai ne
pasitenkinę taip vadinamais šarvarkais 
(kelių taisymu). Pasak “Vilniaus Ryto
jaus”: .....

Delei Darbininkių Skyriaus 
“Laisvėje”

Pereitą sekmadienį įvyko ALDLD Cen
tro Komiteto posėdis. Jame, be kitko, 
buvo kalbėta ir apie darbą tarpe moterų 
darbininkių, apie mūsų moterų skyrius 
laikraščiuose. Draugės, dalyvavusios dis
kusijose, išsireiškė, kad Darbininkių 
Skyrius “Laisvėje” “persausas,” neužten
kamai žingeidus. Tai tiesa, bet kas ta
me kaltas? Aišku, daugiausiai pačios 
draugės. Jos nerašinėja į tą skyrių. Iš- • 
skiriant vieną-kitą, kurios rašinėja nuo
latos, kitos “pamiršta,” ar nenori rašyti 
ir nepakelia tam nei plunksnos.

Tai negerai, draugės. Mes kviečiame 
jus rašyti. Tos, kurios rašinėjote į “Dar
bininkių Balsą,” dabar rašinėkite “Lais
vei” arba “Vilniai,” į Darbininkių Sky
rius. Padarykime mūsų moterų skyrių 
“Laisvėje” .lietuviškesnių, gyvesniu, skai- 
tytinesniu.

Nuo jūs, draugės, tas vyriausiai pri
klauso !

Paskutiniu metu Suvalkų krašto ūkinin
kai ėmė bruzdėti prieš šarvarkos (kelių) 
mokestį, kuris šiemet žymiai padidintas. 
Pavyzdžiui, Andrejavo valsčiuje ūkininkas 
už 25 ha žemės turi atidirbti 52 dienas šar
varkos pėsčias arba sumokėti 104 auksinus 
pinigais. Pėsčiam darbininkui skaitoma 
dienai 2 auks., važiuotam su pora arklių— 
6 auks. Kituose valsčiuose šarvarkos dar di
desnės. Pav., žabriškių valsčiuje ūkininkai 
už 25 ha žemės turi per metus atidirbti dau
giau kaip 100 dienų. Seinų valsčiuje šar- 
varka kiek mažesnė ir išeina už vieną ha 
darbo diena. '

Ūkininkai, gavę šarvarkos lapus, išsigan
do, kad tiek daug reikės Įdirbti, o neatidir
bus sumokėti. Del to daigelyje vietų ūki
ninkai ėmė rinktis į valsčių raštines ir ten 
sugrąžino gautus lapus. Kaikuriuose vals
čiuose (Kadriškės, Vižainiu, Jelenevo) su
sirinkę ūkininkai ėmė protestuoti prieš šar
varkos mokestį ir prieš valsčiaus valdinin
kus. Kaikur ir gerokai patriukšmauta, del 
ko buvo suimta daug ūkininkų, kurie nuva
ryti į Suvalkus. Ryšium Įsu tuo nuo birže
lio mėn. 3 d. visoj Suvalkų apskrityj už
drausti turgai, jomarkai ir įvairūs draugi
jų susirinkimai. Taippat neleidžiami ir lie
tuviški vakarai.

plytų fabrike uždirba; 
tokį katorginį darbą, 
1.50 et. ; ;

Negeresnė valstiečių 
dėtis, kurie apsupti skolo
mis ir valstybes mokesčiais.

Sąryšy su skurdžia padė
timi išaugo Jonavos rajone 
revoliucinis judėjimas. Išau
go Kompartijos kuopelės ir 
jų įtaka mieste bei kaimuo
se. Taip, gale 1933 metų bu
vo pravestas Jonavos stalių 
streikas iš 500 žmonių, kuris 
tęsėsi penkias .savaites. 
Nors prisiėjo badautų bet 

Į darbininkai buvo tvirti, kol 
Į patenkino beveik visus rei- 
i kalavimus. Visoj eilėj kaimų 
valstiečiai išstojo prieš ant
stolius ir nedavė išvežti ap
rašytų gyvulių.. Tpki pasi
priešinimai šalia Perelazo 

:kaimo, Paskučiąkių kaime ir

tik dabar žvalgyba, remda-f 
iųasi papirkto niekšo ' žo
džiais, sudarė masinę ,bylą. 
Areštuotieji sėdi kalėjime 
jau daugiau pusės m'etų. O 
tardymas tik šiomis Į dieno
mis pasibaigė. Byla perduo
ta kariuomenės teismui, 
jiems gręsia ilgi metai sun
kiųjų darbų kalėjimo.,;

Tai ne pirma ir ne pasku
tinė tokia suprovokuota by
la, tai dažnai praktikuoja
ma fašistų Lietuvoj. Argi ne 
panašiai buvo sufabrikuota 

(____  __________ ____ draugo Mickevičiaus iš Ku-
ninkus bei valstiečius. Tuo ■ piškio byla,, kai už primes- 
žvalgyba nori Jonavos ma-|tą jam iš žvalgybos litera- 
ses atbaidyti nuo revoliuci- turą jis buvo nuteistas 15 
nės kovos. Tuo tikslu Jona
vos žvalgyba sufabrikavo 
garsią Jonavos - Ukmergės 
bylą (iš 26 žmonių), į ku-

kas. Cibay^čius. Dumšiup.sę, 
kai;valstiečiai’ gavo daugu
mą balsų už sąvo kandida
tę — fašistai, nėpį’ipažirio ir 
atmetė. Tada^ visi valstiečiai 
pakėlė triukšmą,, reikalau
dami dar kartą perbalšuoti 
ir minia žmonių apleido sa
lę su šauksmais: “Mes ne-' 
duosime savęs apgauti, mes 
nepatenkinti.” Toki atsitiki
mai. buvo ir kituose kaimuo
se.

Visa tai baisiai erzino 
žvalgybą ir ji pradėjo tero- 
rizuot revoliucinius darbi-

šalia Jonavos,, Spaneniuose rįą pritraukta visa eile dorų! 
volc’iirt/nni no ai HViaui _   1 z-, 4-1 „ Xi..—ten valstiečiai pasiprieši

no policijai —■ .žvalgybą la
bai suerzino ir to pasekmėj 
ji pradėjo terorizuoti revo
liucinius darbininkus ir val
stiečius, dažnai areštuoda
ma. juos ir. mušdama. . , ,

1934 metąis, prieš .'Spalio 
Į Revoliucijos,sukaktuves, Jo- 
i navos ir Kauno žvalgyba 
Į pravedė masinius areštus 
Į ir kratas visame rajone. 
Kratė, ištisus kaimus, kaip 
Ažusuolj, Paškučiškį, Satar- 

' ką, Gulbiniškį, Stašancus, 
Spaneniuosį, Rimkį, Perela- 
za ir kitur. Buvo atvežti 
Jonavos nuovadon apie 20

valstiečių iš Užusuolio, Pe
rdažo, Dumšio; darbininkai 
ir. darbininkes iš Jonavos ir 
Ukmergės miestų, tarp ku
rių ,viena ųiergaitė vos' lf 
metu. ; '

Pas. areštuotus jokios me- 
, džiagos nerasta. Visa byla 
remiama .vieno girtuoklio 
žvalgybininko /Kamęrmano 
tvirtinimais, jog jis kartu 
su visais areštuotais dirbęs 
slaptoj organizacijoj. Be to 
žvalgyba už pinigus pristatė 
“liūdinįnkus,” kurie per 
akystatas parodė, kad pa
žįstą areštuotus ir kad jie 
esą Kompartijos veikėjai.

metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Draugai ’ darbininkai ir 
J darbo valstiečiai, griežtai 
i prdtestuokit prieš fašistų 
Į provokacijas, neduokit žval- 
i gybai sauvaliauti ir tyčiotis 
I darbo žmonėmis.

Rolitkaline.
Birželis, 1935 m., K.S.D.K.

IŠ LAIKRAŠČIU
SEKANČIŲ FEDERALIŲ RIN
KIMŲ KANADOJ SVARBA

‘*Darb. žodis” rašo:
Spalio 14 dieną įvyks 

nadoj rinkimai federalio 
lamento. Kanadoj jis
mas ant keturių metų. Reiškia, 
kad per sekančius rinkimus

Ka- 
par- 

renka-

Džiaugiasi
New Yorko dešinieji socialistai, Wald- 

manas, Oneal ir kiti, neišpasakytai džiau
giasi tuo, kad Antrojo Internacionalo 
Veikiantysis Komitetas nutaręs atmesti 
Komunistų Internacionalo pasiūlymą su
daryti bendrą frontą kovai prieš karą ir 
fašizmą. Socialistų Internacionalo ly
deriai turėjo savo posėdžius Brusselyj 
pereitą savaitę ir ten tuos bendro fronto 
pasiūlymus rišę. Daugiausiai, sakoma, 
bendram frontui prieštaravo Anglijos, 
Čechoslovakijos, Hollandijos, Belgijos ir 
Skandinavijos kraštų socialistinių parti
jų lyderiai.

Beje, pasak pranešimais, Veik. Komi
tetas įpareigojęs savo sekretorių, Fre
derick Adler, išstudijuoti Komunistų In
ternacionalo 7-tojo Kongreso tarimus,

O “Jaunasis Komunistas” (taipgi ima
me iš

Pora savaičių atgal Suvalkijoj įvyko val
stiečių sukilimas. 5 valsčių valstiečiai, neiš- 
kentę okupantų priespaudos, su šakėmis, dal
gėmis, spragilais metėsi kovon prieš šarvar- 
kas, su policijos bandomiš. Valstiečių mi- 
ftia sunaikino 2 policijos nuovadas, sumušė 
apie pusę desėtko policininkų, fašistų rams
tį vaitą. Policija neturėjo galimybės įveik
ti tūkstantinę minią sukilus jų valstiečių., Fa
šistinė valdžia liepė kareiviams numalšinti

Bet kareiviai atsisakė šakyti 
jie sustatė šautuvus “ežiais”

. Tuomet fašis- 
icijos gaujas iš 

, iš Poznanės, ir ’
* • ■ • '* / • 4

) sekamai rašo:

sukilimą.
savo brolius,
ir sumušė savo pulkininką
tinė valdžia mobilizavo po
visos Baltstogės Vaivadijos
Varšavos. Dabar po Suvalkijos kaimus 
siaučia baudžiamosios ekspedicijos.

Vadinasi, Lenkijos valstiečiai jau pra
deda smarkiai bruzdėti, kilti. Sukilimai 
pasireiškia visai prie pat Lietuvos sienos? 
Tai, neabejotinai, paveiks ir į Lietuvos 
valstiečius, kurių gyvenimas taipgi labai 
sunkus ir jis kasdien darosi sunkesnis.

Kossioro sovehozo, Sovietų Ukrainoj, udarninkų grupės veda savo lenktynių at- 
skaitas ant lentos. Kairėj matosi simbo liai, kurie parodo greitumą Įvairių grupių 

" z> darbuos.

Wilkes-Barre, Pa.
Iš Atsibuvusio Vakarėlio

Vakarėlis buvo surengta už
baigimui darbininkiškos moky
klos. šiame parengimelyj bu
vo publikos atsilankę pusėti-

nai, kaip tokiame šiltame ore 
tai buvo gana gerai. Draugas 
II. M. Wicks pasakė labai ge
rą prakalbėlę, kuri visiems pa
tiko. Buvo ir visokių klausimų, 
į kuriuos draugas Wicks tin
kamai atsakė. Taipgi buvo ir 
programa. Draugė V. Radi- 
šauskiutė iš Wyoming su savo

judėjimo.
Buvo duota ir lengva vaka

rienė—arbatos ir keiksų. Po 
užkandžių programa traukėsi 
gana ilgai, kuri atsilankiu
siems labai' patiko. Mokinių 
buvo iš šių vietų; Scranton, 
Mahanoy City, Wyoming, Lu
zerne, Minersmills, Svoyers- 
ville, Ashley, Plymouth ir 
Wilkes Barre. Laike mokyklos

sekstetu labai puikiai sudaina
vo per du sykius po tris dai
neles. Buvo ir daugiau dainų 
iš vyrų pusės ir visokių kitų 
juokų. Gera dalis mokinių iš
sireiškė savo mintis apie mo
kyklą ir josios vertę. Visi mo
kiniai pasižadėjo veikt pagal mokiniai visi bendrai maitino- 
savo išgalę del darbininkiško si darbininku centre', o moki-

niams patarnavo šie draugai 
bei draugės: Andy Daško, J. 
Yasiulaitis, M. Norbutas, Irene 
Petrauskiutė ir J. Kuklish. 
Draugas J. V. Stankevičius 
daug pasidarbavo del moky
klos rūpindamasis,kur prieina
miausią kaina maistą gaut ir 
jis savo pasidarbavimu daug 
pagelbėjo, surado tokią krau
tuvę, kur darbininkiškai mo
kyklai pritarė ir iš ten maistas 
buvo gaunamas už pusę kainos

per visą laiką, pakol mokykla 
pasibaigė. ’ Tai didelis pinigų 
sutaupinimas.

Mokykla labai gerai pavy
ko, buvo gera disciplina tarpe 
mokinių ir daug sykių moki
niai lig tamsoj mokinosi, kad 
ryte galėtų atsakyti į klausi
mus del draugo Vicks.

čia tariama ačiū visiems, 
kurie kuom nors prisidėjo prie 
palaikymo buvusios mokyklos.

reakcija prieš maršuotojus, 
prieš unijas ir visą revoliucinį 
judėjimą rodo, kur link eina 
Kanados kapitalizmas. Iš kitos • 
pusės, didelis pavojus būti ' 
įblokštais į karą.

Ir tokiame momente atiduo
ti valdžios vairą į kokių reak
cionierių rankas, tai kaip kil- 

«pą ant kaklo užsinerti. Kapi- • 
talistų atstovai greitai praves i, 
visokius įstatymus pateisini
mui policijos ir fašistinių gau
jų teroro prieš darbininkus. 
Mes gerai matome, kaip Vo
kietijos kapitalizmas gamina 
specialį “Thaelmanno įstaty-. 
mą,” kad pateisinti to darbi- • 
ninku vado nužudymą. Kas 
gali pasakyti, kad Kanados 
kapitalizmas nepralenks Vo-v 
kietijos kapitalizmo? .

žinoma, dauguma Kanados! 
darbininkų nebalsuos už reak
cionierius. Bet labai daugelis 
mano, kad liberalai yra “ma
žesnis blogumas,” negu atvi
rieji reakcionieriai konservą- . 
tyvai ar Stevenso partija. Kiti, 
žinoma, balsuos už Woods- 
wortha ir jo draugus, many
dami jie yra dar “mažesnis ' 
blogumas.” štai čia ir glūdi vi- 
saį pavojus. Kanados darbi- 
ninkai gali apsigauti.

Reikia mokintis iš Vokieti- ■ 
jos. Vokietijos socialdemokra
tai balsavo už Hindenburgą, 
kaipo už “mažesnį blogumą.”’ 
Bet tas “mažesnis blogumas” ’ 
atidavė galią kruVinąjam Hit-' 
lendi. Tąip b.us ir su mūsų Ii-’ 
bel'hJMfe. Kada' jie nebegalės ’
apgauti* darbininkų su savo 
pažadais, arba, kada užeis dar 
didesnis krizis, karas,. tai jie : 
greitai paves kokiam, fašisti
niam diktatoriui. Jie kartais 
“sudejuoja” prieš kapitalistus,., 
bet darbininkų nekenčia dar ■ 

' labiau, negu konservatyvaį, 
' Prieš darbininkus ' jie dar 

žiauriau kovoja, kuomet jie su 
jais susiduria.

Kas liečia Woodsworthą ir 
jo artimus draugus, tai iki šiol 
jie dar niekur neišėjo už dar
bininkų reikalus. Jie dar nie-; 
kad nebalsavo prieš Bennetto- 
priešdarbininkiškus įstatymus. 
Woodsworthas dar net po de
klaracija pasirašė kartu su Be< • 
nnettu ir King, kurioje sako
ma, kad. Kanados užsienio po^ 
litika yra taikos politika. 
Woodsworthas dar ir šiandien 

• visais būdais kovoja prieš su
vienytą darbininkų frontą. 
Aišku, kad negalima pasitikėti 

į jais, kad jie padarytų ką norą 
gero darbininkams. Jie gali' 
momentui prisiartinus pasaky
ti, Frenzelio žodžiais tariant, 
kad “geriau fašistinė diktatū
ra, negu komunistinė.” Aišku,’ 
kad su tokia “opozicija” parla
mente reakcionieriai apsidirbs 
•labai lengvai.’ ’ :

Šiuos visus faktus reikia įe- 
rai atsiminti. Nereikia j ieškoti, 
šunkelių, kurie niekur kitur 
neveda, kaip tik į paklydimą. 
Komunistai ir suvienyto fron
to kandidatai yra tie žmonės,' 
už kuriuos reikia ir balsuoti, 
nenorint paskui gailėtis. Jie 
kovos parlamente prieš karą1 
ir fašizmą ir už darbininkų 
kasdieninius reikalus. Su jų 
pagelba mes galėsime sėk
mingiau kovoti.

Patys rengkitės balsuoti už 
komunistus ir kitus raginkite. 
Remkite finansiniai ir darbu 
komunistų kampaniją. Dabar 
pasidarbavus, nereiks paskui 

| tiek daug kentėti.



Antrad., Puslapis Trečias

SPARTAKAS IR JO KOVOS

istorijos, — rašė 
Marksas, — pui- 
karvedys, tikrasis 
senovinio proleta-

bus karvedys. Gladiatorių ir 
sukilėlių padėtis buvo baisi. 
Nors jų buvo iki 10,000, bet 
ginkluotų tik keli šimtai, 
kuomet prieš juos stovėjo 
autoritetingą 3,000 kareivių 
Romos armija. Spartakas 
ir jo ginkluoti draugai nu
sprendė geriau mirti “nuo 
kardo, negu iš bado.” Nak
ties metu jie nusileido nuo 
kalno pagelba kopėčių, ku
rias buvo susipynę iš vynuo-. 
gių augmenų ir netikėtai už
puolė išnaudotojų armiją iš 
užpakalio. Čiaudi jaus karei
viai to nelaukė, jie veikė ne- 
tvarkiai. Spartakui stojo į 
pagelbą jo draugai ir kuom 
kas galėjo, tuom mušė prie
šus. Čiaudi j aus armija bu
vo sumušta.

Sukilėlių Armija
Spartako jėgos pradėjo 

greitai augti. Prieš mūšį 
pas jį buvo apie 10,000 žmo
nių, o po to, kaip Spartakas 
sumušė Čiaudi j aus armiją, 
tai pas jį greitai susirinko 
apie 70,000. Veik visa Cam
pania provincija pateko į 
sukilėlių rankas. Sukilimas 
plėtėsi.

Spartakas organizavo ir, 
sutvarkė savo armiją. Da
bar buvo organizuoti pėsti
ninkų lengvo ir sunkaus ap- 
gmkhvimo pulkai (lepo- a‘mij v’adovaujama Lucio 
nai), raitelių legionai ir ge- J ■
rai apginkluoti. Spartakui 
teko Claudijaus sumuštos 
armijos ginklai. Sukilėlių i 
tarpe buvo daug kalvių, jie ’ 
gamino kardus ir kitus gin
klus. r 
vedė politiką, jis užtardavo 
ir užstodavo biednus vals
tiečius, liųosavo vergus, or
ganizavo juos;. kovojo prieš 

Į bent; kokį plėšimo iš: jo • su- 
skilėlių puses'jpa^reiškįmą, 
'ginklams ‘ metalą^pirkdavo.
\Jo, ąrįni^k glitai; pasidairė 
organiįnotą .nepf^fečiąu: ūjž 
-Romųš imperijos br :niažąi 
.silpniaubu^o,*'ginlduoią.’ 
"Ąpjon rajsdjį, Jkad ■ Spąbtako 
armija jpašiękė’o 
Wallis nurodo,: kad Sukilė
lių buvo net 300;b00;

Didis Vergų Sukilimas
Didžiausis vergų sukili

mas buvo vadovystėje Spar
tako. Sovietų Sąjungos 
Raudonosios Armijos orga
ne “Krasnaja Zviezda” pro
fesorius A. Mišulin davė is
torinius straipsnius apie 
Spartaką ir jo didįjį sukili
mą. Suglaustai mes pateik
sime mūšų skaitytojams is
torinius davinius.

( Spartako vadovaujamas 
sukilimas yra pats gražiau
sias puslapis iš vergų sukili
mo. “Spartakas yra pačiu 
geriausiu žmogum visos se
novinės 
Karolis 
klausias 
atstovas 
riato.”

Taip apie Spartaką atsi
liepė Leninas savo veikale 
“Valstybė ir Revoliucija; jis 
rašė: “Spartakas buvo vie
nas iš žymiausių didvyrių 
viename iš pačių didžiausių 
vergų sukilimų apie 2,000 
metų atgal. Per eilę metų, 
atrodžius visogali Romos 
imperija, pilnai rymojanti 
ant vergijos, buvo kratoma 
milžiniško vergų sukilimo, 
kurie apsiginklavo ir susi
organizavo vadovyst ėję 
Spartako, sudarę didelę ar
miją.”

Apie pradžią sukilimo 
stoka žinių. Žinoma tiek, 
kad iš Lentula Bitala gladi
atorių mokyklos Capuoj pa
darę suokalbį pabėgo 74 
gladiatoriai. Kaip tų laikų 
rašytojas Plutarch užrašė, 
suokalbis buvo platus ir ap
imantis Romos viešpatavi
mo vergus. Suokalbininkų 
planą išdavė ir sukilimas 
negalėjo sėkmingai prasidė
ta Ištrūko tik 74 gladiato
riai, kurie nubėgo ąnv Ve
zuvijaus vulkanino kalno ir 
ten apsitvirtino. . • • *'

Gladiatoriai ant kalno iš 
savo tarpo išrinko tris va
dus — Spartaką, Krisą ii' 
Gnomą ją. Kaip rašo Apion, 
vyriausiu vadu buvo Spar
takas, o kiti tik pagelbinin- 
kais.

Gladiatorius prie suokal
bio privedė nepakeliamos 
žiaurios mokykloje sąlygos,, 
tuom kartu baisioje padėty
je buvo Romos vergai, dau
giausiai iš kitų šalių paimti 
belaisviai, o ir vietos vals
tiečių biednuomenė baisiai 
kentė, nes Romos imperijo
je viešpatavo badas.

Pirmasis Mūšis
Gladiatoriai, pabėgę ant 

Vezuvijaus kalno, organiza
vosi ir aplinkui juos pradė
jo rinktis vergai ir vargingi 
valstiečiai. Pas Spartaką 
susirinko apie 10,000 armi
ja ir jis pradėjo pulti ponus 
ir vergų savininkus plačiai 
toje apielinkėje, Campania 
valstijoje. Vienas iš jų va
dų pastebėjo, kad Vezuvi
jaus vulkanas prisipildo ir 
ruošiasi prie naujo lavos iš
vertimo. Tuom kartu Spar
tako grupei pavyko užklup
ti vieną partiją, kuri gabeno 
ginklus gladiatorių moky
klai ir jis galėjo didesnį sa
vo armijos skaičių apgink
luoti.

Nesnaudė i š n au do to j ai. 
Jie prieš sukilusius gladia
torius ir vergus Spartako 
vadovaujamus pasiuntė ar
miją, vadovystėje Claudi
jaus. Claudijaus armija ap
supo Vezuvijaus kalną ir už
darė visus įėjimus ir išėji-, 
mus. Bet čia pirmu kartu tuoįaus pulti ant Romos. Jis 
Spartakas parodė, kad jis žinojo, kad po visa dabarti
ne vien drąsus, bet ir suga- nę Italiją eina vergų ir val-

stiečių prieš ponus sukili
mai. Jis savo armiją supla
navo vesti iš pietų per visą 
Italiją į šiaurę, pereiti Alpių 
kalnus ir iš Romos išvesti 
ir išlaisvinti vergus. Jo ar
mijoje buvo daug vergų, ku
rie buvo iš kitų kraštų ir 
jie troško grįžti namo pas 
savuosius.

Spartako page Ibininkas 
Krisas turėjo apie 10,000 su
kilėlių, kurie daugiausiai 
buvo vietos gyventojai iš 
biednų valstiečių. Šie žmo
nės troško atimti atgal nuo 
ponų žemes ir Čia ant vie
tos vesti kovas, pulti ant 
Romos. Spartakas aiškino, 
kad jie tą galės paskui pa
daryti, kada susijungs su 
centralinės ir šiaurinės Ita
lijos sukilėliais. Ant Adria- 
tiko jūrų krašto, prie kalno 
Goran jie supliekė Romos

LAISVI?
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Italai darbininkai tiesia kelius Afrikoj, paruošdami juos karui prieš Ethiopiją. 
Kapitalistų čia, aišku, nematysit: jie sau poniškai gyvena dabar, o karas 
jiems žada kur kas didesnius pelnus, negu iki šiol gauna.

vo gatavi, tai baisi jūrų au
dra juos sudaužė.

Tuom kartu Krassius su- nugalėti.

Temsa miestelyje ir kalnuo-1 kių. Italų akrobatistų grupė 
se, bet vėliaus ir jie buvo rodys visokius triksus. Phila. i

Taip pasibaigė Lyros Choras po

ana čiriute. Linkiu laimingo 
gyvenimo jaunavedžiams.

Kartą rašiau apie vieną 
rūsį žmogų ir redakcija 
kėtė, kad neverta barti 
mirusį. Tas tiesa, jis jau 
girdi, bet, kad yra gyvų,
rie irgi taip gyvena, tai kar
tais reikia aprašant mirusį pa
rodyti gyviems kelią.

Suvalskinis.

mi- 
sa- 
jau 
ne- 
ku-

Worcester, Mass
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugijos susirinkimas įvyko 
6 d. rugpjūčio. Kaip visur ki
tur, taip ir pas mus, vasarai 
užėjus veikimas dikčiai at
slūgsta. Narių daug mažiau 
ateina į susirinkimus, o kurie 
ir ateina, tai skubina užsimo
kėti duokles ir eina iš susirin
kimo. Iš Priešfašistinio komi
teto raporto nebuvo, nes jo 
susirinkimas neįvyko, o rodosi, 
kad dabar jo susirinkimai tu- 

1 retų būti skaitlingiausi, negu
> pavojus 

didelis, fašizmas kelia galvą,
____ ______ ...x. x o vadovybe ]jjje j<a(ja> nes karo 

naują armijos būrį. Bet čia rinko naujas karo jėgas ir pirmame šimtmetyje di-jPotuko> taiP«' rengiasi nepa- U1UUU!>)
’ džiausiąs vergu sukilimas,1 PraSkai pasirodyti pikniKe. cieve]ande visuotinas suvažia-

1 vimas tik praėjo. Karas ro- 
, tas nebus f|osį jau ^ja pa^ 0 mes įaįp 

( šaltai i jį žiūrime. Vienas ar 
du draugai kažin ką negalės 
nuveikti, reikia visiems mestis 

. . į darbą. Iš unijos raporto
įninku. Daugelis ALDLD narių £ajpgį nebuvo, nes ir čia yra 
jau apsiėmė dubti, bet dai apsileidimas. Niekur kitur 
stokuoja apie 40 daibininkų. ^ajp daug draugai nerašė apie 
Todėl dar kartą pi ąsom e AL! unjjas> kaip pas mus, kurie ra- 

Laisvės skai- j v_ ne^ perdėdami. Dabar vie- 
i ną unijos narį išvarė iš darbo, 
tai kiti nieko nedaro, tūli net 
juokiasi. Tokis elgėsis nege
ras ir tas nepadės organizaci
ją tvirtinti.

Kaip kurie žmonės man sa- 
sakė: “Kodėl ‘Laisvė’ meluo- 
luoja apie Worcesterio unijas, 
prirašyta yra net to, kas ne
buvo.’’ žinoma čia ne “Lais
vės’' kaičia, aš patarčiau mū
sų korespondentams rašyti 
tiktai teisybę, o ne kokius pa
sigyrimus, tada ir laikraščiui 
bus sveikiau ir skaitytojai bus ' 
užganėdinti.

Pas mus yra ir balto šovi-

sukilėlių jėgos ir pasidalino I Past° j ° Spartakui kelią at- 
į dvi grupes. Spartakas su gal i Italiją, o kitos armijos 
milžiniška armija numarša- dalys_ naikino^ valstiečius — 
vo išilgai Italiją per provin
cijas Molise, Abuzzi, Un- 
bria, Marce ir Emela net iki 
Montova miesto, šiaurinėje 
Italijoje. Jis visur ant sa
vo kelio mušė priešų armi- 
ją, jo jėgos augo.

Krisas, atsiskyręs nuo 
Spartako, susitiko su Romos

Geltako ir buvo sumuštas. 
Mūšyje ir patsai Krisas žu
vo.

Tolimesnės Kovos
„ x , ... Gi tuom kartu Spartakas,

pasiekęs šiaurių Italiją, ap
sijungė su sukilėlių armija 
,ir dabar stovėjo prieš juos 
užduotis galutinai nušluoti 
Romos imperijos viešpatavi
mą ir rphliuo^uoti’vėrgųš.
Rpųids •:ylegp.4^i’pesnaūdę. Tonipejaus. Spartakas buvo 
>ė< rbete,:',^4.' JrmiJąs ;prįęš priyęrtąs dalį savo armijos 
Spah^.: LĖęt: ?Spįrtakas 
abi £$1 ariįįjas’ vįėn^ po ki- 
£ąi sųįnusę:: Bo to j supliekė 
pjie Mųtmą Krašsįjo arhii-

< \ N. ; ::
.Djabar visa ^Italija nuo 

šiaurių iki...jos pietinio galo
. ., , . . , ? -buvo apimta veFgų: sukili-

' Tolimesni-Mūšiai , ’ mo. Niekas negalėjo prie-
Romos viešpąčiai greitai šin^is'sukilimo ban- 

mobilizavo dvi naujas ar
mijas ir pasiuntė jas. prieš 
Spartaką. Publiaus Varinio 
armija turėjo pastoti ir ne
leisti Spartaką į Apulia pro
vinciją prie Adriatiko jūrų. 
Bet Spartakas skyrium su
mušė dvi Varinio armijos 
dalis ir kad kiek būtų jį patį 
pagavęs. Salliustrijo likę už-, 
rašai rodo, kad Romos im
peratorių armijoj buvo pasi- . -v . -T-L-
reiškę sukilimai ir atsisa- • vlenoamapsidirbs^

r.
šiaurių iki jos pietinio galo

• sintis vergų sukilimo ban
goms. Niekas Romos, impe
rijoje nenorėjo (imti armiją 
vadovavimui prieš Sparta
ką. Senatas po didėlio var
go gavo armijai už vadą 
Krassą. Krassas pradėjo 
naują mobilizaciją visų jė
gų. Žiauriai naikino tuos, 
kas atsisakė kariauti prieš 
sukilėlius. Krassas sutrau
kė savo armiją Marce (Pi- 
cenum) provincijoj ir manė

kymai kariauti prieš Spar
taką. Apion užrašė, kad tie 
Romos armijoje sukilimai ir 
pabėgimai į Spartako " pusę 
buvo taip dideli, kad Spar
takas tūlus pabėgėlius net 
atsisakė priimti į savo ar
miją. Nežinia ant kiek tie 
užrašai teisingi. Spartakas 
veikiausiai mokėjo atrinkti 
ir priimti tik tuos sukilėlius, 
kurie tikrai buvo iš darbo 
žmonių, o nepriėmė tokius 
elementus, kurie Spartako 
.armijos demoralizavimo tik
slais norėjo įstoti.

Spartako armija buvo di
delė ir galinga. Ji grūmoio 
net pačiai ‘Romai. Prieš ii 
prisiėjo Romos imperii ai 
siųsti du geriausius armiios 
vadus ir geriausią armiją.

Nesutikimai Savo Tarpe
Spartakas ir neplanavo

su Spartako jėgomis, kuris 
pakeitė savo pirmesnį planą 
—perėjimą Alpių ir dabar iš 
šiaurės Italijos maršavo at
gal į pietus linkui Calabri- 
jos, kad ten persikelti į Si
cilijos salą. Korsikos pira
tai buvo sutikę perkelti su-
kilėliųs iš kur manė visi 

namo, o vie-vergai keliauti namo, o vie
tos darbo liaudis apsidirbus 
su ponija laisvai gyventi.

Pirmame susitikime Spar
tako armija visai sumušė 
Krassio armiją. Spartakas 
su savo armiją atmaršavo į 
patį pietinį Italijos galą, 
miestą Regglio, kur tik 
siaura vandens pertaka ski
ria Italiją nuo: Sicilijos. Bet 
Korsikos piratai pasitraukė 
su savo laivaįs, veikiausiai 
jie buvo Romos imperijos 
papirkti. Spartakas ir jo 
draugai būdavo josi per
sikėlimui prietaisus. Pas 
juos buvo stoka medžiagos, 
o kada daugelis troptų bu-

■ ■

kuriam vadovavo Sparta
kas.

D. M. š.sukilėlius. Spartakas nu
sprendė pulti ant Krassiaus 
armijos ir sumušus atsida
ryti sau kelią atgal į Itali
ją. Krassiaus armija buvo 
tvirtai apsidrūtinus, apsika- 
sus ravais. Spartako kovo
tojai .metė akmenis į tuos 
ravus, vertė medžius, šakas, 
užmuštus arklius ir išmušę ! ganizacijos rengia metinį “Lai- •Vi 1 . • 1 1 ~ 1 • •! -•! -- -----

(September) 1 d., Westvill
Grove, N. J. Pirmiau būdavo 
rengiama Vytauto Parke, bet 
kadangi šiemet yra daugiau 
suvaržyta įstatymiškai turėti 
piknikus nedėldieniais, prie to 
minėtą parką darbininkų kla
sės priešai skundžia, tai del tų 
ir kitų priežasčių piknikas li
kosi perkeltas į kitą vietą. 
Westvill Grove yra didelis 
maudymuisi prūdas, kas tik 
turėsite savo siūtus, galėsite 
maudytis.

Drg. Tureikienė ir Griciu- 
nas gana daug pardavė serijų 
tįkietukų “Laisvės” pikniko 
ir dar daugiau pasiėmė. Taip
gi darbuojasi ir kiti draugai 
pietų dalyje. Draugė Tureikie
nė pranešė, kad šiais metais 
bus dar daugiau “Laisvės” 
piknike iš pietų dalies. Tam 
nėra abejonės, nes ten drau-. 
gai daug darbuojasi.

Darbuojasi ir kitų kolonijų 
draugai. Frankforde drg. Pa- 
peliucka taipgi turi jau kėlės 
serijas pardavęs. Vadinasi, 
darbas eina visu smarkumu 
Philadelphijoj. Viršuj suminė
jau tik kelis, kurie darbuojasi, 
o jų yra kur kas daugiau. 
Apie tai teks kitu kartu pa
kalbėti.

Šiais metais programos iš
pildyme bus ir Rusų Choras ir 
dvi jaunos šokikės rusiškų šo-

Philadelph. Žinios

i pasirodyti j 
Vadinasi, kas tik atvažiuos į 
“Laisvės” pikniką 
suviltas.

Kad padarius pilną paten
kinimą visų dalyvių piknike, 
turime turėti daugiau darbi- .

vimas tik praėjo. Karas ro-

iŠ tų apkasų Krassiaus kar- sves” naudai pikniką, rugsėjo 
eivius, pasidarę tiltus Spar
tako kovotojai perėjo visus 
keblumus ir vėl sumušė 
Krassiaus armiją.

Spartakas su savo armija 
pasiekė Adriatiko jūras ir 
Krassiaus armiją prispyrė 
prie Apuliaca pussalio. Bet 
tuom kartu prieš Spartaką 
pribuvo nauja Romos impe
rijos' armija vadovybėje

Kas Darbuojasi Del “Laisvės” 
Pikniko

Jau nekartą buvo rašyta, i DLD narius ir 
kad Phila. darbininkiškos or- tytojus ateiti mums į pagelbą. j 

Dar kartą bus visuotinas visų 
darbininkų ir komiteto susi
rinkimas rugpj. 29 d., 7 :30 v. 
vak., Liaudies Name, 735 Fair- ( 
mount Ave. Todėl visi ir visos 
esate kviečiami dalyvauti. Ta
me susirinkime bus galutinas 
susitvarkymas ir pasiskirsty
mas darbų.

Sekretorius.

Lynn, Mass
iš

,pasiųsti prieš Pompejų, o su 
-likusia dalimi stoti mūšin 
su Krassiaus armija.

• Netoli ■ nuo Brundizujim 
(Brindisi) įvyko baisus mū
šis ir tai buvo paskutinis 
sukilėlių mūšis. Spartakas 
toje kovoje buvo sukapotas. 
Jo armija sumušta. Viešpa
taujanti klasė po kelių metų 
sunkios kovos nugalėjo di
džiausi vergų * sukilimą. 
Daugelis spartakiečių išbė
giojo, dar daugiau žuvo bai
sioje kovoje. Suimti į belai
svę negavo pasigailėjimo. 
Pagal Apiono aprašymą tik 
ant kelio tarpe Capua ir Ro
mos buvo pakarta 6,000 su
kilėlių.

Atskiri spartakiečių bū
riai dar ilgoką laiką laikėsi

Lynno kolonijoje lankėsi 
tolimos Kalifornijos viešnia | nizmo. Dirbant parke prie biz- 
Morta Vasiliauskienė, kuri gy- j nio tankiai girdisi tūlų žmo- 
vena Los Angeles mieste. Se
niau ji gyveno Lynne ir buvo 
darbšti, čia gyvendama su
tvėrė moterų ir merginų or
ganizaciją, kuri ir šiandien 
gyvuoja gerai. Draugystės na
rės surengė jai vakarienę, ku
ri įvyko 5 d. rugpjūčio. Vaka- 

i rienės surengime daugiausiai 
darbavosi M. Praitienė. Buvo 
geras parengimas. Susirinko 
daug žmonių. Talentingai pa
dainavo Balukoniutė ir Pet
kevičiūtė pianu akompanuo
jant Aldonai čiriutei. Buvo 
daugiau dainų ir kitokių pa
margini mų.

Vasiliauskienė buvo atsilan
kius tikslu aplankyti savo tė
vą Simoną Rutkauską, brolius, 
pažįstamus ir kartu į vestuves 
brolio, kuris apsivedė su Jo-

nių išmetinėjimai, kam į par
ką yra leidžiami negrai. Tik 
trys negrai buvo mūsų parke, 
o paskalos eina plačiai, prie 
to prisideda net tūli žmonės 
save vadinanti progresyviais. 
Gaila ir net sarmata girdint 
tą kalbant darbininkus. Kiti 
mano, kad net kitataučiams 
nereikia parką išrandavoti. 
Tokis elgesys yra nepakenčia
mas, tai priešingas darbininkų 
reikalams nusistatymas.

Labor Day dienoje Draugija 
rengia klemsų ir mėsos vaka
rienę. Visi yra kviečiami daly
vauti, nes tikieto kaina tiktai 
50 centų ypatai, tai labai pi
gu. Nepamirškite, kad tas pa
rengimas įvyks pirmadienį, 2 
d. rugsėjo, Olympia Parke.

Sekr. ir Korespondentas.

laisvės’ ir ‘Vilnies’ Piknikas
RENGIA

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

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

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

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

ŽINIOS Iš UETUVOS
darbą pabaigus meistras 
įkainuoja savo nuožiūra. 
Uždirba 3-4 litus į dieną, bet 
atsitinka irx žymiai mažes
nis uždarbis, net iki 1 lito. 
Senesni darbininkai uždirba 
kiek daugiau, 5-7 litus. Tai 
dėl to, kad jie daugiau rei
kalauja. Samdytojams seka- 

nėmis lazdomis puolė bedar- taip išnaudotu darbinin-

Bedarbių Išstojimas.
Birželio m. 14 d., Kauno 

savivaldybė atleido dirban
čius prie viešųjų darbų be
darbius. Birželio 16 d. prie 
miesto savivaldybės susirin
ko apie 300 bedarbių, kurie 
reikalavo darbo. Tuoj atvy
ko būrys policijos ir gumi-

bius. Policija puolė suimi- 
nėt ne tik vyrų, bet ir mo
terų. Keli policininkai, puo
lę vieną bedarbę, norėjo ją 
vest nuovadon, bet kiti be
darbiai jėga ją atėmė iš bu
delių rankų. Bedarbiai at
ėmė iš policijos nagų ir ki
tus draugus. Napaisant pa
siutusio policijos puolimo 
bedarbiai laikėsi vieningai..

kus, nes pastarieji neorgani
zuoti. Yra daug tokių dar
bininkų, kurie dar neįverti
na profsąjungos reikšmės.

Kauno Įmonėse 
Trūksta Vienybės

Tekstilės fabrike “Audi
mas” dirba 230 darbinin
kų: 200 vyrų ir 30 moterų. 
Y ra nepilnamečių mergai- 
čių-darbininkių (po 14-15), 
kurias verčia dirbt tiek, 
kiek suaugusias darbinin
kes. Darbas akordinis. Au
dėjos, dirbdamos ant 2 ma
šinų, uždirba 3-4 litus į die
ną. Kai yra daugiau darbo,1 
samdytojai verčia darbinin
kus dirbt po 15 valandų ir 
naktimis. Šeimininkas prie
vartauja jaunas mergaites. 
Nesenai buvo toks atsitiki
mas. Šeimininkas paviliojo 
vieną darbininkę ir pirko 
jai už tai paltą, o pamatęs 
ją gatvėj einant su vyru, 
liepė kasininkui atskaityt 
jai iš algos už paltą. Fabri
ke yra išrinkta ‘atstovilkos’ 
atstovė, Julė Arunaitė, kuri 
tik padeda samdytojams. 
Pav., nesenai “Audimo” dar
bininkai, sužinoję, kad ligo
nių kasa apribojo gydymo 
lapelių išdavimą, subruzdo 
ir ėmė rinkt parašus po pro
testo rezoliucija. Pasirašė 
apie 150 darbininkų. Julėj

i Į. U I' *

Minką*'atleido už’ tai, 'kad’ jis 
neva savivališkai be svar
bios priežasties neatėjo į 
darbą. Ištikrųjų priežastis 
buvo labai svarbi. Priimant 
darbininką jį iki pusės me
tų laiko praktikantu, ku
riam moka iki 1 lito į dieną. 
Aišku, kad iš to pragyvent 
negalima. Taip pasityčioja 
naudotojai iš darbininkų. 
Norėdami pagerint savo pa
dėtį, darbininkai turi susi- 
organizuot ir solidariai vest 
kovą prieš naudotojus.

“Buzaro Fabrikas”
Čia įvyko protesto mitin

gas sąryšy j su gydymo kor
telių skaičiaus apribojimu. 
Visi darbininkai pasisakė,

“Drobes” Darbininkai 
Protestuoja

Ryšyj su ligonių kasos la
pelių apribojimu “Drobės” Į kad tai naujas darbininkų’ 
darbininkai pasiuntė griežtą puolimas. Kai kurie siūle iš- 
protesto rezoliuciją, kurią stot iš lig. kasų, bet kalbė- 

darbininkai. tojas nurodė, kad tai nėra 
5ų rinkimo tinkamas (kovos metodas, 

metu pasirodė, kaipo fašis- Darbininkui neturi sėdėt šu
tų bičiulis audėjas Muštei- dėje rankai ir pasyviai žiū- 
kis. Jis, nedrįsdamas tiesio-; vėt j. visas represijas, bet 
giniai pasipriešinti parašų' 
rinkimui, sutepė protesto 
lapą ir jį sudraskė, aiškin
damas, kad, girdi, negrąžu 
siųst suterštą lapą į ligonių 
kasą. Tuo jis manė, kad dar
bininkai antrą kartą nesi- 
rašys. Bet darbininkai su
prato Musteikio žulikystę, 
ir antrą kartą pasirašė.

Redakcijos pastaba. Pro
testo rezoliuciją pasirašė tik 
vienos pamainos darbinin
kai. Tą patį tur padaryt ir 
kitų pamainų darbininkai.

pasirašė 125 i 
Protesto parašų

?ie siūle iš-

aktyviai protestuot prieš 
tai. Visi sutiko su kalbėtojo 
mintimis. Darbininkai nus
prendė pasiųst protesto 
zoliuciją į ligonių kasos 
rybą.

re- 
ta-

Gothelfų Fabrikas
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Clevelando Kronika
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L-a? Žiupsnelis Pipirų

Po tokiu antgalviu “L.” No. 
T82 tilpo drg. S. K. Mazan ko- 
resp., kurioj gana teisingai nu
rodo nekurtuos trūkumus ii’ 
reiškia nord ant kiek galima 
prašalinti juos, kad pastūmėti 
bent kiek pirmyn svarbius šių 
dienų darbus.

Tai yra svarbus klausimas 
ir jis jau nekartą buvo bando
mais sutvarkyti, kad šiek tiek 
sklandžiau eitų mūsų veiki- į 

imas, bet nedavė pasekmių.
“L.” Red. prieraše sako: “Pir
miausia ir vyriausia atsakomy
bė už judėjimo apleidimą i 
puola ant komunistų ( frakci
jos.”

Tai neužginčijama tiesa. 
Todėl yra būtinas reikalas pa-'

riose ji tvėrėsi, bet į tulus tvė
rėjus ir todėl padarė išvadą, 
kad tokia org. nereikalinga.

Jeigu namus bankai nebūtų 
vieną po kitam pradėję atimi
nėti, namų savininkus nebūtų 
suorganizavęs nei Karpavi
čius, nei kas kitas. Bet kuomet 
sąlygos paliko nepakenčiamos, 
jie pradėjo jieškoti išeities, 
pradėjo organizuotis, stoti į 
organizaciją, kuri atstovautų 
jų reikalus, o mūsų vadovau

dami draugai, vietoj vadovauti 
tai maišytų nuomonių žmo
nių organizacijai, jai paskelbė 
kovą. Aišku, jog toji organiza
cija būtų kur kas skaitlinges- 
nė ir stipresnė, jeigu nebūtų 
buvę opozicijos iš mūsų drau- 

I gų pusės. Tiems draugams, 
I kurie stojo' j org., prisėj.o vest

..........i ii>. ■ .1.1^1 ............................ .

b a vo*. darbininkų judėjimą, w
1911 metais drg. Juozas įsi

rašė į L.S.S. 18-tą kuopą. Per 
visą laiką buvo kuopos valdy
boj ir pasižymėjo savo rimtu
mu, savo darbštumu. Kada 
pabaigoj 1919 metų L.S.S. pa
mainė vardą į Komunistų Par
tiją, tai 18-tos kuopos visi na
riai, apart vieno, su tuo pilnai 
sutiko. Ir kada užpuolė Pal- 
merio ablavai ant komunistų 
ir prisiėjo veikti slaptai, tai 
ir tada Juozas buvo kuopos 
organizatorium ir darbavosi 
ne tik ant vietos, bet ir arti
muose miesteliuose. Drg. Juo
zas prisidėjo prie organizavi
mo ir nemažai darbavosi S.L. 
A. 159-tai kuopai, ALDLD 
26-tai kuopai, A.P.L.A. kuo-

Jįiaus, šakių apskrities, Suval
kų rėdyboj. Buvo 52 metų 
amžiaus. Į Ameriką pribuvo^ 
1903 metais, į Pittsburgh, Pa.

Drg. Juozas paliko vieną 
seserį Marijoną Lietuvoj ir an
trą seserį Petronę Vidrinskie- 
nę, 7148 Arcola Ave., Detroit, 
Mich., kuri jr rūpinosi Juozo 
palaidojimu.

Lai jam būna lengva žeme
lė!

Juozo Draugas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
4

gyildęnti frakcijos silpnąsias kova su Karpavičiaus vadovy- metinių vaju. Organizavime ir 
pu’ses ir surasti priežastis, de- p A ‘
leil kurių ji nepajėgia išvystyti Frakcijos' 'vadovybe” ir 
tinkamos vadovybės net svar-Ireci kitos “” “ 
blausiuose šių dienų darbuose, i įjek t»uvo užsukta prieš namų mažai. Bet ką sakydavo,

be iš vienos puses, o su Kom.

į red. iš kitos. “V.” red.

Br. Gothelfų Fabrikas
Čia buvo pravestas mitin

gas apie gydymo kortelių 
išdavimo suvaržymą. Visi 
darbininkai pasipiktinę pro
testavo prieš šį darbinin
kams žalingą lig. kasos ta
rybos nutarimą. Buvo pri
imta 
kurią darbininkai pasirašė.

Draugai darbininkai. Mes 
visad turėtume į represijas

protesto rezoliucija,kaip “Atstovilka” “Gina”
Darbininkų Reikalus

Kamberio lentpjūvėj dir
ba apie 80 darbininkų. Dau- prje§ mus atsakyt atktinga 
guma darbininkų uždirba po kova> nes tik per kovą mes 
35e j valandą ir dirba po gai§sjm ne ųk išlaikyt, ką 
11 vnl ir rlnncrifiii Uniicrl. «v, I. . ...vi____ ,11 vai. ir daugiau. Daug} 
darbininkų neįregistruoti į 

I lig. kasą ir neturi atsiskai- 
| tymo knygučių. O tiems, ku- 
I rie tas knygutes turi, jos 
! dažnai keičiamos. Keletas

j au iškovojom, bęt j iškovot 
darbo Sąlygų ir padėties pa
gerinimą.

apie wu uaiuimimų. ^'darbininkų kreipėsi į “dar- 
Arunaitė, kuri taip pat bu- b ; n į n k ų atstovybę” ma-
vo pasirašiusi, kitą dieną 
pranešė apie parašų rinki
mą meistrui Fišmanui, kuris 
sąrašą atėmė. Gėda tokioms 
darbininkėms, kaip Julė 
Arunaitė, kuri pati ištiki
mai tarnauja darbininkų 
priešams.

iPirma, man regis, nenaudin
gas buvo frakcijos vadovybės 
paskelbtas obalsis, kad frak
cijai yra daug svarbesnė ko
kybę, negu kiekybe. Na ir tą 
obalsį bevykinant gyveniman 
toji kiekybė ant tiek praretė
jo, kad jokiu būdu frakcija 
nepajėgia 
šių dienų 
ateiname 
veikime; o 
or

savininkus, kar net jų prane
šimus atsisakė talpinti. Jos 
adm. drg. Mileris viename 
viešame sus. S. K. Maženską 
durpium išvadino už veikimą 
namų savininkų organizacijoj.

Čionais tik vienas žymesnis 
pavyzdys. Panašių įvykių yra 
buvę ir daugiau. Suprantama, 
tokioj atmosferoj jokis veiki- 

i mas sklandžiai eiti negali, 
tai stoka! Tiesa, “V.” jau tūlas laikas 

naujiems kaip pakeitė savo nuomonę 
■ vie-

vadovauti visose 
darb. kovose bei 
organizacijiniame Į 

antra, 
ientacijos iškilus

klausimams ir nežiūrint kaip Į tame "klausime, taipgi ir 
klaidingą poziciją jie užimtų, tinę frakcija jau nežada ištaš- 

*, nežiūrint kokia Ryti namų savininkų organiza- 
kaina. Pavyzdžiui: Tūlas lai- cjja> tačiaus jie nei piršto ne-

<f>

<♦>

<♦>

<!>

<!> FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.

dalykų apsvarstyti.
Sekr. Dudonis.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

SOUTHBURY, CONN.
Didelis Ūkininkų Piknikas

Rengia Amerikos Lietuvių Darbi-

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

kada tie 
dūriuose.
ją. Bet po savaitės
skausmų Juozas mirė.

Drg. J. čebanauskas gimė 
22 d. kovo, 1883 m., Vinga- 
lukio kaime, Plokščių vals-

pai ir Ateities Žiedo Vaikų .ninku Literatūros Draugijos 225-ta 
draugijėlei. Per apie 10 metų 
drg. Juozas Collinsville gerai 
pasidarbavo laike mūsų dien
raščių “Laisvės” ir “Vilnies”

'1

laikraščių tižrašinėjime, jis tu
rėjo nemažą gabumą. Nebuvo 

ant Juozas iškalbus ir kalbėdavo 
, visa

da gerai apsvarstęs.
Drg. Juozas čebanauskas 

buvo auka šitos kapitalistinės 
sistemos. Jau keli metai kaip 
jis turėjo viduriuose skaudu
lius (Ulcers). Bet būdamas 
apie penkis metus be darbo, 
neturėjo iš ko gydytis nei tin
kamą maistą 'nusipirkti. Vė
lesniais laikais jis niekam nei 

ė; kentėjo iki toliai, 
skauduliai trūko vi- 

Tada darė operaci- 
didelių

kuopa, nedėlioj, 1-mą dieną rugsėjo, 
(September), 1935, Juozą Ivanausko 
farmoje, Southford dalyje, Southbu- 
ry, Conn. Įžanga 15 centų. Progra
moj turėsime Vilijos Chorą iš Water
bury, Conn., taipgi bus net keturi 
lietuviai kalbėtojai ir vienas—angliš
kai. Muzikantai bus parinktiniai, 
taipgi bus visokių ūkiškų valgių ir 
gėrimų. Prašome apielinkės drauges 
ir draugus pribūt piknikan o laiką 
praleisite gana linksmai ir tuomi 
paremsite ūkininkų kuopą. Piknikas 
prasidės 11-tą valandą ryto.

Kuopos Komitetas.
(202-204)

CHESTER, PA.
A.L.D.LD. 30 kp. susirinkimas 

įvyks antradienį, 27 d. rugpjūčio, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Kliube, 4th ir 
Upland gatvių. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes turim daug svam
bių

jie ją tęsia, ] 
kaina. Pavyzdžiui: Tūlas lai
kas atgal čion pradėjo orga- pajudina jos budavojimui. Bet 
nižuotis ma’žų namų savinin- ]ai kas nors išdrįsta nurodinė- 
kai, pirmiausia kitų tautų, ve- įį ja klaidas, tai gaus “kom- 
liaus ir lietuviai. Lietuvių sky
riuje buvo Karpavičiukas, ad
vokatas Pugheris ir keletas ki
tų jų plauko tautiečių. Di
džiuma mūsų draugų, kaip tai,

(S. K. Mazan, J. Šimkus, J. 
žebrys, K. Valaika, P. Ne

plimentų”, tūli suras tiek viso
kių nukrypimų, kad jis anks
čiau ar vėliau turės pasitrauk
ti iš veikimo.

Drg. S. K. Mazan siūlo: 
“kad būtų sutvertas veikiantis 
komitetas, kuris sutvarkytų

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77 kp. susirinkimas 

įvyks seredoj, 28 d. rugp., draugo 
G. Stasiukaičio kambariuose, 8 vai. 
vakare, po numeriu 420 Morningside 
Ave. Turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti, tad visi būkite laiku.

Org. G. S.

mūra ir keletas kitų stojo į tą visus raštus ir veikimą kaip 

zslciją ir Yagirio 'visus į ją ra
šytis. Frakcijos viršūnės išėjo 
prieš. Kyla ginčai-diskusijos.
“Vilnis”, kuri matomai pati
kėjo frakcijos neklaidingumui, 
talpino visą eilę koresp., ku
riose perstatė tūps draugus, 
kurie dirba mažų namų savi
ninkų organizacijoj, Karpavi- 
čiųko bernais, parsidavusiais 
už cigarą ir t.t. Pasidaro tar
pe tų pačių draugų pasidalini
mus, netrukus priešininkai pa
siliko didelėj mažumoj—nu
tilo. Tačiaus nežiūrint, kad 
jie čion tą organizaciją žadė
jo 
nu 
Frakcijos suvažiavime pasigy
rė, jog suorganizavę Cleve- 
lapde mažų namų savininkų 
kp., kuri atlieka daug naudin
gų darbų darb. judėjime. Su
prantama, kitų kolonijų d-gai, 

.'čių kvietimu. Greitu laiku bus | išklausę tokį raportą, delnais 
; sušauktas antro apskr. komi
teto posėdis ir bus tinkamai 
apkalbėtas jšis reikalas. O kol 
kas kuopos ‘griebkitės už dar- i 
bo, kad neapturėtum gėdos I 
prieš darbininkišką visuomenę 
už apsileidimą. Todėl, draugės 
-gai jau dabar, kurie turite at
liekamą dolerį,, siųskite čekius, 
ar money orderius, išrašydami 
vardu “Dai y Worker” ir man 
kaipo sekretoriui apskričio pa
siuskit; o aš gavęs įtrauksiu į 
knygas ir priduosiu tiesiai 
“Daily Workerio” raštinei, nes 
aš tik už 4 skverų dirbu nuo 
“Daily Workerio” namo.

Taigi, drąugai, gal mes sa
vo posėdy kitokias taisykles 
išdirbsime, šios tik laikinos, 
tačiaus pinigai antro apskričio 
šimto dolerių fondo sukėlime, 
tur eiti per komiteto rankas, 
kitaip mes nežinosim kiek 
aukų nuo mūs gauta ir kaip 
mes stovime.

Agitacijoj šiuo reikalu ne- 
vesim 
nymu

mažų namų savininkų organi-lf

AIDED II Apskritys Šaukia
mas Į Draugiškas Lenktynes

nydarni, kad pastaroji tikrai 
rūpinasi darbininkų reika
lais. “Atstovilka” paskyrė 
komisiją, kuri turėjo vietoj 
ištirt reikalą, bet prieš atei
nant komisijai “atstovilka” 

I pranešė samdytojui, kuris 
pasirūpino dieną prieš ko
misijos atvykimą išduot at- mu j gį taip svarbų darbą? Ar 
siskaitymo knygeles. Komi- chicagos pirmasis apskritys 
sija, atėjusi į įmonę, rado bus galingesnis, stipresnis su- 
viską “tvarkoj.” Bet komi- kelt savo kvotą šimtą dolerių 
sijai išėjus viskas vėl liko, pirmiau už mūsiškį II apskri- 
kaip buvo pirmiau. Kambe- tį ? Aš tikras ir galiu pareikšti 
rio darbininkai turėtų iš toįvarde antro apskričio, kad 
pasimokint ir patys organi-lmes nepasiduosim ir kad 
zuotis kovai prieš samdyto- 'mes priimsim draugų ^chicagie- 

I jo puolimą, o ne laukt “gy
nimo” iš “atstovilkos,” ku
ri ištikimai tarnauja sam
dytojams.

Darbininkų Vienybės 
Ardytojai

“Litekso” darbininkai, su
žinoję, kad kitų įmonių dar
bininkai siunčia protesto re
zoliucijas prieš ligonių ka
sos nutarimą, apribojantį 
lapelių išdavimą, bandė taip 1 ] 
pat protestuot. Bet prieš 
tai griežtai pasisakė social
demokratas Miklaševičius ir’ 
kiti soc. dem., “aiškindami” 
darbininkams, kad čia, gir
di, neverta prasidėt, nes tai Iš “Spaudos Fondo” Dirb- 
komunistų darbas. Tos 
“kompanijos” pastangomis 
buvo išardytas parašų rin
kimas. “Litekso” darbinin
kai tur nepasiduot tų darbi
ninkų vienybės ardytojų įta
kai. Visų darbininkų, be nu
sistatymų skirtumo, parei
ga kovot prieš naudotojų ir 
fašistų puolimus. O tokius 
“geradėjus,” kaip Miklaševi
čius ir Ko. reik vyt nuo sa
vęs.

Petriko Baldų Fabrike
Šiuo laiku dirba apie 40 

darbininkų. I š n a udojimas 
didžiausias, ypač jaunesnių 
darbininkų. Darbas tik 
akordinis, dažnai visai ne
nustatytos normos kaina, o

Chicagos draugų dienrašty 
“Vilnyj” tilpo ALDLD I Aps
kričio iššaukimas mūsų II Ap
skričio į draugiškas lenktynes 
sukėlime revoliucinio dienraš
čio “Daily Workerio 
bai po 100 dolerių.

” pagel- 
Ar mes, 

draugės-gai, atsakysim tylėji-

tuvių Gyvenimo
Šios įmonės vedėjas vie

šai išsireiškia: “Spausk dar
bininką, tada gyvensi.” Tik
rai, jis taip ir daro. Kar
tais jis iki mėnesio laiko nu
muša darbininkui į dieną po 
pusę lito ir daugiau pabau
dos, sakydamas: Žinok, kad 
duoną valgysi tik prakaite. 
Be to, vieną darbininką pa- 
liuosavo tik dėl to, kad jis 
protestavo prieš jam pri
mestą užpuolimą. Mat, iš jo 
atskaitė už sugadintą ne del 
jo kaltės popierį. Jam pasi-1 
priešinus atskaitė ir už po
pierį ir už tai, kad jis toks 
“sprečnas,” net išmetė jį į 
gatvę, duodami keletą litų 
kompensacijos. Kitą darbi-

čionai, nes mūsų ma- 
kiekvienas susipratęs

į kelias dienas ištaškyti, 
važiavę Chicagon Kom.

paplojo už gražų darbą ir tuo- 
mį užsibaigė. ĮJet clevelandie- 
čiai, tai vieni turėjo gardaus 
juoko, o kiti nesmagumo iš to
kio svetimu darbu pasigyrimo.

Ųž tokias stambias klaidas 
frakcijos vadovaujami drau
gai turėtų būti prieš ką nors 
atsakomingi, tuomet gal jie jų 
vengtų, tai yra labai • siaura 
iorijentacija tokiu svarbiu klau
simu. Jie, matoina, žiūrėjo ne 

jį organizaciją bei sąlygas ku-

darbininkas žino, ką reiškia 
darbo klasei' vienintelis anglų 
kalboj dienraštis “Daily Wor
ker” ir kas putiktų dabartiniu 
momentu, jei “Daily Worke
rs” sustotų lankęs darb. na- 
mu£. Lauksiu, kuri kuopa pasi
rodys pirmutinė iš 20 kuopų 
apškrityj.

Draugiškai Jūsų, 
ALDLD II Aps. Sekret.,

G. A. Jamison,
128 Roosevelt Ave.,

reikia.” '. Gali būti, kad to- 
kis komitetas šiek tiek daly
kus sutvarkytų, bet daleiskime 
į tą komitetą išrenkama ne-1 
partijiečiai, tuomet gali kilti 
dar didesnė suirutė.

Mano manymu, visus tuos 
nesusipratimus reikia rauti iš 
šaknų, tai yra, prašalinti tas 
visas priežastis, iš kurių gim
sta tie nesusipratimai. Tą 
darbą gal būti tinkamiausia 
atliktų pats C. Biuro sekreto
rius, prie pirmos progos atsi
lankęs Clevelandan turėtų su
šaukti platų draugų susirinki
mą ir ten surasti visas prie
žastis, kurios kenkia abelnam 
mūsų veikimui ant vietos. Tą 
padarius be abejonės, jog ir 
frakcijos kiekybė desėtku kitu 
paaugtų nariais ir visų darbų 
pasidalinimas būtų galimas. 
Tuomet ir tokis draugo S. K. 
Mazan proponuojamas veik, 
komitetas bus savo vietoj. 
Akyvaizdoje visų darbų: vy
kinti gyveniman visuotino su
važiavimo tarimus, bendro 
fronto klausimus (kurie del tų 
pačių priežasčių pažeista), 
“L.” 25 metų jubilėjus, “D. 
Workerio” vajus ir keletas ki
tų darbų, jieškoti tik vienas 
kito nukrypimų ‘ir ginčytis už 
juos, tai neatleistina. Tam vis
kam anksčiaus ar vėliaus turi 
būt padarytas galas.

Svečias.

DETROITO ŽINIOS
Nekrologas

6 d. rugp. š. m. Detroite mi
rė geras darbininkų klasės ka-. 
reivis drg. Juozas Čebanaus- 
kas. Drg. Juozas ne ilgai gy
veno Detroite ir tai be maž 
visą laiką buvo' be darbo. To
dėl čia nebuvo daug žinomas. 
Bet drg. čebanauskas gyven
damas virš 20 metų Collinsvil
le, Ill.,' ten nemažai pasidar-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

, PHILADELPHIA, PA: 
Telefonai: Bell—Dewey 5136

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, M. Y.

hrti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios' 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

' -r ii
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Kelionė iš Amerikos į Kauną
J. MAŽEIKA

(Tąsa)
Iš ten buvo pranešta telefonu, kad mes 
atsilankome. Gavę draugą palydovą, at
sisveikinome ir išėjome. Prisiėjo gatve- 
kariu važiuoti. Mūsų buvo nusistebėji
mu, kuomet patyrėme, jogei gatvekariai 
Paryžiuje dalinosi į 3 klasės: Čia buvo 
pirmoji dalis gatvekario dideliam ponui, 
vidurys—vidutiniam ir užpakalis—skur
džiui darbininkui; pastarajam prisiėjo 
ant platformos stačiam važinėti. Bėda 
buvo, kad mūsų draugas vadas nemokėjo 
mūsų kalbos, o mes jojo—negalėjome pa
tirti, kodėl taip yra.

Pasiekus “Les Femmes” red., rado
me Moterų Komiteto sekr. Reoza belau
kiant mūsų. Ji gerai vartojo anglų kal
bą, taip ir vokiečių, todėl kad mūsų pa
lydovas tik pastarąją temokėjo. Parū
pinus visiems sėdynes, užvedė kalbą su 
mumis, pradėdama:

—Francijos moterų judėjimas apima 
plačias nepartinių moterų mases. Šio ju
dėjimo tikslas: suvienyti visas esamas 
moterų organizacijas ir suorganizuoti 
neorganizuotas moteris kovon prieš karą 
ir fašizmą.

Trumpu laiku, Bendrą Frontą vystant, 
mums pavyko sutraukti apie šį moterų 
judėjimą virš pusės miliono moterų. Tu
rime užmezgę ryšius su daugeliu šalių. 
Net Graikijoj, kur siaučia baisi reakci- 

1 ja, moterų veikimas turi pasisekimo. Ru
munijoje, ypač Bessarabijoje ir Molda
vijoje, išleidžiama du laikraščiai. Turi
me ryšių su Italijos ir Austrijos moterų 
komitetu. Ir, nežiūrint visų sunkenybių, 
ir Vokietijoje užmegsta ryšiai, ir mote
rys pradeda išvystyti veikimą. Kad ir 
mūsų žurnalas “Les Femmes,” iš mažo 
laikraštuko trumpu laiku išaugo į gražų, 
patraukiantį ir plačiai prasiplatinusį 
tarpe plačių moterų masių...

Toliau “Les Fėmmes” red. klausė d. 
Kielienės apie Amerikos moterų veikimą, 
ką moterys veikia toje srityje, kaip ko
voja prieš karo ir fašizmo pavojų. Paaiš
kinome, kad mūsų judėjimas tik prade
da vystytis. Turėjo siaurą suvažiavimą. 
Bet dedamos pastangos jį išplėsti. Iki- 
šiol jis buvo vedamas labai siaura vaga. 

’Nebuvo siektasi visas moteris šaukti 
krūvon karo ir fašizmo pavojaus klausi
mu. Paačiavę d. Reozai už taip aiškų 
išdėstymą jųjų šalies moterų judėjimo, 
už laikraščius ir patarimus, atsisveikinę, 
patraukėme Olympic viešbučio pusėn;

Sugrįžę, lauke viešbučio radome lau
kiančius draugus, kurie manė, kad mes 
Paryžiuje paklydome. Pavalgę vakarie
nę, ėjome rašyti laikraščiams įgytų ži
nių.

Kaip 9 vai. mus išvežė į stotį. Ten 
prisiėjo apie 3 vai. laukti trūkio. Ko-

i .. • ■ "
kiais tikslais taip anksti mus išgabeno, 
iki šiai valandai dar negaliu suprasti.

Radom Deporfuojamuš Lenkus
Mums ten bevaikščiojant po stotį, už

ėjome ant grupes žmonių, kurių viso bu
vo į pora šimtų. Arčiau priėjus, išgirdo
me, kad lenkiškai kalba. Klausiame; kur 
važiuoja. Atsako: į Lenkiją “grįžta.” 
Kaip ir kokiu būdu? — klausiame. Pa
aiškina, kad prieš du-tris metus jie atva
žiavo Čion dirbti. Iš kartd vieni vyrai, 
vėliau atsiėmė žmbnąs-šeimynas. Gi šiais 
metais darbai sumažėję. Sveturgimiamš 
dar blogiau. Jie dirba daugiausiai lau
kų darbus. Ir .Čia darbas mažta. Užmo
kestis taipgi. Todėl nusitarė, kad geriau
sia, tai Šeimynas išleisti tėvynėn, kol yra 
pinigų už kelionę užmokėti. . ,

—Kiek uždirbate į mėnesį? — užklau
siau. , ■ ] 4.-

160—170 frankų (apie $12.00) — at
sako, , I

Ištikro buvo graudus reginys: su ry- 
šuliais-ryšuleliais, bunduliais - bundulė- 
liais. Jauni žmonės, ne senesni 30 metų, 
o jau sulinkę, sugenėję nuo sunkios gy
venimo naštos. Kiekviena šeimyna turė
jo po 3-4 ir 5 mažyčius vaikučius. Pas
tarieji verkia, net klaiku klausytis.

Priėjęs prie vienos moters, klausiu, kur 
josios vaikai, kadangi prie jos ryšulių 
nebuvo matyti. Atsako: savo vaikus jau 
pernai parsiuntėm pas tėvus, o dabar pa
ti važiuoju pas juos.

Finu toliau prie grupės jaunų, bet 
vargais išvagotų veidų. Klausiu jų: ką 
jie mano apie Sovietų Rusiją? Visi nu
tyla, nieko neatsako. Stovime, tylime. 
Aš vėl pradedu: sakau, nebijokite, esu 
lietuvis, taipgi bedarbis, važiuoju iš Am
erikos. Tenai irgi nebėra darbų. Reiš
kia, visur tos pačios bėdos, tie patys var
gai. Aš noriu žinoti, ką manote apie sa
vo kaimynę šalį—Sovietų Sąjungą? Tuo
met net vienu kartu du iš jų pradėjo: 
“Taip, pone, apie Rusiją labai prastai vi
są laiką rašė, net ir dabar rašo — bet 
tenai jau dabar gerai. Oi, ‘kad galėtu
mėm kaip nors papult tenai. Čion Jau 
mus varo—prašo važiuoti, iš,kur atva
žiavai. Namie dar blogiau.”* Į

Nuo jų pasitraukėm, ėjom toliau. Ma
tėm tų vargšų daugiaus. Vieni jų turė
jo atsinešę buteliuką, norėjo jame pa
skandinti tą visą savo skurdų gyvenimą... 
Tai nelaimė darbininkų, kurie temato iš
eitį alkoholio nuoduose. Tokie dažniau
siai kovai su skurdu ir išnaudojimu esti 
bejėgiais... ;-

Agentas pranešė, kad jaU ghlime eiti į 
traukinį. To mes ir laukėme.

(Daugiaus bus)'

liko yisai be ūpo? ncs-ąiŠkiąi 
pamate, jog provokacijos, 
šmeižtai, rėkiamos ir šaVygart 
bos troškimai,, kas yra labai 
fnaeloj <pasj. liėtūviŠkus fašistus, 
neturi vietos Berisso lietuvių 
tarpe.

Šilko Pranrionės Dąrbininkai 
Išeina j Streiką

BUENOS AIRES. — Rug
pjūčio men. pirmose dienose 
šilko audimo darbininkai išei
ną į streiką reikalaudami or
ganizacijos pripažinimo, algos 
pakėlimo ir visą eilę kitų pa
gerinimų.

Streiko prirengime vadovau
ja Audihio pramonės darbinin
kų federacija (klasistų), kuri 
jau spėjo, suorganizuoti dide
lę dačgumą darbininkų.

Rug 
ne “< 
2419, 
neralis šilko audimo darbinin
kų susirinkimas, kur 
kelbta

Dirt 
darbininkų pareiga nevėluo
jant užeiti į Federacijos loka
lų, Mejic.a 2070, paimti propa
gandos, kad pasekmingiau pri
rengus artėjantį streiką.

pjūčio mėn. 4 d. Salio- 
Garibaldi,” Sarmiento.- 
9 vai. ryto įvyksta ge-

s streikas.
ančių jų toje

bus pas-

š akoj e

Kaip Spaudžia Moteris Frigd- 
rifike Armour

BUENOS AIRES.—Jau ne 
karta įr ne viena darbininkė 
iš darbo suspenduota ir esam 
išmesti 
rį kap 
randasi mūsų skyriuje (pika- 
doje). ^Minimas niekšas vaikš-? 
čiodamas prie kiekvienos dar
bininkės gyvulišku balsu rė
kia, neatsižvelgdamas 
kad pikados moterys darbi
ninkės turim dirbti sunkų vy
rišką darbą, po 10 ir 11 vai. 
į dieną; už mažiaūsį atlygini
mą, kuį-io ir ant “pučero” ne
užtenka.

Minėtas niekšas S. Garnys, 
matydamas moterų darbinin- 

neorganizuotumą dar 
tuom nepasitenkina, kiekvieną 
dieną Užlaiko darbininkes po 
10 mihuč* * "
r ėdamas 
ministrą 
skūtinį I 
ninkių.

Drauges darbininkės, 
kim prot< 
kus darbus,, stokim visos kaip 

Mėsos Industrijos 
. Tik organizuotai 
atmušti S. Garnio ir 

parsidavėlių judošiškus

iš darbo per krauge- 
asą S. Garnį, kuris

į tą

čius darbininkų; > • -JDuoti prog- 
ramli '« dainų-prakalbų, rung- 
tyntą, bėksaVimoSi, pia’u'kimo 
ir kitokių lenktynių. Programa 
bu'š įyiirr įr turtinga, kurios 
išpildyfne dalyvaus mūsų cho
rų jaūnirhas.

Bet prieš visų chorų narius 
ir pritarėjus, rėmėjus, darbas 
stovi didžiausias ir svarbiau
sias darbas, tai išgarsinimas 
šio pikniko kiekvienoj koloni
joj? kad į jį ištikro sutraukti 
tūkstančius darbįhinkų. šiam 
dideliam darbui lįko tik viena 
savaitė laiko. Tas reiškia, 
kad sekančią savaitę, turime 
pašvęsti organizavimui darbi- 

i ninku kiekvienoj kolonijoj, del 
važiavimo į pikniką. Nepali
kime nei vieno darbininko ne
pakalbinto, neparaginto, va
žiuoti į pikniką. Parūpinki
me gana vežimų, kad kiekvie
nas galėtų nuvažiuoti. Tai di
delis, nei valandai neatidėlio
tinas darbas. Bet , kam gali 
būti nesmagu dirbti del savo 
chorų ? O dar smagiau bus 
visiems mums matyti tūkstan
tinę minią, suplaukusią iš įvai
rių kolonijų.

Atsišaukiame ir į visus su
sipratusius darbininkus, darbi
ninkų veikėjus, visose koloni
jose, remti šį chorų parengi
mą, kad jis būtų pasekmingas, 
nes chorai remia visokį darbi
ninkišką veikmą ir, didžiu-: 
moj, veltui patarnauja laike 
parengimų.

Chorų nariai ir narės važiuo
dami į savo pikniką atsimin
kit, kad važiuojate ne kad 
būti aprūpintais ir aptarnau
tais laike pikniko, bet kad 
aprūpinti ir aptarnauti suva
žiavusius svečius. Reiškia, 
būkit prisirengę laike pikniko 
stoti prie darbo. Visi būkime 
pasirengę dirbti, kad galėtu
me tatai padaryti pakaitomis, 
po valandą, po porą, o ne vie- 

ištisą dieną, o kiti visai ne.
Spaud. Kom. Narys,

Aš Norėjau 
Elektrinio 
Šaldytuvo 

Per Amžius..
IR DABAR ŠI NAUJA ŽEMESNE 

ELEKTROS KAINA NUSPRENDĖ

fe

2

MAŽIAU KAIP 6c PER DIENĄ 
DABAR MANE IŠLAIKO ŠALTĄ

ni

kių

čių ir daugiau, tuo ne
įtikti “Armouro” ad- 

cijai, iščiulpdamas pa- 
ašą kraujo iš darbi-

KRISLŲ VIETOJ

kel- 
ėstus prieš jo niekšiš-

viena j 
SindikaU 
galėsime 
visų
darbus.

š. “Rytojaus”)

žinios iš Argentinos

Ant 
ir Luna, 

išdirbystės

Neišmoka Algų
BUENOS AIRES. - 

Avenida Alęorta 
randasi* metalų
dirbtuvė, kurioje yra ir kito
kių skyrių, kaip kad korkų ir 
stalių. Visuose .skyriuose di
džiausias išnaudojimąs.

Dabartiniu laiku darbas la
bai sumažėjo, kai kurie įgau
na į savaitę tik vieną dieną 
dirbti, bet ir to menko uždar
bio laiku nesumoka. Trijų kin- 
cenų beveik visada stovi atsi
likę ir tai kaip moka, tai vis 
užlieka po kelioliką pesų. Mė
nesiniai irgi skundžiasi, kad 
trijų mėnesių algos yra atsili
kusios.

Virs minėtam fabrike dirba 
daug jaunuolių, kurie, už visai 
menką atlyginimą atlieka su
augusių darbus. Darbininkuose 
nėra jokios organizacijos, tai 
samdytojai ką nori tą daro, el
giasi kaip su vergais.

čia dirba įvairių tautų dar
bininkai, tarp kurių yra ir ke- 
liatas lietuvių, iš kurių ran
dasi ir batlaižių, kurie sten
giasi išnaudotojams įtikti. To
kiu būdu, visokių rūšių niek
šai apsunkina darbininkų gy
venimą ir veikimą, o palengvi
na samdytojams pavergti ir iš
naudoti save ir visą darbi-

ninku klasę.
Laikas draugai, susiprasti ir 

organizuotis. Kada viso pa
saulio darbininkai kovoja 
prieš išnaudotojus, karą ir fa
šizmą, neatsilikime ir mes!

Bendri Darbipinkų, Parengi
mai ir Išstojimai

ĖĖRISŠO. — Atslūgus tru
putį žiauriąja! valdžios reak
cijai, iš priežasties dabartinių 
laikų didelio judėjimo Argen
tinos . darbo hiasių, vadovau
jant Komunistų Partijai visoje 
šalyje, revoliucinių darbininkų 
organizacijos ir sindikatai 
pradėjo su nepaprastu aktyvu
mu klasių kovas. Jų .tarpe ne
atsilieka ir berissiečiai.

Bėgyje savaitės laiko tapo 
surengta net keturi darbininkų 
išstojimai, kuriuose skaitlingai 
dalyvavo Berisso ir visos apy
linkės darbo masės.

14 d. birželio Kom.- Parti
jos bastangoftiiš, teatre “Pro
greso,” tapo perstatyta filmą 
“Un dia en libertad,” kuri 
plačiai atvaizdavo petrolejaus 
darbininkų išnaudojimą, jų 
kovas, žiaurų valdžios puoli
mą ant darbininkų, policijos 
ir šnipų, žvėriškumus, kovo
jančių darbininkų. Jr Jų vadų 
kankinimus kalėjimuose ir

žūtbūtinę kovą už savo kla
sės reikalus. JI . ,

Birželio 16 d. irgi po Kom: 
partijos vadovybe, ant .gatvių 
Montevideo ir R,io de Janeiro 
tapo suruošta mitihgas; kuria
me skaitlingai dalyvavo dar
bo .masės. % . J .

Birželio 19 d. įėsos Indus
trijos Si 
Martin” 
momis:

dikatas teatre “San 
suruošė kipą su fil- 
Vuelo de Aguilas” ir 

“La Madre,” kas kiškiai at: 
vaizdavo, kaip į persekiojamų 
ir kalinamų darbininkų eiles', 
kurie tampą aukomis kapita
lizmo, su pilna energija stoja 
jų vieton moterys įr net mo; 
tinos užima savo sūnų vietas, 
kad neapleisti savo garbingos 
kovos prieš besotį kapitaliz
mą, už darbo klasės reikalus.

Beto birželio 15 
“Vargdienis

ti. draugija 
surengė didelį 

vakarą, kame būvi) suvaidinta 
ir įdomus veikalasgražus

“Už dievą ir tėvyn 
prisirinko pilnutėl 
aiškiai parodo, jog Berisso lie
tuviai simpatizuoją ir palaiko 
d a r b ininkiškas organizacijas 
ir lanko jų parengimus. Artis
tai, galima pasakyti, savo ro- 

kuo publika

ę.” Publikos 
ė salė, kas

les atliko gerai, 
buvo patenkinta.

Matydami tokį
rissiečių simpatizaVimą ir pa 
laikymą darbininkiškų orgąni 
zacijų ir jų par,ęn' ” 
fašistėliaf nuleiclo

g.

girnų, .mūšų 
nosis ir pa

»• - v

Atsišaukimas I Mass. Val
stijos Darbininky Visuomenę

(Tąsa iš 1 pusi.)
dai dabartiniame Suvažiavime 
šios-valstijos, Darbo Federaci
jos ųžgyrė Rooseveltą ir rėkė 
prieš Darbo Partijos steigimą. 
Reiškia, tie veidmainiai perša 
ir ateinančiuose rinkimuose 
darbininkams balsuot už tą 
pusbadžio mechaniką Rbose- 
veltą ir už jo pakalikus!

Paskutinis, tačiaus, žodis 
priklausys ne geltoniems va
dams, bet masėms išvargintų 
bedarbių ir dirbančiųjų, ku
rie vieni su kitais mezga vis 
tampresnius ir glaudesnius 
ryšius.

o. (September) 1 diRugsėv
Vose Pavilion, Maynard; Mass 
įvyks visų Mass, valstijos dar- 
binirikišk 
giąmas piknikas.
Čtar pirmas toks didelis ir svar
bus pikrikas, nuo kurio pa
sekmių priklausys čhorų su
stiprėjimas finansiniai.

Prisirengimas prie šio pik
niko iki 
viskąs sutvarkyta 
pašibrežtą sutraukti tūkstari-

I ' .

BROOKLYN LABOR LYCEUM
ų chorų bendrai ren- 

Tatai bus

ikas, nuo kurio pa

šiolei ėjo gerai. Jau 
priruošta;

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
Įrietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus šteičiuš su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-9Š9 Willoughby Avė.
Tel., Stagg 3847

v*''*

TAI yra smagus faktas, jog visi elektriniai pa
togumo prietaisai, kurių jūs visada norėjote, da
bar pigiau atsieina naudot, negu bet kada pir

miau. O tai todėl, kad kai jūs imate daugiau ir 
daugiau elektrinių tarnautojų, naujos naminės 
kainos krinta vis žemyn ir žemyn, kol dar dau
giau elektros sriovę naudojant, ji telėšuoja jums 
tik po 2c už kilowatt-valanda.

Naujomis kainomis vidutinio dydžio šaldytuvas 
dirba už apie 6c per dieną—ii' net pigiau, kuo
met jūs pilniau naudojate elektros spiovę kitiems 
daiktams.

O elektrinis šaldytuvas tikrai yra lyg palaima 
iš dangaus! Ledo plytelės, maistas šviežias išlai
komas, ir ilgam laikui—ypač svarbu, jeigu jūs tu
rite mažų kūdikių. Gardūs šaldyti prieskoniai. 
Diena iš dienos sutaupymas ant valgių, kurie pa
prastai eikvojasi sugesdami.

Naujausi užgirti šaldytuvai (ir kiti prietai
sai) yra rodomi mūsų parodų kambariuose. Pa
matykite įvairius modelius ir kaip jie dirba. Pa
čios darykite palyginimus. Tada, jei norite, mes 
paimsime jūsų užsakymą ir pasirūpinsime, kad jį 
jums pristatytų pasitikimas verteivis jūsų kaimy
nystėje.

DABAR JŪS GALITE NAUDOT DAUGIAU 
ELEKTROS ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

THE NEW YORK E0ISON COMPANY, INC. 

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC.

NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

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

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

8701 JOS CAMPAŪ AVĖ., DETROIl, MIC H.

PROLETARINIO MENO PIKNIKAS
Š200 dovanoms grynais pinigais Cash

Nedėlioję, 1 d Rugsėjo-Septembėr, 1935
VOSE PAVILION PARK MAYNARD, MASS.
(*•r , * » J

Puiki dailės ir sporto prd^ramą. Dainuos tisi Naiujbsįos Anglijos chorai, visi bendrai iš 250 balsų.
R. MIZARA, “Laisves” redaktorius, sakys prakalbą.

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS.
----- !•■ ■■'...........  -........ . , ..‘..ir t ■i.v.tū.uL.'.M »nr, Į U' i :„i.; i r



LAISVE

Trumpos Žinutės

policijos puolimą ir pri

metu jie pridarė

(201-204)
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LIPTONROBERT
MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Načiunskas.

Dovanos
gsėjo, tai yra

T

ne

J. GARŠVA
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AR JAU TURITE TIKIETA?

PA' MAS
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ir Mrs. Nyman, 
prieglaudos įna- 
keistą jausmą,

[unija, 
uni-

Lygos Kovai 
Fašizmą narius 
$5 arba po 2 
už pikietavimą

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

Specialiai 
’ Žemos 

Kainos 
Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

Distrikto Organizatorius,
I. Amter.

Komunistų 
šiemet ben- 
Tarptautinę 
Šio tarimo 

im-

ryžimą eiti į general) streiką, 
| kad tik matytų uniją stipria 

Streikas 
palies apie 10,000 jaunų dar
bininkų.

jauniems darbininkams Turi mokėti visą far- 
darbą ir būti geras gaspadorius, 
savininkai turi kitą užsiėmimą, 
farmos turim tris karves ir ark- 
Algos mokame tik $50 į me- 
bet valgis labai geras ir dra-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

fašizmo ir karo priešų, negrų- 
ir baltų j vieną galingą prieš- 
karinę-priešfašistinę demons-

ses su mūsų prieškariniais 
obalsiais. Išeikite tūkstančiais 
i Union Square 7 rugsėjo, 12 
v. dieną.

Reikalaukite, kad J. V. Val
stybes Departmentas atsteigtų 
prekybą su Ethiopija ir sulai
kytų siuntimą amunicijos Ita- 
1 • • • * Iijai.

Šalin rankas nuo Ethiopijos! 
Už vienybę negrų ir baltų gy
nimui Ethiopijos nepriklauso
mybės ! Šalin Mussolinj, fašis
tą karo rengėją ir Italijos 
darbininkų žudeiką!

nes yra

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.
15 mailių nuo Trenton, N. J., 
43 mailės nuo New Yorko.

Washington Heights teisme 
teisėjas Murphy nuteisė 8 jau
nus Amerikos 
Prieš Karą ir 
užsimokėti po 
dieni kalėjimo
Loew’s 175th St. teatro, kuria
me rodė Hearsto Metrotone 
News. Penki iš jų nuėjo kalė
jimam, 3 sutiko užsimokėti.

tautinę Jaunimo Dieną 7 rug
sėjo. Komunistų Partija šau
kia visus komunistus, simpa- 
tikus, socialistus, unijistus 
tuojau veikti. Tapkite organi
zatoriais 7 rugsėjo demons
tracijos. Visur pasiekite ma-

Karalius Stasiukaitis
UŽLAIKO

GĖRIMŲ ĮSTAIGĄ 
IR 

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

tus, 
panos aprūpintos, ir išskalbtos. At
sišaukite. greitai: .Avanta Farm. Ul
ster Park, N. Y.

čia įsikišo gy- 
atsto-

512
.ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

į iš virš minėtų biznių. 
Geo. Minkauskas, 2479 Coney Is.

Ave., Brooklyn, N. Y. (197-203)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

centralbropkly- 
rite važiuot į 
pasiskubinkit 
s, kad ture-

savo
asekmė buvo ta,

atsisako at-

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus dirbti 

ant farmos. 
mos 
nes 
Ant

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti j šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Darėm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan A ve. 
(Arti Marcy Avenue)
_______ Brooklyn, N. Y. _____

skyriauš mėne- 
as įvyks trečia- 
įūčio, 7:30 va-! 
į<liubo salėj, 80

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

tu ■ .

Tel. Stagg 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

. Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name 

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

laužy- 
krikšto tėvai, vi- 
I pinigais, išstatė

gos, Hemorrhoidal, Nervų fdegunas 
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 kokį 
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 Si, N. Y.

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

NEW YORK ___
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

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 iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li-

Setų $10.00
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei

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

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

(200-202)

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS ». / i y «(

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas.. Tik dabar į 
atidarė savo dfisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių. J

Veltui Chapel Šermenim į 
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems
Saukite dieng ar nakt| <

423 Metropolitan Avė. ?
Brooklyn, N. Y. į

Centralbrooklyniečių Atydai
Pranešam, kad j philadel- 

phiečių rengiamą “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks ned., 1- 
mą dieną rugsėjo (Septem-

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Antrad., Rugpjūčio 27, 1935
t —■ , ■ —n' .......... ' ■-

IŠRANDAVOJIMAI i DARBO
I Automobilių mechanikas, turintis 

Parsirandavoja 4 kambariai už- I 20 metų praktikos prie automobilių 
pakalyje štoro, ant 339 Wilson Ave., taisymo, taip pat dirbęs ilgai prie 
tarpe Linden ir Grove Sts. Kamba- gasolino stoties, norėtų gauti darbą 
riai turi visus įtaisymus, išskiriant • ari)a ejt j partnerystę j bilę vieną 
šildymą. Randa labai žema. Atsi- '.................... - • • •
šaukite į 216 Broadway į Paramount 
Coffee Pot, bile laiku.

(201-203)

Puslapis šeštas

'i.
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Į NE W YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS Į
KomimistŲ Partijos N. Y. Distriktas Šaukia 

Minėt Tarptautinę Jaunimo Dieną
Kom. Partijos N. Y. Distrik- 

tas priėmė Jaunų 
Lygos pasiūlymą 
drai apvaikščioti 
Jaunimo Dieną, 
priežasčia buvo artumas 
perialistinio karo, kurį Italijos 
fašizmas, su pagalba kitų di
džiųjų spėkų, rengia prieš 
Ethiopija.

Karas prieš Ethiopija už
degą pasaulinį karą. Didžiau
sias tarptautinis darbininkų 
klasės priešas, didžiausias ka
ro kurstytojas, Hitlerio Vokie
tija su savo talkininkais: fa
šistine Lenkija ir imperialisti
ne Japonija, rengiasi panau
doti nepaprastai įtemptą pa
saulinę padėtį, kad stverti už 
gerklės Sovietų Sąjungą. Pa
vojus pasaulinio karo ir im
perialistinio karo prieš Sovietų 
Sąjungą labiausia grąso su 
Mussolinio ataka ant Ethiopi
jos.

Padėtis reikalauja mobili
zacijos visų darbininkų spėkų, 
visų profesionalų ir inteligenti
jos, ypatingai jaunimo ir visų

Jaunų Darbininkų Kova
Brownsvilles jauni bedar

biai per- ištisas šešias savaites 
organizavosi ir neatlaidžiai 
kovojo už pašalpą ir darbus. 
Pereitą penktadienį jie jau 
atsiekė ir laimėjimų. Viena de
legacija nuėjo į šalpos Biurą 
ir ten, apie 150 ten buvusių 
vyrų ir moterų padedami, at
mušė
vertė priimti jų. ’reikalavimus 
duoti 
pašalpą ir pinigų drabužiams.

Kita delegacija, skaičiuje 
70, nuėjo į Na t Re-employ- 
ment League raštinę, 262,3 At
lantic Avė.-, ir pareikalavo pa
vieniams jauniems žmonėms 
darbų, nežiūrint, -ar jie ir jų 
šeimynos yra ant pašalpos, 
ne. Jiems prižadėjo darbus.

Nauja Bėda Buržuazijai
Neva beiĮiaikindami 

nūs, NRA 
suomenės 
Knickerbocker Village apart- 
mentus Easlt Sidėj. Aišku, į 
juos nebepateko toj vietoj bu
vusių laužynų gyventojai, su 
pridžiūvusiais prie nugaros 
pilvais, kurie daug bėdos da
rydavo; jie tapo išskirstyti po 
likusius laužynus. Naujai pri

rijai buvo perleis-

Teisėjas McGee paleido be 
bausmės jūrininkų unijos vir
šininką David Grange, kuris 
atrėmęs šautuvą nario Joseph 
Sidney šonan nusivarė jį į 
kampą unijos raštinėj, sumu
šė ir spėka atėmė iš jo nario 
knygutę. Prieš jį buvo trys 
.prisiekti eilinių narių Pūdy
mai, bet teisėjas pareiškė, kad 
knygutė esanti unijos nuosa
vybė, ne nario.

“Daily Worker” Vajus
“Daily Worker” vajuje UZ 

sukėlimą $60,000 New Yorko 
Distriktas yra pasiskyrės su
kelti pusę tos sumos. Distrikto 
obalsis yra: “Vienos Dienos 
Uždarbį ‘Daily Workeriui’.” 
Vajuje iki šiol geriausia pasi
žymi 9-ta sekcija, Long Island, 
ir 2 ir 24 sekcijos New Yorke.

imami gyven 
ti per aplikacijų sietą ir visi 
atrodė “OK.”

Bet bėgiu 
buržuazijai nemalonių šposų, 
kaip tai pigesnių rendų klau
simu, nedaviau išmesti 
vadų ir tt. P 
kad viršininkai 
naujinti 15 gyventojų metines 
sutartis. Bet 
ventojų susivienijimas,

.1,003 gyventojus, ir 
pasakė, kad turės atnaujinti 
sutartis ir kad jie už tai kovos 
teismo keliu ir visais galimais 
būdais.

TDA ir Divine Gins Negrę
T a r p t a utinis Darbininkų spėka tame amate. 

Apsigynimas susitarė su Fa
ther Divine Taikos Misija 
bendrai ginti Miss Constance 
Robertson, negrę tarnaitę, ku
ri tapo nuteista 30 dienų ka
lėjimo už išdrįsimą įeiti į tur
čių vasarotojų užimtą Long 
Beach kurortą. Ji ten užsuko 
laukdama buso važiuoti į dar
bą ir tapo areštuota. Misijoj ji 
esanti žinoma kaipo “Bright 
Light” (skaisti šviesa).

Kriaučių Lokalu Nariams
Kriaučių 54 

sinis susirinkim 
dienį, 28 rugp 
karo, L. A. P. I 
Union Ave., Brooklyn.

Visi dalyvaįikit, 
svarbių, dalykų

Ch.

Lundy Bros, restaurano sa
vininkas Sheepshead Bay sek-i 
cijoj, Brooklyrie, pravarė iš 
darbo kelis darbininkus, ku
riuos jis nužiūrėjo esant uni- 
jistais. Jį ypatingai išgąsdino 
pasirodymas restaurane unijos 
laikraštuko Food Worker. Jis 
ėmė bauginti darbininkus ži
nąs “trubelio darytojus komu
nistus” ir juos prašalinsiąs. 
Darbininkai išleido lapelį ir 
reikalauja sugrąžint išvarytus 
darbininkus ir pakelti algas, 
sutrumpinti valandas ir page
rint maistą ir darbo sąlygas.

J. K. Lyga Šaukia Bendrai 
Veikt

Jaunų Komunistų Lyga pa
siuntė Jaunų žmonių Socialis
tų Lygai pakvietimą bendrai 
veikti Shipping Clerks strei
ke, kurio tikimasi šią savaitę. 
J. K. Lyga nurodo puikius at- 
siekimus bendru veikimu mi- 
nėtoj unijoj ir jos narių pasi-

Moterys Laimėjo Pikieto Bylą
Dėka masiniam spaudimui 

už teisę organizuotis ir pikie- 
tuoti, teisėjas Schurman atlei
do Joseph Katz, teismo tar
ną, kada League of Women 
Shoppers protestavo Katzo 
bjaurų elgesį su moterimis pi- 
kietėmis. Teisėjas patvarkė, 
kad moterys pikietės nebūtų 
vedamos iš naktinio teismo į 
arešto kalėjimą, bet paleistos 
savo organizacijos viršininkių 
atsakomybėn.

Pereitą liepos 17 kelios tos 
organizacijos narės buvo areš- 
tuotos pikietuojant American 
Mercury ir sugrustos su 22 ki
tom merginom arešto kalėji- 
man, o, priedams, Katzas dar 
įbruko 4 girtus vyrus.

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

Iš Brooklyno Dusais Važiuosime Į Tą Savo Dienraščio 
Didžiąją Iškilmę.

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

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

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

BUŠAI IŠEIS 8-tą VALANDĄ RYTE 
Williamsburgieciai susirinks prie “Laisves”

Central Broooklyniečiai susirinks 40 Hudson Ave.
South Brooklyniečiai nuo 723 — 5th Avė.

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

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

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

“L.” ADMINISTRACIJA.

Matrasų Dirbėjai Laimi
Matrašų ir Springsų Dirbėjų 

Unija tebetęsia streiką prieš 
tūlas šapas. Iki šiol jau buvo 
užstreikuota 50 šapų, iš kurių. 
40 pasirašė sutartį su
Reikalauja pripažinimo 
jos, pąkėlimo algos 25% ir 40 
valandų darbo savaitės. Strei
kas tebevedamas prieš Louis. - v - -1 - ,
Cohen ir Sons, Liberty Bed. ber?' Ya|andą .,ryt°’
Spring Co., O. K. Mattress Co., i "uo Hudson Avenue ,se,s 2
Summergrade Mattress Co., 
ir daugelį kitų šapų.
’ A- ; i'.. u.. : /.I■
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Išsprendė Darbininkų Naudai
( ’ . • • ‘

Prekių pergabentojų kom
panijos norėjo drausmės keliu 
priversti laiv.akroviųs ir išve
žioto jus dirbti ant unijistų 
prekių iševžiotojų užstreikuo- 
to darbo. Incidentas prasidė
jo, kada pereito sausio mėnesį 
22,000 išvežiotoji] pravedė 
vienos dienos streiką, vado
vaujant eilinių narių komite
tui, gi 70,000 trokų draiverių 
ir laivakrovių taipgi buvo pa
sisakę streikuoti. Teisėjas 
Crane Court of Appeals teis
me, Brooklyne, nedavė tokio 
“injunction” minėtoms kompa
nijoms.

j busai.
j 1-ma diena ru 
laibai gera diena važiavimui j 
pikniką todėl, kad ant ryto
jaus bus šventė.

Taigi, visi 
niečiai, kurie no 
minėtą pikniką, 
nusipirkti ‘tikietų 
tumėt užtikrintai vietas bu- 
suose.TšpardAVus gi dviejų bu- 
sų tikietus daugiau tikietų 
bus galima gauti. Taigi pasi
skubinkit?.

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

Senukams Nepavyko 
Apsivesi

Mr. Rooth 
švedų senelių 
miai, pajuto
kurį žmonės vadina meile. Jų 
romansą pastebėjo prieglau
dos prižiūrėtojas ir pagrasino 
senuką išvaryti iš prieglaudos, 
jei senukąs nepaliaus < jaunas 
dienas minėjęs. Senukas suti
ko, bet kas tau iškęs. ;Pereitą 
ketvirtadienį abu, senuku, ne
pastebėtu, paspruko iš prie
glaudos ' nuo 60th St. ir 7th 
Avė., nuvyko Brooklyno Mies
to Rotuž.en ir sugrįžo nešini 
leidimą vestis. , • ' :

Senukų nelaimei, penktadie
nį atsibaladojo į prieglaudos 
raštinę reporteriai, maldauda
mi daugiau informacijų ir fo
tografijų, kuomet pastebėjo 
pranešimuose, kad “jaunikai
tis” 64, o jo sužieduotinė 84 
metų. Tada visas jų planas 
dingo, nes prižiūrėtojas pa
reiškė jam griežtą ultimatu
mą: pertraukt vedybų sutar
tį, arba iš ten išeit.

Ot, jei jiedu būtų milionie- 
riai, but buvę leistina ir pado
ru vestis ne tik su sau lygiais, 
bet ir .su šešiolikiniais vaikais, 
gi jiedu tėra tik prieglaudos 
įnamiai.

Southbrooklynįečiams
Norintieji užsiregistruoti va-' 

žiavimui į didįjį “Laisvės” pik
niką, kuri rengia draugai phi- 
ladelphiečiai Westvillej, 1 d. 
rugsėjo, tai yra šį sekmadienį, 
privalo tuojau kreiptis pas 
Adam Walmus, 339—21st St., 
arba pas W. Kulik, 174—31st 
St., So. Brooklyne^ Užsiregis
truoti reikia nelaukiant pasku
tinės dienos dėlto, kad busai, 
turi būti užsakyti iš anksto, j

Mokestis vienam yra $1.75, j 
porai $3,00.. Bušai išeis nuo 
723—5th Avė., 8 vai. ryto; 
grįš 7 vai. vakaro.

Harold Abrahamson, 9 me
tų, 402 So. 5th St., mirė rug
pjūčio 23 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Palaidotas rugpj. 26 d., šv. Jo
no kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Telephone, EVergreen 8-9770

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

lEum
■

Notary Public Tel STagg 2-5043
*

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.
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MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)




