
Komunistų Demonstracija 
Kaune.

Kun. Kemėšio Statistika.. .
Jis Atzuja Amerikon.
Baltrušaitienė pas Smetoną.
Ormanas Komisijoj.
Nauji Butkaus Šmeižtai!

Rašo R. Mizara.

“Naujienų” korespondentas 
iš Kauno rašo: “...kai Vals
tybės Teatre posėdžiavo pa
saulinis lietuvių kongresas sa
vo pirmam posėdyje, miesto 
sode komunistai sumojo pa
daryti demonstraciją. Jie iš
kėlė raudoną vėliavą ir plaka
tą su šitokiais užrašais: “Gin- *
kim Lietuvos Nepriklausomy
bę! šalin Karas! šalin Hitle
ris!’ Policija, žinoma, šiuos 
demonstrantus greit sulikvida- 
vo.. . ”

“S u 1 i k v i d a vo,” kadangi 
Smetonai nerūpi kovoti prieš 
Hitlerį, bet prieš komunistus. 
O mūsų draugai, nepaisydami 
nieko, dirba, demonstruoja, 
organizuoja darbo žmones ko
vai prieš karą ir fašizmą. O 
darbo žmonės fašizmo neap
kenčia. žiūrėkit, kokis valstie
čių sukilimas įvyko arti Kau
no! Paskiausios žinios sako, 

M kad virš 80 valstiečių Smeto
nos budeliai nugalabijo. Bet 
tas neišgelbės Smetonos rėži
mo, kaip šaudymu darbo žmo
nių caras Mikė neišgelbėjo sa
vo rėžimo.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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Darbininkai Visų šalių. 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite 

Pasaulj!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVIIAUDROS KAUNO KONGRESE
Mirė Drg.HL Barbusse, j Sugrįžo Amerikos Lietuvių Darbininkų De- 

! legatai iš “Pasaulinio Lietuviu Kongreso,” 
v . Parvežė Be Galo Svarbu Raportą apie Di-Rasytojas, Kovotojas je|es ^urįog guvo ye(|ain()s Kon.

Pasauliniai Garsus

Jis Buvo Kūrėjas Pasaulinio Judėjimo Kovai Prieš Karą ir 
Fašizmą; Parašė “Ugnyje” ir Ilgą Eilę Kitų Knygą

grėsė ir Kurias Paslėpė Lietuvos Spauda!

Pusė Ethiopijos Liko 
Užstatyta Amerikos ir 
Anglij o s Kapitalui?
Ethiopų Imperatorius Tuom Nori Gauti Jungtinių Valstiją ir 

Anglijos Talkos, Apsigynimo Karui prieš Italiją

MASKVA. — Rugpjūčio 
30 d.’ Kremlio ligoninėje mi
rė drg. Henri Barbusse, vi
sam pasaulyj išgarsėjęs re
voliucinis francūzų rašyto
jas, baigdamas 62 metus 
amžiaus.

Į Maskvą 
lios savaitės 
Komunistų
Septintame Pašau liniame 
Kongrese.

Drg. Barbusse jau nuo se-

“Pasaulio liet, kongrese” 
kun. Kemėšis pareiškęs, jog 
išviso pasaulyj lietuvių gyvena 
4,521,500. Vadinasi, puspenk
to miliono. Tai, žinoma, dide
lis perdėjimas. Kun. Kemėšis 
sako, Lenkijoj gyveną vienas,1 
milionas lietuvių, šitaip skai- njau buvo nesveikas: sirgo 
tant, galima būtų priskaityti į d£jova širdies ir kraujagy- 

slių sukietėjimu ir įvairio
mis kitomis ligomis. » Pa
galiaus, rugpjūčio 22 d. jam 
prisimetė smarkus plaučių 
įdegimas. > Nors žymiausi 
Sovietų Sąjungos gydytojai 
per 8 dienas dėjo visas pa
stangas išgelbėt drg. Bar
busse’o gyvybę, bet nepavy
ko. Drg. Barbusse’o orga
nizmas buvo jau perdaug 
nuvargintas pirmesnėmis li
gomis ir persidirbimu.

“Ugnyje” ir Kiti Veikalai
Barbusse pirmiausia pa-: 

sauliniai pagarsėjo savo vei-1 
kalu “Ugnyje” (“Le Feu”),!

dešimts milionų lietuvių. Bet 
tiek nėra.

Beje, pasak Smetonos orga
no pranešimais, Kemėšis pa
sirengęs' atvykti “vieneriems 
metams” į Jungtines Valstijas. 
Ko jam čia reikia? Stiprinti 
klerikalizmą, kovoti su komu
nizmu !

Smetona pasikvietė išsigerti 
arbatėlės Karpiuką, Vitaitj, 
Trečioką ir eilę kitų “pasau
lio kongreso” delegatu, pa
klusnių “tautos vadui,” kuris 
nužudė Giedrj, Požėlą, Grei- 
fenbergerį, čiornj ir eilę kitų 
kovotojų už darbininkų klasės 
reikalus. Podraug ten pat bu
vo pakviesta (ir dalyvavo!), 
pasak Pruseikos, “Pittsburgho 
ožkos našlės barabanščiko” 
pati, daktarė Baltrušaitienė. 
Tai, mat, iš didelio kairumo, 
kur ji atsidūrė!

jis atvyko ke- 
atgal dalyvaut 
Internacionalo

Visur Rengkite Masinius Mitingus Išklausymui Delegacijos. 
Raporto; Skaitykite “Laisvėje” ir “Vilnyje” Apie Delegatų. 
Patyrimus ir Darbus Kongrese.

ADDIS ABABA. — Ethi
opijos valdovas Haile Sela
ssie rugpjūčio 30 d. perve
dė rytinę savo šalies pusę 
išnaudot Amerikos Stan
dard Oil Kompanijai ir An
glijos kapitalistams, kaip 
praneša per Associated 
Press’ą Francis M. Rickett, 
Anglų kompanijų promote- 
ris. Pasirašyta 75 metų 
sutartis, kuri perleidžia 
150,000 ketvirtainiškų mylių

laikraščiuose ir bendrai ra- 
šytojavo. Karas padare jį 
imperialistinės 
pacifistiniu (dar ne revo
liuciniu) priešu. Bet Bar
busse ėjo vis kairyn.

Jis suorganizavo sąjungą
Francijos ex-kareivių ir ta- Amerikos organizuotų lietuvių, Clevelando suvažiavime 
po jos pirmininku; toliau jis išrinkti atstovai. “Laisvės” raporterio su jais pasikalbė- 
liko vadu Buvusių Karei- jime, jie pareiškė, kad taip vadinamam “Pasauliniam 
vių Internacionalo. 1919 m. Lietuvių Kongrese,” kuris įvyko Kaune, rugpjūčio 11-17 
Barbusse sukūrė pažangių dienomis, ėjo didelės audros prieš smetonines ir reak'ci-

Z'T’7S'. vie“ I nes spėkas. Už Lietuvos liaudies teises mūsų delegatai . .. v _ _
prie kurio prisidėjo to- j ve^- smarkia kovą. Juos karštai sveikino Lietuvos dar-'. . žemes oc e e-

1 lAniovvin 11. ArmrlnAn Irnmrn-

bininkai ir valstiečiai.
Delegatai sako, kad prieš kongresą buvo pradėtas ben

dras frontas su Lietuvos socialdemokratais ir liaudinin
kais už Lietuvos žmonių civiles laisves, kuris turėjo pra
eiti kongrese. Bet paskui, pribuvus Vitaičiui, SLA atsto
vui, kuris visai nuėjo su Smetona, tasai bendras frontas 
pakriko. Kongrese buvo mūsų delegacijos reikalauta tei-

skerdynės

inteligentų judėjimą “Švie-1 
są,” 1 _
kie garsūs intelektualai, 
kaip Anatole France, Jules 
Romain, H. G. Wells, Tho
mas Hardy ir kt.

Matydamas, jog kapitaliz
mas yra glaudžiau susirišęs 
su fašiziuu ir kabu ir sįpra* 
sdamas reikalą revoliucinės

BROOKLYN, N. Y. — šeštadienį, rugpjūčio 31 d., lai
vu “Champlain” sugrįžo draugai Abekas ir Mažeika,

darbininkų kovos prieš tuos s®s kalbėti, diskusuoti, duoti pasiūlymus* Smetonos val- 
blogumus, H. Barbusse įsto
jo į Komunistų Partiją. >
Pasaulinio Judėjimo Vadas 

prieš Karą ir Fašizmą \ 
1932 m. r

drg. Barbusse išvien su 
Maksimu Gorkiu, Dr. Al- 

i bertu Einšteinu, Theodoru 
i Dreiseriu ir kitais pažan-

kuris išverstas j'vh-š 20 kak jWtojah ir moksli!

bet kuri kita knyga pasku- kongresą Kovai prieš Karą
_ . _ - _ - . A c* r n rv • Izirn yyi nei

f iviusų u
. rugpjūčio. mėnesį /Brazilijos 
rbussp išvien su/ t • ±______ .

džia labai persigando ir visais būdais stengėsi užgniauž
ti balsą. Lietuvos spauda, prispausta Smetonos valdžios 
cenzūros, sako-delegatai, teisybės nerašė apie kongresą, 
paslėpė viską, kas kongrese nepatiko valdžiai.
- Mūsų delegatai pridavė kongresui 14,000 Amerikos, 

i ir Kanados lietuvių parašus su reikalavimais 
Lietuvos žmonėms civilių laisvių ir paliuosavimo politi
nių kalinių. Smetoniniai elementai kongrese del to triukš
mą kėlė, sako delegatai. Tie parašai su reikalavimais 
buvo priduoti Smetonos valdžiai. Pats Smetona žadėjo

bii ir pasklido plačiau, negu
Amsterdame; kita mėnesį 

i buvo sušauktas Pasaulinis/ 
i prieš Fašizmą!

Paryžiuj. Tuomet abudu' 
judėjimai liko suvienyti į 

Į Pasaulinį Komitetą Kovai 
Barbusse buvo savanoriai i prieš Karą ir Fašizmą, ir 

įstojęs į Francijos armiją !.Jrg. Barbusse tapo šios or- 
laike pasaulinio karo ir už ganizacijos pirmininku, 
gabumas ir narsą buvo pa
keltas 1 oficierius ir apdo- j 
vanotas kariškos i 
ženklais. Bet imperialistinė Į 
skerdynė greitai sukėlę jam 
pasišlykštėjimą, ir iš tiesi.o- 

... pačiam karo patyrimų jis pa-
kongrese nebuvo leista kalbė- rašė ta knygą, toliau tapda- 
ti. Pagaliaus, mūsų draugai mas vienu iš uoliausių ko- 
turėjo kovoti už tai, kad būtų 
bent po vieną iš jų įsileista į 
kitas (svarbesnes) komisijas. I 
Jeigu neįsileidžia į tas, tai ne
apsimoka įeiti nei į tą, 
yra labai mažos vertės.

Kauno liaudininkai taipgi 
čiaudisi del sandariečio Vitai- 
čio politikos. Kaip greit tas 
žmogus galima padaryti iš li- 
beraluojančio fašistuojančiu!

Beje, “pasaulio liet, kongre
se” į ekonominę komisiją buvo 
paskirtas ir d. Jonas Orma
nas, LDS jaunimo delegatas. 
Man rodosi, jis neturėjo apsi
imti į tą komisiją, jeigu mū
siškiam delegatam ]

tiniais laikais. Lietuvių 
kalba šį veikalą išleido 
Amerikos Lietuvių Darbi-; 
ninku Literatūros Draugi
ja.

ninkais sušaukė Pasaulinį! delegatus, bet paskui pabijojo ir tik savo adju- 
Al fantui įsakė priimti reikalavimus.
zMūsų delegatai į Smetonos palocius nuvedė būrį ma- 

( žų vaikų, kurių tėvai pūsta Smetonos valdžios kalėjimuo
se, ir kartu su tais vaikais reikalavo politinių kalinių pa- 

^lliuosavinio.
Delegatai sako, kad prieš jiems išvažiuosiant iš Lietu

vos, labai didelis masinis valstiečių judėjimas prasidėjo 
prieš Smetonos valdžią. Matomai, sako jie, dabar tas ju
dėjimas jau išsiveržė į atvirą išstojimą ir Smetonos po- 

I licija šaudo valstiečius.
1933 m. rugsėjo 29 d. Bar-1 “Laisvėje” ir “Vilnyje” patys delegatai labai plačiai 

garbės i busse • atvyko į Jungtines aprašys visus kongrese ir Kaune įvykius. Skaitykite 
(Valstijas dalyvaut šios ša- dienraščius ir sekite tuos aprašymus.
lies Prieškariniame Kong
rese. Kuomet ateivybės

votojų prieš imperialistinį

P a s k u t i nis Barbusse’o 
/"kuri veikalas yra “Stalin,” kuris

greitai bus išleistas ir ang
lų kalba. Kiti žymesni Bar-

Butkus (<N a u jagadynietis) busse raštai yra šios kny- 
verkia per savo gazietą, kad _ 
del “kvailos Browderio kai-(prieškarinis veikalas; “Aš 
bos” Komunistų Internaciona-1 Pats Mačiau;” dviejų tomų 
lo Kongrese, Amerikos vai-j apysaka ’ “Retežiai 
džia pradėjo atakas ant Sovie
tų Sąjungos. Vadinasi, Butkus 
ir čionai atsistojo su reakcija, knygų, 
prieš komunistinį judėjimą. 
Ne Roosevelto valdžia čia kal
ta, sulyg Butkum, bet komu
nistai! Ko gi gali geresnio no
rėti iš renegatų?

(Tąsa 5-tam pusi.)

gos: “Clarte” (“Šviesa”),

“Žiū
rint į Rusiją,’—nekalbant 
apie eilę seniau jo parašytų

Virsta Revoliucionierium
Barbusse buvo sūnus fran- 

cūzo laisvamanio tėvo ir an
glės motinos. Išėjęs augš- 
tesnius mokslus, jis dirbo

s i LIETUVOS KAIMIEČIU KOVOJ SU POLICIJA
12 o i n o r\ o v» IzAYVlll-

< UŽMUŠTI 4 POUCISTAI IR 9 KAIMIEČIAI
Barbussę ar jis yra komu
nistas, jis drąsiai ^atsakė:, 

“Aš esu Komunistų Par
tijos narys ir tuomi didžiuo
juosi.”

Drg. Barbusse buvo pa
vyzdys ir įkvėpimas visiems įesčius ir žemas lauko ūkio 
kovojantiems darbininkams (produktų kainas yra smar- 
ir pažangiems inteligen- dėsnis, negu iš pradžios bu
tams.

KAUNAS. — Valstiečių 
sukilimas prieš augštus mo-

vo pranešta.
f Susikirtimuose tarp vals
tiečių ir policijos tapo už
mušta 9 valstiečiai ir 4 po
licininkai.

Italijos Manevruose 1 «
Užmuštas ir 2 Sužeisti
BOLZANO, Italija.—Be- » • •

manevruojant Italų armijai lSr2u6j2S 11131X0111 į 
kalnuose, buvo šaudoma iš 
kanuoliu pilnais karo šovi
niais. Vienam šoviniui per-

Tarnybą Mussoliniui
GENOA, Italija. — Buvęs 

afti nukritus ir trūkus, vie- laivyno kapitonas G. Marco- 
nas kareivis tapo užmuštas (ni, bevielinio telegrafo išra- 
ir du sužeisti. dejas, plauks tarnaut Itali-

Rugpjūčio 29 d. žiniomis, 
tūkstančiai kaimiečių dar 
tebelaikė apgulę kelius, ne- 
praleisdami vežti bei nešti 
valgius ir kitus ūkio pro
duktus į Kauną.

Kaimiečių mūšiuose su 
policija yra didelis skaičius 
sužeistų iš abiejų pusių. 
jai, kaipo susisiekimų žino
vas, karui* prieš Ethiopiją. 
Jis paskutiniu laiku darė 
badymus su trumpų spindu
lių bangomis, kuriomis gali
ma būtų sustabdyt priešų 
orlaivių motorus ore.

Dar 150 Anglijos Kareivią 
Anglą Atstovybei Saugoti

ADDIS ABABA. — Ang- 
lijos atstovybė parsitraukė 
dar 150 kareivių į Ethiopi
jos sostinę. Tai yra parink- 
tini kariai iš Indijos. Jie 
saugos Anglijos atstovybę 
nuo nemalonių įvykių, pra
sidėjus karui tarp Italijos 
ir Ethiopijos.

Išsikraustė iš Ethiopų so
stinės Addis Ababos 6 ita
lės vienuolės ir slaugės.

Ethiopų vyriausybė įren
gė stovyklą Mojjo, kur dau
giausia patalpina moteris ir 
vaikus. Jie yra iškrausto* 
mi iš Addis Ababos, todėl,

leriams ir Anglijos kapita
lui išnaudot ten žibalo vers- 

įmes, kasyklas ir kitus gam
tos turtus.

Dabar Haile 'Selassie varo 
derybas su angliška ežero . , v. , ... ..Tsana “konservacijos” kom- s« sostamiesti gah bile 
panija, kuri nori išgaut tei- užpult bombarduot 
sę visados šeimininkauti ItallJos <>rialvial-

1** • 1 • J • tXe?'; Italija Bandys Panaudotkimus ir pumpas, leisti is jo J J 
daugiau vandens į Nilo upę,, ttlUOpU ImperatonaUS 

* 11 1 1 * * Cri 1 os Sūnų Karui prieš Tėvą
•valdomas kolonijas Sudaną pApv-mis__ Lan Pri.
,ir Aigiptą. — Bė Nilo van
dens turėtų ištrokšti ir ba
du išmirti tos Anglų kolo
nijos.

Afrikos Tyrinėjimo ir Vy
stymo Kompanija, kuri pri-jsūnų Asfao Tafari, 20 me- 
klauso Amerikos Standard tu amžiaus, prieš jo tėvą. 
Oil Kompanijai, ketina iš,Sūnus esąs be nugarkaulio 
pradžios įvesdint $60,000,- ir nelabai priešimzas Itali- 
000 kapitalo į išnaudojimą jai. Įsiveržę Italijos gene- 
Ethiopijos žibalo šaltinių ir rolai, todėl, galėsią paskelbt 

Selassie sūnų kaipo “tikrą
jį” Ethiopų valdovą.

Jeigu ši štuka Italijai pa
vyktų, tas valdovas būtų tik 
Italų imperialistu pastum
dėlis, jų durtuvais palaiko
mas ir visame kame vyk
dantis Italijos valia, kaino 
Ethiopijos kunigaikštis. Jis 
vaidintu tik tokią rolę, kaip 
Japonijos pastatytas Man- 
chukuo karaliukas.

kitų gamtinių turtų. O 
augščiau minėta Anglų 
kompanija išnaudot ežerui 
Tsana ir jo apygardom ža
da įdėt $50,000,000 kapita
lo.

Amerikos ir Anglijos ka
pitalistai rengiasi tuojaus 
pradėt savo darbus Ethiopi- 
joj, nepaisant karo iš Itali
jos pusės. Jie tikisi, kad 
tuomet. Jungtiniu Valstijų 
ir Anglijos valdžios 
nuo Italijos jų biznį 
Pi jo j.

Ethiopų valdovas 
džia pusę savo krašto iš-1 
naudot Amerikos ir Angli
jos kapitalui daugiausia tuo 
sumetimu, kad gaut tųdvie
jų šalių talkos prieš Italiją.

Amerikos ir Anglijos ka
pitalistai žada pravesti nau
jus gelžkelius, telegrafo li
nijas ir kitais būdais kultū
rinti Ethiopiją. Bet pirmoj 
vietoj jie, faktinai tą kraštą 
pavergtų.

Ethionijos i m p oratorius 
ąpskaitliuoja, kad Anglijos 
ir, Amerikos kapitalistų biz
nis trigubai padidintų jo 
valdžios įplaukas.

kada užpult bombarduot

PARYŽIUS. — Jean Pri- 
gault, karinis francūzų ko
respondentas, ką tik sugrį
žęs iš Ethiopijos, sako, kad 
Italija bandys panaudot im
peratoriaus Haile Selassie

e” Lenkijos “Karo Vaikai
perlei-

Netinka Kariuomenei
V A R Š AVA. — Per pa- 

saulinį karą 1914-1918 me
tais toks buvo vargas ir ba
das Lenkiioi, kad tuo laiku 
gimę kūdikiai abelnai yra 
neūžaugos, dviem bei trim 
coliais mažesni, negu būda
vo pirm karo. Karinės veis
lės jaunuoliai, be to, turi' 
menkas krūtines, silpnus 
dantis ir prastus, lengvai 
susergančius kaulus. Dau
gelis jų serga džiova.

Apskritai dauguma tų 
“karo kūdikių” fiziškai sto
vi žemiau, negu reikalauja
ma imant naujokus į armi
ja. . ’ *
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Prisirengkime prie Jaunuolių 
Dienos

Rugsėjo 7-ta yra visame pasaulyje 
jaunimo diena. 1915 metais revoliucinio 
proletariato jaunimo atstovai susirinkę 
Berne, Šveicarijoje, paskelbė tą dieną 
jaunimo kovos diena. Jau metai laiko 
pasaulio jaunimas liejo kraują karo 
frontuose už imperialistų reikalus.

Nuo to laiko vis daugiau ir daugiau 
įgauna svarbos jaunimo diena tarpe 
darbininkų. Šiemet, kada fašistai ir im
perialistai vėl rengiasi pasaulį papluk
dyti. kraujuose, jaunimo diena privalo 
būti.masinių darbininkų išstojimų — de
monstracijų ir mitingų diena.

Visame pasaulyje jaunimas rengiasi 
prie minėjimo tos dienos. Jungtinėse 
Valstijose jau 30 d. gegužės jaunuoliai, 
ypatingai studentija, parodė, kad jie su
pranta imperialistų planus, kad jie jei
gu bus priversti imti ginklą į rankas, tai 
neužmirš, kas jie yra ir nebus akli im
perialistų įrankiai.

Rooseveltas, nepaisant visų savo kal
bų už taiką, rengiasi karan, tą rodo jo 
darbai. Dar niekados šios šalies impe
rialistai taip nesirengė prie karo, kaip 
dabar. Virš 100 budavojama naujų ka
ro laivų. Tūkstančius gaminasi karo or
laivių. Civilian Conservation Campėse 
yra apie 1,000,000 jaunuolių, kurie yra 
rengiami karui.

Ateinantį šeštadienį, 7 d. rugsėjo, visi 
darbininkai privalo dalyvauti demonst
racijose. Skleiskite lapelius ir revoliuci
nę darbininkų literatūrą. Organizuokite 
mases į demonstracijas. Išstokite prieš 
imperialistų naują karo ruošimą.

Ypatingai darbininkų jaunimas priva
lo -masiniai dalyvauti demonstracijose. 
Atminkite, jauni draugai, kad imperia
listų karas pirmoje eilėje guls ant jūsų 
pečių. Visi masiniai į demonstracijas.

Kaip Jie “Rinko” Delegatus
Į Visuotiną/Lietuvių Išeivijos Kong

resą Kaunan fašistai visokiais būdais ne
tiesioginiai siuntė savo žmones. Štai ką 
rašo Uruguajaus lietuvių darbininkų 
laikraštis “Raudonoji Vėliava” apie iš 
ten pasiųstus fašistinius delegatus:

Į Lietuvių Pasaulinį Kongresą, kuris įvy
ko Kaune, Uruguay’aus Lietuvių Centras 
per “Išeivių Dieną” nr. 2-rą pasisako, kad 
vienbalsiai išrinko kraugerį Daukantą dele
gatu į Pasaulinį Lietuvių Kongresą nuo 

Uruguay’aus lietuvių kolonijos.
Kitos fašistinės organizacijos su Mustei- 

kiu ir Viera priešakyj išrinko žvalgybinin
ką Gelgaudą (kuris jau išvažiavo) irgi lie
tuvių kolonijos vardui

Kas lietuviškiems fašistams suteikė tą tei
sę kaip vieniems, taip antriems siųsti iš
rinktus lietuviškus žvalgybininkus į Pasau
linį Lietuvių Kongresą, delegatais kolonijos 
vardu? Ar’buVo tuo reikalu šauktas ndfs 
vienas susirinkimas, kur' dalyvautų'didesnis - 
skaičius lietuvių? Ne!

Lietuviški fašistai neturi jokioš teisės 
siųsti kolonijos vardu; delegatų į kbngrešą-, 
nes absoliutiška dauguma lietuvių kolonijos 
eina prieš fašizmą, ir'kovoja prieš jį, po va
dovybe Kompartijos; '• '

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Centro Komitetas, kuris apima skaitlin
gas organizacijas nariais, tokį lietuviškų fa
šistų žygį skaito kriminališku.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų S-gos 
Centro Komitetas protestuojame:

1. Protestuojame, kąd pasiųsti fašistų de
legatai Pasauliniame Lietuvių Kongrese, ne
kalbėtų kolonijos vardu, nes stiprios lietu
vių kolonijos organizacijos jų nerinko.

2. Lietuviški fašistai neturi teisės kalbėti 
per radio kolonijos vardu, nes kolonija tų 
teisių jums nesuteikė.

3. Reikalaujame laisvės Lietuvos revoliu
cionieriams politkaliniams ! ’ 1 * ’

Urug. Liet. Darbi S-gos Cent. K-tas.

Kur Link Lietuvių 
'Opozicija?’

“Naujienų” — Grigaičio 
Veidmainiavimai

“Naujienų” 204 numerio editoriale 
apie Sovietų Sąjungos atsakymą Wash- 
ingtono ponams Grigaitis kartoja nuola
tinę melagystę, kad būk Komunistų In
ternacionalas yra “absoliučiai kontro
liuojamas Maskvos.”

kiekvienas protaujantis žmogus žino, 
kad Grigaičio ir visų darbininkų priešų 
šauksmas, kad Maskva, Sovietai kontro
liuoja visas Komunistų Partijas, yra 
grynas melas.

Visada tai buvo neteisingas tvirtini
mas, o dabartiniu laiku, kada pasaulis 
yra karo išvakarėse, kada Europa tik 
per plauką nuo karo, kad Japonija puo
la Chiniją ir tuom pat kartu daro provo
kacijas karui prieš Sovietų Sąjungą, tai 
tokis kurstymas prieš Sovietų Sąjungą 
yra niekas kitas, kaip tarnavimas impe
rialistams.

Grigaitis tą žino. Bet juk ir darbinin
kai'žino, kad jis ir pereito karo metu 
ant‘.pilvo šliaužiojo imperialistams. Jis 
ir dabar tą daro. Vienok mažai bus'to
kių, kurie tikės tiems nuolatiniams me
lams apie Sovietų Sąjungą ir komunis
tus.

Visiems yra žinoma, kad ne Sovietai 
Komunistų Internacionalą kontroliuoja, 
bet. Komunistų Internacionalas, pasau
linė, revoliucinė darbininkų organizacija, 
darbininkų organizacijų veikimui kelią 
nubodo, tą pat jis daro ir Sovietų Sąjun- 

-goįe per tos’ šalies komunistus veikda
mas į Sovietus. Tik didžiausias apgavi
kas ir veidmainys gali sakyti, kad So
vietai Komunistų Internacionalą kontro
liuoja. Šiandieniniu laiku, karo išvaka
rėse, provokacijų metu prieš Sovietų Są
jungą, tai yra fašistų ir visų darbo žmo
nių*'neprietelių obalsis. Nuo jų nepasi
lieka ir “Naujienų” Grigaitis, kurį nea
pykanta linkui revoliucinių darbininkų 
judėjimo nuolatos graužia.

Visi Stokime Darban!
Draugai F. Abekas; ir J. Mažeika, mū- ; 

sų delegatai, kurie dalyvavo; lietuvių, iš
eivijos kongrese Kaune, jau. parvyko. > 
Draugas1 Abekas greitai išvažiuos iį- va-’ 
karus, kur Illinois, Michigan; Wisconsin,! 
Ohio ir dalinai Pennsylvania valstijoje 
jam bus . rengiamės 'prakalbos.: > ’Drg'. ■ 
Mažeika pasilieka r^t'udše? Jfe7 pir
miausiai kalbės New YoTkuir New" Jeu ■ 
sey valstijoje, pasktii turės ' maršrutą ‘ 
Connecticut, Massachusetts' ir Maine val
stijoje. Ten baigus maršrutą, jis per 
Pennsyvaniją vyks namo.

Draugas L. Jonikas, Sekretorius Ko
miteto, kuris likosi išrinktas Cleveland^, 
jau ne kartą ir ne du ragino, kad miestų 
komitetai, kurie tveriasi kovai Clevelan- 
do išdirbtais pamatais, ALDLD ir LDS 
apskričiai tuoj aus imtųsi už darbo ir 
rengtų tiems draugams prakalbas.

Visų kolonijų draugai ir draugės pri
valo stoti darban. Rengiant prakalbas, 
reikia jas gerai garsinti ir plačiai pla
tinti mūsų literatūrą.

Jprekybos santikiai bus at- tiktai pirmos rūšies dema-' 
rimta (nuo Sovietų Sąjun- gogai. Juk rodosi, kad Ko- 
gos), tai reikės pasidėkavo-
ti didžiųjų ir mažųjų Štai i- re jo užsitarnauti nuo savo 
nų kvailybei. Viskas, ką tik 
bolševizmas užkliudo, 
virsta į negyvos jūros vai
sių ir šis yra jojo vėliausias 
produktas.”
Slepia 7-to Kongreso Dar

bus nuo Eilinių “Opo
zicionierių”

Eikime toliau. "
Gadynė” nepadavė savo zicionieriai 
skaitytojams rimtos sutrau- tos malonės nuo savo lyde
kos nė vieno raporto, duo- rių. per ištisus penkius me
to Septintam Kongresui, tus jie fabrikavo melus ir 
“Opozicijos” vadai nematė; išmislus prieš Kominterną, 
reikalo net atspausdinti1 o Kominternui buvo ir pa-
“Naujosios Gadynės’’ špal- silieka burna uždaryta! 
tose “Komunistų Interna-I šitaip 
cionalo, Septinto Pasaulinio “Sklokos
Kongreso Rezoliuciją” Gš- tempiami ir kurstomi prieš 
tisai, tilpo. “Laisvėje ” rug- : Kominterną, prieš jojo Sep- 
pjūčio 6 d.), kuri susideda .tintą Pasaulinį Kongresą, 
viso labo tik iš apie trijų Prūseika ir Butkus užrišę 
špaltų. Paslėpęs visus tos is-1 jįems apjs įr reikalauja, 
torinės svarbos dokumentus! kad jie nematydami, ne- 
nuo savo skaitytojų, Prūsei- Į skaitę Septinto Kongreso

munistų Internacionalas tu-

“draugų” (Prūseikos ir 
pa- Butkaus, kurie, prisiekauja 

savo draugiškumą Interna
cionalui), kad bent jau jojo 
istorinio pasaulinio kongre
so vieną kitą raportą, bent 
jau rezoliuciją parodyti jų 
pasekėjams be iškraipymo, 
originalėje formoje. Bet

Mes nurodėme, kaip 
Lovestono vado vaujama 
tarptautinė “Komunistinė 
Opozicija” jau gieda ne tik 
prieš Komunistų Interna
cionalo taktiką, bet ir prin
cipus. Matėme, kaip tos 
“Opozicijos” vadovybė jau 
kelia klausimą atviro visais 
frontais karo prieš Komin
terną, pirmiausia paskel
biant jį “neberevoliuciniu.”

,0 kaip sų lietuviška “Ko
munistine Opozicija” bei 
Skloka, kurios priešaky- 
ię stovi Prūseika ir But
kus ir kuri organizaciniai 
priklauso tarpt auti nei 
“Opozicijai”? Eiliniai Prū
seikos pasekėjai buvo rami
nami, kad šita “Opozicija” 

' gyvuos bei bus reikalinga 
tiktai iki Septino Pasauli
nio Kongreso, nes, girdi,

• “Opozicija” bus pripažinta 
už Komunistų Partiją, o 

, “bimbiniai’ bus atmesti ir 
pasmerkti su jų “arkline 
taktika.” Žinoma, tai buvo 
meškerė, ant kurios Prūsei
ka ir Butkus laikė savo pa
sekėjus. Mes tą nuolat pa- 
brieždavome, bet tūli “sklo- 
kininkai” nenorėjo tam ti
kėti. Jau Septinto Kongreso 
išvakarėse “Naujoji Gady
nė” rašė, kad Kongrese vei
kiausia neatsirasiąs nė vie
nas drąsuolis, kuris išdrį
siąs pakelti balsą už “Opo
ziciją”, nes suvažiuosią visi 
“kazioni” komunistai, bei 
Stalino šalininkai.' Tai buvo 
pirmas išsfojimąs prieš pa
tį ' Kongresą. 1 Tai buvo 
pirmas signalas, kad Prų- 

fšeiką. ir Butkus temps gi
liau ir tojiau į oportunizmo 
balą savo pasėkėjus po Kon
greso., Bet ir tam tūli “sklo- 
•kininkai” netikėjo. Ramino 
save ir laukė paties Kon
greso.

Septinas Kongresas, aiš- 
, kus dalykas, visas “Opozi

cijas” pastatė ant kryžke- 
lio: kur link eisite dabar: 
su Komunistų Internaciona- kaltas Septintas Kongresas, 
lu ir pasauline revoliucija, kuriame jis kalbėjo, kad pa- 
ar galutinai į buržuazijos siuto Amerikos reakcionie- 
liogerį, ten, kur atsidūrė j riai ir Roosevelto valdžia! 
Trockis? Gi d. Browderio prakalba,

Kongreso rezoliucijos ii’ pasakyta Septintam Kon- 
tarimai jau žinomi. Žinoma 
taip pat, kad Septintas Pa
saulinis Kongresas buvo at- 
stovingiausias ir didžiau
sias kongresas iš visų Ko- 
minterno kongresų. Taip 
pat jo nutiesti keliai ir ta
rimai, šioj kruvino fašizmo 
ir naujo karo pavojaus ga
dynėje, turi nepaprastos 

j vertės. Kas nori vadintis ir 
būti komunistu, tas sveikins 
Septintojo Kongreso tari
mus ir visą Kominterną.

“N. G.” šūviai Prieš
■ ’ ;G , Koųgresą

.. Pažiūrėkime > dabar,.1 kaip
‘ tuos Septinto Kongreso ta- reiškimas:
rimus ir obalsius pasveikino I “Jeigu pripažinimas ir

lietuviškos “Opozicijos” va
dovybė per savo “Naują 
Gadynę.” Pradėsime su tuo 
staugimu, kurį sukėlė Jung
tinių Valstijų valdžia ir 
plutokratija prieš Septintą
jį Kongresą ir prieš Sovietų 
Sąjungą. Tas jau vienas tu
rėtų įtikinti kiekvieną dar
bininką, kad Kongreso dar
bai labai kartūs kapitalis
tams. To jau vieno turėtų 
užtekti kiekvienam sąžiniš
kam kovotojui, kad įsitiki
nus, kad Kongreso darbai 
naudingi darbininkų klasei. 
Kiekvienas sąžiniškas kovo
tojas, kiekvienas laikraštis, 
kuris pretenduoja būti ko
munistiniu, šitoj valandoje 
turėtų protestuoti prieš 
Amerikos valdžios žygius, 
ją pasmerkti ir arčiau susi
glausti su Sovietų Sąjunga, 
su Komunistų Internaciona
lu ir su Amerikos Komu
nistų Partiją.

Bet ką daro “Naujoji 
Gadynė”? Ar ji surado nors 
žodelį pasmerkimui Roose- 
velto valdžios? Priešingai, 
kaip ir reakcinė kapitalisti
nė spauda, kaip ir visi 
Hearsto fašistiniai laikraš
čiai, “Naujoji Gadynė”: be
gėdiškai teisina Roosevelto 
valdžios žygius ir kaltina 
komunistus. Rugpjūčio 29 
d. laidoje ant pirmo pusla
pio “Naujoji Gadynė” ši
taip pareiškia:

“Browderio kvailos kal
bos Maskvoje (laike Inter
nacionalo kongreso) davė 
progą Amerikos reakcionie
riams pradėti naują vajų 
už nutrąu^imą ryšių su So
vietų Sąjunga.

“Sovietų Sąjunga turi to
kių draugų, kurių ilgas lie
žuvis jai taip pasitarnauja, 
kaip ta pasakiškoji meška, 
kuri baidė musę nuo žmo
gaus veido.”

Vadinasi, kaltas Browde- 
ris, kalta Komunistų Parti
ja, kurios varde jis kalbėjo,

Naujoji mūsų draugai eiliniai “opo- 
savo zicionieriai” nesulaukė nė

ka net dviejuose “Naujosios 
Gadynės” numeriuose nuo
dija “opozicionierius” savo 
meliodiomis apie Septintą 
Kongresą. Jis, kaip ir Love- 

! stonas, elgiasi labai'“diplo
matiškai.” Paima draugų 
Piecko ir Dimitrovo rapor
tus Septintam Kongresui, 
išpešioja po sakinį, po du, 
iškraipo ir paskui drožia 
savo litaniją. Šitaip su is
toriniais Komunistų Inter
nacionalo dokumentais 
elgtis tiktai jojo priešai,

1 DR. J.J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake;Streep Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

dalykai stovi.
žmones aklai

tafimų ir rezoliucijų, tikėtų 
jų iškeptiems nuodams 
prieš Kongresą.

A. Bimba.
(Pabaiga bus.)

Tikras Būdas Pralobti
“Aš nesuprantu, kokių 

būdu tas tavo kaimynas 
taip ūmai pralobo?”

“Nėra tame paslapties:— 
jis du kartu sudegė, o tris 
kartus subankrūtijo.”

Surinko J. šilingas.

DARBININKŲ
SVEIKATA

DVI PASKAITOS: MAISTAS, galite šveisti be baimės.
VAISTAI IR MES IR VIDU 

RINIŲ LIAUKŲ VEIKLA.
Parašė Dr. • A. Petriką.

“Pienas yra labai sunkiai 
suvirškinamas maistas didžiu
mos suaugusių žmonių, nors 

i jisai yra labai geras maistas 
kūdikiams.” Čia vėl perdėta, 
persakyta. Pienas lengvai per- 
simala daugumos suaugusių 
žmonių ir kūdikių viduriuose, 
nors atsiranda ir tokių, ku
riems pienas netinka: jie turi 
taip vadinamą alergiją (aller- 

|gy), liguistą jautrumą link

Sovietų Aviacija
Rugpjūčio 18 diena Sovietų Sąjungoje 

yra aviacijos diena. Tos dienos “Prav
da” rašo:

“Aviacija pasidarė mylimiausiu daly
ku mūsų liaudies. Šalis plečia ir auklė
ja ją, kaip tikra motina savo brangiausi 
kūdikį. Parinkčiausi, drąsiausi, suga- 
biausi šalies jaunuoliai valdo plieninius 
lėktuvus mūsų didžiulės šalies.1 Lakų* 
nai—mūsų pasididžiavimas, mūsų tikro
ji viltis, pavyzdys ir užtikrintas ■ sargas 
socialistines revoliucijos.. ' ■

“Išdidūs balandžiai, mftfeų gimtinės —1 
taip pavadino lakūnus drg. Stalinas. 
Nėra kito palyginimo/ kuris gėnaū: api
būdintų Sovietų lakūnus, kaip šįe Stali
no žodžiai. Nėra drąsesnio paukščio už 
balandį ir nėra sugabesnių,; lakūnų už 
mūsų, v f

“Didelė meile mūsų liaudies prie avia
cijos ypatingai pasireiškė paskutiniu lai
ku. Darbininkų-valstiečių jaunimas upė
mis plaukia prie lėktuvų, planerių, para
šiutų, kad išmokus juos valdyti ir skra
joti. Nėra kampelio mūsų šalyje, kur 
nebūtų didelis susidomėjimas. Milioni- 
nės masės Sovietų šalies suprato, kad 
orlaivinis laivynas yra geriausis sargas 
mūsų tėvynės ir būdavo j amo socializmo.

“Aviacija galinga ir drąsa jos valdyto
jų atsako drąsai mūsų liaudies. Mūsų 
liaudis didvyringą, ji drąsi ir pasiryžus, 
kitaip ji negalėtų būti liaudis pergalėto
ja ir nestovėtų, pirmose eilėse pasaulinės 
socialistinės revoliucijos. Stalinas ir jo, 
vadovaujama partija' auklėja liaudyje' tą

grėsė, buvo atspausdinta 
“Daily Workeryj” (rugpjū
čio 28 d.). Kiekvienas ko
munistas ją užgirs. Tai la
bai rimta ir nuosaki revo
liucinė prakalba. Ji nepatin
ka kapitalistams, prieš ją 
protestuoja Roosevelto val
džia ir ją pavadina “kvai
la” oficialis “Opozicijos” or
ganas !

Dar daugiau. Beveik žo
dis žodin panašiai apkaltina 
drg. Browderį ir visus ko
munistus New Yorko socia
listų- “senosios gvardijos” 
reakcinis “The New Lead
er.” Štai to laikraščio pa-

Peržvalga.

(Tąsa)
Tai taip yra su labiau nu

žiūrimais, įtartinais daržovių 
bei vaisių valgiais. Bet juk 
yra visa eilė natūralinių val
gių, iš tų pačių <................
vaisių skyriaus, kur nuodai vi
sai nevartojama, šakniavaisiai, 
kaip morkvos, ropės, ridikai, 
svogūnai, grieščiai (gručkai, lis’, 
sietiniai), burokai ir t. t.; ank- Smetona iš jo išimta, jisai yra 
štinės daržovės—žirniai, pu- kaitintas (pasteurizuotas),
pos, lyšiai (lęšiukai), šabalbo- kas padaro jį dar sunkiau su- 
nai; riešutai, apelsinai, citrai, 
citrinos, bananės, bulvės; ja
viniai grūdai—kviečiai, rugiai, 
miežiai, kukurūzai, avižos, 
grikiai ir t. p.: visa tai nie 
jokiais nuodais nelaistoma. Ir 
iš jų gerai galima pasirinkti 
kad ne tokių, tai kitokių gam
tinių valgių bet kam, net ir 
tokiam, kuris fanatingai bijo- 
tųsi kokių žalių lapuotų dar
žovių ir tūlų vaisių. Su uogo
mis ir gi istorija netokia jau 
baisi, ir kai uogos esti sezone,

daižovių h pjeno jr kartais kitokių val
giu.

“Pienas irgi nėra ‘natūra
lios jisai yra atmieštas,

supratimą ii; žinojimą, kuris yra geriau
sias: drąsą, pasiryžimą, pasiaukavimą. 
Šie įpratimai sujungti su geriausia mū
sų aviacijos technika. Aviacija yra di
džiausias žmonijos atsiekimas, o mūsų 

; šalyje pirmu kartu žmonijos istorijoje 
pastatyta tarnauti darbo liaudžiai. Pi
liečių kare mes pergalėjome daugybę 
priešų su pagelba silpnos ir nudėvėtos 
technikos. Dabar1 revoliucija apsigink
lavus pačia naujausia technika, kokia 
yra aviacija, ir tas dešimteriopai padidi
na mūsų jėgas.”

Toliaus apibūdina, kokius atsiekimus 
aviacijoje padare Sovietų Sąjunga. “Pa
čiu brangiausiu kapitalu aviacijoje, jos 
geriausia jėga yra žmonės—lakūnai ir 
mechanikai.” Ir “Pravda” baigia .seka-

mu pareiškimu:
“Mūsų šalis turi galingą aviaciją. Vi

sam pasauliui yra žinoma, kad ji suda
rytame užkariavimams ir avantūroms, o 
apgynimui didelių revoliucijos užkaria
vimų. Kruvinieji imperializmo draskū- 
nai jau ne. kartą būtų bandę sudraskyti 
mus, jeigu jie nematytų drąsius ir ne
įveikiamus mūsų orlaivių pulkus. Mes—

1 už taiką ir kovojame už ją, bet mūsų 
garbingas orlaivynas kiekvieną dieną ir 
valandą yra pasirengęs atremti priešus.” 

“Pravda” sumini ir tą faktą, kad šie
met susikūlė pasaulyje didžiausias lėktu
vas “Maksim Gorkij.” Bet į kelias die
nas darbo masės sukėlė tiek pinigų, kad 
bus išbudaVbta 16 tokio dydžio ir tokios 
jėgos lėktuvū. |

virškinamu. O kas dar gali 
žinoti kokios karvės jisai yra? 
Gal ta karvė serga džiova, ar 
kokia kita pavojinga liga?” 
šildymas, pasteirizavimas, tie
sa, pieną apgadina: atima 
jam vitaminą C, pakeičia tū
las mineralines druskas, ir 
miestuose dažniausia mūsų 
vartojamas pasteįrizuotas pie
nes neturi žalio, prėsko, švie
žio pieno vertės. Tačiau ir 
toks pienas, be abejojimo, pa
tartina vartoti, ypač jei be to 
dar gauni ir kokių vaisių ir 
daržovių, kad atpildžius tą vi
tamino C stoką. Perdaug sie
lotis, kokios karvės tas pienas, 
gal kokios džiovininkės ar taip 
kaip ligotos,—neišpuola. Juk 
pienas kaip tik tam ir pašildo- " 
ma, pasteirizuojama, kad ja
me išnaikins kokius galimus 
ligų

Ir 
žiniai nie jokiais nuodais ne
laistoma ir nepasteirizuojama. 
Vadinas, jų “natūralumas” 
pasilieka nesuteptas. Jei tik" 
jie, dėl savo amžiaus, dėl ilgo 
laikymo, nesugedę, galite tą 
naturalį maistą ir gi be bai
mės vartoti.

(Tąsa bus)

pasteirizuojama, kad ja-

perus.
da bent laimė, kad kiau-
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Atviras Laiškas Visiems Lietuvos Kompartijos Komitetams, Kuopelėms ir Partijos 
Nariams, Visiems Darbininkams Social-Demokratams, Visiems Darbininkams ir Dar

bo Valstiečiams ir Vi siems Darbo Žmonėms

'kovojam prieš visokias hitleri- visus tuos, kas kursto ir pro- 
nes Lietuvos fašistų priemones, vokuoja karą. Lietuvos komu- 
siekiančias dar labiau sukausty-1 nistai yra nusistatę prieš Lie
ti darbo žmones. Toj kovoj mes | tuvos nepriklausomybes naiki- 
reikalaujam žvalgybos paleidi- Į nimą, prieš naują Lietuvos oku- 
mo ir visokių fašistinių organi- pavimą. Komunistai pažymi, 
zacijų nuginklavimo. Mes kovo- kad visa Lietuvos politika eina 
jam del darbinjnkų ir valstiečių Hitlerio ir Pilsudskio naudai,

lias eina per kovą del šios die
nos reikalavimų ir per kovą 
prieš fašistinę valdžią. Komu
nistai todėl kviečia plačias dar
bo mases sudaryt bendrą kovos 
frontą, kad lengviau jiems bū
tų eiti tuo keliu. Į ,bendro fron- 
to sąlygas komunistai siūlė įdė-

centro komitetas šaukia ko
munistus, socialdemokratus ir 
visus darbininkus sudaryt ben
drą frontą prieš naudotojų 
puolimą ant darbininkų ir ko
vai del augščiau minėtų reika
lavimų. Jei įvairių pažiūrų 
darbininkai eitų išvien kovoje 
dėl kasdieninių reikalavimų, 
tai naudotojai nebūtų pajėgę 
taip pult juos ir blogyt jų pa
dėtį. Darbininkų kovos pasi
sekimas reikalauja, kad vi
sur: miestuose, įmonėse ir ki
tose darbo vietose būtų suda
ryti bendro fronto komitetai,

visokiems lupikams, arba j 
bent, kad skolų grąžinimas 
bankam ir visokiems lupikam 
būtų atidėtas bent 5 metams 
su paliuosavimu nuo nuošim
čių už skolas, šaukia, kad vi
sai kaimo biednuomenei būtų 
duotos visokios pašalpos pini
gais, .sėklomis, mišku arba bent 
ilgalaike paskola be nuošim
čių. Valstiečiai turi būt pa- 
liuosuoti nuo rinkliavos mies
tuos už teisę pardavinėt savo 
produktus rinkoj ir kad kai
nos už jų produktus būtų pa
keltos tarpininkų sąskaitom

mus ir pasikalbėjimus, juose 
svarstyt augščiau minėtus ko
vos reikalavimus, nustatyt, ku
rie kiekvienoj vietoj opiausi 
darbininkams ir valstiečiams 
reikalavimai ir kaip spiest ko
von plačiąsias žemės ūkio dar
bininkų ir valstiečių mases. 
Komunistų, pareiga kaime su
daryt bendrus darbininkų ir 
valstiečių komitetus, kad ge
riau sujurigt darbininkų ir 
darbo valstiečių jėgas bendrai 
kovai.

Komunistams tur rūpėt vis 
didesnis ir didesnis masių 
traukimas į kovą. Ne tik dar
bininkai ir darbo valstiečiai 
susiduria vis su didesniu skur
du. Skurdas apima ir viduti
nius miesto sluogsnius (amati
ninkus, smulkius krautuvinin
kus, tarnautojus ir inteligenti
ją).' Mūsų pareiga mokint 
tuos vidutinius sluogsnius, 
smulkius amatininkus, smul
kius krautuvininkus, visokius 
smulkius savipinkus kovot 
prieš mokesčių naštą ir prieš 
fašistų valdžią, ir mokinti or-

negali tenkintis 
minėtais kovos 
Komunistų par-

Komu- 
į kovą 
darbą 

kapoji-

Sunkioji naudotojų jungo ir 
•fašistų diktatūros našta vis la
biau ir labiau slegia visus Lie
tuvos darbo žmones. Darbinin
kams mažina algas, vis dau
giau darbininkų atstato nuo 
darbo, valstiečius smaugia mo
kesčiais ir licitacijomis, darbo 
žmones fašistai stumia į vis 
didesnį vargą ir skurdą, kad 
apsunkint darbo masėms prie
šinimąsi naudotojų puolimui ir 
pasiliuosavimą nuo visokių 
kraujo siurbėjų, fašistų vy
riausybė varžo darbo žmonių 
laisvę, neleidžia jiems organi
zuotis, areštuoja ir kankina 
kalėjimuose. Lietuvoj nuo pat 
1919 metų- veikia karo stovis 
ir kariuomenės teismai. Lietu
va gan senai paversta į didelį 
kalėjimą, kur viešpatauja ba
das ir fašistų sauvalė.

Lietuvos komunistų partija 
šaukia plačias darbo mases į 
kovą prieš vis augantį vargą 
ir skurdą, šaukia į kovą prieš 
vis didėjantį naudotojų puo
limą, šaukia į kovą prieš vis 

^labiau siaučiančią fašistų sau
valę. Lietuvos komunistų par
tija šaukia plačiąsias mases iš- 
stot vieningai suglaustom eilė
mis ir stoti į kovą del opiausių 
darbo masių reikalų, stot į ko
vą prieš visus darbo masių 
priešus.

Komunistų partija šaukia 
sudaryt miestuos bendrą dar
bininkų . kovos frontą, 
nistų partija šaukia 
prieš užmokesčio už 
mažinimą, prieš algų
mą. Komunistų partija šau
kia į kovą del įvedimo algos 
minimumo, vyrams ir mote
rims nemažiau kaip 5 litai į 
dieną Kaune ir nemažiau kaip 
4 litai į dieną kitose Lietuvos 
pietose su reikalavimais, kad 
būtų mokama ir už nedarbo 
dieną, kad darbininkas Kaune 
galėtų uždirbti į mėnesį nema
žiau 150 litų, o kitose Lietu
vos vietose—nemažiau 130 li
tu. Gi tiems darbininkams, 
kurie 1930 m. crandavo dau
giau 150 ir 120 litu tur būt 
atrtatvta 1930 metu alga.

Komunistu parti ia šaukia i 
kova ir žemės ūkio darbinin
kus del atstatvmo 1930 m. už
mokesčio už darbą (ordinarija 
ir ninigais).

Reikia kovoti, kad visi iki 
Vieno bedarbiai gautu nuolati
ne našalna. taipogi vienkarti-j 
nes pašalpas pinigais, maistu, 
malkomis, drabužiais ir t. t. 
Bedarbiai turi būti paliuosuoti 
nuo nuomos už butus. Jei be
darbiai gyvena darbo žmonių 
namuose, tai būtų nuoma už 
juos apmokama savivaldybės.

Fašistu valdžia užgrobė į 
savo rankas ligonių kasas. Ko
munistų partija reikalauja, 
kad dabartinės ligonių kasos 
tarybos būtų paleistos ir de-' 
mokratinėm taisyklėmis būtų 
išrinktos naujos, kad ligonių 
kasos apimtų visus darbinin
kus tarnautojus ir bedarbius 
ir kad jie visi naudotųsi teise 
rinkti be jokio suvaržymo to
kius atstovus į ligonių kasų ta
rybas, kurie jiem patinka. Sam
dytojų atstovai iš ligonių kasų 
tur būti pašalinti.
kai ir tarnautojai turi būt pa-

kad jie vienytų visų darbinin- į Dabar darbo valstiečiai par
kų kovą del tų visiems darbi-, davinėja savo produktus viso- 
ninkams bendrų reikalavimų.
Jei tik kur nors įmonėj ar ki
toj vietoj naudotojai imasi 
mažint algas, tai tuojaus rei
kia atsakyt į tai bendro fron
to komitetų sudarymu ir pa
vest jiems ruošt pasipriešini
mą tam naudotojų puolimui, o ( kurie kaime pigiai 
reikalui esant ruošt streikus. mieste 
arba kitus darbininkų išstoji
mus. Darbininkai katalikai 
(iš krikščionių darbininkų są
jungos ir darbo jaunimo są
jungos) tur prisidėt prie tos 
kovos, kad sustiprint visų dar
bininkų jėgas.

Darbininkai 
tik augščiau 
reikalavimais,
tija mokina darbininkus kovo
ti ir prieš visokius darbininkų 
teisių varžymus, prieš atėmi
mą darbininkų jaunimui teisės 
dalyvauti įvairiuose rinkimuo
se ir • organizacijose, mokina 
kovot del plačios laisvės dar- 
bihinkam. įgijus platesnę lai
svę lengviau bus kovot ir del 
duonos. Jei kur darbininkai 
gyvena dideliam varge, tenai 
reikia reikalaut darbininkams 
ir visiems darbo žmonėms vel
tui malkų, papigintų pietų, 
butų, kainų numušimo maisto 
produktams. Jei kur nors sa
vininkai nždnro imnnps. tenai 
reikia reikalauti tu imoniu se
kvestro ir tolimesniu darbu 
tose imonėše. Reikia ko^nti 
nrieš varžvma bedarbiams kil
notis iš vietos i vieta—kartu 
reikia 
biams 
veltui 
viais.

kurie tik laukia geros progos 
Lietuvą pagrobt.

Komunistai yra nusistatę 
prieš karo ruošimą prieš Sovie
tų Sąjungą, jie kovoja prieš tą 
karo ruošimą. Jei karas prasi-1 rovės, kam rūpi greičiau Lie- 
dėtų, tai Lietuvos kapitalistai, tuvos darbo žmones paliuosuot 
dvarininkai ir buožės dar smar- nuo fašistų jungo, tas tur dėtis 
kiau imtųsi smaugt darbo žmo- prie bendro fronto, tas tur būt 
nes. Lietuvos fašistai padeda ■ už visų darbo žmonių kovos vie- 
imperialistams ruoštis į karą | nybę. 
prieš Sovietų Sąjungą, nes jie | 
darbininkų priešai. Komunistai Centro Komitetas siūlo visiems 
kovoja prieš karo ruošėjus ir LKP komitetams ir kuopelėms 
šaukia į tą karą plačias darbo 
mases.

apginklavimo. Fašistai sustipri
nimui savo sauvalės ir dides
niam darbo žmonių smaugimui 
įvedė fašistines savivaldybes, iš
rinktas smurto keliu. Mes reika
laujam, kad tos visos savivaldy
bės būtų panaikintos ir išrink
tos naujos, kurių rinkimuose 
galėtų laisvai dalyvauti visi dar
bininkai ir valstiečiai, pasiekę 
18 metų ir kad patys rinkimai 
būtų su proporcionale atstovy
be. Fašistų valdžia, kad sustip- 
rint savo sauvalę, paleido 1927 
m. seimą ir sudarė iš viršaus 
skiriamą fašištų valstybės tary
bą. Jai davė šunišką pareigą lo
ti taip, kaip fašistai reikalauja. 
Mes reikalaujam paleist valsty-' 
bės’ tarybą ir pravest naujus 
rinkimus į seimą ir kad darbi
ninkai ir valstiečiai, pasiekę 18 
metų amžiaus, tame skaičiuj ir 
kareiviai, laisvai galėtų 
vauti rinkimuose.

ti opiausius šios dienos reikala
vimus ir apie juos mobilizuoti 
vis, platesnes mases ir vystyti 
jų kovą. Kam šiandien tikrai 
rūpi kova del darbo žmonių ge-

Lietuvos komunistų partijos

apsvarstyt šį laišką, supažindyt 
su juo platesnes darbo mases, 
susiartint su tomis masėmis, su
siartinti su darbininkais social
demokratais ir priklausančiais 
kitoms organizacijoms, kaip ly
giai ir su neorganizuotais, rast 
su jais bendrą kovos kalbą ir 
bendrus kovos reikalavimus, 
kad sudaryt su jais bendrą ko
vos frontą.

LKP CK kreipiasi į darbinin
kus socialdemokratus ir žydus 
socialistus su siūlymu apsvars
tyt mūsų laišką, pasisakyt del 
jo, padaryt tokius savo pasiū
lymus, kad jie galėtų padėt ben
drai kovai. Mes šiuos savo pa
siūlymus darom nepaisant į tai, 
kad LSDP CK ir sionistų socia
listų centras jau ne vieną kartą 
atmetė mūsų siūlymus sudaryt 
bendrą frontą, tuo pat padeda 
nistų socialistų centras, atmes
dami mūsų siūlymus sudaryt 
bendrą frontą tuo pat padeda 
darbininkų priešams ir fašistų 
valdžiai.

Mes, komunistai, už kovos 
vienybę; socialdemokratų vadai 
po senovei už darbininkų jėgų 
skaldymą. Tai žinodami mes ir 
kreipiamės į pavienius social
demokratus ir pavienias social
demokratų organizacijas ap
svarstyt mūsų siūlymus ir pa
dėt mums kurt bendrą kovos 
frontą Lietuvoj, kaip jis liko į*' 
kurtas Francūzijoj, Austrijoj - 

si karininkai, kurie žiauriai ei- ninkai sąjungoj su valstiečiais, t ir kitose šalyse, kur socialde- 
giasi su kareiviais ir visi kari- i komunistų partijai vadovaujant, i mokratŲ apačių spiriamos va- 
ninkai vagys. Kareiviai turi stojo į aštrią kovą su okupan-* dovybės buvo prispirtos pasisa- 
gaut teisę patys rinkt karinin-. tais, kad greičiau išvyt juos iš 1 už bendrą frontą. Visi dar- 
i_.._ _u.-i.____________ I t • ___ • i i • ,• t

j- ---- ------ , -- -----  ------.tas maistas, drabužiai. Karei-jninkai ir tautininkai tuo pat
žmones į kovą del tų visų rei-j viai tur gaut teisę laisvai išeit metu ėjo išvien su vokiečiais 
kalavimų, bet ir pati del jų ko-1 iš kareivinių ir skaityt, kas okupantais, kad padėt jiems nu
veja* organizuodama mases tai .jiems patinka. Kareiviai 1

kiems perkupčiams (firmų 
agentams) pigiai, o miestuose 
darbininkai ir tarnautojai už 
tuos produktus dažnai dau
giau kaip dvigubai brangiau 
moka. Didelę naudą iš tokios 
tvarkos turi visokį vertelgos, 

perka, o 
brangiau parduoda.

Mokesčių našta nuo darbo 
žmonių tur būt perkelta ant1 
fabrikantų, dvarininkų, buožių “ankuotfetef kovai." di-

’| delį skurdą neša, tas turi būt 
paliuosuotas visai nuo mokes
čių. Visiems kitiems darbo 
žmonėms mokesčiai turi būt 
sumažinti bent pusiau. Visi jie

Į tur būt paliuosuoti nuo grąžini-
• | mo skolų bent per penkis me

tus ir tur būt paliuosuoti nuo 
nuošimčių už skolas.

Tur būt uždrausta išparda
vinėti už skolas ir nesumokė
tus mokesčius, neužmokėtą 
nuomą už butus miestuos 
vargšų turtą, smulkių amati
ninkų įrankius, smulkių krau
tuvininkų prekes. Nuoma už 
būtus tur būt žymiai sumažin- ' i

ir kitų turtuolių. Gi dabar fa-į 
šistų valdžia darbo valstiečius 
smaugia mokesčiais, skolomis, 
priverstinais darbais, o fabri
kantams, dvarininkams, buo
žėms duoda prieinamas pasko
las ir dargi pinigines pašalpas. 
Jei valstiečiai nepajėgia sko-Į 
lų ir mokesčių mokėt, siunčia 
pas juos /policiją, antstolius, 
aprašo ir parduoda iš varžy
tinių jų turtą. Fašistų valdžia 
iš darbo žmonių lupa milionus, 
ir atiduoda juos turtuoliams.

Komunistų partija mokina 
valstiečius visuos kaimuos kurt 
valstiečių komitetus kovai del 
augščiau minėtų reikalavimų, ta,

daly-

Fašistų valdininkai ir 
ninku vadai skersai ir 
eikvoja valstybės turtą,

Fašistai ir kiti komunistų 
priešai kaltina mus, Lietuvos 
komunistus, Lietuvos išdavystėj, 
o save vadina senais kovotojais 
del Lietuvos nepriklausomybės. 
Komunistai niekados nebuvo ir 
nėra Lietuvos priešai. Komunis
tai myli Lietuvos darbo žmones 
ir neapkenčia Lietuvos kapita-

tauti- li.stų, dvarininkų ir buožių. Ko- 
išilgai munistams rūpi, kad visi darbo 
apva- žmonės būtų laimingi, geriau 

gia valstybės iždą, plačiai ima: gyventų ir greičiau atsikratytų 
kyšius, užsiima visokiomis spe- 'nuo naudotojų jungo. Todėl ko- 
kuliacijomis, žulikystėmis, afe
romis. Prezidentas Smetona ir
gi praturtėjo iš kyšių, vagysčių 
ir visokių žulikysčių. Mes rei
kalaujam, kad jie visi būtų 
areštuoti ir patraukti atsako
mybėn, kaip kriminališki prasi
kaltėliai, kaip vagys ir aferis
tai.

Fašistų valdžia, kad turėt la- kos Lietuvoj.
biau ištikimą jai kariuomenę, į Rusijos caro laikais Lietuvos 
jos priešaky pastatė visokius darbininkai ir revoliuciniai val- 
fašistus, lenkų ir vokiečių agen-. stiečiai, eidami išvien su Rusi- 
tus, tamsios praeities žmones.1 jos darbininkais, kovojo prieš 
Fašistai visaip varžo ir smau- ! carizmą, kad ir Lietuvą paliuo- 

apva- 
karei- 
valgį;

munistai kovoja prieš fašistų 
valdžią. Fašistai didžiausi Lie
tuvos darbo žmonių priešai ir 
Lietuvos pardavikai. Fašistai 
derasi tai su Vokietija, tai su 
Lenkija—ir žiūri, kam patogiau 
parduot Lietuvą. Komunistai 
myli Lietuvą ir todėl kovoja del 

.panaikinimo išnaudojimo tvar-

Fašistai visaip varžo ir 
gia kareivius. Karininkai 
gia kareivius. Vagia nuo 
vių geresnius drabužius,

kaip lygiai visiems miesto kareiviai pasilieka alkani arba laikais ir

suot nuo caro jungo. Lietuvos gi 
buržuazija, klerikalai ir patrio
tai liaudininkai, kaip “Aušros”

• “Varpo” laikais, taip

zuot valstiečių kova, ruošt vi-j ta kainą už elektrą. Bedarbiai 
sokius valstiečių ’ išstojimus, i ' 
mokint valstiečius vyti iš kai-;
mo antstolius, neleist • licituot 
valstiečiu turto. Komitetu kū
rimo iniciatyva privalo paimt 
komunistai, nrie ju kūrimo rei
kia pritraukti darbo valstie
čius iš kairesnių liaudininkų ir, 
Lietuvos jaunimo sąjungos ei
lių. «

Kaip mieste darbininkai, 
taip ir kaime darbininkai ir 
valstiečiai turi kovot del or
ganizavimosi laisvės ir šaukt 
susirinkimus, tur kovot prieš 
fašistų sauvalę ir del visų pi
lietinių teisių darbo žmonėms.

To dar neužtenka. Kaime 
valstiečių skurdas didėja ir 
del to, kad geriausios žemės ir 
didžiausi jos plotai 
dvarininkų ir kitų turtuolių 
rankose. Komunistai 
kovą del augščiau minėtų rei
kalavimų rišt su kova del že- 

darbininkų susirinkimus ir pa-1 mė.s. žemė iš dvarininkų ir 
sitarimus, kad juose svarstyt; visų turtuolių turi būt atimta 

i augščiau minėtus reikalavi
mus, tartis apie tai, kaip ko
voti del tų reikalavimų ir 
svarstyt klausimą apie bendro 
kovos fronto sudarymą mieste 
ir kaime.

Ne būtinai kiekvienas ben
dro fronto komitetas savo nu
tarimuose turi įnešti visus 
augščiau minėtus reikalavi- 

Darbinin- mus. Visuomet reikia imti 
' kiekvienoj vietoj opiausius 

liuosuoti nuo visokių įnašų į darbininkų reikalavimus, kad 
ligonių, kasas, visus draudimo apie juos spiest mases kovai, 
įnašus moka naudotojai ir val
stybė. Taipogi tur būt įvestas kreipiasi į visus darbo valstie- 
draudimas samdytojų ir vals
tybės lėšomis senatvei, bedar
bės metui, gimdymo laikui ir

reikalauti, kad h^dar- 
būtn duodami bilietai 
gelžkeliais ir garlai- 
Reik kovoti prieš pri

verstinus darbininkams ir vi
siems tarnautojams pirkimus, 
panašius į žąsų pirkimą. prieš 
priverstinas paskolas, kurias 
ruošia fašistų valdžia, reikia 
kovot del papiginimo darbi
ninkams ir žemesniems tar
nautojams nuomos už butus.

Reikia šaukt 
cial demokratų, 
tų, darbininkų 
organizacijų ir

komunistų, so- 
žydų socialis- 
iš katalikiškų 
neorganizuotų

Lietuvos komunistų partija

Tie komitetai pnVhlo organi-| gyventojams tur būt sumažin-1 prispirti valgyt , netikusį valgį) ir 1905-1906 m. revoliucijos lai-

inteligentai irgi tur gaut re
guliarią pašalpą ir tur būt pa
liuosuoti nuo mokėjimo nuo
mos už butą, kaip ir bedar
biai darbininkai.

Lietuvos komunistų partija 
ne tik šaukia darbininkus, dar
bo valstiečius, ir visus darbo

ir vilkėt prastus drabužius. Mes kais ėjo išvien su caro valdžia 
reikalaujam ir kovojam, kad iš jos kovoj su revoliuciniu judė- 
karininkų eilių būtų išmesti vi- jimu. 1918 m. Lietuvos darbi- . l t’. 1 • • I • 1 ' • V • • • 1 . - . , . •

kus. Kareiviams tur būt pagery-1 Lietuvos, gi klerikalai, liaudi-. b^^ai iki vieno, be pažiūrų 
skirtumo, tur būt suinteresuoti 
tuo, kaip rasti būdus, kaip pa
šalint darbininkų klasės vieny- 

tur maišyt revoliucinį judėjimą Lie- bės suskaldymą, kaip rast ke- - 
kovai ir jai vadovaudama. Ko- naudotis visokiomis laisvėmis ir' tuvoj. 1919 m. 1 sausio ir 19 bus į vieningą visų darbininkų 
munistų partija yra gyvai su- tikro piliečio teisėmis. Kareivių balandžio, kada nauji okupan-|ko^ del geresnio gyvenimo.^ 
interesuota, kad ta kova eitų vis darbininkų, darbo valstiečių ir tai, Pilsudskio legionieriai, 
sėkmingiau ir daugiau naudin- tarnautojų šeimos privalo gaut' grobė Vilnių, Vilniaus darbinin- kad nepartiniai 
gų pasisekimų darbo žmonėms pašalpas pinigais, produktais, kai, komunistams vadovaujant, savo pasikalbėjimuose ir susi
turėtų. Todėl komunistų partija, malkomis. Kareiviai darbininkai su ginklu rankose stojo į kovą rinkimuose plačiai apsvarstytų 
kreipiasi į socialdemokratus, žy-: ir tarnautojai, sugrįžę iš tar-jdel lenkų išvijimo iš Vilniaus.; mūsų siūlymus ir mūsų kovos 
dus socialistus, į darbininkus iš nystės, privalo gaut darbo seno-! Lietuvos gi buržuazinė valdžia reikalavimus ir pasisakytų del

uz- Mums, komunistams, rūpi,
darbininkai

katalikiškų organizacijų, į dar-įSe savo vietose, kad nepasiliktų 1 su Smetona priešakyj tuo pat JŲ-

Komunistų partija kovoja, 
kad visos profsąjungos ir ki
tos fašistų uždarytos organi
zacijos būtų atstatytos ir jų 
pagrobtas turtas joms grąžin
tas. Darbininkai tur naudotis 
pilna organizavimosi; spaudos 
ir susirinkimų laisve.

Lietuvos komunistų partijos

vi.si Lietuvospa_ | Tur sukrustbo valstiečius iš liaudininkų ir 
Lietuvos jaunimo sąjungos eilių 
ir į visus darbininkus, darbo 
valstiečius ir visus darbo žmo
nes, kviesdama juos sudaryt 
bendro kovos fronto komitetus . fvisose Lietuvos vietose, mies
tuose, kaimuos, įmonėse.

be darbo.
Fašistai^, siundo vieną tautą 

prieš kitą. Mes kovojam del vi
sų tautų lygybės Lietuvoj, mes 
kovojam del mokinimo vaikų 
mokyklose gimtąją kalba. O kas 
del Klaipėdos krašto, tai mes 

v . . . . . Kuo kovojam del Klaipėdos krašto
darbo žmonių naudai. Kleri-,bus didesnė vienybė darbo žmo-'apsisprendimo teisės. Klaipėdos 
kalai būdami valdžioj ir išsi- eilėse, kuo geriau susiorga- kraštas seniau naudojosi gana

randasi

kviečia

gandę revoliucijos dalį žemės niZUos darbo žmonės, tuo bus Į didele autonomija. Lietuvos fa- 
atidavė valstiečiams, bet dau- didesnis pasisekimas visoj ko- i šistų valdžia beveik visai pa- 

! naikino tą autonomiją. Komu
nistai šaukia darbo žmones į 
kovą del panaikinimo visų įsta
tymų ir įsakymų, varžančių

gumai jų nepadėjo įsikurti. voj. 
Dabar daugelis naujakurių gy
vena dideliam skurde ir nevie
nas jau metė gautą žemę. Fa
šistų valdžia naikina, ir seniau 
priimtą žemės reformą, su
stabdo dvarų dalinimą, ir iš
moka atlyginimus dvarinin
kams už seniau paimtą pas 
juos žemę. Komunistų parti
ja reikalauja, kad visi darbo 
žmonės naujakuriai būtų pa- 
liuosuoti nuo visokių mokes
čių, kad jie gautų veltui miš
ką ir pinigais pašalpą savo 
ūkio geresniam sutvarkymui. 
Tuč tuojau turi būt suturėtas 
atlyginimo mokėjimas dvari-

čius, kad ir jie vis plačiau ir 
plačiau stotų į kovą. Darbo 
valstiečius smaugia mokesčiai, 
skolos, licitacijos, fašistų sau
valė. Komunistai šaukia dar
bo valstiečius savo kovoj rei- __ „____  ________  ___
kalauti, kad kaimo biednuo-! ninkam ir pareikalautas atgal 
menė būtų paliuosuota nuo 
visų mokesčių, kad vidutinio
kams mokesčiai būtų bent pu
siau sumažinti ir kad visi dar
bo valstiečiai būtų paliuosuoti darbininkai ir darbo valstie- 
nuo visokių skolų bankams ir j čiai tur šaukt savo pasitari-

jau išmokėtas atlyginimas. O 
tos lėšos turi būt sunaudotos 
bedarbių ir kaimo biednuome- 
nės reikalams. žemės ūkio

Lietuvos komunistų partijai 
rūpi sudaryt bendrą frontą ko
vai ne tik del aukščiau minėtų 
reikalavimų, bet ir prieš fa
šistų valdžią. Lietuvos komunis
tų partija aiškiai sako, kad be 
fašistų valdžios nuvertimo ti
kros išeities iš dabartinio var
go ir skurdo nebus. Fašistai ne
leidžia darbininkams ir valstie
čiams organizuotis kovai prieš 
naudotojus. Kovai su darbinin
kų organizacijomis fašistai ku
ria “atstovylką”, darbo rumus, 
varžo darbininkų kovą, Įtartu 
remia naudotojus jų kovoj su 
darbo masėmis. Kovodami del 
fašistų valdžios nuvertimo, mes 
kartu kovcyam ir del karo sto
vio panaikinimo Lietuvoje, del 
darbo žmonių kovotojų ir fašiz
mo aukų paliuosavimo iš kalė
jimo, turime reikalaut kariuo
menės teismų panaikinimo. Mes

metu tarėsi su Lenkija ir 4— v ,
darė su ja karinę sutartį, kad darbininkai, visi darbo žmonės, 
padėt Lenkijai sėkmingiau ka- Kuo daugiau sukrus, tuo stip- 
riaut su Sovietų Rusija. 1920 resnės bus mūsų jėgos, tuo ar- 
m. raudonoji armija išvijo len- čiau mes būsim laimėjimo.
i i i • v t • i. . t c If n™ Pnrfikus okupantus is Lietuvos. Lie-1 
tuvos gi buržuazinė valdžia pa
dėjo Lenkijai atgal Vilnių pa
siimti.

Lietuvos buržuazija ir jos 
partijos priklauso prie parda- 
vikiškiausiųjų. Jiems pati Lie
tuva tiek terūpi, kiek gali tenai 
išnaudot darbo žmones. Lietu
vos komunistai neišsižadės ko
vos, kol nepaliuosuos Lietuvą

Klaipėdos krašto autonomiją ir ( nuo naudotojų jungo, nuo fašis- 
Klaipėdos krašto gyventojų tei-;tų jungo, kol nepanaikins Lie- 
ses. Komunistai kovoja del pil
nos lietuvių ir vokiečių kalbų 
lygybės.

Nors komunistai skaito, kad 
Klaipėdos kraštas yra Lietuvos 
okupuotas ir reikalauja Klaipė
dos krašto apsisprendimo tei-' meilė pas komunistus, 
sės su teise atsiskirt, visgi ko-1 Komunistams rūpi, kad, nu- 
munistai yra griežtai nusistatę vertus fašistų valdžią Lietuvoj, 
prieš Klaipėdos krašto užgro- j valdžia pereitų į darbininkų ir 
binią Hitleriu, nes tai būtų ka- valstiečių sovietų rankas. Vie- 
ro pradžia Pabaltėj ir visoj nok komunistai į bendro fronto 
Europoj ir būtų atnešta Lietu- sąlygas nęstato kovos del sovie- 
vai nauja okupacija. Komunis-. tų valdžios. Vienok vis daugiau 
tai kviečia visos. Lietuvos ir darbininkų ir valstiečių yra ne- 
Klaipėdos darbo žmones stot į patenkinti savo padėtim. Jiems 
kovą ir prieš lietuviškus fašis- rūpi išeiti iš vargo ir skurdo, 
tus, ir prieš vokiškus, ir prieš Komunistai tą kelią žino ir ro- 
Smetoną ir prieš Hitlerį—prieš' do jį darbo žmonėms. Tas ke-

tuvoj darbo žmonių priešus ir 
kol nepasieks komunizmo tvar
kos. Toj kovoj prieš naudotojus 
ir fašistų valdžią, toj kovoj del 
visos Lietuvos darbo žmonių la
bo ir pasireiškia tikra Lietuvos

Lietuvos Komunistų Parti 
Centro Komitetas.

1935 m. kovo mėn. 14 d.

Boston, Mass
Bostono ir apielinkės kailia- 

siuviai-skurasiuviai rengias į 
generalį streiką. Amalgameitų 
unijos 267 skyriaus rugpjūčio 
29 d., 864 Washington St., 
Bostone, buvo sušauktas spe
cialiai generalis mitingas, kur 
buvo diskusuota ar skelbti 2 
dienų generalį streiką, kad pi- 
kietuoti neunijines dirbtuves 
ir šaukti darbininkus organi
zuotis į uniją. Didele didžiu
ma balsų nutarta sustoti dirbt 
ir eit organizuot neorg 
tus darbininkus. Tas parodo, 
kad darbininkai 
ir vis daugiau pradeda supras
ti svarbą organizuotumo.

CHICAGO, Ill. — 
struodami prieš karą, 
kai sudegino padirbtą 
nio pavidalą priešais 
konsulatą.

Demon- 
darbinin- 
Mussoli*.
Italijos
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Padėka ir Naujas Priminimas Draugams
Mano atsikreipimas į draugus reikale medžiagos Ameri

kos lietuvių darbininkų revoliucinio judėjimo istorijai jau da
vė gražių rezultatų. Jau lygiai keli draugai pranešė, kad jie 
turi senu leidinių ir su mielu noru pasižada kooperuoti, su
teikti tą brangią medžiagą panaudojimui istorijai. Jau sekami 
draugai* atėjo į talką: Drg. S. Jasilionis, iš Binghamton, N. Y., 
drg. A. M. Metelionis, iš Detroit, Mich., P. Puodis, iš Phila- 
delphijos, S. Ivanauskas, iš Wilmerding, Pa., ir J. Banevičius, 
iš Napavine, Wash. Ypatingai draugai Metelionis ir Jasilio
nis turi brangios istorines medžiagos archyvus ir leidžia jais 
pilnai naudotis.

Neabejoju, kad dar yra desėtkai draugų, senų veikėjų, 
teranų mūsų judėjime, kurie turi senų lietuviškų leidinių, 
veikiausia nepastebėjo mano pirmo atsišaukimo ir todėl

ve- 
bet
ne- YUIAKIUOIC! --------------- ------

atsiliepė. Į tuos draugus dabar atsiki’eipiu ii' kviečiu į talką, j 
Nepaskupėkite, draugai, jeigu turite kokių nors senų laik
raščiu, lapelių, brošiūrų, visuomeninės vertės laiškų, bei atsi
minimų. Pranešdami apie pas jus esamą medžiagą, visuomet 
pažymėkite, kaip leidinys vadinasi ir kokių metų. Tas labai 
svarbu, nes kitaip bus sunku išvengti duplikacijos.

Dar kartą pabrėžiu, kad visus leidinius, pasinaudojęs jais, 
sugrąžinsiu draugams čielybėje, jeigu tie draugai to pagei
daus. Todėl jūsų savastis neprapuls.

A. Bimba.

“APŠVIESTA” LIETUVA
Lietu- 
rimtai 

“Nepri-

“Nepriklausoma” 
va, pasak patriotų, 
stovi ant savo kojų, 
klausomybės” lai 
davė jai ir žymią apšvietą
ir apčiuopiamą kultūrinį pa- 
kylimą.

Iš visų tų patriotinių kal
bų apie Lietuvos “pakyli- 
mą,” atrodytų, kad Lietuvos 
gyventojas jau yra toli nu- 
progresavęs. Tik užsienio 
lietuvis, tas atsiskyrėlis išei
vis, pasiliko nuo progreso. 
Užtat — reikia užsienio lie
tuvį apšviesti, reikia jį pa
remti, pastūmėti pirmyn,— 
kalba, tariasi patriotai. Tuo 
tikslu 
sienio 
įkūrė.

skaitlinės ir apie pakeitimą 
tvarkymosi sistemos. To pa
sakyti negalima. Užtenka 
tik padejuoti ir maldauti, 
kaip Kriukelis maldauja: 
“Ponai, duokite progos kai
mui pažinti ir pamilti savo 1 z i» n n J

Darbininkas, turįs bent 
kiek klasinės sąmonės, žino, 
kad ne maldavimais padėtis 
pasikeis, o tik neatlaidžia 
klasių kova ir tvarkymosi! 
sistemos pakeitimu. Tik tuo
met Lietuvos kaimas galės 
pažinti ir pamilti savo kraš
tą.

St. Jasilionis.
jie ir draugiją — už- 
lietuviams remti — Norwood, Mass

Gražu klausyti gražių 
kalbų. Bet po tų gražių kal
bų, pažvelgus į tikrovę, ma
tosi kiti daviniai. Matosi, 
kad toje pačioje Lietuvoje 
yra žmonių, nepažįstančių 
platesnio pasaulio toliau, 
kaip savos parapijos ar savo 
apskričio rybos. O tokių 
žmonių yra ne kokiuose už- 
silikėliuose seneliuose, ku
riems jau būtų laikas ke
liauti amžinybės poilsin, bet 
tokių žmonių yra plačios 
apielinkės.

Ir kad šitą patvirtinti, ne
reikia davinių jieškoti, kaip i 
patriotai sako, lietuvybės | 
priešų spaudoje ar jų kai-Į 
bose, o užtenka vienos kitos I 
teisingesnės žinios iš pačių' 
Lietuvos laikraščių.

Štai ką “Liet. Ūkininko”.! 
No. 29 rašo P. Kriukelis: 
“Man teko ekskursuoti Za
rasų ir Utenos apylinkėse. 
Ir ten radau tokių kaimiečių, 
kurie net nežino, kas tai 
yra Nemunas, kurioj pusėj 
Kaunas yra. Pagaliau, yra 
manančių, kad jau apie Pa- Kneizį už kurstymą katalikų 
nevėžį esanti vokiečių siena, 
o priminus jūrą, beveik nie
ko apie ją nežino... Jeigu 
mes neminėsim vyrukų, tar
navusių kariuomenėj, tai 
kaimiečių tarpe rasime tik 
kokius 2%, kurie yra buvę 
toliau kaip savo apylinkėj. 
Taip ir mano gimtiniame 
kaime iš 80 asmenų tik aš 
vienas šen ten esu buvęs ir 
tai tik su dviračiu. Taigi 
yra beveik tuščia kalba apie 
tėvynės meilę, jei jos kai
mietis nepažįsta.”

O kas gi kaltas delei ši
tokios padėties?

kus darbininkus pagirti. Ir to- reikia gerai suprasti šią Va
liaus dar tampriau reikia riš
tis visiems darbininkams už 
bendrus darbininkams reika
lus, kaip tai darbavietes, už 
darbo sąlygų pagerinimą, už 
bendras darbo unijas, už so- 
cialės apdraudojs įvedimą, 
prieš karą ir fašizmą. Juk tie 
klausimai yra visiems bendri, 
tai visi bendrai turim ir kovo
ti. O jei Kneizio mokinimų 
klausytum, tai mes tarp savęs 
turėtume neapsikęsti. O ko
dėl mes turim tarp savęs ne
apsikęsti? Juk mes vieni kitų j laivynui 
neišnaudojam. Mus abejus iš-į reiškia karo reikalams.
naudoja didysis kapitalas, j Kapitalistai neina į karą be 
Kneiziui, matyt, norėtųsi, kad j išrokavimo. Europos kare Am- 
kapitalas kuo ilgiausiai darbo erikos kapitalistai 
žmones išnaudotų, už tai jis'labai turtingi, čia

landą. Reikia rūpintis, kad iš 
nežinių neišmuštų mums re
voliucijos adyna. Reikia reng
tis į kovą su ginklais ranko
se... Mūsų darbo pamatas 
viešpataujanti klasių kova. 
Mūsų idealas privatiškos savas
ties išnaikinimas.”

Bendras Frontas Svar
biausiu Dienos Obalsiu

žinoma, kada privatiška sa
vastis pranyks, tai ir karai 
pasinaikins.

Washingtono valdžia 
pasirengus išleist armijai 

$806,446,829.

Aš tuomi labai džiau-
Rodos, koks aš lai-

jau
ir

5 iki 6 litų. Gyvuliai šiemet 
taipgi dikčiai pigesni, negu 
praeitais metais.

Čia paduodu kainas Butri
monių ir Aukštadvario mieste
lių rinkos. Bet kaip girdėt, ir 
po visą Lietuvą yra panašiai.

Vienok tuo pat laiku krau
tuvėse kainos daiktų, kuriuos 
mums reikia pirkt,, nei kiek 
neatpigo. Degtukų dėžutė 10 
metų atgal buvo 10 centų, 
šiandien irgi 10 centų. Cuk
rus šiandien brangesnis, negu 
buvo keli metai atgal. Tai da
bar pats gali suprast, del ko 
Lietuvos ūkininkai eina į ban
krotą, skęsta skolosna. Mano 
paties, dar buvusio amerikono, 
stuba visai sulindo į žemę, jau 
pavojus gyvent joje,—neįsten
giu naują įsitaisyt. Skolint jau 
labai sunku gaut. Prie ko mes 
einame—sunku atspėti, bet vis 
prie ko nors prieisime...”

Šita yra svarbiausia priežas
tis dabartinio Liet, valstiečių 
susikirtimo su Smetonos val
džia. Skriaudžiami valstiečiai 
stoja kovon ant žūt-būt.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 11792 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1.32 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 157—21st St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ROCCO AGOG LI A
157—21st St., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5103 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AUGUST LESSING
255 Green]K>int Ave., Brooklyn, • N. Y.

Aš atsimenu iš senų pra
ėjusių laikų, kada parsiver- 
čiau iš kataliko į laisvai ma
nantį, 
giausi.
mingas buvau, kad pajėgiau 
nusikratyti religijos burtus, 
didžiavausi prieš žmonos,' 
ypač prieš katalikus. Katali- • 
ką, kokis jis nebūtų, mokytas,! 
biednas ar bagotas, laikiau už Į 
tamsiausį ir niekam nevertą, j 
Taip siaurai aš žiūrėjau į tą 
klausimą.

Vieton katalikui nurodyti į 
moksliškas knygas, kad skai-| 
tytų, kaip ir aš pats pradėjau : 
persilaužti skaitydamas “Etno-! 
logiją”, “Geografiją,” mokslai 
apie žemę ir t. t., kur aš at-, 
radau, kaip žemė susitvėrė, ir | 
ant jos gyvybė atsirado, o kad 
ne kokis ten dievas sutvėrė— 
vieton aiškinti, pradėdavau iš
juokti katalikų tikėjimą. O 
katalikai šalinosi nuo bedievio 
ir aš greitai pasijutau, kad tail 
klaidingas nusistatymas. Pa-J 
mačiau, kad kapitalizmas yra 
didžiausias priešas ne tik ma
no, bet bendrai visų darbinin
kų ir smulkių biznierių, tame 
tarpe ir katalikų. Tuo būdu, 
mes visi turime sudaryti ben
drą frontą ir laikytis išvien. 
Ir jeigu mes elgsimės taip, 
kaip seniau, jeigu nesistengsi
me katalikus laimėti į kovą, 
tai fašizmas įsigalės. Turėsi
me skaudžiai nukentėti.

Todėl, kol dar ne per vėlu, 
visų sriovių darbininkai stoki-1 
me į kovą prieš fašizmą, karą' 
ir kapitalizmą.

Jonas Banevich.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2608 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
807 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHWARTZ
807 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5130 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK Me CAFFREY
210 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

pasidarė 
atsirado 

ir sėja neapykantą prieš ko-1 net 17,500 naujų milionierių 
muhistus, kurie visuomet pasi- , karo laiku, o už jų turtus ka- 
ryžę bendrai kovoti ne prieš reiviai mirė. Jungtinėse Vals- 
kataliką darbininką, bet prieš tijose 1914-tais metais buvo 
kapitalą ir jo agentus. Ir ka- 7,500 milionierių, o karo lai- 
talikai darbininkai aiškiau su- ku, 1918 metais milionierių 
pratę Kneizio žalingą propa- kiekis jau pasiekė 25,000. 
gandą del darbininkų, pradės Reiškia, turčiai karą laimėjo 
Šalintis nuo paties Kneizio, o j susikraudami sau turtus, kada 
ne nuo komunistų. Kuo kata-| darbininkų klasės nariai guldė 

' galvas karo lauke. >
žinoma, Amerikos liaudis 

karo nenori. Ji nenorėjo nė 
pereito karo. Bet kapitalistai 
organizavo, per savo spaudą 
propagandą varė per keletą 
metų ir Amerikos liaudis pa
triotizmo prisigėrus,’ pradėjo 
šaukt už karą. Kas drįso žo
dį pratart prieš karą, buvo 
jau šalies išdavikas. Mooney 
sėdi kalėjime ir šiandien už 
tai.

Amerikos ginklų fabrikan- 
graži i tai baisiai nori karo. Nori ir 

Rengkitės! chemikalų korporacijos, ir 
iš toli ir arti! Bus daug sma-I plieno trustas, ir Wall Stryto 

bankininkai. Bet netikiu, kad i 
biedni darbininkąi nori vieni j 
kitiems gyvastis atiminėti. i 

Worcesteryje labai viskas1' 
apmirę. Visas pirmeivis veiki
mas ištikrųjų šlubuoja, atro
do, kad tyčiomis primosią ka
ram žinoma, Worcesteris yra 
karo reikmenų išdirbysčių 
miestas, gal užtat taip pirmei
viškas veikimas yra apsnūdęs. 
Ištiesų, net gėda rašyt ir į 
laikraščius, užtat gal ir kores
pondencijos taip sumažėjo.

Dobilas.

likai darbininkai greičiau per
sitikrins tokių Kneizių propa
gandos pragaištingumu darbo 
žmonių būklės pagerinimui, 
tuo sveikiau bus del visų dar
bininkų.

Paskutinis ir Didžiausias 
Piknikas

Rengia Norwoodo ir Read- 
villio L.D.S. kuopos. Įvyks 15 
d. Rugsėjo (Sept.) toj pačioj 
vietoj kaip buvo parapijos pik
nikas. Tai yra Grape Arbor 
Pavilion. Puiki vieta, graži į 
svetainė šokiams.

gurno del visų.
J. Grybas

Worcester, Mass. Negirdėtas Grūdy

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2510 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 Emmons Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE CARANNANTE 
1819 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9.33—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM MORGENSTEIN 
933—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Biskis Apie Unijas Ir Kaip 
Žmonės Atsineša Prieš Karą. 

Man teko. lankytis susirin
kime American Federation of 

'Labor Unijos. Man atrodė la- 
i bai nuostabu, kad kitų unijų 
i tvėrėjai stoja į Federacijos 
Į Unijas, bet pasirodo, labai ge
ru daiktu. Geri vadai labai

T, . , . reikalingi, ypač KomunistųProgramos jokios ne- ‘ „.Partijos geri veikėjai. Tame 
■ lokale nariai iš plieno liejyk- 

Dar- lų labai linksmi, kad stoja prie 
vedamą radio pro- jų geri veikėjai.

Tuom pat kartu dirbtuvėse 
ir ant gatvių plačiai kalbama,' 
kad karas bus, neišvengiama, davimas darbo spėkų, kovai 
Vieni džiaugiasi, kad bus dar- už geresnes darbo sąlygas. Tai 
bų, antri tam priešingi ir ka- vienas iš svarbiausių dienos 
ro nenori. Jie nurodo, kad po klausimų, kurį mes turime visi 
kitam karui dar didesnis bus t įsitėmyti. 
krizis, ir bado šmėkla žiūrės 
žmonėms į akis daugiau. | 

Bet pasirodo, kad beveik 
didžiuma Europos žmonių ir 
nenori karo. Iš po Idalijos ka
riško jungo daugelis nori pa-

Pigumas Lietuvoje,

BEER, WINE, LIQUOR
BEEK, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
A 7721 has been issued to the undersigned* 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
50.3 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY J. GESSMAN
503 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given th.it License No. 
A 7905 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at I'etail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
4816 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB M. J. BJORNHOLM
4816 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3002 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERHARDT NORBY
3002 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 M 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1209 Me Donald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BELITSKY
1209 Me Donald Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Iš Parapijos Pikniko

Rugpjūčio 25 d. 1935, atsi 
buvo New Fonde lietuvių para-' 
pijos piknikas. Diena buvo 
labai patogi del pikniko, tai 
publikos susirinko gana skait
lingai, 
turėjo.

“Darbininkas” ir per 
bininko
gramą, Kneizis varo bjaurią
propagandą prieš komunistus 
ir šiaip laisvesnius žmones.! 
Tai aš norėjau patirti, ar ka
talikai darbininkai ir bus nu
sistatę, kaip juos Kneizis mo
kina, “kad nieko bendro ka
talikas neturėtų su komunis
tais, kad šalintųsi nuo bedie
vių” ir taip toliaus. Betgi pa
tyriau, kad katalikai darbinin
kai su Kneizio mokinimais ne
sutinka. Įsikalbėjus su jais 
apie Kneizio pliauškalus per Bet Mussolinio sargybi- 

apie Sovietų Sąjungos njaį juos gaucĮ0> Paskutinėmis 
ir apie kurstymą ka-1 dienomis net 53 vyrai 

; _ komunistus, tai nušauti ant gronyčios,

radio
“badą 
talikų prieš 1 
jie piktinasi Kneizio pliauška
lais ir veik visi Kneizį vadinai 
“pliuškium”. Kai kurie ren
giasi pasiusti protestus prieš

prieš komunistus.
Aš irgi nurodinėjau, kad ne

leistina tokia propaganda, ko
kią varo Kneizis. Nes jei mes 
vieni prieš kitus kovosim, tai 

| iš to pasinaudos tik kapitalis
tai. Komunistai su katalikais 
turi bendrai kovoti prieš ben
drą priešą kapitalą.

Tas ir parodo, kad Kneizis 
yra kapitalo agentas, todėl no
ri, kad tarpe komunistų ir ka
talikų eitų peštynės, tai tuo
met kapitalas lengviau galės 
išnaudoti lygiai komunistą ir 
kataliką darbininką. Dėlto 
matyti, kad katalikai darbinin

buvo 
kurie 

norėjo pabėgt į užsienį. Ir su
virs 500’ sugaudyta ir nuvary
ta į logerius.

Vargdieniai žino, kad tur
čiai neis .ant skerdynių, tik 
vergus jie nori praryti ir sau 
turtų prisikraut.

Pasirodo, kad Afrikoj Ethi- 
opijos ir Italijos karas gali 
palikti Europos konfliktu. 
Prie to, mes matom, kad Ame
rikos laikraščiai rašo plačiai, 
kad ir Amerika bus tuoj aus 
įvelta į tą

. Draugai, 
vėl eisime 
sykiu savo
Afrikos ar Europos tyruose? 
Kaip per pereitą karą, už ką? 
Už kapitalistų turtus.

Ar čia pat stosim kovoti už 
paliuosavimą ir už Sovietinę 
valdžią? Ar pildysime žodžius 
mūsų mi/usio geriausio vado 
d. Kapsuko, kuriuos jis buvo

kara.
ką darysime, ar ir 
kojas, rankas, ir 

gyvastis pražudyti

Kriukelis paį pasirengę Kneizio kursty- 
neaiškina. Aiškinti, žinoma, neklausyti.
nevalia. Nes pradėjus padė- Tas pasirodė ir šiame pikni-A v | j » a. / j r V “ V' .

tį aiškinti, reikėtų pasaky- ko. Katalikai visai draugiškai prataręs 1904-tais metais Lie-j 
ti apie sumažinimą valdi- kalbėjosi apie bendrus vis.ų tuvos liaudžiai. Tie žodžiai ir 
pinkams algų, apie sumaži-; darbininkų reikalus. Del tio mums pritinka vąrtot ir atsi- 
nimą valdininkii ir šnipų tik galima Norwoodo katali-,'mint, štai jo žodžiai: “Ir mums

mums pritinka vąrtot ir atsi-

Metalo darbininkų industri
nė unija susivienijo su d rato 
darbininkų unijos lokalu No. 
19859, priklaus ančių prie 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Tai yra vienijimas darbininkų 
į vieną galingą uniją, konsoli-

Susivienijus šiom dviem uni
jom, drato darbininkų unijos 
lokalas pradėjo smarkiai aug
ti. Pastarojom dienom narių 
skaičius pasiekė keturius šim
tus.

Prie Wire Workers lokalo 
gali priklausyti visi darbinin-
kai, nežiūrint, kurioj dirbtuvė
je bei kompanijoj dirbtų. Uni
jos organizatoriai deda pas
tangas, kad sutraukus į uniją 
visus drato darbininkus Wor- 
cesteryje. Kviečiame visus tap
ti šios unijos nariais.

Unijos susirinkimai įvyksta 
pirmą sekmadienį po pietų ir 
trečią penktadienį vakare, La
bor Temple svetainėj, kampas 
Madison ir Portland Sts.

Unijistas

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiaiTšias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

(Laiškas, iš Lietuvos) į 
Vienas “L.” skaitytojas pri-1 

davė redakcijai laišką iš Lie
tuvos, kuriame paduoda grū
dų kainas dabartiniu laiku. 
Štai kaip vienas ūkininkas ra
šo :

“Ant jūsų klausimo apie 
ūkininkų produktų kainas, aš' 
ve ką turiu pasakyt: tokio I 
grūdų pigumo pas mus dar 
niekad nebuvo, kaip šiais me
tais. Ar tikėsi, kad rugių cent
neris prieš rugiapjūtį nupuo
lė iki 4-rių litų ? Tai negirdė
tas pigumas! Pernai šiuo lai
ku (prieš rugiapjūtį) rugių 
centneris buvo 7 ir 8 litai; 3 
metai 
Taigi, 
negu 
giau,
Kviečių centnerio kaina nuo

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELMA SNYDER
ADM. EST. of ADAM SNYDER 

313 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed op the 
premises.

IRENE BRONSKY
727 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

HARTFORD, CONN.
TDA kuopos susirinkimas pripuo

la 2 d. rugsėjo, tai pirmadienis, bet 
tą dienų bus spaudos piknikas, tad 
susirinkimas atsibus antradienį, 3 
d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 57 Park 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarstyt.

Org., A. Kundrotas.
(207-208)

HAMTRAMCK, IviICH.
ALDU) 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 6 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, 3014 Yemans St. Visi nariai 
būkite laiku, nes turim daug svar
bių reikalų apsvarstyt ir nenorime 
susirinkimą užvilkti labai ilgai.

A.Varaneckienė.
(207-208)

WORCESTER, MASS.
K. P. Lietuvių Frakcija rengia 

gražų su įvairia programa pikniką, 
rugsėjo (September) 8 dieną, Olym
pia parke. Kviečiam kaip vietiny, 
taip ir apielinkės publiką skaitlin
gai atsilankyt ir paremti Komunistų 
Partijos Lietuvių Skyrių.

Komitetas. (207-208)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 11 

d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 376 
W. Broadway. Visi nariai malonėki
te dalyvaut, nes turim daug svarbių 
reikalų apsvarstyt. Svarbiausias 
klausimas, tai ateina vajus ir rei
kia išrinkt organizatorius ir gera ko
misija del mobilizavimo ir gavimo 
naujų narių.

J. Burba.

4>

<t>

<{>
atgal—11 ir 12 litų, 
šiemet per pusę pigiau, 
pernai, ir tris kart pi- 
negu 3 metai atgal.

DIDELIS NUPIG1NIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

<t>

<i>

<t>

<!>

<t>

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei,1 jog jis atsidaro savo ofisą 

WILL1AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, M. Y<

brti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

<

<1

<f>

>

<f>

<!>

<f>

<l>

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
i (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 GrancĮ Street Brooklyn, N, T
Telefonas: EVergreen 7-1661



SKAlTIlk LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Labai svarbiais mūsų gyvenimo klausi
mais knygos, rugsėjo (Sept.) mėnesiu 
galite jas gauti už nupigintą kainą.

Knyga iš 126 puslapių, stipriais apdarais, 
kaina $1.00 šį mėnesį už 50c

Krikščionybė Ar Komunizmas
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai brošiūra, kuri parodo skirtumą siūlomų dvie
jų tvarkų, pakeitimui kapitalistinės išnaudojimo 
tvarkos;

Kaip Patapti J. V. Piliečiu?
Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglų kalbose, su 

priedu* naujų* pakeitimų pilietybės įstatymų
Knygutė patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. .šj ntenesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUOJAUS.

Puslapi* PenktasLAISVĖ
aesss

AR PLAUKIOJIMAS YRA SPORTAS?

Cambridge, Mass
Veismūniškis.

Baltimore, Md tūkstančiai metų.
K. M.

Amalgameitų

Lowell, Mass.
Mūsų

Springfield, III
24

KRISLAIdarbinin-

negerų 
padary-

buvome 
nemokėt

vėliavas, 
pasirodė

kp. ir 
neper-

neatida- 
kaleinos 
be jokio 

tokio

tokie patys budavotojai, kurie 
jį būdavo j a.

pačios 
tai da- 
mažai

Vagių irgi pasidaugino mū
sų mieste per tą laiką. Mat,, 
suvažiuoja ir daug 
žmonių; šios tvarkos 
tų.

dirbysčių net keletas dešėtkų‘, 
po mažiaus dirbančių ir su- 
yis uždarytų.

Tai mūšų mieste taip yra: 
Kas turi gerą darbą, tai gyve
na gerai visom pusėm. Pras
tesnį darbą turinti skrumniaus 
verčiasi; O kas nedirba, tai 
jau tikra bėda ir pusbadyste. 
Yra ir turčių milionierių apie 
5 ir netoli milionierių randasi 
daug. Tiems geri laikai ir 
gera tvarka.

A. Čekanauskas.

Po 
unijos streiko, arba, kaip jie 
vadina, pritaikydami prie savo 
taktikos, “stapičiaus ”, kuris 

įvyko rugpjūčio 14 d.
Darbininkai entuziastiškai 

išėjo kaip ir į streiką su vil-

tokią padėtį.
Viešų Darbų Darbininkų 

Bėdos

motinų širdis, išplėšdami jų 
bet mylimus sūnus, o ir atima mi-

ant darbininkų kūno. Jie "ne '• publikonai ir demokratai. Tai 
tik sudrasko šeimynas, tėvų ir i jie ir atsakomingi už miesto

žmo- 
valsti- 

^ginama” nogėti į'darbi} be jos„buvo I,ėsčias atSjęs darb°

1 kruta mėsinydipse', o' kitos- tai 
laba# silpnai arba visai užda
rytos. Kitos ifesikratistė visai 
iš Cambridgižtiis, palikdamos 

i tik bedarbius. Kaip pamenu, 
tai Cambridgius buvo turtin- 

1 ginusias miestas dirbtuvėmis 
Bostono visoj apieiinkėj. Da
bar bene bus biedniausias, nes 
taip išrodo. Didesnė dalis 
miesto apgriuvus, namai ne- 
maliavoti, apšepę ir laukia lyg 
pasakiškos “sudnps” dienos.

Vienas iš Narių.

BROOKLYN LABOR LYCEfflt
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SalSs del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios Bolių 

t alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

K

' 427 Lorimer Street,

Taip, mes visi sutiksime, 
kad maudymasis-plaukiojimas 
yra savo rūšies sportas. Be abe
jonės, yra labai naudinga ir 
net reikalinga mokėti kiekvie
nam plaukti. Atėjus šiltesniam 
vasaros laikui, mes pirmutinį 
žaislą randam, tai maudymąsi, 
plaukiojimą. Mes žinome, kad 
plaukimas, tai yra vienas iš 
sveikesnių gimnastikų; plau
kiant kiekvienas kūno sąnarys 
gauna tam tikrą lavybą-judėji- 
mą ir tam panašiai. O gi prie 
maudymosi, dažniausiai gali

ama gauti saulės spindulių, tik 
žinoma, to vaisto,- tai ne visa
da ir ne visur galima gauti— 
ypatingai n e t u r t i n gesniam 
darbo žmonių sluogsniui.

Didmiestyj New Yorke yra 
labai daugelis kliubų, kurie 
yra daugiausiai sutverti jauni
mo iniciatyva—taip lygiai vai
kinų ir merginų ir didžiumos 
šių kliubų jaunimas, vasaros 
laikotarpiu, turi už svarbiau
sią sportišką pramogą—mau
dymąsi. Didesni New Yorke 
kliubai, kaip tai Y.M.C.A. ir 
dar kiti, turi net savo maudy
nes, kuriose maudymasis ne
sustoja žiemą-vasarą. Bet pri- 

» gulėjimas šitokiuose kliubuose 
Ąisunkintas, nes yra gana au- 
gštos mokestys.

Paprastai, didmiesčio publi
ka gauna bent kiek pasinaudo
ti vasarą šiuo sportu taip va- 
dinamose “visuomeniškose 
maudynėse.” Bet tokiose mau
dynėse, ypač vidurvasaryj, su
sidaro tartum skruzdėlyno pa
veikslas; negalima tokis mau
dymasis pavadinti sportu, kuo
met tiek pakraštyje, tiek van
denyje, susinerplioję—vienų 
galvos, kitų kojos. Mokan
tiems plaukti, tiesa, prasikaps- 
čius iš tankumyno, galima 
kiek gauti “raido” su savo loc- 
nu “motoru”.

Visai' kas kita su turčiais. 
Didesni turčiai daugiausiai tu- 

* ri savo privatiškas maudynes, 
ndęs jię mažai maudosi, ka
dangi jie kartais patys nežino, 
kokiam tikslui laikas sunaudo
ti. Tokių pavyzdžių nereikia 
kur toli jieškoti. štai arti nuo 
New Yorko -miestelis Great1 
Neckas. čia randasi, apart' 
daugelio kitų dykaduonių, 
garsus milionierius Chrysleris, 
kurio palociai randasi prie pat 
jūros; taipgi ir puikiausiai iš
taisytos privatiškos maudynės, 
vienok jose niekada nesimato 
nieko maudantis. Ten pat ran
dasi ir kitų turčių tuščios mau
dynės. O paprastų darbo 
žmonių jau maudynės daug 
prastesnės; be jokių patogu
mų, be didelių įtaisymų, vie
nok jos dažniausiai apypilnės.

> Nežiūrint, kad tik už mūrinės 
sienos ten yra puikiausios tos 
Chryslerio maudynės.

Randasi kiek toliau nuo 
New Yorko taipgi dar keletas 
gražių maudynių, kurios mies
to proletarams netaip lengva 
pasiekti; ten, tiesa, yra kiek 
jaukesnė atmosfera, bet tai to
kios Vietos artimesnės tur
čiams, negu mums. Kadangi 
kapitalistinėj sistemoj, kuo> 
prastesni namai, tuo jie ankš
čiau apgyventi-; kuo puikesnė 
kafeterija, tuo mažiau joje 
valgytojų, nes ten kaina augš- 
tesnė; kuo puikesnės maudy
nės, juo mažiau ten maudyto
je

Paprastų darbininkų jauni
mas kuo mažiausia turi progos 

’ susipažinti su sportu, bent su 
kokiais žaislais; kadangi vis
kas taip sutvarkyta, kad kur 
žingsnį žengsi, ten turi pirma 
savęs pinigą kišti-.

Plaukiojimas yra gana pui
ki kūno mankšta ir mes jį ga
lime vadinti tikru sportu. Ir 
tas, rodos, būtų mum lengvai 
surandama, kadangi plaukti 
mes galime tik vandenyje, o 
vanduo užima tris kartus 
tiek, kaip sausžemis—vienok 
tikrenybėje taip nėra. Mūsų 
šalyje ne tam maudynės pa
ruoštos, kad žmonės jose

maudytųsi, mankštytųsi, bet mylimus sūnūs, o n atima mi
tam, kad maudynių savininkas; fonams gyvastį,. kitus milionus 
pasidarytų puikaus pelno.

Visai skirtingą paveikslą 
mes galime rasti Sovietų Są
jungoj. Ten nestatoma to
kiems tikslams nei namai, nei 
maudynės, nei bažnyčios, kad 
stovėtų tuščios, arba kad ga- reikalaukime visi prisidėti prie 
lėtų naudotis koks vienas dy- Lygos organizacijos, kuri ko- 
kaduonis. Ten kokis tik daik- voja prieš karą ir fašizmą. Tie 
tas budavojama, tai tam tiks-i du siaubūnai jau čia pat. Mūš
iui, kad ir galėtų naudotis tik ' solinis ištroškęs ethiopijiečių 

kraujo. Ne tik priruošta re- 
guliarė armija, bet ir ginklai 
palaiminti, kad daugiau išžu
dytų tų juodveidžių, kurie ne- 
prikalusomai gyvena jau pen
ki

| palieka invalidais ir atima 
■ laisvę, kurios trokšta kiekvie
nas žmogus, o labiausia tu, 
darbininke.
Todėl dar kartą primenu, ne

pamirškite rugsėjo 9 dienos,

Jų dirba apie 2,500. Tarpe 
jų randasi ir profesionalų, 
kaip .tai,' menininkų1, vaidylų ir 
tt. Kartais jie veltui duoda 
puikius koncertus biedniems. 
Tarpe jų randasi gerų daini
ninkų, muzikantų, akrobatų. 
Kadaise buvo operų žvaigždės 
ir gerus gyvenimus turėję. Bet 
kai užėjo suirutė industrijoj, 
tai palietė ir teatrus ir tūks
tančiai vaidylų likos išmesti į 
bado nasrus.

Abelnai IRA. darbininkai 
turi skurdų gyvenimą. Daugu
ma jų gauna tik po 2-3 dienas 
išdirbti, ir tai nevisada. Daž
nai būna pertraukos, mat, pi
nigų stoka. žinoma, visoki 
perdėtiniai, jiem artimi, tai 
pilną laiką dirba ir didesnį už- 
mokestįxgauna.

Griaustinis..

Susirgo Drangas
šiomis dienomis sunkiai su

sirgo drg. S. VinskevičiuSj A 
LDLD 8 kuopos narys ir kasie- 
rius. Jis dabar randasi namie, 
181 Clark St. Kas turit laiko, 
malonėkit jį aplankyt.
Keletas Žodžių Apie 

Veikimą-
čia randasi APA 52 

ALDLD 8 kp. Narių
turi, bet veiki- 
nesudaro dide- 
gal bus tame, 
viską palieka

Isigykit Šias Knygas
-■ ■ ------------------------ " ..........................................

Įvairios Žinutės
Rugpjūčio 23 ir 24 dienomis 

_  ... r __ t ---__ . čionai buvo visos valstijos Le- 
čia pakelti algas. Bet, deja, Į giono, pereito karo veteranų 
paliko apvilti, nes daugelis delegatų konvencija. Privažia- 
nieko negavo. Tik maža da
lis gavo po centą, pusę ar kvo- 
derį ant “apereišin”. Kuriems 
buvo numušę, tai per “stapi- 
čių” sugrąžino, o kurių praisai. 
buvo nepaliesti, tų visai ne
stabdė. Girdi, jų praisai ne
blogi ir jiems nieko nereikia.

Daugelis šapų išėjo tik kai
po į demonstraciją ir po pietų 
grįžo dirbti. Mat, unijos vir
šininkai buvo iš kalno padarę 
planą su fabrikantais be žinios Katros 
darbininkų, kam ir kiek reika-i 
linga pakelti algas. Jie ir 
kontraktą padarė 36 valandų 
ir jeigu reikalinga bus, leistina 
viršlaikis dirbti be didesnio už
mokesčio.

Taigi, brangus darbininke, 
ar ilgai leisime, kad jie iš mū
sų tyčiotųsi ir nesiskaitytų su 
mūsų tarimais? Pamenat ge-L 

, rai, kaip pirmesniuose susirin- I da 
kimuose jie mums tikino, kad , 
rengiantis prie streiko, reikia 
turėti milioninį fondą, iš ku
rio bus mokama streikieriams 
benefitas. Dėlto užkrovė ant 

i darbininkų po dešimt dolerių 
asesmentų. Bet ar buvo strei- i bar tik taip sau žiopsojo, 
kas? Ar gavo nors vienas uni-| 
jistas benefitą? Visai ne! 
Reiškia, jie apgavo 
kus.

Mūsų lokale 218 
dauguma nubalsavę 
asesmentų, bet jie parašė į 
protokolų knygą, kad didžiu-1 
ma stojo už mokėjimą. Taip-1 
gi lokalo susirinkime buvo nu
tarta, kad nebūtų leistina virš
laikis dirbti, bet jie pavėlina 
ir nekurtos šapos dirbo.

Laike “stapičiaus” darbiniu-1 
kams einant į sales, buvo da- į 
linami lapeliai, kuriuose buvo 
aiškinama streiko prasmė ir

vo apie 13 šimtų žmonių ir 
triukšmavo per tris dienas. 
Jiem buvo duota valia ką nori 
daryti. Kaip kas manė, kad 
čia pridarys nemažai nuosto
lių. Net ir miesto viršininkai 
taip manė. Bet šis jų kermo
šius praėjo kur kas ramiau.

Beje, vieno lietuvio krautu
vei langą išmušė. Mat, netu
rėjo vėliavos lange, o kitos vi- 

i sos krautuvės turėjo 
karčiamos 

daugiau patriotiškos, 
giau biznio padarė.

Savo susirinkime

Nuo rugpjūčio 17 iki 
dienos mūsų mieste buvo gra
žus laiko praleidimas del žmo
nių, kurie turėjo pinigų del 
del išleidimo. Mat, per tas die
nas tęsėsi “State Fair”. Tie
są pasakius, suvežė visko įdo
maus. Gyvulių visokios rū
šies kuogražiausiai išauklėtų. 
Paukščių visokių, o vištų su 
gaidžiais galybės visokios vei
slės ir dydžio. Arkliai gražūs, 
dideli, gerai išauklėti, net ir 

ina din i išlavinti nekatrie. Raguočių,'. . . _ .r.. . .,
los emu- . ... muose ir tada persitiknnsit,i karvių ir jaučių geriausių irH , _ . ., , , v .’i v,v. . T7. , v. kad Cambridge us dar neuzmi-. . . Į didžiausių. Viskas suvežta,! , , ?
legionie- į j;as yra jcuo geriausios Vep

riai nieko svarbaus nenutarė, i sjgs beį išauklėjimo. Mašinų 
apart poros rezoliucijų, kad į visokių, kas tik naujausio iš-

mažiausia jos 
mo ant vietos 
lio. Priežastis 
kad draugai
kuopų Valdyboms atlikti. Net 
ir susirinkimus valdyba turi 
atlaikyti. Tai draugės ir drau
gai, tas yra perdaug ir neži
nia, kame priežastis, ar tai! 
senatvė, ar tai apsileidimas. 
Rodos, minėtų kuopų nariai 
nėra seni, atrodo, pačiam mik
lume.

Ateina žiemos sezonas. Rei
kės kas nors veikti daugiaus. 
Taigi, dalyvaukite susirinki-

Piroji Pagelba Ligoje Ir Nelaimėje
• Parašė Dr. Jonas J. Kaskiaučius

Amerika nedarytų biznio su 
tomis šalimis, kurios nemoka 
karo skolų. ;

Rugpjūčio 24 d. buvo paro-
,t maršavo apie 25,000 žmo

nių, žiūrovų bqvoi apie 10,- 
000. Tai nemaža minia. Betgi. talistų rankose, o(darbo liau 
koks didelis skirtumas tarpe 
parodos 18 metų atgal ir 
bar. Tada žmonės kėlė 
džiausiąs ovacijas jiem, o

radimo. Rodo, kaip 
mašinos dirba arba ką 
ra be žmogaus ai’ su 
žmonių.

• ' * ’ » I •) . ,

Mislinu sau, kaitai tos ma 
įšinos būtų ne privatiškų kapi-

da- 
di- 
da- 
jo-

kių “ura” nebuvo. Jie ir dau
giau nusiminę.

Tragiški Nuotikiai
Rugpjūčio 18 d. vienas vy

ras užmušė savo moterį. Mat, 
abu buvo girti. Abu mušės, 
nors vyras laimėjo, ją užmuš- 

i damas. Tai prie ko priveda 
alkoholis.

Bedarbis norėjo nusižudyti 
šokdamas po mašina. Bet mo
teris vežike laiku mašiną su- 

1 turėjo, tai nelaimingasis liko 
i 7 •' tik sunkiai sužeistas.

' gus net iš New Yorko

dies valdžios! Kaip tai būtų 
lengva dirbti ir. gerai gyventi;! 
O dabar išnaudotojas trauks 
sau pelną su tomis mašinomis 
ir tą darbo žmogų pavergs 
prie jų skubėti, ilgas valan
das dirbti, o gaut mažą atly
ginimą. O kaip greitai iščiulps 
sveikatą, tai pasakys, eik sau 
lauk, per senas, netinki dar
bui. Kaip ir milionai kitų to
kių darbo žmonių, valkiokis, 
skur.sk, badauk ar policijos 
buožės ragauk.

Eini toliaus, matai kiek tai 
visokių vertelgų apgavikų da
ro šau biznį. Daug nič nieko 
neuždirba, o tik vargsta su sa
vo kromeliu.

go letargo miegu.
Dabar eina ALDLD' organi

zacijos vajus už naujus narius. 
Taigi, draugės'ir draugai, pa
mėginkim pakalbint draugus, 
dar nepriklausančius prie virš 
minėtų kuopų; Prie darbo, 
.draugai ir bus pasekmės ge
ros. Nariai, katrie dar nėra 
pasimokėj# malonėkite nevil- 
kinti, užsimokėkite kaip greit 
galima.

Dabar Apie Darbūs
čionai darbai šiek tiek dar

ši knyga pamokina, kaip ligoje ar susižeidime 
pačiam save gelbėtis, pavyzdžiui:

Ką daryti, kada apsidegini ar apsišutini?
Kaip sulaikyti, kada iš nosies teka kraujas?
Kaip pačiam gydytis užgavimą ar sumušimą? 
Kaip gelbėtis išsinarinus ar nulūžus kaulkii? 
Ką daryti, kada žmogus nuslobęs-nebekvčpuoja? 
Kaip gelbėti gazū pri troškus į?

Pagelba elektra pritrenktam ir daugelis kito
kių priepuolių, kaip tai gelbėjimas šviežiai pa
sikorusio, paspringusio, apsinuodinusio, prigėru
sį© ir taip toliau.

Kiti dažnus prietikiai: staigi vidurių liga, apalpi
mas, tonsilų pavojai ir kiti priepuoliai.

Knygoje yra sužymėta virš šimtas ligų ir duoda
ma patarimai', kaip pačiam gelbėtis, kad del neištek- 
liaus-ar kitų kliūčių sunku gauti gydytojaus pagelba. 
Tuo jaus įsigykite ją> kurie dar neturite.

Ar Stebuklai Pagydo?
Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran

da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebūklingos vietos. Kodėl yra kalbama, kad būk 
stebūklai . pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir 
ronuotus..

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. MIZARA
64 puslapių; kaina 15c.; šį mėnesį 10c.

Ji labai naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti
kintiems, nes yra gausybe faktų, stebuklų klausimu.

laimėjimo. Tai unijos virši-t Jleskoti. 
ninkai stumdė dalintojus ir1 
draskė lapelius, šitie viršinin
kų elgesiai duoda darbinin
kams suprasti, keno reikalus 
jie gina.

Teisybė, daugelis darbinin
kų jau pradeda pažinti savo 
klaidintojus ir smerkia juos už 
tokius darbus, bet dar dalis 
palaiko jū pusę.

Prie pabaigos priminsiu iš 
susirinkimo, kuris įvyko rug
pjūčio 21 d. Buvo prisiųstas 
laiškas iš Amerikinės Lygos 
Prieš Karą ir Fašizmą organi
zacijos už suteiktą $15 auką 
delei demonstracijos prieš ka
rą ir fašizmą, kuri .buvo rugp. 
1 d. Kvietė ir mūsų Ibkalą 
prisidėti prie to prakilnaus 
darbo, iŠrenkąnt delegatą del 
aktyvio veikimo tame reikale. 
Bet nekurie nariai, nesupras
dami svarbos to darbo, pasi
priešino ir liko atidėta užbaig
ti tą klausimą sekančiam su
sirinkime, kuris įvyks rugsėjo 
9 d. Todėl, draugai, pagalvo
kite gerai, kas tai yra karas 
ir fašizmas. Karas ir fašiz
mas tai skaudžiausia žaibda 

A

Miške rastas vienas bedar
bis negyvas, jau apipuvęs. | 
Daktarai išegzaminavo ir su-j 
rado, kad jau šeši mėnesiai: 
kaip jis ten guli.

Stebėtina, kad valdžia ir .vi
suomenė mažai interesuojasi 
tokiais dalykais. Mat, biednas, 
tai ir šuneliui nevertas.

Mirimai
čia labai pradėjo mirti lie

tuviai. Kelios dienos atgal 
pamirė Vinikienė, dar jaunai 
moteris; Tai jau šiais metais j 
dešimtas. Pagal šią koloniją, I 
tai labai daug. Tur būti bedar-, 
bės šmėkla padeda mirčiai bu
joti.

Politikierių Bėdos
Miesto gaspadorius aima

nuoja, kad labai “sunku” ves
ti reikalus ir šiais rinkimais 
jau nekandidatuosiąs, gaspa- 
dorium jau nebūsiąs. Mat, 
miestas iki ausų įlindęs į sko
las.
p šį miestą per desetkus me
tų valdė pasimainydami re-

(Tąsa iš 1 pusi.)
Kadaise Butkus šaukė: Ko- 

minterno Piid; Komitetas yra 
tokis pats kaip Mussolinis, Hit
leris ir kiti. Kodėl ? Todėl, kad 
jis nešaukė 7-tojo Kongreso. 
Na* kongresas tapo sušauktas. 
Visų komunistinių partijų at
stovai jame išdavė raportus iš 
savo šalių. Del to, kaip ir bu
vo tikėtasi, kapitalistines ša-, 
lys protestuoja1 prieš Sovietų 
Sąjungą. Taigi dabar tas pats 
Butkus su Pruseika jau prade
da niekinti tuos, kurie- daly
vavo kongrese ir ten kalbėjo.

Nepaisant, kaip komunistai 
darys, renegatams jie neįtiks; 
Mes tai žinome senai. Dbja, 
dar dalis darbininku sekančių 
renegatus, to nesužinojo. Gal 
šis faktas padės jiems tai įma- 
tyti. i .

Andai mes buvom' padavę 
citatų iš Europos laikraščių 
apie Lenkijos, valstiečių (Su
valkijoj) sukilimus. Mes ten 
rašėme, kad greitu laiku- gali
ma tokių sukilimų tikėtis ir-

Angliakasyklų dar 
rinėja, katros laukė 
atidarymo. O gyvent 
uždarbio sunku prie 
brangumo maisto. Katrie val
gė daug mėsos, šiuom laiku 
turi Sūmažint valgyt. Svarelis^ 
round-steiko bei porčiapo ‘35c. 
Nedirbantiems neprieinamas 
pirkinys. Viso tik 3 angliaka- 
syklos tedirba, o ir tos tik po 
2-3 dienas į savaitę. Fabri
kai tik 3 dirba neprastai. Pir
mas išdirba visokios rūšies my- 
terius, antras čeverykus bei 
šušinę dirba gerai ir katrie
darbininkai-kės gerai išsilavi- Lietuvoj. Juk Lietuvos valstie- 
nę, darbą padaro, į savaitę čiai gyvena nei kiek neleng- 
uždirba po 30 dol. ir net šie- vesnėse sąlygose, kaip Lenki- 
kia iki 50 dol. Tai mažesnė^ jos valstiečiai. Neėmė daug 
dalis po tiek padaro. O katrie laiko patvirtinimui- mūsų pra
dirba nuo dienų, užtenka ir po ' našavimų. Lietuvos valstiečiai 
10 dol. į savaitę ir taip eina su ginklu išstojo prieš Smeto- 
po biskį augštyn uždarbiai. ’ nos diktatūrą.
Trečia išdirbystė dirba viso-j Eh, jūs, fašistai-fašistėllai, 
kias mašinas del ūkių bei far- 'ką jūs dabar pasakysit? Iki 
mų. čia nepatyriau kiek už-'šioL plepėjote,, būk Lietuvos 
dirba. Neturiu pažįstamų, žmonės pasitenkinę esamąją 
kas paaiškintų. . tvarka, tik komunistai negeri.

O šiaip randasi mažesnių iš- Ką jūs dabar pasakysit ?!

Kode! Turės Įvykti Komunizmas
Apie komunizmą dabar kalba valdininkai, armijų 

gaivos, visokie profesionalai ir buržuazija. Parazi
tų klasė1 dreba iš baimės, įmatydUrtia artinantis pro
letarinei revoliucijai kapitalistinėse šalyse. Tad dar
bininkai turi aiškiai žinoti, kodėl komunizmas turės 
įvykti; Būtinai nusipirkite šią knygelę ir atydžiai 
ją perskaitykite.

Kriygele 64 Puslapių, Kaina 10c.
JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS

Žydų darbininkų dienraščio Freiheit redaktorius

Kunigas S. Kneižis
Siūlo krikščionybę kaipo išsigelbėjimui žmonijos iš 

nelaimių. O drg. Bimba, remdamasis Markso-Lenino 
mokslu parašė šią brošiūrą, kur įrodoma, kad tik 
komunizmas išgelbės žmoniją ‘iš kapitalistinės prie
spaudos.

Knygelė iš 32 puslapių, kairia 5c.

RfeikalaUdami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
Brooklyn, N. Y.

skur.sk


Puslaois šeštas LAISVE Pirmadien., Rugsėjo 2, 1935

|new yorko ir apielinkes žinios I kimo programa, arba nors at
skirais klausimais, yra kvie
čiamos dalyvauti šioje konfe- 

Į rencijoje.
Apie Lietuvos darbo liau

dies padėti konferencijoj ra
portuos J. Mažeika iš Cleve-

New Yorko Miesto Policijos 
Department Pranešimas
Policijos department© sau

gumo kampanija dabar jau 
pradėta antriems metams. 
'Daug padaryta progreso ir 
kampanija vedama su didė
jančiu vikrumu, žymiai suma
žėjo skaičius nelaimių, ypatin
gai bėgyje šešių mėnesių šių 
metų, 1935, palyginant su 
1934. Apsaugojimas keliau
jančios publikos yra skaitomas 
taip svarbiu, kad net tapo 
įsteigtas publikos apsaugos 
biuras policijos department©, 
vadovybėje Pirmojo Deputy 
Komisionieriaus Fowler ir Ka
pitono William Kent. Tas biu
ras palaiko tikrą rekordą visų 
gatvėse atsitinkančių nelaimių, 
miesto ribose. Kiekviena nelai
mė yra išstudijuojama patyri
mui priežasties ir atsakomy
bės. Automobiliaus draiveris

Viršininkai baugino visai nu
traukti ketvirtadienių pasitari
mus, jei komitetas reikalaus 
savo. Bet komitetas pasiliko 
griežtas savo reikalavimuose. 
Tada viršininkai pašaukė po
liciją.

Komitetas šaukia vėl sustip
rinti pikietą prie raštinės, nes 
tik masių spaudimu pajėgsi
me išlaikyti laimėjimus.

Dresiu Išvežiotojai Šaukiasi 
Į Visus Paremt Streiką
Dresių išvežiotojai kreipiasi 

į visus dresmeikerius ir visus 
moteriškų drabužių siuvėjus, 
taipgi toj industrijoj dirban
čius keltuvų darbininkus ir 
trokų draiverius skelbti simpa
tijos streiką ir reikalauti pra- 
šąlinimo' gengsterių iš drabu
žių gaminimo distrikto.

Tuo tarpu kova yra įtempta. 
Gaujos gengsterių ir policijos

yra atsakomingu daugelyje 
atsitikimų, bet didžiuma iš ne
laimių atsitinka per neatsar
gumą pačių sužeistųjų asme
nų. Jie skersuoja gatves prieš 
signalines lempas, neskersavi- 
mo vietose; neša bundulius, 
skaito laikraščius arba šiaip 
sau užsimąsto, visiškai atsidė
dami ant operatorių išvengi
mui automobilių nelaimių. Vie
nas iš svarbiausių siekių

į siaučia drabužių distrikte. Ta- 
l čiaus nenugązdinti to teroro 
; pikietai masėmis veikia strei- 
, ko srityje. Policijos išardytos 
| linijos ir vėl susiformuoja. 
Penktadienį streikieriams pa
vyko sulaikyti keletą trokų, 
vežančių drabužius.

Apie 400 atskirų šapų pasi
rašė sutartį, tačiau tų šapų 
darbininkai sugrįžo į pikieto 

kovoti prieš nesitai-

Daugiau Maliorią Išstoja 
Streikan

Brooklyno maliorių streikas 
plečiasi. Penktadienį jau 4,000 
buvo streiko lauke. Virš 500 
darbininkų, susidėję į skrai
duolių būrius, skubino iš vieno 
darbo prie kito mašinose, iš
šaukdami streikan dar nepri- 
sidėjusius darbininkus. Pribu
vimas skraiduolių būrio dar
bininkams buvo ženklu mesti 
darbą. Kitos darbininkų or
ganizacijos pagelbsti jiems 
tamė darbe. 1 S • ‘ ’ j / ' k ♦ » 4 •

Daug atskirų bosų jau krei
pėsi į streiko komitetą, norė
dami pasirašyti sutartį, tačiau 
komitetas atsisakė rašytis su 
atskirais bosais. Jo tikslas iš
traukti visus to amato darbi
ninkus greičiausiu laiku, kas 
užtikrins pilną laimėjimą 
streiko. Streiko komiteto po
sėdžiai įvyksta kas dieną 4 
v. po piet, 142 Livingston St., 
Brooklyne.

joj raportuos vienas iš delega
tų, ką tik buvusių Lietuvoj. 
Tad ne tik organizacijų dele
gatams, bet ir svečiams bus 
įdomu dalyvauti.

Advokatė Baušiutė Rašo 
Iš Maskvos

Advokatė Sabina Baušiutė 
(Bush), iš Lawrence, Mass., 
kuri nuvyko į Sovietų Sąjungą 
prieš porą mėnesių, rašo iš 
Maskvos. Jinai ten ketina pa
silikti ilgesniam laikui. Mies
tas jai labai patinkąs ir pat
sai gyvenimas žavėte žavėjąs. 
Jos platesnis laiškas (anglų 
kalboj) tilps sekančiam an
gliškam “Laisvės” skyriuj.

lando, kuris atstovavo Ameri
kos lietuvius . Išeivijos Kon
grese, Kaune, ir plačiai susi
pažino su Lietuvos darbinin
kų ir valstiečių gyvenimu. 
Mažeika grįžta iš Lietuvos 
šiandien, laivu Champlain.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Pranciška Pilauskaitė, 70 

metų, 380 So. 3rd St., mirė 
rugpjūčio 29 d. Laidos rugsė
jo 2 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi .graborius J. Garšva.

Svečias iš Hartfordo

Pikietuos Italy Konsulatą

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Pcrsitikrinsit

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 
SAVININKAI J. P. MARGIUKAI
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Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

Si

H

gurno biuro yra mokinti publi
ką pratintis prie didesnio at
sargumo skersuojant gatves ir 
priversti draiverius palaikyt 
savo karus gerame mekaniš- 
kame stovyje. Geri breikiai 
išvengia daug nelaimių. Yra 
nepasisekimų, kada automobi
lius nevažiuoja, bet yra dide
lė nelaimė, kada jis nesustoja.

Mūsų lokalinę stotis Stagg 
St. ir Bushwick Ave., kppian- 
doj Kapitono W illiam 
Murdoch, yra atlikusi gerų pa
vyzdžių sumažinime nelaimių. 
Rekordai rodo nelaimių suma
žėjimą gatvėse ant 47 nuo
šimčių laike pirmųjų šešių mė
nesių 1935. Tas yra žymėtinu 
pagerėjimu, atsižvelgiant į su
sigrūdimą, blogas gatves ir pa
daugėjimą skaičiaus vežimais 
keliavimo tom vietom.

Šios stoties policija, 85th 
Pr'encinct, ragina šio laikraščio 
skaitytojus laikytis atsargu
mo, kada važinėjat ar vaikš
čiojat gatvėmis. Motinos mo- 
kinkit savo vaikus, būt atsar
giais žaidžiant; kur tik gali
ma, naudokit žaislavietes 
(play grounds). Neleiskit ma
žiukų ant gatvių, kur yra vi
suomet pavojus mirties ar pa
vojingo sužeidimo.

Šalpos Biuras Užsiautė 
Policiją Ant Komiteto

Ketvirtadienį Veiklos Komi
tetas, su skvo pirmininku L. B. 
Smith priešakyje, nuėjo į Cen- 
trdlį šalpos Biurą, 902 Broad
way, tartis įvairiais bedarbių 
reikalais. Komitetui pavyko 
išgauti kai kuriuos laimėjimus. 
Mrs. Blitzer, šalpos Biuro di-

sau- linijas,
kančius fabrikantus ir prida
boti, kad pasirašiusieji sutar
tis neskebautų prieš tebestrei- 
kuojančius.

Streikieriai pasipiktinę ILG 
WU Draiverių Lokalo 102 vir
šininku Saul Metz, kuris 
nors prižadėjęs, bet nieko ne
daro padėti streikieriams. Jau
čiamas gana šaltas atsinešimas 
į streikierius ir iš daugelio ki
tų ILGWU viršininkų.

Skubina Išmokėt Algas
WPA darbininkai savo sta- 

pičiais įvarė nemažai baimes 
Johnsonui ir jo .klapčiukams. 
Penktadienį jisai kalbėdamas 
per radio ramino darbininkus, 
kad jie tuojau gausią pirmą 
čekį ir kad kitas būsiąs išmokė
tas ne vėliau 14 dienų. Taipgi 
planuojama pakelti algas 10 
nuoš. Ot ką gali padaryti net 
tik kelhf valandų sutartingas 
protestas!

Antanas Navickas, gyvenąs 
296 Hudson St., Hartford, 
Conn., senas “Laisvės” skaity
tojas, šiom dienom vieši pas 
savo gimines Long Islande. Ti
kisi pasimatyti su savo drau
gais ir pažįstamais.

Mūsų Savaitinis 
Kalendorius

Aido Choro Dramos Grupė 
šaukia grupės narių ir visų su- 
siinteresavusiū drama Brook
lyno menininkų susirinkimą 
šiandien, 2, įrdgsėjo, • 7 v. va
karo, “Laisvęs’l name;

‘ ALDLD Moterų Komitetas 
šaukia visas Brooklyno lietu
ves moteris išgirsti svarbią prė- 
lekciją moterų sveikatos klau
simu, ir pasikalbėt kitais mo
terims svarbiais klausimais. 
Prelegente bus d. E.‘Vilkaitė, 
baigusi ir praktikavusi slaugės 
mokslą New Yorko ligonbu- 
čiuose. Įžanga veltui. Įvyks 4 
d. rugsėjo, 8 v. vakaro, “L.” 
svetainėj, 419 Lorimer St.

rektoriaus pagelbininkė, priža
dėjo, kad perkelti ant WPA 
darbų bedarbiai bus šelpiami 
per tris savaites po paskyrimo, 
kol gaus iš ten algas. Atsitiki
muose, kur WPA algos ma
žesnės, už gautąsias iš šalpos 
įstaigos, galėsią paduoti apli
kacijas šalpos Biurui dapildyti 
nedateklių. •
- Taip pat prižadėjo įsteigti 
medikališkus ir dentisterijos 
departmentus. Sąryšyje su pa
vienių perėjūnų padėtimi, su
tiko įsteigti bendrą komitetą 
ištyrimui padėties.
.-..Tačiaus dar nebaigus aptar
ti reikalus šalpos Biuro virši
ninkai norėjo apleisti susirin
kimą. Komitetas užprotestavo.

Pradėjo Rinkimą Kampaniją
Ketvirtadienio vakara “Lais

vės” svetainėj įvyko Williams- 
burgo organizacijų konferen
cija rinkimų klausimu. Lietu
vių organizacijų mažai atsto-' 
vauta. Gal būt trumpu laiku 
buvo šaukta konferencija? 
Nutarta įsteigti visuose rinki
mų, distriktuose rinkimų ko
mitetus iš tos apielinkes or
ganizacijų ir dėti pastangas 
įtraukti į darbą dar neprisi- 
dėjusias organizacijas. Dele
gatai pasiėmė dėžutes ir blan
kas parinkimui aukų vedimui I 
rinkimų kampanijos, nes be fi
nansų darbas negali būt tinka
mai vedamas.

Ką tik sugrįžę iš Lietuvos 
delegatai, F. Abekas ir J. Ma
žeika, raportuos apie dabarti
nę padėtį Lietuvoj. Kaip ma
tėme’ spaudoje, vyksta valstie
čių išstojimai-streikai ir dele
gatai galės plačiai paaiškinti 
priežastį tų išstojimų. Jiedu 
buvo pasiųsti atstovauti Am. 
liet, darbininkus “Viso Pa
saulio Lietuvių Kongrese.”

Raportas įvyks ketvirtadie
nį, 5 rugsėjo, 7 :30 vakaro, L. 
A. Piliečių Kliubo salėj, kam
pas Stagg ir Union Avenue, 
Brooklyne. Įžanga veltui.

Antros prakalbos įvyks So. 
Brooklyne, penktadienį, 6 d. 
rugsėjo, 7:30 valandą vakaro, 
Darbininkų Centre, 723-----5th
Avė., prie 23rd St.

—i—

Ex-Kareivių Lyga Atėmė 
Posto Čarterį * •

Paaiškėjo, kad tūlas Char
les W. Huff ir jo žmona nau
doja eks-kareivių organizaci
jos postą 219 niekinimui dar
bininkų judėjimo ir jo vadovy
bės. Jisai ne kartą parodęs sa
vo nusistatymą prieš ateivius, 
žydus ir negrus, ypatingai dar
bininkų vadus ir komunistus. 
Kada tas buvo jiem pastebė
ta, tai jiedu pasitraukė iš or
ganizacijos ir su savim nusinę? 
šė posto čarterį. Dėlto ALtįįS 
turėjo panaikinti išduotą čaf-

, J UB

Penktad. vakarą, 6 rugsė
jo, Williamsburgo jauni dar
bininkai ir studentai ruošia pa
radą ir demonstraciją mobili
zacijai šios apielinkes gyven
tojų apvaikščioti Jaunimo Die
ną ir protestuoti prieš karą 
ir fašizmą. Plačiau bus pra
nešta vėliau. Tuo tarpu visų 
pareiga mobilizuoti spėkas 
tam paradui.

Sekmadienį, 8 rugsėjo, 10 
v. ryto, Piliečių Kliube šaukia
ma labai svarbi konferencija 
prieš karą ir fašizmą, už be
darbių šelpimą, už ateivių tei
sių gynimą už unionizavimą 
darbininkų ir už Lietuvos dar
bo liaudies teises. Konferenci

Protestuodamos Mussolinio 
karo planus prieš Ethiopiją, 
New Yorko darbininkų orga
nizacijos kasdien pikietuoja 
Mussolinio konsulata, 134 E. v j
70th St. Am. Lyga prieš Ka
rą ir Fašizmą pradės kasdie
ninį pikietą trečiadienį, 4 rug
sėjo. Lygos New Yorko mies
to komiteto sekretorius pareiš
kė:

“Darymui bendro fronto 
prieš Mussolinio karo planus, 
mes negalime laukti dienos’ 
kada Ethiopijos ir Italijos 
žmonės pradės pūti Afrikos 
saulėj.”

IWO ketina sudaryti ypatin
gai stiprų protesto pikietą 
ketvirtadienį, 5 rugsėjo, taip
gi dalyvauti pikiete per visą 
protesto laiką. Lietuvių orga
nizacijose taipgi reikia pas
varstyti šį klausimą.

Trumpos Žinutės
Taisydamas šaldytuvą Wm. 

King tapo eksplozijos pri
lenktas iki netekimo sąmonės. 
Jo lempa padegė išsiveržusį 
gasą, kuriuomi pripildoma dū
dos elektriškuose šaldytuvuo
se.

John Adam Ulrich, 16 metų, 
buvęs augalotas ir buinus vai
kas, mirė keista kraujo nyki
mo liga vadinama leukemia. 
Jis sirgo 3 mėnesius. Jam lei
do sveiko kraujo 8 kartus, bet 
neišgelbėjo.

Miesto viršininkai svarsto 
atidėti pradėjimą mokyklų se
zono del siaučiančio paraly
žiaus. Ketvirtadienį užregis
truota 63 susirgimai, kas su
daro šiems metams viso 1,007.

Miesto policijos viršininkas 
reikalauja, kad miestas padi
dintų policijos sąmatą dar 
$3,786,615 ir policijos de- 
partmentas galėtų samdyti 
1,387 policistus daugiau, ne
gu dabar, samdo. .

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

Gengsteris Pašovė Jaunuolį
Ketvirtadienį 35 areštuoti 

suknelių išvežiotojų streike. 
Jaunuolis Charles Robinson, 
telegramų nešiotojas, tapo pa
šautas, kada jis sustojo pažiū- 

| rėti susikirtimo. Jį pašovė gin
kluotas gengsteris, pastatytas 
vieton streikuojančio darbinin
ko operuoti troką prekių už- 
streikuotai kompanijai. Polici
ja vargiai išskirstė tūkstančius 
pasipiktinusių darbininkų. Šo
vinio kaltę bando suversti ant 
vieno iš pikietų.

Pikietas tęsiamas dieną ir 
naktį. Unijistai pristato pavar- 
gusiems pikietams kavos ir už
kandžių taksėmis, kurias sutei
kia simpatingi taksi draiveriai. 
Keli šimtai fabrikantų jau pa
sirašė sutartį su unija.

Svarbi Brooklyno Lietuvių 
Konferencija

O r g a nizacijos rūpestingai 
rengiasi ir renka delegatus 
svarbiai Brooklyho ir priemies
čių konferencijai, kuri įvyks 
8 rugsėjo, 10 vai. ryto, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj, 
80 Union Ave., Brooklyn.

į Kaip matoma, iš jos progra
mos, tai ji labai pritaikyta 
šiam momentui, kuomet karo 
pavojus grūmoja ir net patys 
kapitalistai atvirai kalbą už 
greitą pradėjimą karo. Pro
grama yra sekama:

1. Kova prieš karą ir fašiz
mo pavojų.

2. Kova už bedarbių pašal
pą, socialę apdraudą ligoje ir 
senatvėj.

3. Už lietuvių darbininkų 
I organizavimą Į unijas ir uni- 
' jų vienybę.

,4. Už sveturgimių teisių gy
nimą, kova prieš deportacijas 
ir diskriminacijas.

v 5. Už pagelbą Lietuvos dar
bo liaudies, už civiles teises, 
organizavimąsi, s u s i r inkimų 
laisvę, spaudos ir žodžio lais
vę.

Visos ‘ organizacijos, kurios 
sutinka su minėta bendro vei-

Nukritęs nuo 4 austų namo 
stogo, 539."Bergen St., Brook
lyne, 8 metų vaikas pakilo ir 
norėjo eit namo. Pašauktas 
policistas tačiau vaiką sulai
kė ir liepė gulėt. Nuvežus li
goninėn surasta . pramuštas 
galvos kaušas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteriške pri

žiūrėti vaikutį 5B metų. Darbo išly
gos tokios: Jei prižiūrėtų tik ketu
rias dienas į savaitę, tai mokestis 
po 50c į dieną ir vąlgis. Jokio dar
bo nereikės dirbti. Jei visam laikui, 
tai duodame valgį ir kambarį. Kreip
kitės sekamai: 192 So. 1st Str., ant 
pirmų lubų, Apart. 2.

(206-208)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio William Bla- 

žis, savo žvogerio, Povilo Walan- 
tavičiaus ir savo moters ir dukters, 
Alice Bložienes ir Emma Bložiutės. 
Meldžiu jų pačių atsišaukt arba kas 
žinote kur jie randasi praneškite, už 
ką būsiu dėkingas. Turiu svarbių 
reikalų su jais. George Blažis, Gorod 
Poločk., 12 Distancija, Puti M.B.B.Ž. 
D., BSSR.

(206-208)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

^Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y. *

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižei d avi

mo Žiedų

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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.

I CHARLES UP TO-DATE
I BARBERSHOP
B K. Degutis Savininkas
| PASIDABINKITE
B ’ Visi ir visos kviečiami atsilan- 
B kyti į šią naują vietą. Susipa- 
B žinkite ir pasidabinkite savo 
B plaukus ar veidą.
B 100 Union Ave., Brooklyn
B Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. STagg 2-3438
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bro ckheimer’s Sons, Ino.

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.

Setų $10.00 ir augštyn. “ 
Specials nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštytoms 

ir kitokioms parems 
Saukit* dieni ar .naktį

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J&- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n lai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėšlažarnSs U-

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK__  -
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




