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AMERIKA ŠVELNINA 
ŠNEKį APIE SSRS

Bet Pakartoja, kad Sovietai 
Turėjo Neleist Kominterne 
Kalbėt apie Kovas Amerikoj

WASHINGTON.—Jung
tinių Valstijų užsienių rei- 
kalų ministeris Hull išleido 
pareiškimą spaudai, kur jis 
teisina savo valdžios pir
mesnę aštrią protesto notą 
Sovietams.

Dabartinis pareiškimas 
yra. švelnesnis už tą protes
tą. Tačiaus ir dabar Ame
rikos valdžia tvirtina, būk 
Sovietai sulaužė 1933 m. 
lapkričio sutartį su šia ša
lim; o jie, girdi, ją sulaužę 
tuom, kad leido Amerikos 
Komunistų Partijos delega
tam kalbėt Komunistų In
ternacionalo Kongrese apie 
Amerikos darbininkų reika
lus ir kovas.

Bet tuo laiku, kai ši su
tartis buvo daroma, Sovietų 
užsienių reikalų komisaras 
Litvinov savo pasikalbėji
me su žydų socialistų dien
raščio “Forward’o” atstovu 
pareiškė, kad Sovietų pasi-1 
žadėjimas nevest propagan-;

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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Amerikos Darbin. DelegatusEthiopijos Žibalu NESIKIŠT Į KARA 

TARP KITU SALIU
WASHINGTON.—Prezi

dentas Rooseveltas pąsirašęj
Anglija Veidmainiauja, Neva Protestuoja prieš Neturint Tautimnkę-^pi^ Paąe^mib‘Tūkstariči8įUetuvos^Darbini^fi;ĮĮ

Haile Selassie Sutartį su Angly Kapitalistais I -Į JT J • •* T T I .J • • i ~ ..... ....................................................................’ ‘
f d t r mą, kad Jungtines Valstijos

iki 1936 m. vasario men. tu-
Angly Politikam Atrodo, kad Amerika Perdaug Didelę Dalį Į ri laikytis nuodaliai nuo ka 

Gauna Ethiopijoj; Italija Juo Labiau Grasina Ethiopam
LONDON.—Anglijos vai- turtų, o Anglijai tenka per- 

džia neva užprotestavo, kad : mažas kąsnis.
Ethiopijos valdovas Haile
Selassie perleidžia pusę sa- tuo protestu polifikieriauja 
vo krašto išnaudoti Ameri- kad pataisyt savo “garbę’ 
kos Standard Oil Komp. ir 
tūlai Anglijos kapitalistų 

I grupei. Anglija būk reika- 
dos prieš Amerikos surėdy-ka.d Haile Selassie pa- 
mą visai nepaliečia veikimą įpaikintų šią sutartį delei 
Komunistų Internacionalo i Ethiopijos gamtos turtų is- 
bei jo Partijų. Panašus Į naudojimo. Anglų vyriau- 
Litvinovo atsakymas buvo!sy^e nuduoda, būk jinai 

nieko apie tą biznj nezi-

Antra vertus, Anglija su

Tautų Lygos Tarybos susi
rinkime šį trečiadienį. Iki 
šiol, mat, Anglijos diploma
tai lošė, būk 'jie tik giną 
Ethiopijos :
bę nuo Italijos ir būk patys 
nenorį grobti tą kraštą., Bet 
dabar ima Anglų kapitalis
tai išvien su Amerikos Roc- 

nojo pirm sutarties pasira- jkefelleriais ir padaro sutar-į 
šymo tarp Haile Selassie ir 

Kad sutartis tarp_ Ameri- minimų kapitalistų.

duotas ir “Daily Workerio” 
korespondentui.

kos ir Sovietų neapėmė Ko- ■ 
munistų Internacionalo vei
kimą bei Amerikos Komu
nistų Partijos darbuotę šio
je šalyje, apie tai rašė tuo 
laiku Londono “Times,” 
New Yorko “World-Tele
gram” ir kiti laikraščiai. 
Vadinasi, Roosevelto val- 

* džia tatai puikiai . žinojo, 
tuo kartu nieko del to ne
sakė ir. tik paskutiniu lai
ku sugalvojo grūmojančiai 
protestuot Sovietam.

Nežiūrint savo protesto 
ir stipraus Sovietų atsaky
mo į jį, Amerika, kaip spė
ja daugelis kapitalistinių 
laikraščių, dar nenutrauks 
politinių ryšių su Sovietais 
bent dabar.

Mes suprantame, kad ma
siniai darbininkų ir inteli
gentu protestai verčia Roo- 
seveltą darvt žingsnį atgal. 
Tuom išaiškinamas yra ir 
švelnesnis tonas dabartinio 
Amerikos valdžios pareiški
mo “publikai”.

Pranešama, kad Anglijos 
valdžia protestuodama nu
rodo, jog dabartinė Selas
sie’s sutartis su tomis kom
panijomis laužo 1906 metų 
sutartį, kuri buvo padaryta 
tarp Anglijos, Franci jos ir 
Italijos del Ethiopijos iš
naudojimo.

Ethiopijos valdovas atsa
ko, jog 1906 metų, sutartis 
nėra jam privaloma, kadan
gi ji f buvo padaryta be Et
hiopijos žinios ir sutikimo.

Yra spėjimų, jog Anglija 
gal protestuoja ir todėl, 
kad Amerikos Standard Oil 
Kompanija gauna perdide- 
le dalį Ethiopijos gamtos 

*1 ■- ■■■■■■■ .I II I... ■ I I.

Pats Sau Peiliu Padarė 
Dvi Operacijas

rų tarp kitų šąlių ir neleist 
iš Amerikos vežt ginklus ir 
kitas karo priemones ka- 
riaujančiom šalim. Bet to
kios karo reikmenos, kaip 

[geležis, automobiliai, bovel- 
„ i na, aliejus ir kt. nėra drau

džiama jom vežt.
Tas kongreso nutarimas 

įgalioja' prezidentą perser-

Sveikino Delegatus, Stovinčius už lietuvės Žmonių Demokratines Laisvas . j ■, 
Darbininkai Atsiuntė Atstovus iš Klaipėdos ir ŠiauliŲ, Nors' ueg^t^'pa^uHnę "rient.fll 

n v> . • • n . . — w rt ... «... r. -1 w . 1 L - A . 4Fašistai ir Sudraskė Jų Surinktus Darbininkų Parašus' >
Amerikos darbininkų de

legatų ir Kauno fabrikų 
darbininkų stiprus bendras 
frontas prieš tautininkų fa
šistinį režimą sužadino visą 
Kauną ir Lietuvą kalbėti už 
atsteigimą žmonių elemen
tarių teisių krašte. Cleve-

k Tie tik gina gSt ši.os šalies Piu?čiuv?> k„ad| lando suvažiavime nustaty- 
nepriklausomv- r?e^e^.autų kariaujančių ša- tos gairės: (1) Demokrati-

tį per bendrą savo tarpinin
ką Rickettą su Haile Selas
sie del išnaudojimo Ethiopi
jos žibalo šaltinių ir kitų 
gamtos turtų. Taip dingsta 
Anglų bešališkumas, “idea
liškas” Ethiopų gynimas. Ir 
net kapitalistiniai laikraš
čiai atvirai rašo, jog Ethio
pijos1 klausimas “pasmirdo 
aliejum.”

Francija '” jaučiasi nu
skriausta tokia ■ ant greitų
jų padaryta sutarčia. Mus
solini gi dar pikčiau riau
moja. Jis šaukia, kad Ita
lija nepaisys jokių Anglijos 
ir Amerikos kompanijų 
“triksų” su Ethiopų valdo
vu, o ims ginklais visą Et
hiopiją į savo rankas.

PHII.ADELPHI.IOS “LAISVĖS” HKN1 
KAS BUVO MILŽINIŠKAS

lių laivais, ir jeigu tais lai
vais keliaujant atsitiktų 
jiems kokia nelaimė, už tai 
Amerikos valdžia neims jo
kios atsakomybės.

Italija Pasiuntė dar 
200 Bombelių Afrikon
NEĄPOLIS.—Laivu “Ir- 

cania” Mussolini pasiuntė 
dar 200 savo jlektuvų-bom- 
bininkų į Italijos kolonijas 
rytinėj Afrikoj karui prieš 
Ethiopiją. į

kitų žudynę. O tai skerdy-. 
nė del kapitalistų naudoki i ’: 
Prieš karą ir už taika mes 
matome stovinčia SSSR. 
Mes pasižadame, kad stosi
me kartu su kitais darbi
ninkais gynimui darbininkų 
reikalų. Baigdami sveiki
nimą. mes spaudžiame jum 
broliška ranką ir tikimės, 
kad apie mūsų priespaudą 
ir vargus bus paskelbta pla
čioje spaudoje.

Mes, karo aviacijos darbi
ninkai, bendrai apsvarsčius 
mūsų reikalus, nutarėm pa
siųsti sveikinimą visiem de
mokratiniam d e 1 e g a taml 
Kadangi neprileido mus as
meniškai pasveikinti jūsiį1 
Kongreso, tai siunčiathe 
raštiška pasveikinime Ame- 1 
rikos Darbininku Delegaci- 
Jai. . . J;';!

kortelių.
O kokios sąlygos pastaty

tos mūsų ateičiai? Darbi
ninkų vaikai dideliais nuo
šimčiais serga tuberkuliozu 
(džiova). Ligonių kasos vi
sai atsisako tokius vaikus 
Vežti į vaikų kolonijas pa
taisymui jų sveikatos, jau 
nekalbant net apie sanatori
jas, kurių Lietuvoj labai 
mažai.

Darbininkų vaikai neturi 
galimybės lankyti mokyklų, 
nes didelė dalis bedarbiai, o 
ir dirbanti su mažom algom 
neįsigali nupirkti reikiamas 
drapanas, nupirkti jiems 
knygas. O jeigu ir lanko 
darbininkų vaikai mokyklas 
neapsirėdę ir tinkamai ne
pavalgę, peršąlą ir suserga.

Nelengvesne priespauda | 
ir mūsų darbininkei mote
riai. Jai tenka dirbti ,ly- 
gįąi, jei ne daugiau, kaip 
v^rui. Dažnai dirba po 10 
valandų j dieną ir daugiau, 

|O;Atlyginimą gauna perpus 
mažesnį—jų algos tarp 1 ir 

. pušfes iki 3 litų į dieną.. Gi 
grižus iš darbo,- jinai turi 
sutvarkyti namus.

čia turime pažymėti, kad 
nėra galimybės visus faktus

nes laisvės; (2) Amnestija 
antifašistiniam kaliniam; 
(3) Kova prieš fašizmą ir 
karą; (4) Veikimas už soci- 
alę lygybę išeiviam įvairiose 
šalyse ir (5) Už socialį 
draudimą nuo nedarbo, pa
bėgimo ir senatvės cemen
tavo į liaudies frontą komu
nistinius, socialdemokrati
nius, liaudininkiškus ir net 
krikščionių demokratų įta
koj esančius žmones.

■ c Klaipėdoj darbininkai atr 
4ąikė susirinkimą ir bėgyje 
kelių dienų sųmko šimtus 
p^ąšą^syęikinįfhų.’ $ąšį- 
.sfąi dąlį tų. parūšų pagrobė 
'ir! sunąikmo. • j; .■ - .
KARCt ori aivininkys 
Tgs DIRBTUVES DARBI

N1NĖŲ' SVEIKiNlMAS 
. M^šAviacijos Dirb- 
tuyeš ^arbinintai syeiki- neitt MiUljnyucB V1OUB 
name Tbažapgiuą ^elegaĮiis aprašyti, kurie mus slegia, 
pasadlip Lietuvių Kongreso. -
.. ^1v®v9n.ai?le K,s.’ PaJahg!e-, kas tokias vietas, kaip Dar- 
ji darbininkų delegatai, at- bo Atstovybės, Ligonių Ka-

ir Inspekcijos. Turėda- 
~, mi šiltas vietas, jie negina 

mūs reikalus, o eina išvien 
su darbdaviais. Ir kreipian
tis pas juos darbininkas, 
kad išrišti konfliktą su 
darbdaviu visuomet lieka 
nepatenkintas.

Todėl mes reikalaujame:
1. Kad būtų Lietuvoj įve

sta pilna demokratinė lais
vė ir atstovai į seimą būtų 
’'Al’Ė'duoU laisvė

SS”■Us kžyįo-s Už Ž.Sta-1 •»*! d.rbmiafeT;
dieWio dWš mota ’tik Už |?inkam kurti profesines sį. iin)ų j^onės “Ųiana”; (19);' 
septyniąš vdlanda$, o* karo JUTJg°s.'
artilerijos darbuos už tą pa-' \’ ,nu0 
čią dieną moka už 8 valan- darbininkų; visokie mokes- 
das, gi dirba taip pat tik 7 
valandas, z, j (,

Pas mus išrenka į Ligo
nių Kasas nuošimtį (pilną 
mokestį),, bet jeigu darbi
ninkas ar jo šeimos mary s 
suserga, tai turi mokėti po 
vien^ litą už vaistus. Be 
to, einaht pas daktarą, rei
kia pačiam darbininkui ar
ba šeinąos nariui pirkti tam 
tikrus ženklelius ir mokėti 
po 20 centų. Netaip senai 
tie ženklai kainavo tik 5 
centai. į

MaŽaį to, dar norima įve
sti įstatymą ąpribuoto gy
dymo kortelių išdavimo 
skaičių, būtent 6 korteles į

’S
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DARBININKŲ DELEGA-1 
CIJOS PAS MŪSŲ 

DELEGATUS
Daugiau sveikinimų tilps 

kitoj dalyj mūsų spaudoj, o 
Čia tik pažymime, nuo kurių 
įmonių darbininku delegaci
jos pas mus lankėsi.

Iš Kauno Įmonių: {1) 
Ka^o Aviacijos ir dirbtu
vės; (2) Metalistu (gele
žies) įmonės — “Nerio”; 
(3) Betono darbininkų; (4) 
Odos 6 įmonių bendros de
legacijos: (51 Akcinės Ben
drovės “Audimas”; 6) nuo 
įmonės X (vardas pralei
džiamas del rimtu priežas
čių); (7) mechaniškos au- ■ 
dyklos “Boston”; (8) įmo
nės dirbtino šilko; (9) Tar
naičių ir tarnautojų; (10) 
Staliu-dailydžių; (11) Mai
sto Bendrovės “Maistas’*; 
(12) Akcijinės Bendrovės 
“Parama’’; (13) Lithografų 
darbininkų; (14) SpauštU-

Italija Mikliną 60 Sub
marine prieš Anglus

! PARYŽIUS. — Francūzų 
dienraštis “La Matin” pra- 
neša, jog Mussolini1 įsakė 
pasiųst 60 Italijos sUbmari- 
nų (pojūrinių laivų) į savo 
karo laivyno manevrus, da
romus ties pietine Sicilijos 
salos dalim. Į tą sritį taip
gi telkiama daugiau Italijos 
karo lėktuvų. Daroma pra
timai, kaip užkirst kelią 
Anglijos laivų praplauki- 
mui tarp Sicilijos ir Afri- 

;kos, jeigu kiltų Italijos ka
ras su Anglija.

Šie Italijos laivyno ir or- 
laivyno manevrai esą Mus- 
solinio atsakymas į Angli
jos karo laivų pasiuntimą į 

I Raudonąsias marias. Tomis 
mariomis Italija laivais pri
veža savo kariuomenę ir 
ginklus į Italų valdomą ko-

Valdžia paėmė į savo ran-

vių Kongresą, ir kviečiame 
jus pamatyti mūsų gyveni
mą ir skurdą. Sunkumus 
tenka pasakyti jums, mielio 
draugai. Žiauri priespauda 
yra uždėta ant mūsų.
. Mūsų dirbtuvėj dirba apie 
150 kvalifikuotų darbininkų 
ir civilių tarnautojų, kurių 
apie pusė yra padieniui 
samdomi. Uždarbis nuo 
5.40 litų iki 8 litų į dieną, 

kai atlieta vienodą darbą ir , . d

Į Philadelphijos draugų talikų, būrelis “opozicijos” 
draugų ir net socialistų. To
kią publikos sudėtį taipgi i 
reikia laikyti ženklu didė
jančio žmonių traukimo į 
bendrą frontą su revoliuci
niais darbininkais.

Pikniko programa išpil
dyta kaip buvo skelbta. 
Apie laimėjimus prie įžan
gos tikietų ir kitką bus pas-

philadelPhie-lloni^
čiams priklauso didelė pa- ~ t P BT i i n i 
gąrba už tokio pavyzdingo PateFSDlIj; N. J.—Drg. J.
masinio pikniko suruošimą v •! n v*
savo dienraščio paramai. IViaZClKOS I F<U1CS11I1<IS 1S i r*.

surengtą “Laisvės” naudai 
pikniką pereitą sekmadienį, 
Westville, N. J., suplaukė 
darbininkiškos publikos net 
daugiau, negu į pernykščią 
philadelphiečių milžinišką 
pikniką.

šiemetinis piknikas visais
CHICAGO, Ill. — Keli atžvilgiais puikiai pavyko, 

menesiai atgal cechoslova Tūkstančių žmonių aptar- 
kas George Pajala, 45 me- navimas piknike šį kartą 
tų amžiaus, peiliu pasidarė buvo dar geresnis negu bet 
sau vieną vidurių operaci- kada pirmiau. ’ . . . <
ją ir sugijo. Dabar jis, jau
sdamas skausmą žemutinėj 
pilvo daly j, prasipjovė 4 
colių skylę, išsitraukė pro 
ją kelis coĖus žarnos ir iš
pjovė tą jos dalį, kuri jam 
atrodė nesveika. Bet be- 
bandydamas pats žarną su
lopyti ir atgal į vietą ją

Pikniko dalyviai suvažia
vo šimtais ? automobilių ir 
desetkais busų. Tarp pikni-

4. Kad < būtų nuimti ? nuo

rių ir auto. darb.: 
Įmones Bekora ; (17) Kfe-

j Kojirįių ir trikotažo jriioriČs 
“Sylvia”: (20) ČekiŽH^g 
'darbininkų ,ir amatmnkų;'kuotojų buvo ir šimtai ka- Ačiū ir yisiemfr dalyviams. | 

K ninlflrai l/iroLrunm n**iAo UiHnirm Pnlililra I
; ALDLD 84-tą kuopa ren

gia prakalbas .šeštadienį, 
rugsejo-Sept. 7 d., po num. 
62 Lafayette St. Pradžia 
kaip 7 vai. vakare. Kalbės 
d r g. J. Mažeika, clęvelandie- 
tis, kuris tik ką sugrįžo iš 
Pasaulinio Lietuvių Kon
greso, įvykusio Kaime.

Visi sueikite išgirsti pra
kalbas su pranešimais apie 

CAPE TOWN, Afrika.— i to kongreso tarimus ir apie 
Laivakroviai atsisako kraut kovos už pilietines laisves 
šaldytą mėsą į Italijos lai-j Lietuvoj.
vus, kurie tą mėsą vežtų į * Apart drg. Mažeikos, bus 
Eritrėją. Ji būtų naudoja- vietinių kalbėtojų.
ma maitint Italijos armiją 
karui prieš Ethiopiją.

Kataliką Vyskupai prieš Hitlerio Politiką
• •• 1 , •. . t. ‘ t'

BERLYNAS. — Katalikų 
. x v . . - .kunigai bažnyčiose pereitą
įstumti, žmogus jau ne ture- ĮSekmadienį visoj šalyj per- 
JO pasisekimo, nusilpo ir tu-|skaitg Vokietijos kataliku 
rejo šauktis gydytojo kuris vyskQpų pareiškimą prieš 

lgOnl‘ hitlerininkų s k 1 e i d ž iamą 
_ pagoniją. Tą pareiškimą 

Pajala pats sau darė, ope- padarė vyskupų susirinki- 
racijas todėl, kad pinigų mas Fuldo rugpj. 20 d.

rėjo šauktis gydytojo, kuris vyskupų pareiškimą prieš
. nę. Ten jis sugysiąs. pagoniją. Tą pareiškimą

ganizaęįjų, atmesti nazių 
teoriją apie vedybas, “veis
les gerinimus” ir tt.

Sykiu vyskupai smerkia 
Hitlerį už jo sutarties lau
žymą su popiežium, kas lie
čia relįgine katalikam lais
vę Vokietijoj.

neturėjo gydytojam apmo
kėt.

PORT SAID. — Du Itali
jos povandeniniai laivai 
perplaukė Suezo kanalu, 
vykdami į Ethiopijos pašo- ščionių religija;

1 prie hitleriško jaunimo or-

Jie šaukia katalikus klau
syti dievo, o ne žmogaus, 
neskaityti pagoniškų nazių 
laikraščių, neiti į jų susirin
kimus, kur niekinama krik* 

nesidėti Visus kviečia 
KOMISIJA.

čiai, kurie kartais būna iš
rinkti net po trijų metų.

5i Kad būtų neatidėlio
tinai- paliuosuoti politiniai 
kaliniai.

6. Kad visuomeninėse mo
kyklose nebūtų vaikai mo
kinami religijos, o daugiau 
mokomi gamtos ir kitų 
mokslų.

7. Kad būtų panaikinti 
visoki iš darbininkų algų iš- 
s k a i č iavimai: pavyzdžiui, 
paskolos lakštai, ginklų fon
das ir kiti išskaitymai.

Bendrai išdėstyta mūsų 
sunkioji padėtis ir reikala
vimai dar reikalauja pride

gti, kad mes, Lietuvos darbi- 
metus vietoj buvusių 12 ninkai, matome, kad impe-

21) Kauno Bedarbių-Vyt 
ir Moterų; (22) Viešų dair Moterų; (22) Viešų dar- 
bu Marovelio kelio; (23) 
Akc. Bendrovės “Drobes^ 
(24) Kauno politkalinių gi* 
minių delegacija.

Iš Šiaulių odos darbinin
kų ir Klaipėdos Darbininkų 
Susivienijimo.

J. Mažeiką,

*

DARBO DIENOJ ŽUVO | 
100 ŽMONIŲ 

WASHINGTON. — Sek
madienį ir pirmadienį, per 
Darbo Dienos šventę, Jun\ r 
gtinėse Valstijose automo* a, 
bilių nelaimėse žuvo 100 j 
žmonių.
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Kaip Buvo Atidarytas “Visuotinas 
Lietuvių Išeivijos Kongresas”

Amerikos ir Kanados Darbininkų Deler 
gacija Buvo Bendro Fronto Certien- 
tuotojai Prieš Karą ir Fašizmą ir už 
Lietuvos Nepriklausomybės Išlaiky
mą. .,
Vitaitis, Trečiokas, šimutis, pralotas 

Krušas, kun. Briška, Pivarūnas ir Kar
pius, susivienijo su Smetona-tautininkais 
pult Lietuvos liaudį-darbininkus, valstie
čius ir darbo inteligentiją.

KAUNAS. — Rugpjūčio 11-17 dienas 
buvo ■ tautininkų-Smetonos valdžios me
džioklė ant tautinės vienybės šešėlio. 
Tariamo “Pasaulio Lietuvių Kongreso” 
tautininkai ir bijojo ir džiaugėsi juo. 
Kongresas daugiausia buvo rengtas del 
Amerikos lietuvių, nes Smetonos valdžia 
jų doleriais savo budžetą subalansuoja. 
Kongreso lygsvarį savo rankose išlaiky
ti Kauno tautininkai naudojo Latvijos 
delegatus, ^vo diplomatinius atstovus iš 
Pietų Ar* r ' Prijos, v 
glijos, D.U.L.R. komitetą ir paskaitinin
kus;

Kongreso išvakarėse baimė pripildė 
Kauno tautininkų širdis, nes jie iki penk
tadienio, rugpjūčio 9 d., nežinojo, kiek 
sur^ąkcionėjęs/Vitaitis, kiek bus jam ga
lim#, panaudoti Trečioką, Pivariūną kai
po yandenį fašistiniam malūnui ir kiek 
jiem, lėšuos krikščionim demokratam 
koncesijos. Koncesijų kortą savo ranko
se laikė Šimutis, kun. Briška ir pralotas 
Kntšas, kurie su savo nuosavais “Pecar- 
dais”—buvo atvažiavę.

Penktadienį, rugpjūčio 9 d., vakare 
tautininkų spaudos biuras su spaudos 
atstovais rengė pasimatymą. Ant ryto
jaus “Lietuvos Aidas” valdžios oficiozas 
Vitaičio ir jo pasekėjų atvaizdus sudėjo. 
Juos ir Šimutį išgyrė. Ten jiem iškėlė 
puikų balių ir apgesino valdžia savo krū
tinėj’ baimę, nes patyrė, kad iš vitaitinės 
tešlbš (taip išsireiškė juo nusivylę liau- 
dinftikai) galima nulipinti fašistinę ant
spaudą.

Sekmadienis
Prie Kongreso atidarymo visi rengėsi. 

Darbininkai iš 10 Kauno fabrikų suda
rytą delegaciją atsiuntė į raštinę Drau
gijos Užsienio Lietuviams Remti ir už
siregistravo Kongresą sveikinti. Advo
katas Skipitis, vyriausias Kongreso in
žinierius, kasdieną- laikė pasitarimus su 
tautininkų partijos viršūnėmis, kaip 
pulti Lietuvos darbininkus, kad jie ne
galėtų daryti įtakos į Kongresą ir kaip 
išlaikyti užčiaupus • burnas delegatam, 
nusistačiusiem prieš fašizmą.

Kongreso-atidarymas nustatoma 3:30 
por pietų sekmadienį, kad kuo mažiau
sia’duoti laiko pačiame kongrese ir pas
kui* užkamanduoti jo uždarymą ir eise
ną’prie “nežinomo kareivio” kapo, prie 
musėj aus, kur sudėta įvairių Amerikos 
Draugijų kukardos, uniforminės ^ermė- 
gOB’Jr tt.

Atidarymas, kaip ir visa Kongreso ei- 
ga-Įvyksta Valstybės teatre. Miesto sod
ne prie teatro susirenka apie trečią va
landą po pietų apie 2,000 žmonių, didžiu
ma darbininkai. Kriminalės policijos 
(žvalgybos) pilna. Iš vidaus tautininkai 
Skipičio ranka dirba, dalindami tauti
ninkų šulam ir jaunalietuviam tikietu- 
ktį, kr 1 į;ri užkimšti teatro fris .žale- 
rijas n v*aiį-pirmo augšto, 
ovacijas tautininkų (fašistų) partijos

Karas ir Orlaiviai
i i •

Eiriopija Gali Sudaryt 
1,000,000 Vyry Armiją
PARYŽIUS. — Karo ži- 

novų apskaitliavimais, Eth
iopija gali išstatyt 1,000,000 
kareivių prieš Italiją. Bet

pastatytiems sveikintojams ir. i bliautų 
prieš išsireiškusius už ?; demokratinę 
laisvę,
Kauno Darbininkai Pareiškia Solidaru

mą Priešf ašistiniam j Delegatam
Apie 3:30 vai. po pietų? darbininkų de- 

legucųos grumiasi prie teatro, reikalau
ja leisti Kongresą sveikinti. Policija 
stumdo darbininkus nuo takų. Priešfa- 
šistiniai Kongreso delegatai radosi tar
pe darbininkų sodne. Smetona 15 minu
čių pasivėluoja “globoti Kongresą.” Su
važiuoja ponai ministerial. Blizga jų ci- 
linderiai. Atūžia ir pralotai Krušai- su 
Peckardu. Kunigų su sutonais nesto- 
kuoja.’ Apsižvalgo, įtraukia kaklą ir ne
ria į teatro patalpą. Atvažiuoja ir Sme
tona “limozine.” Nėra mažiausių ovaci
jų jam. Niekas sodne jam neploja.

Kai Smetona užkėlė kojas ant pagrin
dų, tai tuoj orkestrą himną* užgriežė. Bet 
užbaigus griežti mažai kas jam plojo.- 

1 1 Smetona sakė Kongreso globojimo pra
kalbą. Po prakalbos tik keliom moterė
lėm ėmus delnais pleškinti ir porai pus- 
karininkų nuo* galerkos surikus “Valio 
tautos vadas!” niekas nepritarė ir mi- 
zernai baigėsi “prezidento palaimini
mas.”

Amerikos darbininkų delegatai neda
lyvauja iškilmėse ir pasilieka su darbi
ninkų minia sodne. Tuo laiku, kai ke- * 
liama “tautos vadui” valstybės teatre 
“ovacijos”, tai' siuvėjas E. Rinkevičius 
sodne iškelia raudoną vėliavą su užra
šu: “Laisve kaliniam anti-f ašistam!” 
Policija puola vaikiną, kuris pakėlė vė
liavą, stovėdamas tik apie porą pėdų nuo 
darbininkų sveikinimo komiteto ir Ame
rikos darbininkų delegatų. J. Orman pa
siskubino nutraukti areštuoto' ir polici- 
, - • J " kslą.

Antradienį Amerikos darbininkų dele- I 
gatų dalis nuėjo su protestu pas Kauno , 
kriminalės (politinės) policijos ?viršinin- 
ką Povilaitį del sekmadienį padaryto 
arešto miesto sodne. Viršininkas pala
kė, kad Rinkevičių paleis iš kalėjimo. 
Kiek patyrem, areštuotasis buvo paliuo- 
suotas. , . > ■ 1 - ■ ! : ' <

Suėjome į teatrą, nes turi prasidėti 
posėdis.' Ant Kongresb prirengta tūks
tantis fašistinių elementų, ir Skipitis jau 
tu ri sau j o j' prezidiumo - sų jaš^: - ;pr^lo tąĮ 
Krušą, Šimutį, Vitaitį, Trėcidl^ą^Katpų,' 
Augus.tinavičių, Ratilynaitį, save, ir pra
šo už juos balsuoti. Taip sudaro Kong
reso prezidiumą. Kongreso darbų tvar
ką visai neleidžia balsuoti, o pradeda 
kviesti sveikintojus, ministerių pirminiu- i 
ką Tubelį ir kitus. {

Pirmutiniai sveikinimai transliuojami 
po visą Lietuvą per radio. Bet atėjo ir 
tokių sveikinimų, kur iškėlė demokrati
nių laisvių obalsius, tas kirto į tautinin
kų politikos centrą. Kalbas, kaip- Stul
ginskio, buvusio seimo prezidiumo-pirmi- 
ninko, suteršė, o Sleževičiaus, liaudinin
ko ir Purėnienės, socialdemokratės kal
bas visai išjungė—netransliavo. Purė- 
nienei fašistiniai elementai kėlė lermą— 
trypė; kaip gyvuliai;

Darbininkų delegatam iš Kauno fab
rikų, kaip ir delegatam atvykusiem net 
iš Klaipėdos ir Šiaulių', neleido Kongre
so delegatų sveikinti. Įtempta ir nervin
ga, jaunalietuvių ir karinėm jėgom pri
slėgta pirmutinė Kongreso sesija užda
roma, Skipičiui komanduojant ir ragi
nant delegatus maršuotr prie- nežinomo' 
kario kapo, o' po tam' į surengtą Metro
poly j delėgatam'balių. , . . I

Amerikos darbininkų delegatai' tauti
ninkų valdžios surengtose iškilmėse iv 
sųrehgtam delegatų susipažinimo pokily- 
je Lietuvos (Metropolio) viešbutyje ne
dalyvauja. ; . ■ i .

; Tuoj po pirmos sesijos nutraukimo da
lis Amerikos darbininkų- delegatų grįžo 
į viešbutį Noblesse ir priiminėjo darbi
ninkų. delegdcijas iš fabrikų, kurios bu
vo* siųstos' sveikinti Kongrese delegatus, 
bet nebuvo prileidžiamos.

(Iš fabrikų delegatų sveikinimai, kaip 
ir komentarai ant sveikinimų, pasakytų 
Kongre/e pakeliant demokratinių lais-

.vaisiu;,,- ;elpa kitoj toje.)
Report. J. MLka.

Ethiopija turi 3j000 kul- 
kasvaidžių ir automatiškų 
šautuvų ir 200‘ kanuolių. 
Bet dauguma kanuolių yra 
nusenusios bei nudėvėtos;

Ethiopijos oro jėgos men
kos. Ji turi tik 13’ papras
tų, nekarinių lėktuvų.

Ethiopų valdžia teturi tik1 
350,000 naujoviškų jiem 
šautuvų^ Kiti 350,000 jos 
kareivių turės naudot nuse
nusius šautuvus; d likusims 
300,000 visai netektų šauna
mųjų ginklų;, jiems prisiei
tų kovoti tik peiliais ir dur- 
klais.

Pereitan karan imperialis
tai stojo veik neturėdami or- 
laivynų. 1914 metais, kada ka- 
■ as’ prasidėjo, tai visos kariau
jančios didžiosios šalys fronto 
turėjo 600 karo orlaivių ir 
1,000 rezerve. Bet kada karas 
baigėsi, 1918 metais, tai karo 
pozicijose jau buvo/ virš 10,- 
000 orlaivių ir apie 50,000 re
zerve.

Bet jeigu mes palyginsime 
karo orlaivius, kokie jie buvo 
1914 metais su 1918 metų or
laiviais,. tai1’ pirmieji atrodys, 
kaip žvirbliai' prieš vanagus. 
Gi jeigu mes palyginsime šių 
dienų karo orląivius su 1918 
metų orlaiviais,! tai prieš da
bartinius nieko nereikš 1918 
metų orlaiviai.

Baisi Orlaivių Gamyba
Vokietija 1914 metais turė

jo 300 lėktuvų, o 1918 metais, 
tai yra, karo pabaigoje 15,- 
000. Anglija karo pradžioje 
turėjo 272 karo lėktuvus, o 
karo pabaigoje 22,000 lėktu
vų arba 80 kartų daugiau, 
kaip karo pradžioje. Vokieti
ja pasigamino per visą karo 
laiką 47,500 orlaivių ir 44,000 
jiems motorų. Anglija per tą 
pat laiką pasidarė 47,873 or
laivius ir 52,598 motorus. Net 
atsilikusi Rusija ir tai karo 
metu pasigamino 14,880 orlai
vių ir 18,640 motorų.

Pereito karo pradžioje buvo 
tik žvalginiai orlaiviai, jie 
mažai buvo ginkluoti kulkas- 
vaidžiais. Tankiai į tokius lėk
tuvus pasiimdavo šautuvus ar
ba kulkosvaidžius priešo mu-. 
Šimui. Bet laike kpro atsirado 
visokį nauji tipai karinių orlai
vių : naikintojai, lengvi bom- 
bininkai; sunkaus svorio bom- 
bininkai ir kitokį.

Karo pradžioje orlaiviai 
turėjo tik po 60 arba 80 ark
lių jėgos po vieną motorą. Pa
baigoje karo jau buvo motorų 
po 300 arklių jėgos. Karo pra
džioje orlaiviai galėjo daryti 
tik apie 80 kilometrų į va
landą, o pabaigoje jau iki 
180 kilometrų. Karo pradžio
je bombas nešdavosi kelių sva
rų ir tankiai ranka mesdavo 
už orlaivio, o pabaigoje jau 
nešdavosi didžiules bombas ir 
svaidė pagalba prietaisų.

Karo pradžioje orlaiviai 
veikė skyrium, neorganizuotai, 
daugiausiai atliekant žvalgų 
pareigas ir kaip kur nume
tant bombų, gi pabaigoj jie 
turėjo išdirbę mūšių taktiką 
grupėmis ir pulkais, atakuo
davo armiją ir metė ant mies
tų bombas.

Orlaiviai Pirmiau ir Dabar
Palyginkime žvalginį karo 

lėktuvą, kuris buvo 1914 me
tais ir dabar, štai tas skirtu
mas.

1914 1934 
Motoras turėjo arklių jėgą 80 800
Galėjo vežti svainį 350 2,500 
Greitis mylių į valandą 60 200

Sovietų, Sąjungoje' elektros jėgos punktai įsteigti naudojimui javų suvalyme. Vis 
daugiku1 įrengiama elektrą gaminti stočių it vis' plačiau’ji naudojama;

Be apsistojimo mylių 80 1,000 
Galėjo iškilti metrų 1,000 9,000

Tokių lėktuvų, kaip naikin
tojai, lengvi, vidutiniai' ir sun
kūs bombiniai, torpedų svai
dyto jai ir eilės kitų dabartinių 
karo orlaivių tada nebuvo, o 
dabar jie yra ir tai baisiausios 
karo mašinos. Štai mūšio or
laiviai turi iki 1,000 arklių jė
gos motorą, daro apie 300 my
lių į valandą ir yra labai gink
luoti. Sunkaus svorio bombe- 
riai turi po 4 motorus, kiekvie
nas 1,000 arklių jėgos, gali 
vežti apie 3 tonus ir daugiau 
bombų ir be apsistojimo atlik
ti tūkstančius mylių.

Karp Jhdustrija
Kiekviena valstybė plečia 

savo1 karo industriją,, kad ka
rui prasidėjus galėtų daugiau 
pasigaminti visokių ginklų. 
Štai Jungtinių* Valstijų' karo 
industrijoje 1914 metais' dirbo 
44,000 darbininkų, o 1934 me
tais jau 125,000 ir tai tik gry
nai karo pramonėje.. Mes žino
me, kad virš 100 karo laivų 
yra budavojama, bet jų bu- 
davojimo darbininkai nepri- 
skaitomi prie karinių darbų. 
Taip pat prieplaukų, kanalų ir 
kitokių šakų darbų darbinin
kai nepriskaitomi prie karinių 
industrijų.

Japonijoje karo arsenaluose 
1914 metais dirbo 65,000 dar
bininkų, o dabar dirba 235,- 
000. Italijos karo fabrikuose 
buvo 25,000, o dkbar yra 90,- 
000 darbininkų. Lenkijoje 
dirba 52,000 darbininkų karo 
fabrikuose. Kiekviena kapita
listinė valstybė stengiasi pa
statyti savo gamybą ant augš
to laipsnio, kad karo metu 
kas mėnuo galėtų pasigaminti 
tūkstančius orlaivių, kanuolių,. 
desėtkus tūkstančių kulkasyai- 
džių ir kitokių, mašinų.

Taipgi veikiama, kad karo 
industriją aptvėrus visokiais 
įstatymais nuo streikų, kad 
darbininkus privertus gaminti 
be jokio pasipriešinimo.

Orlaiviai Uždengs Dangų
Naujas karas, kuris čia pat, 

jeigu revoliucinių darbininkų 
veikimas nepastos jam kelio, 
bus baisus. Dešimtys tūkstan
čių karo lėktuvų, baisiausių 
oro mašinų, nešančių po kelis 
Jonus bombų, nuodingų gazų, 
ligų, perų, visokių baisenybių, 
uždengs- saulę. Miestai ir iš
tisos jų eilės bus nušluota.

Sovietų Sąjungos Raudono^ 
sios Armijos organas “Krasna- 
•ja Zvėzdą” nuo 17 d. rugpjū
čio paduoda sekamų, davinių 
apie karo orlaivynus:

Anglija į trumpą laiką ma
no- pasigaminti 1,500 naujų 
geriausių karo lėktuvų. 1937 
.metais ji siekia turėti 6,000 
pirmos rūšies karo orlaivių,.

Francija dabar tUri 2,300 
pirmoje eilėje karo orlaivių ir

(Tąsa 4-tain pus.)

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DVI PASKAITOS: MAISTAS, , Su džiovintais vaisiais visaip
VAISTAI IR MES IR VIDU

RINIŲ LIAUKŲ VEIKLA.
Parašė Dr. A. Petriką. : /

Peržvalga.

(Tą§a) ;
Kai del “pikliavbtos duonos 

miltų”, tai, tiesa, jie kaip tik 
ir yra visų labiausiai sugadin
tas, denatūruotas, , išvogtas 
maistas, Iškoštas^ 'išdailintas, 
be ; mineralų, be vitaminų, be 
proteidų, vien tik vienas krak
molas, skrobylas, da ir tas. už
muštas, užnuodytas, cheminio 
baltinimo keliu. Užtat visai 
nėra reikalo užsipuldinėti ant 
viso, čielo grūdo duonos ir 
šiaip viso javinio grūdo pro
duktų, kurie yra geri natūra
liniai valgiai, su visais vitami
nais-A, B, E ir G, su kalkėmis 
geležia, fosforu ir kitais mine
ralais, su proteidais, sėlenomis 
ir kitais gamtiniais dėsniais.

Perdėti su sėlenomis, žino
ma, neverta. Tai tiesa. Bet po 
truputį sėlenų, po tiek, kiek jų 
yra juodoj duonoj ar kruopo
se, yra naudinga ir patartina 
vartoti. Ir jos vidurių nesu
drasko, jei bent vartoji su viso 
grūdo produktais.

Taip gi labai naudinga ir 
sveika bet kam gerai sukram
tyti po žiupsnelį kokių javi
nių grūdų, ypač čielų kviečių : 
puikus tonikas visam organiz
mui. Ir neužnuodintas kokiais 
skysčiais. Baimės, čia nėra 
dėl šitokio natūralinio .maiš
to. Galima kviečiai ir pamir
kyti, garu pašutinti ir paskui 
vartoti. Galima sumalti,! duo-' 
nai, tyrei ar kruopoms vartoti.

Net ir su pačia mėsa da
lykai'nėra taip jau tiršti. Tū
lų mėsos konservų, dešrų, 
“karštų šunyčių,” gal ir kum
pių, skylandžių reikia apsižiū-. 
rėti. Tokia mėsa kartais “at
šviežinama” chemikalais. Tai 
tiesa. Taip esti. Bet dėliai ši
to nėra reikalo kaltinti švie
žios sveiko gyvulio mėsos, ku
ri visai tinka maistui, jei var
toji neperdaug, “su čienia.”

Beje, obuoliai. “Obuolių net 
oda prisigėrusi aršeniko.” 
Nors ir pasimaišo obuolių, ap- 
švirkštų aršeniko skiediniu, 
vis dėlto ir tokie obuoliai ga
lima vartoti: reikia tik gerai 
su šepetuku nubrūžinti mui
luotu karštoku vandeniu ir da 
paskui nuplaut. O esant kokiai 
ypatingai nuožiūrai, galima ir 
lupyna nulupti. Tiesa, su lu
pyna prasišalina labai esmin
ga obuolio dalis—mineralai ir 
vitaminai, nors jų pasilieka ir 
minkštime, bet jau mažiau. 

yra. žymi jų dalis cheminiais 
garais nuodijama, juos konser
vuojant ir baltinant. Taip yra 
su džiovintomis persiškomis ir 
arabiškomis bei armėniškomis 
slyvomis, kriaušėmis, obuoliais. 
Ir tokie džiovinti vaisiai leng
va pažinti: jie švaručiai, bal
tučiai; nei kirųiija, nei jie pe- 
leja, nei pūsta. Tokių geriau 
nevartoti, arba, jei vartoti, 
tai tik retkarčiais ir nedaug. 
Tačiau galite be baimės var
toti juodųjų džiovintų figų, 
tamsiai rudų razinkų (džiovin
tų vynuogių), slyvą, finikų 
(daktilių, dates): čia jau nuo
dingų dujų nėra vartota. Mat, 
dujos netik kad sterilizuoja 
vaisius, apsaugoja juos nuo 
gedimo, bet da ir nubaltina. 
Tai nubaltintų geriau vengti, 
bet natūralinės, tamsios spal
vos džiovinti vaisiai vartoti 
galima be baimės.

Kai dėl tokių konservų, 
kaip rauginti agurkučiai, rau
gintos alyvos, visokie “ketčiu- 
pai” , ir kitokie smarkūs pai- 
beliai, tai, sutinku: jų niekas 
neglosto. Jų geriau visai ne
vartoti. Taip gi tų konservuo
tų gražiai nudažytų vyšnių 
(maraschino cherries). Tai 
yra: lyg tos Aigypto mumijos. 
Visai užmuštos, negyvos, už
nuodytas kamšalas, dirbtinės 
spalvos, dirbtinio skonio ir 
dirbtinio kvapo.

Tačiau, -bendrai sakant,, ne
galima sutikti su pareiškimu:. 
“'Yra nemaža panašaus, kiškio 
ar karvės maisto (augmenų),

• l * I . .
kuris žąiogaus viduriuose ne
suvirškinamas, nors karvei ji- 
.sai yrą. įą’hai geras.” Jei. čia 
eitų ’ ’ftaTba apie paprastą pie
vų žolę, ganevų žolę, tai būtų 
galima sutikti. Bet taip nega-1 
Įima ^kalbėti apie žalius ko-' 
pūstus, salotą, batvinius, špi
natą, net ir morkvų bei gruč- 
kų lapus. Visa tai galima 
kramtyti, sunka nuryti, o, kas 
jau visai nesusikramto, plušai, 
šiaudai reikia ant lėkštės pa
likti. Taip reikėtų daryti'ir su 
vynuogėmis, obuoliais, kriau
šėmis.

Apie vaistus—jų nebando
me niekiek glostyti, ypač tų 
visokių liuosuojamųjų vaista- 
palaikių.” “Gyduolių” nuo šal
čio ir visokių vidurių liuosuo- 
tojų yra šimtai, kurių didelė 
didžiuma yra stačiai kenks
mingi. Ypatingai vidurių liuo- 
suotojai (laxatives) visi turi 
kokį lokalinį skilvio erzintoją- 
ar nuodą.” Tiesa. Tai yra labai 
žalingi viduriams botagai. Jie 
da labiau vidurius sudarko, 
pagadina, o užkietėjimo nie
kad nepagydo.

Apie preparatus svoriui ma- 
! žinti, suliesėti, tiesa galima 
įik neigiamai kąs pasakyti: jų 
nevartokite, nebent po artima 
gydytojo priežiūra. “Dinitro- 
phe^ęlas sukelia dar karštį, 
k AŠ kartais priveda prie mir^ 
ties...Didžiuma gi jų turi sman 
kius vidurių liuosuotojus (pur
gatives), kurių sistematis var
tojimas priveda prie virškina
mojo aparato chroniško suiri
mo.” Tikra teisybė pasakyta. 

’Daugybė patentuotų svoriui 
mažinti “gyduolių” taip gra
žiai tau sveikatą “nugydo,” 
kad jau paskui niekaip nebe
galima jos atitaisyti. Daugelis 
taip ir visai numiršta. Kiti 
sau pagadina akis, vidurius ir 
lieka paliegėliais.

(Tąsa bus)

DETROIT, Mich. — Auto
mobilių Darbininkų Unijos dėt 
legatai^ savo suvažiavime kovo* 
ja už industrinę uniją toj pra
monėj.



Kur Link Lietuvių 
'Opozicija?’

Atsišaukimas Nuplėšti Draudžiama

Broliai Lietuvos Ūkininkai ir Darbininkai!
(Pabaiga) Lovestonai tvirtino, kad kas 

buvo 1926 metais, tas tebė
ra 1934 metais. Tai kas kly
do? Ir mažas darbininkų 
klasės vaikas' pripažins, 
kad ne tas buvo 1934 arba 
yra 1935 metais, kas buvo 
1926 metais.

Kas liečia atsinešimą lin- ( 
kui socialistų, tai juk niekas ' 
taip paškudnai neniekino 
jų, kaip pats Prūseika. At
simenate, kaip jis juos vi
sus varė po žalmargės uor 
dega. Todėl Prūseikai ne
tenka džiaugtis tuo draugo

Prūseikos “Diplomatiški” 
Straipsniai

Prūseika jau numezgė 2 
straipsniu prieš, Septintąjį 
Kongresą ir žada dar vieną. 
Kaip jau sakėme, jisai išsi- 
pešiojęs po sakinį kitą iš 
raportų skerečiojasi, kaip 
tas Don Kišotas prieš vėjo 
malūno sparnus. Pirmam 
straipsnyje (“Kame Opozi
cija Pasirodė Esant Teisin
ga,” “N. G.”, rugpj. 22 d.) 
jisai tik suranda, kad Ko
munistų Internacionalas vi
sur buvo klaidingas, _ o ’vo teisinga griežtai atskirti 
“Opozicija” f

Jau keliolika metų praslinko nuo atgavimo Lietu 
nepriklausomybės. Gimtą kalbą, papročius, išlaikė vien 
kaimo žmonija, iš šiaudinės pastogės. Nors stojome į 
kovą visi bendrai, taip ūkininkai, taip doresni darbinin
kai ir kovą laimėjom, nebent mūsų tarpe buvo ir mieste
lėnų arba gryžusių taip vadinamų inteligentų; surusė
jusių, sulenkėjusių ir suvokietėjusių. Kurie pridarė gė
dos mums ir valstybei, tai vienur, tai kitur, apvogdami 
bei apgaudami valstybę. Deja dabar virto kita 
ūkininkai bei žemės darbininkai, liko visai1 paniekinti 
nieko nesuprantą. Tik žiūrima, kad aprūpinus policiją, 
kuri labiausiai šiam laike patikima. Ką policija pasako, 
tai šventa. Kapitalistai sulindę į kooperatyvines orga? 
nizacijas, kurios iš esmės yra kapitalistinės akcinės bemū 
droves. Kaip jie sakosi, mūsų “geradariai”, pav. “Mals-" 
tas”, “Lietūkis”, “Pieno Centras”. Jū viršūnės ima ne- 

____  ____ žmoniškas algas, po * keletą tūkstančių litų mėnesiui^ 
Aną vakarą klausydamas ra- pilietis, kaip, sakysim, Morgą- ’ Greitu laiku įsigyja sali didelius turtus, kiti iŠ Valsfy- 

|nas ar kitas turčius, tai jau ki-(bes iždo statosi sau šiltas' vietas. 'Šie žmonės yra 
tas jautis, su kitais ragais... 
Jam parvažiavus, savo privatiš- 
ku laivu prie prieplaukos, poli
cijos būrys tuoj jį apstoja ir 
parlydi, motorcikliais, į pat jo 
namus. Tokis pilietis prie bur
žuazinės tvarkos, aišku, daug 
sykių svarbesnis netik už pap
rastą pilietį, bet ir visus policis- 
tus ir jų viršininkus. Bet kas 
darbininkam iš to gero?

Tik gerai, kad darbininkai

............................................... —..... .... ... .....- ■ ——-----
Prezidento Roosevelto žmona su kitais buržuazijos politikieriais daro planus di
desniam darbininkų jaunimo protiniam ir fiziniam pavergimui.

tra-kairiųjų šūkavimų.”
Išrodo, kad Prūseika tu- Policisto Gyvastis Vertesnė?

Piecko pasakymu, kad “bu- re^ džiaugtis Kominterno 
------ v , 'vo teisinga griežtai atskirti “nauja^ vaga”, bet nesi- 
(Prūseika, But- (Komunistų Partiją nuo So- džiaugia. Jam ir šita 

kus, Lovestonas) visur buvo cialdemokratų Partijos, bet vel visur klaidinga. Ne
teisinga. Jis suranda, pa-1 buvo neteisinga atskirti nuo sutinka jis, kad Kominter- 
vyzdžiui, kad Kominternas’socialdemokratų darbinin- nas stoja už mažųjų tautų 
klydęs ir “trečio periodo” kų.” Kaip tik Prūseika ir neprigulmybės ir _ tautinės 
klausimu, ir atsinešime lin
kui socialdemokratų, ir ben
dro fronto reikalais ir dar
bo unijų politikoje, netgi ir 
del obalsio “klasė prieš kla
sę.” Todėl šaukia jis: “Tai 

' ką, ar ne Komunistinės 
Opozicijos didžiausias idė
jiškas laimėjimas?” Kodėl? 
Todėl, kad d. Pieck savo ra
porte už Pild. Komitetą nu
rodė, kad tais klausimais 
ne visur Komunistų Parti
jos išlaikė Kominterno lini
ją, padarė sektantiškų nu
krypimų ir tt. Bet tais pa- 

. čiais klausimais patsai Ko
minternas savo komiteto 
praplėstuose posėdžiuose 
atvejų atvejais kritikavo 
draugus ir partijas už tuos 
nukrypimus. Savi kritika 
mūsų judėjime yra pripa
žinta ir praktikuojama. 
Niekas nesako, kad komu- 

^nistai yra “šventi,” nepada1

“va-

Lovestonai, būdami su mu-'laisvės, gynimą. Jis stačiai
7 • y z . ♦ . avy-..

mis, ir buvo šitais didžiau
siais Komunistų Partijos 
atskyrėjais nuo socialdemo
kratų darbininkų. Mums 
buvo nelengva išnaikinti 
tuos “šmokų” ir “žalmar
gių pauodegių’” likučius.

Prūseika prieš Visą 
minterno Vagą

Ko-

klausia: “Ar tas1 reiškia, 
kad Komunistų Internacio
nalas ir jojo partijos rems 
beveik fašistines Lietuvos, 
Latvijos, Rumunijos ir pa
našių šalių valdžias?’’ Betgi 
niekur, o niekur Septintas 
Kongresas nepasakė, kad 
jis rems fašistines ir pu- 
siaufaštines valdžias. Tai 
kam tas klausimas? Ogi 
tam, kad pasėti savo pase-Neapsimoka toliau karto

ti seną Prūseikos pasitieši- kėjų galvose nuodingą sėk- 
jimo ir pasigyrimo litaniją. ]ą. Juk ir iki šiol Kominter- 
Savo antrą lygiai trijų špal- nas ir Sovietų Sąjunga pa
tų straipsnį Prūseika už- laikė mažąsias tautas prieš 
vardija “Naujoji Praktiška imperialistines šalis ir gy- 
Vaga Komunistų Interna- nė jų nepriklausomybę. Bet 
cionale” (“N. G.”, rugpj. ar tas reiškė, kad Komin-1 
29 d.). Šiam savo straips- temas rėmė fašistines bei'^da nušauna 
niui jis prisipešiojęs atski- pusiaufašistines valdžias? 
rų sakinių ir paragrafų iš 
d. Dimitrovo raporto Sep
tintam Kongresui apie ben
drą frontą. Nepatinka Prū- 

ro jokių niekur klaidų. Betjseikai ir “praktiška vaga”, 
Prūseikos sapliojimas, kad i kurią nutiesė Septintas 

Kongresas. Pašiepiančiai jis 
sako: “Dabar politika bus 
‘plati’.” Žodį “plati” deda į 
svetimženklius, vadinasi, 
Prūseika netiki, kad ištik- 
rųjų tokia poliška bus. O 
kodėl ji nebus “plati”? To
dėl, sako Prūseika. kad 
“Kominternas, savo išdidu
me, nemato opozicijos 
(Sklokos — A. B.), kuri jį 
daugiausia pamokino ir pri
vertė atsisakyti nuo extra- 
kairiųjų šūkavimų.” Liūd
na, bet, matote, Kominter
nas nesiskaito su Prūseika

“Opozicija” visais tais klau
simais užėmė teisingą pozi
ciją, o Kominternas klydo, 
yra gryna nesąmonė. “Tre
čias periodas” neišnyko. Po 
karo buvo susmukimo ir su
kilimų laikotarpis. Paskui 
kapitalizmas atsigriebė, lai
kinai susitvarkė. Tai buvo 
“antras periodas.” Nuo 
1928 metų prasidėjo naujas 
krizis, naujas kapitalizmo 
susmukimas, naujos darbi1 
ninku kovos. Tai “trečias 
periodas.” Jis tebesitęsia. 
Gi “Opozicija” atmetė “tre
čią periodą,” tai yra, ji at
metė tą supratimą, kad kas 
nors naujo pradėjo reikštis (
su 1928 metais. Prūseikai ir'Prūseikai susidėjo iš

Nieko panašaus!
Prūseikai nepatinka Ko- licčuJ policijos ne-

x . lovvyna tom eolznnt iki knilln
minterno pozicija ir Franci
joj. Mat, drg. Dimitrovas 
pareiškė, kad jeigu kovoje ^pildydama savo užduotį, už ką 
prieš fašizmą (kurio pavo- gauna nuo piliečių apmokėti.

dio, nugirdau kalbant’ apie au
tomobilių vagis ir kaip fe
derate policija juos sugauna. 
Idant padarius pasakojimą reik
šmingesniu, radio programos 
davėjai perstatė tą visą eigą- 
procedūrą veikalo formoj. Iš
klausiau.

Tame perstatyme buvo pa
rinktas žymus vagis, kuris buvo 
sugautas ir nuteistas. Visos jo 
žymios vagystės buvo atžymėta: 
kaip jis vogė, kokius automo
bilius vogė, kiek pavogė; ko-> ------
kios jo buvo silpnybės, per ku-|t°kių mokymų nepaiso. Kada 
rias policijai buvo lengvoka jį 
susekti; kokis jis buvo gabus 
ir kaip pavojingas prie jo pri
ėjimas ir taip panašiai.
Kalbamas vagis savo vagystėse 

nepaisė ir užmušti žmogų, jei
gu tas jo darbui kliudė. Taigi 
per savo vagystes jis nužudęs 
nemažai žmonių.

Eina jo gaudymas. Policija 
suseka jo pėdas ir beveik jį .su
čiumpa, bet jam vis pasiseka 
pasprukti. Pasprukdamas kai 
___  ______ _ vieną kitą pa
prastą pilietį. Tačiaus tos vi
sos jo vagystės ir paprastų pi-

darbininkams prisieina apginti 
savo reikalus, reikia eiti strei- 
kan del pagerinimo savo gyve
nimo, tai jie nepaiso, policija 
ne policija—svarbesni už kitus 
piliečius ar ne—jie stoja kovos 
eilėn ir kaujasi su tuomi, kuris 
mėgina pastoti jiem kelią kovai 
laimėti. Juk buvo sakoma, būk 
ir Rusijos caras buvęs atsiųstas 
paties dievo, nepaliečiamas, ta- 
Čiaus, kada darbininkams jis ir 
jo tvarka įsikyrėjo iki kaului, 
tai jie jį pasiuntė pipirų šin- 
kuoti...

A. Gilnvcm.

. įerzina, taip sakąnt, iki kaulo. 
Policija vis vagį tik sekioja kai
po išpildydama prievartą, kaipo

jus Francijoj labai didelis) i 
Liaudies Bendras Frontas! 
privestų prie sudarymo 
priešfašistinės valdžios; tai 
Komunistų Partija tokią 
valdžią palaikytų prieš fa
šizmą, nors jinai da nebū
tų Sovietų valdžia. Bet juk 
kitoks kelias reikštų tarna
vimą fašizmui. Tačiaus 
Prūseika šioj 
politikoje mato 
pavojus.”

Taigi, nė vienas 
Kongreso tarimas

Laiškas iš Sovietų 
Sąjungos

carizmo trupiniai. Jų įprotis “imk ir lupk”, tiesa ima 
lupa. Kapitalistai ir valdininkijos viršūnės 
policija, šiandien ūkininkui baigia kailį lupti. Kas 
ninko, tai visai pamestinai, daug žemiau jo 
kainos. O skolos, dalys, mokesčiai ir visa kita, kas ūki
ninkui reikalinga gyvenimui, ne tiktai, kad nesilygina su 
ūkio produktais, bet dar kyla ir yra tas pats, kaip litui’ 
gimus. Šiandien nekreipia dėmesio į Lietuvos ūkininką 
ir darbininką. Ūkininką plėšia, ūkius parduoda už gaū- 

1 ta penkis ar dešimt nuošimčių turto vertės. Ūkininkai 
su vaikais mėtomi ant gryno lauko. Mūsų diedukai oku
paciją, baudžiavos jungą, šiaip taip išnešė, o savųjų spau
džiami jau negali toliau kęsti. Tokia nelygybė ir valsty
bė be kontrolės negali būti. Pinigai išvežami į užsienį, 
aukštų valdininkų lupamos nežmoniškos algos. Ūkinin
kas darbininkas negalėdamas'pakelti nepakeliamos naš
tos atsisako remti vyriausybę ekonominiai bei politiniai. 
Nemoka mokesčių nei skolų jokių, išskyrus asmenines 
skolas. Neperka parduodamų iš varžytinių ir neleidžia 
nesusipratėliams pirkti, kol bus sutvarkyta politiniai * ir 
ekonominiai santikiai vyriausybės su piliečiais.

Tad broliai ūkininkai ir darbininkai, šiandien mus jau 
vargas verčia vienytis, tad vienas už visus, visi už vieną. 
Nes tiktai vienybėj galybė, vienybėje mes laimėsime, nes 
mūsų pusėje tiesa. Ir vardan šventos žmoniškos tiesos 
mes skelbiam STREIKĄ nuo 20 rugpjūčio iki 20 rug
sėjo. Per tą laiką turi būti sustabdytas bent koksai pri
statymas ūkiškų produktų į miestus, pienines ir kitur. 
Nevykdantieji bus skaudžiai baudžiami.

Lietuvos ūkininkų darbininkų ir visuomenės
Vykdomas Komitetas ,;L 

1935 m. liepos mėn. 20 d.
Perloja įįBet—įvyksta kas ’tai nepa- Gerbiami “Laisves” 

prasto—tas pats vagi,s nušau- Skaitytojai! 
na policistą. A—tai kitas daly- j 
kas—dabar vagis jau užsitraukė 
koronę ant savęs: pajudino šir
šių lizdą, iš kurio jau nebepa- 
bėgsi... Visa policija sukrun
ta, žūt-būt, vagis, policisto už
mušėjas turi būt sugautas ir nu- 
baustas. Ir, ilgai netrukus, pra- bininkams Sovietų Sąjungo-1 

Kominterno ,sikaltė.lis jų.rankose... ije. Pas mus darbininkai yrą!
laisvi, darbų užtektinai, lai
svė balsavime ir visame ša
lies tvarkyme.. Jeigu darbi
ninkas suserga, tai gauna 
gydymą veltui, o jeigu jį ant 
vietos negalima pagydyti, 
tai siunčiamas į kurortus, 
poilsio namus, sanatorijas.

Norėčia sužinoti, kaip gy- bįninkų. teismo kiekvienas nimas vis darosi geresnis.’ O hnriTTTfm dn v»hi Irni # ** ’
vengia, nes tai yra teisin- Fabrikai ‘didėja, daug nau- 
gas, pačių darbininkų bal- jų pastato, daugiau reika* 
sas. i lingu dalykų pasigamina,

į Aš dabar gyvenu mieste Žemės ūkyje plečiasi soy- 
lOrša, netoli Baltarusijos, chozai ir kolchozai. Priva- 
* Čionai mane prisiuntė ketu- tiniai žemės ūkiai baigia iš- 
riems mėnesiams laiko pra- nykti. Šalis visai kitaip at
mokti gelžkelio darbininko rodo, negu ji buvo 17 metų 
darbą. Nors aš mokinuosi atgal, 
prie garvežių, bet moka | 
tiek pat, kaip pirmiau prie 
kito darbo. Reiškia, čia yra' 
kiekvienam duodama proga 
išmokti, nes mokindamasis 
turi iš ko gyventi

vena lietuviai darbininkai 
Jungtinėse Valstijose. Jau 
du metai, kaip neturiu ži
nių. Taipgi norisi jums pa- , 
rašyti, kaip gyvenasi dar-'

Sugautas vagis prašosi polici
jos, idant ji duotų jam progą 
išsišauti, per kovą mėginti vėl 

Septinto 1 pabėgti... Bet — kur tau—po- 
nepatin-

“didelius

Draugiškai,

ir Butkum, kurie jį tiek.ka Prūseikai. Visa “nauja
daug “pamokino.” Visas 
Kominterno darbas iki šiol 

“ex-
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vaga” “Opozicijai” nepri
imtina. Tai kokia iš to lo
giška išvada? Išvada tik 
viena: Prūseika ir Butkus 
pasilieka tęsti kovą prieš 
Kominterną ir prieš Ameri
kos Komunistų Partiją. Ka
dangi dabar jau ne be tik 
“arklinė taktika,” bet ir vi
si principiniai klausimai 
taip pat (paties Prūseikos 
pripažinimu) skiria “Opozi
cijos” vadus nuo Komunis
tų Internacionalo, tai reikia 
laukti tos kovos paaštrėji
mo. ’

Ką darys Sklokos eiliniai 
nariai, ‘Naujosios Gadynės’ 
skaitytojai? Ar jie sutiks 
toliau sekti paskui Prūsei- 
kas ir Lovestonus? Mes ra
giname kiekvieną “opozicio
nierių” rimtai pagalvoti. 
Mes kviečiame kiekvieną 
sąžinišką ir pažinusį Prū
seikos ir Lovestono
komunistinį politinį veidą 
“opozicionierių” susivienyti 
su mumis Komunistų Inter
nacionalo Septinto Pasauli
nio Kongreso darbų ir rezo
liucijų pamatu kovai prieš 
karą ir fašizmą.

T

anti-

Labor Lyceum, Brooklyn, N. Y

licija atsako: “Ar tu davei nu
šautam policistui progą save 
apsiginti... ? Nėra ir tau tos 
progos—turi būt nubaustas. ..”

priepuolis, ale instrumentas, is-!J?^u moteris, pastoja nes- 
mokinimui darbo žmones pro- . . .
tauti ton kryptin, būk policis- R^mdymą ir tiek pat po gim
tas yra vertesnis už paprastą dymo ji yra paliuosuota iŠ 
pilietį. Jeigu darbininkas esi darbo ir gauna pilną algą, 
ant pikieto linijos, o policistas'Kiekvienas darbininkas, iš- 
pradeda priekabių jieškoti ir'dirbęs 5į mėnesius laiko,

čia, tai 2 mėnesius prieš

Kirovo Vardo
Orša,

tun is ko gyvenu. . . . .
Seni darbininkai, kurių Italijos KareiVIŲ Bėgimai 

sveikata silpna, tai gauna £thiOniios PllSČn 
paliuosavimą nuo darbo ir r J 
turi iki mirties pensiją. Jei-1 ROMA. — Italijos 
gu darbininkas miršta ir užginčija savo kareivių 
lieka vaikai, tai jie iki 18 maliečių perbėgimus iš 
metų gauna pensiją. Jeigu malilando į Ethiopijos

uauses kelti, tai,f,nesigmk, ale gauna 2 savaites vakacijų; •: 18 t mokinasi tai Bet generolas Debėk. kain -greit ffali. nenalies- ™ -i— .-d^ P° metli moKmasi, tai net generolas JJe
kariškas Ethiopijos 
jas, tvirtina, jog per 
tinius 6 mėnesius 
Ethiopijon 8,500 
Italijos kareivių, 
'su ginklais ir arkliais.

bėk, kaip greit gali, nepalies- su pilna alga.'Bet darbinin-1 L.-JL; tikra„
damas policisto. O jeigu save L n vi n nvin rlnrhn ^Uri ^am tlKiaS pi IVli
apsigindamas ii paliesi tai pa-i •’ .^le. P.rl(? darbo tingi- legįjas įr a)gą kad galėtų pZi XdLr gHefi-tai nlauJa-tal j!e lalke vakaclp savo mokslą8 baigti. Taigi 
nfaifronlrai nnn am. gaUna maZiaU, kaitaiS du *• VISIPTYIR rinrhininkflYHS
pildysi smertelną grieką—tai 
užsitrauksi nuo buržuazijos am-
žiną koronę ir būsi nuteistas trečdaliu algos, 
pūti kalėjime... Nes ve tau pa-
rodo per radio, kad paprasto pi- duonos visai panaikinta, 
liečio užmušimas tai tik papras-, Dabar duonos ir kitų pro
tas prasikaltimas, bet jeigu po- | dūktų gali pirktis kiek tik 
licistą, tai jau pastangoms nėra nori. Pas mus bedarbės 
rubežiaus tave pagauti ir nu-1darbininkai nei sapne ne-' 
bausti. O juk teisėse visi pi- sapnuoja.

Kapitalistų sistemoje už 
j bent kokį prasikaltimą dar
bininką meta iš darbo lau
kan. Pas mus to nėra, čia 

te j iman arba kalėjime, todėl, kiekvienam gelbėjama, ban- 
kad jis uždavęs policistui save doma jis pramokinti, prala- 
gindamasis. Tas parodo, jog vinti. Jeigu kas neklauso, 
policijai ne tiek daug svarbu girtuokliauja, t i g i niauja, 
k,eltiuž-ekpaprastų piliečių sau- arba kitaip trukdo darbą, 
gumas, kaip jų pačių. tai tokius patys darbinin-

žinoma, jeigu esi nepaprastas kai teisia dirbtuvėje. Dar-

pūti kalėjime. .. Nes ve tau pa-

bausti. < 
liečiai turėtų būt lygūs, apsau
ga visiems lygi.

Ir ar nėra girdėta ir skaity
ta, kur policija nesvietiškai su- i 
žalojus tą ar kitą, vedant ka
lėj iman arba I

pusę.

pasku-

Korčiukių sistema ant

tai tokius patys darbinin-

čia visiems darbininkams 
durys atdaros prie mokslo.

Pas mus kas metai gyve-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street



Washington, Pa ( gręžia skylę rankom, tai grąž- 
i to mažos skylės, bet kaip ma
šinom gręžia,- tai esti didelės 

Darbininky Vargai ir Jų Gy- skylės. Jo krūvon sudėta šlei- 
venimas Washingtone ir Apie-,

Vokietijos fašistai daro pla
nus pasigaminti 16,000 karo 
orlaivių.

Jungtinės Valstijos Amerikos
tai iš po mašinos ir jie priklau- dabar turi 1,400 lėktuvų armi-

Daugelis mainierių ir šapų 
darbininkų kenčia sukandę 
dantis ir kažin ko laukia, re
gis, kad iš dangaus dievas nu
leis stalą prikrovęs visokių 
gardumynų ir jau varguoliai 
pasisotinkite. Bet,draugai dar-' 
bininkai, taip nebus ir nesu
lauksite. Reikia organizuotis ir į 
kovot prieš nepakenčiamą 
skurdą. Nemačys nieko aima
navimas.

Štai suėjau vieną draugą iš. 
Lincoln Hill, jis riian pasako
jo: Dirbu kiek metų ir nega-1 
liu nieko uždirbt. Pirma kas
dieną dirbau, tąi dar nors pra- - , . -
gyvenimą pasidariau. O dabar; duokles traukia, o už darbi-

pa
eiti 

4

nu

so kompanijos mašinai, kuri 
bodavo tuos akmenis. Darbi
ninkas pasišaukia savo pagel- 
bininką ir parodo, kad ne jo 
tie šleitai. čia su mašina gręž
ta, o ne su rankom. Bosas 
sakė: “Aš nežinau, turi 
pas didelį bosą.”

Mainierys vis tiek liko 
baustas!

Dabar, draugai mainieriai, 
o ką daro UMW of A? Nagą 
nieko. Jeigu kuris mainierys 
pasiskundė, kąd jam neužmo
kėjo, tai komitetas, turi šauk
tis į distriktą. O tie ponai at
važiavę su bosu pasikalba ir 
mainierį suranda kaltu ir iš-

■ \aro iš darbo. Unijos vadai tik

po 2-3 dienas ant savaitės te- i niūkus nestoja. Tai mainieriai 
dirbu, tai negaliu nei pragy- sukandę dantis tyli, kad ir to 

ir kenčia, 
bijo ką pasakyt.

Na, skaitau “Naujoj Gady-I 
nėj” No. 21 korespondenciją1 
iš Wilkes Barre, Pa., kur po J 
koresp o n d encija pasirašo ' 
“Mainierys,” kuris išlieja visą! 
tulžį ant kovingų mainierių ir 
ant naujos unijos, kad negali 
gyvuot dvi unijos ir reikia lai-’ 
kyt seną UMW of A. Sako, 
kad minkštų anglių mainierių 
National Miners Unija nieko 

su- nedavė ir numirė. Teisybė, ji 
pranta mainų darbą ir parei- jau numirė ant popieros, bet 
’ * ' 1 ne)lumirė mainierių tarpe.

Daug kalba apie NM Uniją,1 
kad tiktai ji reikalavo teisin
gai mainieriam pagerinimo są
lygų darbe, o UMW of A va
dai pardavikai. Ką jie pada- 

šiemet? Sudemoralizavo 
ir padarė, 

mainieriai negali išeit 
dirty coal’’, antras ne. i i streiką, nors juos ir labiau- 

layoff” ant šia skriaudžia. Turi atsiklausti

vent. Nuėjau prašyt, kad duo- darbo nepraradus i 
tų pašalpą iš valdžios, tai pa
sakė, tegul pasirašo “superin-, 
teridentas” ir prižadėjo duoti 
vieną dolerį ant dienos. O kaip 
pradėsiu dirbt geriau, tai kom
panija išims iš mano pėdės, j 
kiek būsiu išėmęs dabar. 

.
Apie Pittsburgh Coal Co.

Darbininkai mainieriai viso
kiais būdais išnaudojami bo
sų ir dar jeigu numato, kuris 
darbininkas kovingesnis,

kalauna boso užmokėt už jo 
darbą, tai bosai visokių prie-, 
kabių suranda ant darbininko i 
ir pravaro iš darbo. Štai kas j 
atsitiko su vienu darbininku į 
mainierių. Jie dirba 2 vienam I 
pleise ir lioduoja anglį į k a- re 
rus. Viena karą duoda vie- mainierių streiką 
nam, antra—antram ir vienas kad 
gauna 
Vienam duoda
dienos kitos, o kitas sau dirba.' distrikto bosų. O žinote gerai, 

1 kad distrikto bosai stoja su 
kompanijom ir nevelina eit į 

O jeigu lokalas sus
treikuoja nepakęsdamas sąly
gų, tai unija su kompanija už
deda ant mainierių bausmę. 
Už kožną dieną kiek streika
vo, turi užmokėt po $1 nuo 
kožno mainierio. Buvo ne kar
tą taip nubausti.

M. Janavičienė.

Dabar draugai mainieriai! 
pamąstykit apie šitą mainie- j "tVeikT 

a Thj* baudimą : ant to paties!
“sekšino,” ant tos pačios “en- 
tfės” lioduoja, mašinos vėloku 
j karus kas papuola—šleitai, 
ar rufas, ar anglis—įr dum- 
puoja į tuos pačius fletus ir 
mašina negauna “dirty coal”, 
o darbininkai taip išžiūri, iš
renka čystai, kožną bečiuką 
išmėto ir gauna “dirty coal.” 
Po tipeliu dirba nuo 
kompanični, tai šleitų bosas 
surenka krūvas tų šleitų ir pa
rašo rankom koduojančio mai
nierio čekio numerį ant tos I 
krUvos. Darbininkas, išėjęs iš'greitu laiku turės 
mainų, jau mato, kad jo čekis spauda varo vajų, kad 1937

- parašytas. Tai turi eit pas bo- metais ji turi turėti 10,000 lėk- 
są, o bosas paskiria bausmę.

Dabar, vienas darbininkas

dienų Karas ir Orlaiviai
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

4,000. Jos

joje ir 1,000 karo laivyne. 'Da
romi planai, kad 1939 metais 
karo orlaivių kiekis siektų. 7,- 
000. Būdavo ja tūkstančius- 
naujų karo mašinų.

Japonija dabar jau turi ar
mijoje ir laivyne 2,000 lėktu
vų. Ji daro planus organi
zuoti specialę lėktuvų armiją. 
Būdavo j a daug naujų 
mašinų.

Italija armijoje turi 1,200 
orlaivių ir karo laivyne 500. 
yli ruošiasi pulti Abyssipiją ir 
daug naujų gaminasi.

Čia suminėjome tik Jkelias 
kapitalistines valstybes, kurių 
orlaivynai baisiai greitai auga. 
Kiekviena iš jų budavojasi 
naujus orlaivius ir plečia jų 
gaminimo industriją.

Greitis ir Apginklavimas
Orlaivių jėga ne vien jų 

skaičiuje, bet jų greitume, 
vikrume ir apginklavime. Nai
kintojai jau daro iki 480 kilo
metrų (apie 300 mylių) į va
landą. Vidutiniai bombinin- 
kai iki 440 kilometrų į valan
dą, o sunkūs iki 350. Anglija 
ilgai priešinosi daugmotorinių 
bomberių budavojimui, o da
bar ji budayoja bomberiUs, 
kurie turi po 4 motorus.

Ant orlaivių įtaisoma jau ne 
vien kulkasvaidžiai, bet riet 
nedideles 20 arba 37^ mili
metrų kanuolės. Jos tankiai 
įrengiamos sparnuose arba 
motore #( propelerio ašyje). 
Jau net paprasti naikintojai 
yra apginkluojami po 2 arba 
4 kulkasvaidžius, o sunkūs 
bomberiai turi apart kelių to
nų bombų dar po 2 kanuoliu- 
kes ir net iki 8 kulkasvaidžių.

Orlaiviai pritaikyti svaidyti 
torpedas į laivus, mėtyti bom
bas, leisti gazus, uždegti mies
tus, šaudyti iš oro į 
sėti ligų perus ir 
Ižmonių žudymams.

Orlaiviai ir kitos 
šiuos vis darosi baisesnės. Im
perialistų ruošiamas karas už 
pasaulio persidalinimą bus 
baisus, jeigu kovingi darbinin
kai nepastos jam kelią. Dar
bininkai savo veikimu gali jį 
sulaikyti.’ Jeigu prieš darbi
ninkų norą imperialistai vis 
vien karą pradės, tai darbi
ninkai valdydami tas žudymo 
mašinas 
piliečių 
tvarkos 
bininkų

karo

kareivius, 
kitokiems

k a r,o m a-

turės karą paversti į 
karą už kapitalistinės 
sunaikinimą, už dar- 
išsiliuosavimą.

D. M. š.

K *

-

f

S

tavų.
Vokietija, kuri visai nesenai;

NEW YORK. — Ameri
kos Darbo Federacijos gel-

žiūri, kad parašytas jo Čekio ■ skelbėsi neturinti karo oriai- i^onasis vice piezidentas M. 
numeris, prieina pas tą krūvą ' vių, jau dabar turi 3,700 karo'Wall vėl ragina Roosevelt
ir žiūri, kad jo pleise nėra to-1 lėktuvų. Ji nusistačius turėti! nu traukt politinius ir pre
kių akmenų, koki jam su-į vieną trečdalį visų Europos kybinius ryšius su Sovie- 
krauti. Dideli akmenai, o kaip Į valstybių lėktuvų skaičiaus, tais.

Senatoriai Bona, Nye ir Vanderberg planuoja “išlaikyti” Jungtines Valstijas 
neutraliskas kilus Afrikoje karui. Bet visai kas kita slepiasi už jų žodžių. Juk 
ir praeito karo metu Wilsonas rinkimus laimėjo, kaipo taikos palaikytojas, o 
po to greitai Amerika buvo įtraukta į karą. •

HRMR

Žydų tautos vaikučiai džiaugiasi žydų respublikoje 
Biro-Birdžane, kur jų tėvai rado prieglauda išvyti iš 

Vokietijos.

ŠYPSENOS

Jo Dar Geriau
Pirmas' vaikas: — Mano 

tėtis mekanikas; jis taiso 
automobilius. O ką tavo tė
tis daro?

Antras vaikas:
tėtis daro tai, ką jam mama

Mano

—Ką tu darytum, jei ga
lėtum taip smuikai griežti, 
kaip kad aš galiu? — pasi
didžiuojančiai užklausė 
smuikininkas savo draugo.

—Eičiau imti keletą lek
cijų-

Del žiedo Jausmas Tąs Pats
—Aš suardžiau su Jurgiu 

sutartį dėlto, kad mano šir
dies jausmas linkui jo vi
sai pakitėjo.

I —O kodėl tu jam nesugrą
žini jo žiedo?

—O, dęl žiedo mano jaus
mas pasiliko tas pats, kaip 
ir pirmiau.

Maršalka: F. Marozas, 1413 Clinton St. 
Koresp. :O. Vertelicnė 203 W. 16th St.

Visi valdybos nariai gyvena Linden, N J. 
Draugija laiko susirinkimus kas pirmą trečia
dienį kiek vieną mėnesį. Linden Hall, Wood 
ir 16tli St., Linden, N. J.

8U-

VALDYBA VIENYBES DRAL'G. 1934 M.
Pirm. K. Ustupas, 27' Cleveland, Ave.
Pirm, pagelb. A. Sauka, 256 Ames Street. 
Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Ave. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str. 

! Ligonių rašt. M. Tazukevičius, 153 Ames St. 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave.

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtell, Ave. 

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street 
Visi iš Montello, Mass. Draugijos

sirinkimai atsibūna kas mėnesį, kiekvieną 
paskutinį panedčlį, Lietuvių Tautiškam name.

,Rašt., T. Bartkus.

Moterų
Pašelpinė Draugyste Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Av*. 
Vice-pirm. O. Tur*kiene, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 678 N. Main St 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Ka*oe Globėjo*:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Ame* St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. Pot*u», 184 Ame* St. 
Maršalka J. Simanikienė, 88 Vine St. 

Viso* gyvena Montello. Mas*.
kare.

Nėra Pomirtinio Gyvenimo
“Jokio ten pomirtinio. gy

venimo nėra ir negali būti, 
aš tą tikrai žinau.”

“Kokiu būdu tu žinai?”
“Aš pasiskolinau nuo ško

to penkinę, jis mirė jau dvi 
savaitės, ir aš nieko nuo jo 
negirdžiu.”

Reikalauja Liudininkų
Teisėjas: “Jeigu neturi 

pinigų pasisamdymui sau 
advokato, valstija suteiks 

I tau vieną.”
Kaltinamasis: “Ne, ačiū 

j jums už advokatą, geriau 
; pasistenkite surasti man 
nors kelis gerus liūdinin- 

I kus.”
Surinko J. šilingas.

Draugijų Adresai, Kurios
i Turi “Laisvę” už Organų

Dėlto, Kad Anas Didesnis
į—Tėtuk, kaimynų Pra

nas sako, kad aš visai pana
šus į tave.

t—O ką tu jam sakei?
—Nieko, nes jis didesnis 

už mane.

Į Sarmatlyvas
Ponia:— Kas tai 

Maryte, kad kuomet ateina 
pas tave tavo vaikinas, tai 
jo kalbos nesigirdėti nei žo
deliu ? '•

Tarnaitė:—Mat, poniute, 
jis yra toks nedrąsus, toks 
sarmatlyvas, kad jis nieko 
nekalba, o tik pavalgo ir iš
eina ... 1

yra,

Jis Turėjo Tikslą
—Na, ir prikankinai 

tamsta tą žmogų, betrauk- 
I damas jam dantį, • 
įdentisto pagelbininkas savo 
meisteriui.

j

st.
st.

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pageli). P. Grygotis, 146 4th 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pino
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls

Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI.
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjui: Paulina Kalnicticnc, 144 Soul h

Park St., J. Krukauskas, 300 First St. 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
Maršalka J. Jotkojls, 8433 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai 1 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės* 
Elizabeth, N.

Įvyksta

svetainėj, 260-73 Second St., 
J.

1807 Davis Avenue
Kaupa*,

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

J. Urboną*, T. Raaik**, J.

D.L.K. Gedemlno draugijos valdybos ant
rašai del 1934

Pirmininkas:

Vice-PIrm.:

B.

J.

metų: 
Černiauskas,

103 Moiling Dr. 
Miller,

8 Ludwig
Fin. Raštininkas: J. Grigas, 

202 Carter 
Prot. Raštininkas: M. Jokubonis, 

72 Dayton 
Iždininkas-: K. Galinaitis,

, 29 Pulaski
Maršalka: A. Barlašius,

Iždo

Visi

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaiti*. 67 Arthur St

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą eere- 
dą, Lietuviu Tautiškame name.

APIELINKfiS 
K-TAS, 1981:

PITTSBURGHO IR
PR1EŠFAŠISTIN18

Pirm. B. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. SliekienS, 8121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harrum 
Way, S. S. Pittsburgh, Pa.
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ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškl* P.,

1120 North Street
Pirmininko pagelblninka*, Žirguli*, P.,

62 Dale Street
Protokolų raštininkar Gendrena*. S.,

67 Cutler Street
Finanaų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finan*ų pagelbininkal:

Evana J.,

PRANEŠIMAI Iš KnUK
Park j

Street i

Street

Street 1

Street243 Berlin
Globėjai: P. Andriunas, 

290 WilkinsStreet
Prūsas, 18 Dudley Street 
Budclcvičia, 31 Dayton Street 
Ivannitis, 640 Ridgeway Ave. 
minėti iš Rochester, N. Y.

J.
J.
J.

virš

GARDNER, MASS.
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba

Organizatorius M. Šleiva, 
80 Lennon St.

Fin. Sekr. Adam Siekis,
285 Pine St.

Pro. Sekr. M. Netscb.
213 High St.

Iždininkas Mary Šliekis, 
285 Pine St.

DETROIT MICH.
D.L.K.
BA, DETROIT, MICIL, 1934
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Aye. 
Vice-Pirm. P. Jakštienė, 1162 Junction 
Nutar. Ra.št. J. Overaitis, 4689 Brandon 
Fin. Sekr. A. Jakštys, 1462 Junction 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton 
Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton 

M. Naruševičius, 2844 Vinewood

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES. 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St.
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K. Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskae, 135 Logan 

ir J, Jokubėnas, 228 
Maršalka, V. Genis, 16 

Visi Gardner. Mas*. 
Ligonių Globėjai J. 

Broadway Ave. N. W.
M.

N. W.
r" '■ 

Avė. N.

KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY 
DETROIT, MICIL, 1934 METAMS

Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė.

st.
Pine St.
Wright St.

ANDRUŠKA,

VAZNIENE, 1326 McReynolds

Džcnitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 
” W.

Tiustistai:
RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU

ČINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVIČIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVIČIA, M. ŽIŪ

RĮS. ‘ i«
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką, savam name, 1057- 
63 Ham'lton Avė. N. W.

1351

Avė.

T.

J. Ružinskas,
Korsika*, J. Ruseckas, 

Revizijos Komisijai
M. Žuris, A. Senku*, K. Jakimavičius.

Draugijo*' susirinkimai įvyksta kiekvieno j 
mėnesio antrą utarninką, .avam na“e* jždo Globgjal: 
1057-63 Hamilton <Lve.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAšALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukoni*. 28 Bank* St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauska*.

12 Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Ar®. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.

— - - - - t

IKTEISYBES MYLĖTOJO VYRU 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. YuSka, 825—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 10Q3— 
25th St., Moline, Iii.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, III. 

Iždo globėjas J. B. Julius
& 5th Avė., Moline, III.

Marialka J. Kairis, 2485—88rd SL. 
Moline, III,

St. & Bth

215—17th

i, 48th St

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašalpinės 

gystės Valdyba 1934 metams:
Pirmininkas A. Palubinskas, , 

Bello Grove, Box 108 Dracut, 
Pirm, pagelbininkas J. Daugirda, 

29 Whipple St., Lowell, 
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas, 

1 Vine St., Lowell, 
Prot. raštininkas, V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell,
Iždininkas, St. Paulcnka,

13 Walnut St., Lowell, 
Iždo globėjai: J. M. Karsonas, 

10 Tyler St., 
Ir A. Raudcliunas,

75 Union St., 
Maršalka, M. Uždavinis, 

39 Pleasant St.,

Drau-

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.
Draugystė laiko mėnesinius susirinkimus 

antrą nedėldlenį kiekvieno mėnesio, kaip 2 
ii- vaL po pietų, 338 Central St., Lowell, Mass. 

----- LctųC i nosį, o metinis gruodžio mėn.
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mč- 

Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsonas.

Mat, jis apsivedė su ta meij 
gina, kurią aš mylėjau.

Surinko Es-Džei.

Kaip Ilgas- Medaus Mėnup
—Kaip ilgas būna jauna-J 

vedžių, medaus mėnesis?
Šią gadynę medaus mė

nesis tęsiasi patol, pakol 
jaunavedė nenuneša užsta-l 
tyti sayo žiedus, idant už 
gautus pinigus nusipirkti 
revolverį. Kuomet jau tą žy-

Pogį atlieka, tai jau būna 
medaus menesiui.

OOlį

Lowell,

Lowell,

Lowell,

LIETUVIŲ ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GYSTES VALDYBA 1934 m.

Pirmininkas, M. Selokus, 31 Amity St.
Pirm. —

Summit St.
Prot.

Hudson St.
Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward 

Pl.

iždininkas. A. Klimas, 36 Russel St. 
laršalka, P. Giraitis, 321 Summit St.

Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 36 Rus
sell St.

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta
dienį kiekvieną menesj, 7:30 vai. vakare, 
Laisvės Choro svetainėj, 57 Park St. Hart
ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart
ford, Conn.

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

Pagelbininkas, O. Giraitienė, 321

Raštininkas, J. Kazlauskas, 481

LINDEN, N. J.

Lietuvių Saulės Pašclpos Draugijos Valdybos 
Antrasai 1935 metų

Pirm.: F. Bartusevičius,
Vice-Pirfn.: O. Vcrtclicnė,
Prot. Sekr.: R. Tratulis,

Fin. Sekr. :K. Lenarth,
Iždin.: J. Užkurerias,
Iždo Globėjai: J. Vertelis, 203 W. 16th St., 

L. Bartkienė, 19 E. 19th St.,

1131 Wood Ave.
203 W. 16th St.
1411 Clinton St.

110 W. 11th- St.
1501 S. Wood Ave.

HMM

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barrio Aido Choras pradės 

savo pamokas su 6 d. rugsėjo, Sept., 
toj pat vietoj kur pirmiaus buvo lai
komos pamokos. Visi choristai daly
vaukite ir naujų narių atsiveskite ir 
pradėkime pamokas su nauju skai
čium narių. Padarykime chorą dides
nį ir geresnį.

Aido Choro Koresp.
(208-209)

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

Sept. 11, 7:30 vai. vakare, 376 Broad
way. Visi nariai malonėkite daly- 
vaut, nes turim daug svarbių daly
kų apsvarstyt. Taipgi ateina naujų 
narių gavimui vajus. Reikia išrinkt 
gerą komisiją tam darbui dirbt.

J. Burba. 
(208-209)

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. Kondrotas.
(207-208)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

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

'Susirinkimą užvilkti labai ilgai.
A.Varaneckiene.

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)

<i>

<♦>

<♦>

<♦>
Telefonas Evergreen 8-10494<t>

<♦>

<♦>

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

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

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

hm Grand Street

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. Praiome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETOVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Raudonos Rožės
.......................................     M. Liubin ------------------

Aš tikiu, kad visi iš jūsų, kurie kovo
jote eilėse darbininkų klasės judėjimo, 
pergyvenot ką nors, kas buvo jums kaipo 
vairas; ką nors, kas visųpirmiausiai aiš
kiai parodė jums kelią, kas nuo dabar 
panaikino jūsų^ gyvenimo būdą, jūsų nu
sistatymus ir pasaulėžvalgą.

Ir įtempimas to pergyvenimo priklau
so ne tiek nuo tvirtumo ar aštrumo, nuo 
pergyventų prietikių ar įvykių, kurie pa
taikė jumis ir padarė revoliuciją jūsų 
nusistatyme, kiek šis įtempimas priklau
so nuo jūsų vidujinio surėdymo, nuo jūsų 
prigimties. Ir tas priklauso ne tik nuo 
jūsų paties, bet, didžiumoje, nuo tuolai
kinio būdo, kuriame jūs randatės tuojau 
po įvykio.

Buvo pavasaris.
Žydintieji daržai skleidė į orą galingai 

malonų gėlių kvapą. Sidabriniai rytme
čio debesėliai siūbavo virš aklinančio ži
bėjimo išdidžios upės. Nors buvo dar 
ankstyvas rytas, bet gatvės tame puikia
me rytmetyje buvo užpildytos žmonėmis. 
Jie kalbėjosi tarpe savęs greitai ir susi
jaudinę, jų akys žibėjo, tarsi jie laukė 
ko nors gražaus. Didžioji provincijos 
jniesto centrinė gatvė kaskart daugiau 
ir daugiau prisipildė žmonėmis.

Tačiau aš tiek pastebėjau, kad ne vien 
pavasario graži gamta juos .ten viliojo 
vaikštinėti gatvėse. Mano atydą pagavo 
tas, kad ten buvo seni žmonės, daugumo
je moterys, juodais drabužiais apsivilkę, 
ėjo laikydamos viena kitą.' Visi šie žmo
nės nešėsi bukietus raudonų rožių. Kada 
aš prisiartinau arčiau prie didelio namo, 
teismabučio distrikto, ten žmonių minii 
buvo tiek susikimšus, kad aš buvau pri
verstas sustoti. Ten buvo daug jaunuolių 
ir merginų. Jie beveik visi turėjo savo 
rankose raudonas rožes. Jie karštai dis- 
kusavo tarpe savęs ir aš greitai sužino
jau iš jų kalbos, kad jie laukia teisiamų
jų žmonių. 'Jauna mergina aiškiu jaunu 
balsu kalbėjo:

—Draugai, jau eina iš . kalėjimo. Mes 
tuojau juos pamatysim.

Aš sustojau prie vienos savo pažįsta
mų grupelės. Vienas iš mano gerų pažįs
tamų, visiems žinomas komunistas, su 
kuriuo mes tankiai ginčydavomės, filo- 
zofuodami apie gyvenimą ir apie kitas 
problemas, dabar panaudojo šį įvykį pa
mokinimui manes.

—Štai koks yra gyvenimas! Realus, 
žiaurus, bet tačiau puikus.

—Žiaurus, kadangi jis skamba pančiuo
se. Puikus, kadangi mes jį puošiam rau
donomis rožėmis. Bet tą jūs nesupran
tate, kadangi jūs jo nejaučiate.

Aš tikrumoje nepilnai galėjau supras
ti. Bet keletai minučių prabėgus, aš tą

supratau, kadangi ir aš supratau jį.
Staigiai į žmonių minią atbėgo būrys 

kareivių. Jie laikė savo rankose šautu
vus, o ant jų šaltai ir nemaloniai žibėjo 
durtuvai. Kareivių stumiami, žmonės pa
sidalino į dvi puses, tokiu būdu padary
dami minioje platų kelią. Tas kelias ve
dė tiesiog į teismabučio duris. Iš abiejų 
pusių žmonės sudarė nepereinamą sieną. 
Tada pasirodė kaliniai. Tai buvo jau
nieji komunistai. Beveik visi buvo 20 am
žiaus. Tarpe jų radosi taipgi pora mer- 
ginų. _

Pirmasis ėjo šviesaplaukis, aukšto ūgio 
plačių pečių jaunuolis. Jo rankos buvo 
surakintos geležiniais pančiais. Bet jis 
regimai buvo tvirtas žmogus. Jis ran
kas su pančiais laikė iškeltas aukštyn ir 
žingsniavo tvirtais geležiniais žingsniais. 
Šis jaunas žmogus savo baltu, apžėlusiu, 
tarsi samanomis, veidu, stebėtinai buvo 
panašus į vidurinę figūrą nupaišytam 
paveiksle artisto Belskij.

Po jo sekė visa eilė kitų jo draugų. 
Pirmieji buvo surakinti pančiais, o kiti 
ne. Jie ėjo smarkiais žingsniais be svyra
vimo su aukštyn pakeltom galvom. Jų 
žvilgsniai buvo aiškūs, ant jų veidų; ma
tėsi šypsena. Keletas iš jų buvo visai 
jauni, beveik vaikai; keletas iš jų turėjo 
dar savo mokyklos uniformines kepures 
ant galvų. Visa grupė ėjo apsupta karei
vių su atstatytais šautuvais ir durtu
vais. Kareiviai buvo suaugę žmonės, pa
lyginus su jaunaisiais komunistais, o jų 
išvaizda buvo panaši į plešrųjų vilkų.

Kada jie įėjo į tarpą tirštos minios, aš 
jų nebegalėjau matyti, tik mačiau, kad 
visi žmonės pradėjo mesti ant jų raudo
nas rožes.

Aš stovėjau sustingęs. Nieko panašaus 
iki šiol aš nebuvau dar pergyvenęs. Aš 
jutau, kad tarsi kokia ranka spaude man 
gerklę, o mano akys prisipildė ašaromis. 
Aš, tačiau, mačiau, kad raudonų rožių lie
tus besitęsiančiai krito ant praeinančių 
jaunųjų komunistų. Aš pažiūrėjau į savo 
rankas, bet jos buvo tuščios. O, kodėl aš 
neturiu nors vienos gėlelės? Kaip koks 
kaltininkas, aš stovėjau šone entuziazmo 
apimtos minios.

. Apart kareivių, į teismabūtį įėjo dalis 
publikos, o likusieji išsiskirstė. O aš sto
vėjau ant vietos, nežinodamas kur eiti.

Aš žiūrėjau į tuščius šalygatvius; jie 
buvo padengti sumindžiotomis rožėmis; 
tas šalygatvis mano atrodė į bažnyčios 
altorių, kur buvo aukojama brangiausios 
dovanos. p

Sumintos gėlės paskiau kvepėjo, kaip- 
kodylas. Ir mano žvilgsnis buvo aptrauk
tas džiaugsmo ašaromis; mačiau, kad ten 
liepsnojo kaip brangiausia auka mano 
karštos širdies.

Vertė Petras.

gina H. C. Hopson, elek
tros magnatu agentą, ku
ris dare viską, kad tiem 
magnatam nepalankus bi- 
lius nepereitų per J. V. 

kongresą.

kuopos komitetas stengtus 
atiduoti paskutinį patarnavi
mą. Po apkalbėjimo prieita 
prie išvados, kad< mirusių 
draugų giminės nepranešė ko
mitetui. O tas yra apgailėtinas 
daiktas. Ant toliau tegul drau
gai nesigaili pranešti kuopos 
komitetui, o komitetas kiekvie
nom reikale stengsis patar
nauti kuopos nariaips.

Draugiškas Išvažiavimas-

Rugpjūčio 25 dieną priešfa- 
šis tinis komitetas surengė
draugišką išvažiavimą į par
ką. žmonių suvažiavo nema
ža^ ir delegatai iš Visuotino 
Lietuvių Prieš Karą ir Fašiz
mą Suvažiavimo išdavė platų; 
raportą. Tarpe kitų, delegatų;, 
da
trumpą, bet įdomią prakalbą 
surištą su priešfašistiniu veikb 
mų. Užbaigęs programą, pir
mininkas paklhusė ar sutinka 
susirinkusieji, kad kitą tokį iš
važiavimą turėti. Publikos bu- 

entuziastiškaš pareiškimas, 
todėl laukiame

staras Palevičius pasakė

vo
kad rengti,
korĮiiteto* pranešimo, kada vėl
bus toks išvažiavimas.

52 Kp; Korespondentas.

Lawrence, Mass.
Įvairiausios Žinios

Rugpjūčio 25 d. puikiai pa
vyko tarptautinio darbininkų 
kliubo piknįkas. Publikos bu
vo apie du šimtai. Daugiausia 
buvo italų ir belgų, francūzų. 
Visi linksmai vaikščiojosi ir 
šnekučiavosi tarp savęs.s t

Vienoj grupėj girdėjau dai
nuojant" darbininkiškas dainas. 
Kitoj grupėj girdėjos šnekant 
apie politiku Draugai italai 
diskusiipją apie karą tarpe 
Italijos ir Ethiopijos. Visi išsi
reiškė, kad reikia protestuoti 
prieš Musdolinį, kad jis savo 
purvinos nosies nekištų kur ne
reikia. Reikalauti, kad karas 
būtų sustabdytas, kad armija 
būtų atšaukta ir tt. Taipgi dis- 
kusantai nutarė išleisti lape
lius prieš karą ir fašizmą ir 
paskleisti tarpe italų. Tai la
bai sveikintinas darbas.

Prieinu prie kitos grupės. 
Kalbasi francūziškai. Paklau
siau pas vieną draugą apie ką 
jie čionai kalbasi. Draugas 
perstata vieną žmogų ir sako, 
kad tai yra brolis socialistas ir 
sako, kad “mes čionai disku- 
suojame apie Komunistų Par
tiją ir Socialistų Partiją kas

link Francijoj sudaryto bendro 
fronto.” Užklausiau to brolio 
socialisto, ką jis mano. Jis ne
ilgai laukęs atsakė: “Tai yra 
labai pagirtinas darbas, kad 
abi partijos sudarė bendrą; 
frontą prieš karą ir fašizmą. Į 
Taipgi turėtų ir Jungtinėse 
Valstijose tą patį padaryti. 
Mūsų lyderiai nenori tai dary
ti, bet mes juos turėsime pri
versti sudaryti bendrą frontą 
su1 komunistais.”

Tai labai gerai, kad eiliniai' 
socialistai permato savo va
dus, kaip jie stovi. Patartina 
ir lietuviams socialistams, ei
liniams nariams, priversti savo 
lyderius, kad tarnautų darbi-' 
ninkams, o ne kapitalistams.

Policmonas F. Fleminy, ku
ris gyvena po num. 2 Spruce 
St., bandė sudeginti savo stu-1 
bą ir gauti inšiurincą, padeg- 

i damas savo lovos matrasą, 
į kaip gaisro departmento in- 
! spektorius pripažįsta. Gaisri
ninkų viršininkai įsakė, kad jis 
būtų suareštuotas. Tai polici
jos viršininkas išėmė varantą 
ir suareštavo. Teismas atidė
tas iki rugsėjo 4 d.,, o Flemi
ny pastatytas po $1,500 kau
cija. Mat, tam sutvėrimui' ne
užteko $33 į savaitę; tai užsi-

Detroit. Mich.
4

Paskutiniu Laiku Detroite

pri- 
pro- 
kad

Darbai Sumažėjo

Automobilių dirbtuvės 
ėjo prie žemiausio kiekio 
dukcijos. Kaip kurie sako,
to priežastis tnainymas mode
lio, bet remiantis oficialėmis 
skaitlinėmis, tai priežastis bus 
didelis sumažėjimas pirkėjų. 
Ta priežastis išmeta tūkstan
čius darbininkų iš darbo ir di
dina eiles pašalpinių stočių. O 
per tuos keletą męnesių auto
mobilių pramonėj J magnatai 
padarė neapsakomai daug tur
to, šimtus milij)nų dolerių čys- 
to pelno.
Streikas prieš Aukštas Kainas 

Mėsos

apielinkėj jau

Mussolinio Sūnūs Važiuoja 
Neva “Kariauti”

PORT'SAID, Aigiptas. — 
Tarp 4,000 Italijos kareivių, 
vežamų1 Ethiopijon, tame 
pačiame laive buvo ir Mus
solinio sūrius Bruno ir Vit
torio ir žentas grafas G. Ci
ano. Laivui čia apsistojus, 
10,000 fašistinių italų su
ruošė sveikinančią. Mussoli- 
niui demonstraciją. Bet Ita-

lijby dhrbininkai kalbasi^ 
kad tie Mussolinio* vaikaJ 
važiuoja Ethiopijon tik del 
parodos, o ne kariaut.

Užsitęsia Ethiopijoj Lietūs
. Ethiopai džiaugiasi, kad 
vis nepraeina kasdieniniai 
lietūs, ir todėl italai negalė
sią dar per kokias 6 savai t. 
užbaigti kelius, kurie reika
lingi karui prieš Ethiopiją.

Isigykit Šias Knygas
Labav svarbiais mūsų gyvenimo klausi
mais knygos, rugsėjo (Sept.) menesiu 
galite jas gauti už nupigintų kainą;

Piroji Pagelba Ligoje Ir Nelaimėje
Parašė Dr. Jonas J. Kaškiaučius

tas korespondencijas,

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

neapsakomą

Detroite ir 
keturios savaitės kaip tęsiasi 
streikas prieš 
brangumą mėsds ir plečiasi vis
daugiau ir jeigu brangumas 
bus nekeičiamas,' tai galima 
tikietis, kad streikas išsiplėtos 
po visą šalį. Kaip visi klasių 
kovos streikai, taip ir šis ne
apsieina be įsikišimo policijos 
ir turčių užtarė ų. Daug pikie-
tuotojų jau buvo suareštuota 
ir baudžiami. Taipgi viena life- 

tarnas 'tuvių veikėja, ĄLDLD 52 kp.
'narė, drg. Jakštienė liko nu- 

nijoms nes kaip buvo pasku- j bausta $35 už pikietavimą.
tinis audėjų streikas, tai jis | _ Visi kapitalistiniai laikraš-

manė kitokiu būdu pasidaryti 
pinigų, šitas valdžios 
buvo geras ir ištikimas kompa-1

laikraš- 
iečius su ko- 

i munistais; sako, kad tik ko
munistai streikuoja. Bet kuo- 

jam užteko pinigų, nes buvo met žmonės negali nusipirkti 
gerai pamokėtas nuo kompani-J mėsos iš priežasties brangumo, 
jos. Mat, koks teisingas vai- i tai komunistų nebijo ir siun- 
džios tarnas. Pačiam miege, čia prakeikimą savo tiems lai

kraščiams, o patys stoja į ko
vą. Tam streikui pritaria daug 
bučerių. Bet yra tokių, kurie 
mano, kad piliečiai juos nori 
skriausti ir atsilšpia su pa

šau suvesti? Bet gaisrininkai nieką. Tai klaidh daro. Tas 
apžiūrėjo ir jokio drato ma-1 streikas nėra vedamas 
trase nerado. Dabar Fleminy smulkius biznierius,' bet prieš

v . . . . , , čiai baugina pišvaistėsi gerai ir skaldė gal
vas. darbininkams. Tuomet

d žios tarnas.
padegė stubą, juk galėjo kiti 
tos stubos gyventojai' sudegti. 
Ir dar meluoja, buk matrasas 
užsidegęs nuo elektros. Na, ar
gi ne kvailas elektrą matra-

nuo darbo atstatytas.

prieš

kurios iš- 
darbininkus- 
? mažus biz-

“packing houses” 
naudoja ne tik 
kostumerius, bet i

Koluli nierius. Todėl visi turi eit iš- 
Heel t vien — maži biznieriai ir ko- 

įjį kapitalą.

Suareštuotas Myron 
prie Greenway Wood 
kompanijos dirbtuvės 
tuoj ant. Koks ten skebas jam
primeta, buk jis langus išdau
žė Hempstead, N. H. Policijai 
skundėsi, kad taip langai pleš
kėję, kad jis net bijojęs išlys
ti iš lovos, kad ir jis negautų 
plytos. Teismas atidėtas iki ' 
rugsėjo 10 d* Kurie norėsite ir 
turėsite laiko, tai nueikite pa
žiūrėti. Teismas įvyks Me
thuen, Mass., teismabutyje.

L. K. Biuras.

pikie- stumeriai prieš die
Mirė Du Nariai

Paskutiniais laikais mirė du 
ALDLD 52 kuopos nariai: t. 
y. Juozas Zubas ir Juozas če- 

1 banauskas. Kuopos susirinki- 
! me buvo pakeltas klausimas, 
kodėl 52 kuopos vdldyba nesi
rūpino pagelbėti mirusių šer
menyse, nes tai yra kuopos 
nusistatymas, kad 
mirusiam draugui

visuomet 
ar draugei

Worcester, Mass.
Atsakymas Lietuvos1 Sūnų ir 

Dukterų Draugijos Sekr. ir 
Korespondentui į Koresp.*, 
Tilpusią “L.” No. 202.

' Mjan yra nuostabu, kad ko
respondentas teisybę bando 
apvęrst melu. Labai gerai, pa
žiūrėsime.

“Niekur kitur taip daug- 
draugai nerašė apie unijas, 
kaip pas mus, kurie rašė net 
perdędami,” jis sako. Drg. Se- 
kretęriau, čia klaidą turi. Jūs 
netverėt unijų ir nežinote'apie 
jas. “Laisvės” korespondenci
jose jokių perdėjimų nebuvo. 
Katrįe tik darbavosi, tie ir už- 
gyrė
kad buvo teisingos. Dar tūli, 
unijų! nariai rūgėdavo, kad 
labai trumpoj formoj kores- 
pondericijosi buvo rašomos. It 
dar iįe viskas buvo’ aprašyta. ! 
Štai Worcesterio1 draugai net 
ir Palmery sutvėrė uniją ir, 
Clintone bando darbuotis, ne 
tik V^orcesteryj. Ir šitie dar
bai bdvo visai neminėta “Lais- I 
vėj”, tai kur tie pefdedami 
dalykai;

Toliau drg. Sekr. sako: Da
bar vieną unijos narį išvarė 
iš darbo, tai kiti rlieko neda
ro, tūlį net juokiasi.” šitame 
klausime tas darbininkas pats 
buvo kaltas (?—Red.) ir uni
ja negąlėjo nieko sakyt. Iš to- 
žmogaus nesijuokia niekas^ 
bet tik iš jo neapmąstyto el
gesio. J

Toliaus sako, . kad tūli jį* 
klausia!: “Kodėl “Laisvė” me
luoja apie Worcesterio unijas, 
prirašyta yra net to, kas ne
buvo”. Šičia drg. Sekr. nukalbi 
netiesą; Kada buvo1 ir yra or
ganizuojama unijos, tada ir 
buvo rašoma ir bus apie uni
jų veikimą. Korespondentas 
perdėjimų nepadarė niekur. 
Dar buvo nedadėta; veikimas 
gana gerai ėjo, ir eina. Vasa
ros laiku, žinoma, biskį; slbb- 
niau. “Laisvė” nė žodžio ne
melavo. Kurių dirbtuvių drau
gai darbavosi, ten unijos išbai
dyta—nekurtose dirbtuvėse ir 
gana drūtos.

Bet drg. Sekr., ką veikfer ir 
dar ką veikei,juk didelėj dirb
tuvėj dii^bi su daugybe žmo
nių ? Ar kag yra nuveikta ? Ar 
yra nors vienas narys iš jūsų- 
dirbtuves į uniją įrašyta? Ne! • 
Ir dar drg. Sekr. bandai tuos 
kritikuoti, kurie per savo pasi
darbavimą jau turi savo dirb
tuvėse lokalus ir nekurtose 
dirbtuvėsė suvirš 300 narių 
unijoj.

žinoma; katrie nieko nevei
kė ir. neveikia, tiem atrodo, 
kad “Lai

Dar sy^į aš kviečiu visus 
draugus užmegzt ryšius su 
.unijom ir darbuotis savo dirb
tuvėje. ♦ .

svė” meluoja..

Unijos Narys.

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 kaului? 
Ką daryti, kada žmogus nuslobęs-nebekvėpuoja? 
Kaip gelbėti gazu pritroškusį?

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

Kiti dažnūs 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. 
Tuoj aus įsigykite ją, kurie dar neturite.

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

da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebuklingos vietos, 
stebuklai 
ronuotus.

Kodėl yra kalbama, kad būk 
pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir

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

naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti-Ji labai
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebūklų klausimu.

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

priedu* naujų'pakeitimų pilietybės įstatymų
Knygutė* patogi'nešiotis kišeniuje, kaina* 25c. šį mėnesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUOJAUS.

Kodėl Turės įvykti Komunizmas
Apie komunizmą dabar kalba valdininkai, armijų 

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

Knygelė 64 Puslapių, Kaina 10c.
JĄ PARAŠĖ Ji OLGINAS

Žydų darbininkų dienraščio Freiheit redaktorius

Krikščionybė Ar Komunizmas
PARAŠĖ A. BIMBA

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

Kunigas S. Kneižis

Siūlo krikščionybę kaipo išsigelbėjimui žmonijos iš 
nelaimių. O drg. Bimba, rėmdamasis Markso-Lenino 
mokslu parašė šią brošiūrą, kur įrodoma, kad tik 
komunizmas išgelbės žmoniją iš kapitalistinės prie
spaudos.

Knygelė iš 32 puslapių, kaina 5c.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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PADĖTĮ LIETUVOJE
Turėjau laimės nors trum

pai pasikalbėti su dd. F. Abe- 
ku ir J. Mažeika, kurie tik 
pereitą šeštadienį sugrįžo iš 
Lietuvos. Jiedu dalyvavo “Pa
saulio Lietuvių Kongrese,” 
Kaune, kaipo Am. Darbininkų 
delegatai.

Iš trumpo pasikalbėjimo sų 
draugais įsitikinau, kad net su 
didžiausiu optimizmu, su ko
kiu žiūrėjau į mūsų dalyvumą 
kongrese, dar neganėtinai įma- 
čiau, kaip svarbu mums buvo 
ten turėti delegatus. O be ga
lo daug svarbaus darbo jie ten 
atliko. Jau nekalbant apie pa
ties kongreso darbus, jų ten 
buvimas sucementavo mūsų ne 
vien ideologinius, bet ir drau
gingumo ryšius su tenykščiais 
darbininkais ir valstiečiais. Jie
plačiai apkeliavo Lietuvą ir Brooklyne, penktadienį, 6 d. 
asmeniškai patyrė tų žmonių rugsėjo 7:30 valandą vakaro, 
gyvenimą. Jie vaizdžiai galės Darbininkų Centre, 723—5th 
mums perstatyti jų gyvenimą.! Avė., prie 23rd St.
Tai nepavaduojami paslai. I L. D.

Po paikalbėjimo, tą vakarą, 
ilgai, ilgai nesidavė miegot. 
Vaizdavosi puiki “Laisvės” 
alėja su guzikuotais ponais, jų 
puotos, lietuviški žandarai, 
puolanti nekalčiausį darbinin
kų pasijudinimą ir šūkį, krin
tanti kovose už duoną ir lais
vę darbininkai ir valstiečiai, 
išbalę darbininkai kaliniai, al
kani basiokai vaikeliai ir visa 
eilė girdėtų įspūdžių.

Ketvirtadienio vakarą, 
rugsėjo, 7:30 Vai. vakaro, L.. 
A. Piliečių Kliube, 80 Union 
Avė., Brooklyne, draugai Abe
kas ir Mažeika išduos platų 
raportą. Kam rūpi Lietuvos 
liaudies reikalai, nepraleis 
šios auksinės progos išgirsti 
apie dabartinę jos padėtį.

Antros prakalbos įvyks So.

Štai, Kur Dingsta Žmonių Iš Motery Drabužių 
Siuntėjų Streiko

“Grafas” Pabėgo iš Kalėjimo
Kalėjimo viršininkams ir 

policijai iškirto gerą šposą tū
las Robert V. Miller vidurdie
nio laiku pabėgdamas iš ka
lėjimo, 427 West St. Milleris 

I buvo suimtas pereitą gegužės 
mėnesį, kada policija rado jo 
kišenių j e subvės šėpų raktą ir 
su tuo raktu atidarytoj šėpoj 
rado $51,000 falšyvų bankno
tų ir metalines formas-braiži- 
nius banknotų dirbimui.

Kada kaliniai buvę pasiųsti 
ant stogo prasimankštinti, tai 
Milleris, sumezgęs ilgą virvę 
iš 9 paklodžių, prapjovęs lan
go užtvarą, nusileidęs virve 
nuo trečio augšto, pabėgo. Jis 
iš karto nudavė langų valyto
jų, bet pamatęs patogų mo
mentą nėrė stačiai žemyn ir 
pabėgo. Jį matė apie 100 žmo
nių, tačiau daugelis iš jų ne
kreipė atydos. Tik vienas iš jų 
nuėjo prie kalėjimo langelio 
pranešti apie pabėgimą, vie
nok ten jis nemažiau nustebo, 
kada sargas vos užteko “kan
trybės” išklausyti pranešimą, 
ir uždarė dureles.

Milleris policijos rekorduo
se jau žymus įvairiomis šule- 
rystėmis net nuo 1908 metų ir 
žinomas po daugybe vardų. Ji
sai persistatinėja augštos kil
mės asmeniu ir tas teikia jam

tas dvi

su ne- 
vie-

telefo-

per
inus stovi

vęs taxi draiverių eilinių narių 
vadas pereitam streike ir kan
didatas į aldermanus 35-tam 
distrike bus vyriausiu kalbėto-

Šią savaitę augščiausiam 
teisme bus sprendžiama ųnijis-! 
tų byla prieš unijos viršinin
kus, kurie išbraukė iš Cooks, 
CounternTan | and Assistants 
Unijos Lokalę 325 8 narius, 
kurie kovojo už demokratines 
narių teises unijoj ir už palai
kymą unijinių sąlygų darbe.

Streikuojanti Brooklyno 
malioriai palaiko kovingą pi- 
kietą, nepaisydami policijos 
teroro. Streiką vadovauja Ma- 
liorių Brolijos Distrikto 18 Ta
ryba. Tris unijistus policija iš
traukė iš lovos 2 vai. penkta
dienio rytą, kaltindami, būk 
jie padarę nuostolių Dr. Isa- 
dore Schmierer nuosavybei, 
kada atėjo ištraukti streikan 
ten dirbusius maliorius.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

im im rm wi mi fui iw wi mt wi iui wi imi ****** R*.

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
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Puikiai įrengtos dvi' koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.Mezgėjų eilinių narių, mi

tinguose plačiai diskusuoja- 
ma suvienijimo dviejų to ama
to unijų klausimas. -Nariai -tam 
pritaria, nors tūli pareiškia 
baimės del AF of L vadovybės 
persekiojimo kovingų darbi
ninkų. Ind. Knitgoods Work
ers Industrial Unijos susirin
kime pereitą ketvirtadienį1 
1,200 mezgėjų pasisakė už to
kią vienybę — prisidėjimą 
prie Joint Council of Knit-i 
goods Workers, kuri yra AF 
of L organizacija.

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

w tra tm tm w tm ira mi tra

I 

Brooklyniečiai Šimtais Vyko 
Į “Laisvės” Pikniką

Sekmadienio rytą jąu nuo 7 
vai. būriai svečių sukinosi ap
link “Laisvės” įstaigą. O tai 
buvo ankstybieji keliauninkai 
į “Laisvės” rudeninį pikniką, 
kuris įvyko Westville, N. J. Jį 
surengė d. philadelphįečiai ir 
kiti tos apielinkės draugai.

Ūpas pas visus gerąs. Dar 
prieš 8 v. pribuvo try^ busai. 
Kiti du nuvažiavo į ki
stotis C. ir S. Brooklyn^.

čia jau susidūrėme 
smagumais. Pasirodė, kad 
tų toli gražu neužtenka. Bušų 
komisija susirūpinus,
nuoja daugiau busų, bet nie
kur negali gauti. Mat, sekamą 
dieną tautinė šventė, tai busai 
užimti. Laukiam busų pribū- 
nančių iš anų dviejų stočių, iš 
kur buvo anksčiau pranešta, 
jog turi liuosų vietų. Pasirodė, 
ir tos labai sumažėję. Tik vie
name likę kelios, o kita 
pildytas. Gi pas
žmonių būrys, nekurie dar gi 
su išanksto pirktais tikintais.

Vieni vėl šoko daugiaū busų 
jieškot, o kiti komisiją barti, 
kam pardavus daugiau tikietų, 
negu buse vietų, turi. Komisija 
skaitliuoja busų vietas « Įsulyg ’ 
kontrakto ir parduotus Skie
tus. Pasirodo, atatipkal abi 
skaitlinės. Bet žmonės stovi su 
tikietais rankose, o vietų perą. 
Kame dalykas? Tik vėliau iš
siaiškino, kad busų kompanija 
nesilaikė sutarties. Buvo užsa
kyti didžiausi busai, atsiuntė 
vidutinius, kuriuose telpa po 
6 žmones mažiau. Esant tokiai 
padėčiai, komisija šiaip taip 
surado šeštą busą, kuris paė
mė geroką skaičių likusių. Kiti 
susirado sau kelią draugų bei 
samdytomis mašinomis, 
kiti turėjo liktis namie, 
minėtų priežasčių dikčiai

Streikas vedamas kovingai, privilegijų ir geresnių, galimy- 
Streikieriai pasiaukavusiai pi- bių šulerystėse. 
kietųoja ir sulaikinėja trokus, I 
.vežančius užstreikuotų šapų 
prekes. Yra atsitikimų, kad 
merginos streikierės ir šimpa- 
tikės sulaikinėja trokus, kris
damos skersai kelią. Tuo tarpu 
policijos departmentas pasiun
tė dar šimtą policijos į strei- 

. . . . i Lčl BCOl/ftUlCių ĮV y AU Jtv.1 CIOV1CI Uū

ko zontj. Garsusis ateivių 1<\par]<e parengimas, kuriam va- 
radikaių persekiojimo būrys, dovavo pQnas j T ..vie_ 
taipgi ten pasiųsta. , , | hyb6s” vardu.

Streikieriai deda pastangas; Pačiame vakare apie 7 va- 
ištraukti ir tos industrijos tro-|)andą dar buvo tik keliolika 

žmonių; vėliaus susirinko apie vėlavo ir išvažiavimas, 
pora šimtų vakaro dalyvių. 

Pirrninin" Garsinimuose buvo žadama 
atein, būk Steinbergas rėžęs' ką, kad jis sulaikytų trokma- jeist: -ant iaimėjjmų du šimtai 
jMm veidan, ir peiliu supjaus- nūs nuo vežimo užstreikuotų 1 bonkų degtinės su įžangos bi- 

dirbtuvių prekių. Dubinsky iš 
karto atsisakinėjo, vienok, sa
koma, pažadėjęs tą padaryti 
gale 1 savaitės streiko. Nori
ma ištraukti ir sukniasiuvius į 
simpatijos streiką.

Valdžia lupa devynius kai
lius iš žmonių taksais, o jos 
įstaigos, tarsi kiauri rėčiai, si
joja lauk dolerius visom pu
sėm. Andai tapo įsteigtas 
Dewey’o departmentas neva 
kovai prieš organizuotą rake- 
tierizmą. Kaip kad mes per- 
spėjom, Dewey stačia galva 
pasileido į unijas ir žūt būt 
jieško priekabių. Bet jos taip 
kvailos, kad net buržuaziniai 
teigėjai juokiasi.

Ketvirtadienį buvo pastatyti 
prieš teisėją Ford 3 kailiasiu- 
vių unijos veikėjai, Steinberg, Į kų draiverius ir tuo reikalu 
Domkis ir Siegel. Prieš juosjkeipėsi jau nekartą į Dąvid 
liūdijo tūlas fabrikan. Helfen-Į Dubinsky, ILGWU 
stein, būk Steinbergas

tęs rankas, kuomet kitu du jį 
laikę. Jo veidas atrodė, kaip 
ir /bile boso — gerokai prižiū
rėtas, nė žymės kančių; o 
apie supjaustymą net teisėjas, 
apžiūrėjęs, štai ką pasakė:

“Aš matęs tūkstančius pei
lio žaizdų, bet nieko panašaus. 
Atrodo, kaip įbrėžta. Tai yra 
įdomiausios peilio žaizdos, ko
kias aš esu matęs.” Tačiau 
teisėjas juos turėjo palikti 
džiūrės teismui, pareikšdamas 

’pematąs, “kaip džiurė galės 
juos nubausti?” Visas tas cir
kas reikalauja žmonių sudėtų 
pinigų, taip pat nuolatinės sar
gybos iš mūsų pusės, nes be 
masių spaudimo ir su tokiais 
“įrodymais” kovingi 
Žmonės tampa nuteisti.

Mūšy Savaitinis 
Kalendorius

darbo

EXTRA!

“Vienybės” Radio 
Parengimas

Kad jau nesiseka, tai 
seka “Laisvės” kaiminkai
“Vienybei” parengimai. Perei
ta šeštadienį įvyko Klasčiaus

nesi-

Unijos veikla sustabdė New 
Yorko ir Queens elektros kom
paniją nuo atleidinėjimo veik
lių darbininkų. Unija dar te
beveda kovą už sugrąžinimą 
darban 24 pirmiau atleistų 
darbininkų. Kompanija teisi
nasi, kad paleistieji buvę lai
kini ir panašiai, bet rekordai 
rodo, kad tūli iš jų dirbę net 
po 10 metų.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
1us ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to-
kio dydžio, ko
kio 
ma.
maliavoju 
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
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ROBERT LIPTON
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tuvėms ir 
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SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

I.DS 46 kp.’ mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, 4 d. rugsėjo, 
79 Hudson Ave. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt.

lietais, bet, nepasisekus paren
gimui,, buvo leidžiama tik ke
liolika bonkų.

Kadangi tautiškuose paren
gimuose publika yra taip pui
kiai išmokusi sušokinėti per 
tvoras arba sulandžioti pro 
langus, išvengiant įžanginės 
mokesties, tad čia irgi buvo 
tas praktikuojama.
kad pro langus net ir panelės 
įlenda ir apie pora panelių ga
na storų tapo įvilkta pro lan
gų.

Nuostolių, veikiausiai nuo 
šio vakarėlio nebus, nes buvo 
iškalno parduota kiek tikietų 
kituose miestuose* nors tie pir
kėjai šiam parengime nedaly
vavo.

ALDLD Moterų Komitetas 
šaukia visas Brooklyno lietu-

> ves moteris išgirsti svarbią pre- 
lekciją moterų sveikatos klau- i 
simu, ir pasikalbėt kitais mo
terims svarbiais klausimais. 
Prelegente bus d. E. Vilkaitė, 
baigusi ir praktikavusi slaugės 
mokslą New Yorko ligonbu-į 
čiuose. Įžanga veltui. Įvyks 4 
d. rugsėjo, 8 v. vakaro, “L.” 
svetainėj, 419 Lorimer St.

LDS 1 KUOPOS SUSIRINKI
MAS VALANDĄ ANKSČIAU

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1 kuopos susirinki
mas bus ketvirtadienį, 5 rug
sėjo (Sept.), 6:30 vakaro, 
'‘Laisvės” svetainėj.

Draugės ir draugai! Valdy
ba šaukia susirinkimą visa va
landa anksčiau dėlto, kad su
žinojome, jog tą patį vakarą 
įvyksta prakalbos L. A. Pilie
čių Kliube, 80 Union Avė., tik 
k* sugrįžusiem iš Lietuvos 
“Pasaulinio Kongreso” delega
tams. Suprasdami, kad dauge
lis LDS narių norėsime išgirs
ti delegatų raportus, šaukia
me susirinkimą anksčiau, kad 
atlikę mūsų kuopos reikalus 
visi galėtume numaršuoti į 
prakalbas.

LDS 1 Kp. Valdyba.

Penktad. vakarą, 6 rugsė
jo, Williamsbubgo jauni dar
bininkai ir studentai ruošia pa
radą ir demonstraciją mobili
zacijai šios apielinkės 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.

Matėsi,

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

Nesmagumo del busų, l$aip 
pasirodo, turėta daugiapsįa

1 del busų kompanijos apgavys
tės, taipgi tūlų draugų nesire-

, gistravimo iš anksto ir neturė
jimo didesnės komisijos, j

Ateityje turėtume neužmjrš- 
ti patikrinti busus vos tik pri
buvus, ar jie turi pažadėtą vie- rias dienas į savaitę”, tai ’mokestis 
tų skaičių. Pastatyti prie busų P° 50c i 5lieT^,ir. valgis. Jokio dar- 
durų komisiją su registruotų

re“ kites sekamai: 192 So. 1st Štr., ant 
pirma pirmų lubų, Apart. 2, Brooklyn, N. Y.

Dū
lei-1

keleivių sąrašu ir iš anksto 
gofruotiems atiduoti 
vietą, o tik likusias ir nepri 
vusių į laiką registruotų ke 
vių vietas kitiems. Sekami tu-j 
retų būti anksčiausia pribuvu
sieji parengimo dieną neregis
truoti iš anksto svečiai, 
tam reikalinga skaitlinga 
sų komisija ir ateityje

Valdyba. 
(208-209)'

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteriškė pri

žiūrėti vaikutį metų. Darbo išly
gos tokios: Jei prižiūrėtų tik ketu-

bo nereikės dirbti. Jei visam laikui, 
tai duodame valgį ir kambarį. Kreip-

(208-210)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
* ♦ * *
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
< nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Specialiai 
I Žemos 

Kainos 
Vedybię ir 
Susižeidavi- 

I mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Liptori
701 GRAND STREET 

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

‘ • J

et
il

sų komisija ir ateityje reiktų 
tokią turėti, nes be to negali
ma turėti reikiamos tvarkos.

Brooklyniečiai dar kartą pa- D., BSSR. 
rodė savo įkainavimą dienraš
čio “Laisvės”. Pripildyrijas 
šešių didokų busų ir keliolikos 

Pirmadienio rytą apsilankė mašinų keliavimui į toli esan- 
įstaigoj drg. Anta-; tI Pikniką, yrtt galimas ne *

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio William Bla- 

žis, savo žvogerio, Povilo Walan- 
tavičiaus ir savo moters ir dukters, 
Alice Bložienės 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 
Polock., 12 Distancija, Puti M.B.B.Ž.

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.

c Telefonas: Evergreen 7-7770 ■

PAUL GUSTAS
? LIETUVIS GRABORIUS ‘
ž Sena) dirbąs graborystžs pro- j
5 f esi joje ir Brooklyno apielin-, □
5 kčj plačiai žinomas. Tik dabar i 
ž atidarė savo ofisą ir patarnauja j 
5 balsamavimu ir palaidojimu 5
S mirusių. g

1 Veltui Chapel Šermenim
5 Parsamdo automobilius ierme- *
5 nims, vestuvėms, krikštynoms £
2 ir kitokioms parems x
5 Saukiu diena ar naktj j

| 423 Metropolitan Avė. { 
>! Brooklyn, N. Y. g

Pašalinis.

Lankėsi “Laisvėje” Svečias
be“Laisvės

nas Lakickas iš Čoaldale, Pa* pasiaukavimo platinusių tikfe- 
Jis čia buvo atvykęs pas savo 
giminaičius. Draugas Lakickas 
yra giminaitis Z. Angariečio., 
Jis nuolatos remia darbininku 
ręyoliucinį judėjimą, skaito 
mūsų spaudą, dirba kiek gali.
Ir dabar, apžiūrėjęs mūsų na
mą, mašinas, paaukavo $3, 
kuriuos po $1 paskyrė seksi
miems tikslams: Agitacijos 
Fondui, “Laisvės” preso išmo
kėjimui ir Lietuvos revoliuci
nių politinių kalinių pagalbai.

Kartu su drg. Lakicku buvo 
atsilankius ir brooklynietė jo 
giminaitė d. Pulokienė.

š.

pačių ' keliaujančių 
ta 
ip 
sti

tus ir iš 
pusės, bet brooklyniečiai 
.atliko. Tikiuosi, kad dd. tž 
pat nuoširdžiai teiksis atlei 
del stokos vietų kilusius ne
smagumus ir teiks dar geresnę 

kąd 
u-

kooperaciją komisijoms, 
padėti išvengti tokių nesmag 
mų ateityje.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS ■ 

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

parent, krikštynom ir kitokiem 
reikalam. t

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y. 

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

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

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

Rep. Telephone, EVergreen 8-9770

Trumpos Žinutės J. GARŠVA

taKomunistu Partijos 6- 
sekcija • Williamsburge turės 
pirmą rinkimų kampanijos 
mitingą atvirame ore šį tre- 

Suimtas policistas William | čiadienį. 8 v. vakaro, prie
F. Logan, iš 126th St. stoties, i Grand St. Extension ir Hat
kurio automobilius užmušė ne-, meyer St. šeštos sekcijos te ei-j 
pažįstamą 50 m. senumo žmo- torija apima 13-tą, 14-tą, 1 
gų pereitą šeštadienį ir pabė- tą, 19-tą ir 20-tą rinkiminius 
go iš užmušimo scenos. distriktus. Harry Cantor, b

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.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS 

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

. BROOKLYN, N. Y. 
Grand and Metropolitan Avė. 

karai .priveža.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 

■ Chroniški Skau
duliai, Skilvio. ir 
Žarnų L i g oa, 
Mėšlažarnės Li

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 nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. Z1NS
110 East 16 SI, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irvirig PI. ' < 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




