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Augštybių Oras. 
Užnuodytas Protavimas. 
Besmegenis Reikalavimas 
Kam tad Kongresai?

Rašo S. Brooklynietis

Amerikos katalikų “Draugo” 
redaktorius L. šimutis, besikal
bėdamas Kaune su spaudos ben
dradarbiais apie “Naujienų”— 
Vaitkaus skridimą į Lietuvą, be 
kitko, pasakė: “Kalbos, kad 
vandenyne blogas oras, yra ne
teisingos.”

“Dienos visas septynias p. 
Šimučio važiavimo paras buvo 
saulėtos, o naktys ramios, žvai
gždėtos. Vandenynas toks ra
mus, kad jį galima pervažiuo
ti motorine valtimi.”

Tą patyrė ne vienas šimutis, 
bet ir kiti keliautojai per van
denyną.

“Naujienos,” kaip žinoma, 
sako, kad augštai kitoks esąs 
oras. Tik bėda, kad žmonės 
daugiau tiki savo akimis, negu 
“oro augštybių” specialistais.

Stebėtina, prie ko veda But
kaus “Naujosios Gadynės” trik- 
siški posmavimai prieš Komu
nistų Internacionalą ir Kom. 
Partijas.

Butkus išvadino “idiotišku” 
Amerikos Komunistų Partijos 
sekretoriaus Browderio raportą 
Komunistų Internacionalui apie 
darbininkų reikalus ir jų kovas 
šioje šalyje. Ir tas begėdiškas 
Butkaus šūvis jau prigijo tarp 
tūlų sklokos vadukų kolonijose.

Kada vienam jų vadukui bu
vo nurodyta į tos pliovonės 
šlykštumą, jis atsakė, kad 
Amerikos Komunistų Partijos 
delegatai turėjo nutylėti apie 
savo kovos planus Jungtinėse 
Valstijose. Girdi, Komunistų 
Internacionalas ir be to žino, 
kas dedasi Amerikoj. O dabar, 
sako, Rooseveltas gali nutraukt 
politinius ir prekybos ryšius su 
Sovietais ir areštuot pačius de
legatus jiem begrįžtant.

Taip nukalbėjo žmogus, ku- 
ris kadaise buvo kovingas dar
bininkas. O tas parodd,' ’ kaip 
dar tebeveikia “Naujosios Ga
dynės” nuodai į jos leitenantus 
kolonijose. Jų jausmai senai 
užnuodyti pagieža prieš orga
nizuotą komunistinį judėjimą. 
Bet tie nuodai baigia nuodyti ir 
jų klasinio darbininkiško pro
tavimo likučius.

Beveik vis kapitalistiniai 
kraštai šiandien pripažįsta So
vietų valdžią ir palaiko diplo
matinius ryšius su jąja. Pagal 
sklokos vadų “protavimą”, to
dėl, delegatai nuo Komunistų 
Partijų iš desėtkų įvairių šalių 
visiškai nieko neturėtų sakyti 
Komunistų Internacionalo Kon
grese apie darbininkų kovų 
klausimą savo šalyse. Nes ki
taip tų kraštų valdžios galėtų 
nutraukti ryšius su Sovietų Są
junga !

Iš Amerikos ir Japonijos pro
testo notų Sovietam matosi, jog 
tų šalių imperialistai reikalau
ja, kad Sovietų vyriausybė pa
ti panaikintų komunistinį ju
dėjimą užsieniuose. Tai yra 
toks varjotiškas reikalavimas, 
kad Sovietai, kurie juk nevaldo 
tų Komunistų Partijų, gali tik 
pečiais patraukyti.

Bet dar beprotiškesnė yra 
sklokos vadų logika, kuri da- 
veda iki to, kad viso pasaulio 
kraštų ‘Kom. Partijų delegatai 
Komintemo Kongrese tylėtų 
kaip nebyliai apie bendro fron
to ir revoliucinio judėjimo rei
kalus savo šalyse. ' ,

O jei taip, tad kam dar būtų 
reikalingi ir tie Kominterno 
Kongresai ?

Paryžius. — Sovietų uk
rainiečių “soccer” lošėjai 
laimėjo rungtynes prieš 
francūzų “soccer” profesio
nalus lošėjus.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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viesulą, pleškanti 100 mylių 
smarkumu per valandą, už
mušė 75 buvusius pasaulinio 
karo kareivius, suardyda- 
ma jų pašalpinę stovyklą 
Rock Harbor saloje, netoli 
Floridos pakraščio. Tarp 
žuvusių yra ir keturi stovy
klos gydytojai. Priskaitant 
užmuštus Taverniere ir ki
tur toj srityj, viesulos aukų 
skaičius sieks iki 100.

Žuvusieji ex-kareiviai yra Italijoj sukilo 
iš tų, kurie buvo atmarša- 
vę į Washingtoną reikalaut eiviai, 
bonų atmokėjimo. Norėda- mų juos už tai sušaudyti, iš- nį! 
ma jų nusikratyt, Roosevel- sisklaidė ir sugrįžo pas sa- Ethiopijos! 
to valdžia išsiunčia tokius į vo šeimynas į pietinę Itali- 
pašalpinių darbų stovyklas, ją, pirm išsiunčiant juos Af- jos,

, PAĖMĖ 5 MIESTUS
Kareiviu; Isstojimail Chinų- -C / J j vietų 40,000 raudonarmiec

prieš Karą Visur Auga
Demonstracijos prieš Karų Siaučia Sicilijoj; Šaukiama: 

aŠalin Mussoliiiį!” “Šalin Nagus nuo Ethiopijos!”
_____________ I

ZUERICH, Šveicarija. — lia, Paima ir St. Aldo apy- 
Žinių kurjeras iš Italijos gardose. Gyventojai sten- 
praneša, jog vienas ištisas giasi neleist naujokų į ar- 
pulkas kareivių šiaurinėj miją.

prieš savo
komandierius.

nežiūrint

Keliose demonstracijose
Pulko kar- darbininkų ir valstiečių mi- 

grūmoji- nios šaukė: “Šalin Mussoli- 
” “Šalin Jo Nagus nuo ■ - -- p

Vienas studentas iš Itali- 
atstovas • socialistinės

So- 
. vietų 40,000 raudonarmiečių 
I atėmė iš Chiang Kai-sheko 
fašistų dar penkis miestus. 
Dabar ši Raudonoji Armija 
žygiuoja• linkui Changteh, 
kuris yra vienas iš didžiau
sių miestų Hunan provinci
joj. Tokį pranešimą iš 
Hong Kongo gavo “London 
Times.”

Kiek pirmiau Chinų Rau
donoji Armija pralaužė fa
šistų spėkas ant sienos tarp 
Hupeh ir Hunan provinci
jų.

Chiang Kai-shek įvedė 
karo stovį Changteh ir ren
giasi prie miesto apgulos iš 

1 raudonųjų pusės.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio - Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Darbininkų Delegatai ' 
Padėjo Vainiką ant 4 
Sušaudytų d.d. Kapo j
Fašistų Valdžia Buvo Nudraskius drg. Požėlos, Greifenber

gerio, Giedrio, Čiornio Kapą ir Saugojo Jį nuo Darbininkų
K A UNAS. — Rugpjūčio rišką sargybą neva forto 

23 dieną dalis Ameri-Į saugojimui, bet tuo pačiu 
kos darbininkų delegacijos, sykiu neprileidžia prie tos •w Z-X • -rr t • t • T T • i 1 1 •J. Orman ir K. Kielienė, vietos, kur Lietuvos darbi- 
atlankė kapą keturių Sme- ninku klasės didvyriai pa- 
tonos valdžios sušaudytų laidoti. z J
komunistų, padėjo gėlių vai- Po t d sušaudymo 
nikų ir nutraukė paveikslą. ir j;j 'palai<lojimo Kau?0 

Smetonos fašistinė vai- darbininkai buvo aptaisę 
■« i . •» i n v • • "I

Po tų draugų sušaudymo

’/i

B i

Drg. Barbusse Kūnas iš 
Maskvos j Paryžių

MASKVA. — Rugsėjo 3 
d. desėtkai tūkstančių dar
bininkų atlydėjo revoliuci
nio francūzų rašytojo Hen
ri Barbusse’o kūną į gelž- 
kelio stotį, iš kur jis veža
mas Paryžiun. Oru gi jo 
raudoną karstą lydėjo Rau
donosios Armijos lėktuvų 
būrys. Stotyj prakalbas 
sakė Andre Marty vardu 
Komunistų Internacionalo 
Pildančiojo Kpmiteto ir 
garsus Sovietų* rašytojas 
Michail Kolcov. *.

Pirm išlydint Barbusse’o 
kūną iš Maskvos Konserva
torijos rūmo, jo garbės sar- 
gvboj stovėjo Wilhelm 
Pieck, Vokietijos Komunis
tu Partijos atstovas; D. Z. 
Manuilski, Sovietų Kom. 
Partijos vadas; Earl Brow
der, Amerikos Kom. Parti
jos centro sekretorius, ir

rikon karui prieš Ethiopija. žinių agentūras, sako, jog1 —-------------
Žiaurus karinis režimas kada žmonės sužinos apie 301 Mylia Automobiliu 

uždraudė bet kokius karei- t+q1” On ’uz-určtuuv ucc AUMiis lYcii ei- j Italų nuostolius kare su 
vių susižinojimus sti jų tė- Ethiopija, tai būsią galas Per Valandą
vais, moterimis ir myletine- Mussolimui. Taip atsitikti | BONNEVILLE Salt Flats, 
mis. Visoj šalyj didėja be-Įgalėsią uz poros menesių. . vf.lqtiinr ruonio k girnai iš armijos; bėga ypač šalies iždas eina prie bank-, J aJį/gį jįa!col«
s avis <1 <i a auciai. , v £U o. lSial bell savo specialiame auto-

Demonstracijos pries ka- brango; trūksta žmonėms ““Blnphird” iš
ra siaučia Sicilijos saloje, net paprasčiausių gyvenimo „ •_

kapą, bet fašistai nudraskę 
kapą, j ieškojo nubausti ka- , 
po aptaisytojus ir po to nie
ko prie tos vietos neprilei-' 
do.

Dabar Amerikos darbi-
i ninku delegacija nuvyko

labiausia S'ommantino, De- reikmenų.

Neva “Bepusiškas” Komisijos Sprendimas 
Jeisinaltaliją ir Ethiopiją.

PARYŽIUS.—^Du Italijos 
! atstovai, du Ethiopijos ir 
vienas “bepusiškas” tarpi- 
ninkas-sprendėjas N. Poli
tis, sudarydami komisiją 
spręst kivirčiui tarp Itali
jos ir Ethiopijos, 
kad esanti nekalta nei Ita
lijos valdžia nei Ethiopiia

tyti su komisijos pareiški
mu. Jo valdžia yra priruo- 
šus eile išgalvotų kaltinimų

iš 
pradžios bėgo tokiu grei
čiu, kad būtų išėję 301. my
lia su trečdaliu per valan
dą/ Toliau bėgimas buvo 
truputį lėtesnis, bet ir tai 
vidutiniai išėję -299 mylios 
.ir 875 tūkstantinės mylios 
dalys valandai. Dar toliau 
trūko jo automobilio rato 
guma. O vis dėlto jis sumu
šė visus automobilių grei-

džia bijosi nužudytų komu- 
I nistų balso iš kapo šaukian- 
’ čio darbininkus į kovą prieš 
, išnaudotojus, prieš fašisti
nius diktatorius, prieš visus 
darbo žmonių priešus. •

Karolio Požėlos, Juozo
Greifenbergerio, Kazio Gie- prie kapo, padėjo gėlių vai- ‘ 
drio ir Rapolo Čiornio ka- niką ir nutraukė paveikslą, 
pą slepia fašistinė valdžia.
Netoliesi jų kapo laiko ka-

Ši žinia “Laisvei” atėjo 
paštu.

Standard Oil Co. Traukias iš Ethiopijos? į

■t?

J ■

s

WASHINGTON.—Ame-p < Sakoma, kad Jungtinių r 
kos Standard - Vacuum Oil j Valstijų vyriausybė darė. 
Kompanija, pasikalbėjus su’spaudimo Standard Oil* 
užsienių reikalų ministeriu j Kompanijai, kad panaikintų: 
C. Hull ir kitais Roosevel- 
to valdininkais, nutarė pa
naikint sutartį, kurią šio- tarp Amerikos ir Italijos. ' 
mis dienomis buvo padarius 
su Ethiopijos imperato
rium Haile Selassie del iš
naudojimo žibalo - aliejaus 
šaltinių Ethiopijoj.

Kaip jau minėta, Haile 
Selassie buvo perleidęs pusę 
savo šalies African Explo- mo. 
ration and Development Dabar New York« atsi- 
Korporacijai išnaudot žiba-(liepia ir tūlas L. Y. Cher- 
lo šaltinius ir kitus gamtos! tok, kuris sako, kad tai jam

tą sutartį su Haile Selassie,* 
idant išvengt susikirtimo

prieš Ethiopiją, ir tie kai- Itumo rekordus.
tinimai įteikiami Tautų Ly-1 
gos Tarybai, kuri susirin-

nutarė, ko vakar Genevoje. į paryžius.—Franėiją atsi-
! sako išduot vieną raportą 
| sykiu su Anglija apie nu- 

bas su Italijos įgaliotiniais 
del karo išvengimo su Ethi
opija.

London. — Anglija siun
čia vis daugiau karo laivų

KARO DEBESIAI

T T 1 1 L/ j i • •• v — • i Laivas su 372 Žmonėm trūkusias jų atstovų dery-Ualuale Ethionijos žemėje

Pora dienų pirmiau buvo, 
atsiliepus tūla Italijos kom
panija, kuri sakė, kad jau 
trejetas metų atgal jinai tu
rėjo padarius sutartį su Et- 
hiopijos valdžia del to kraš
to žibalo versmių naudoji-

Dideliame Pavojuje
v - MIAMI, Fla.—Audra nu- 

ninku vainikų ant Barbus- reivių ir ethiopu. be augš- j bloškė Morgan linijos pasa- 
se’o karsto, buvo ir Franci- tesnės vyriausybės 
jos ambasadoriaus vainikas 
su parašu: “Nuo Franciios 
ambasados francūzų rašy
tojui Henri Barbusse.”

atstovai įvairių darbo uni-11934 m. gruodžio 5 d. Mūšis, 
jų ir kitų organizacijų. | e'jrdi^ kilo tik tarp vietinių

Apart revoliucinių darbi- “itališko” Somalilando ka-

Svarbu Mūšy Skaitytojams
Greitu laiku “Laisvėje” 

nradčsime talpinti Klaus 
Neukrantzo apysaką 
“Barikados Berlyne.” ši 
apysaka vaizduoja 1929 
metų Pirmąją Gegužės 
Berlyne, kur buvo nužu
dyta virš 30 asmenų laike 
demonstracijos, Lurią po
licijos viršininkas Zoerge- 
belis apliejo ugnimis ir 
kulkomis. Apysaka neiš
pasakytai įdomi ir leng
vai skaitosi.

Beje, šiomis dienomis 
“Laisvėje” tilps d. Z. An- 
gariečio prakalba, pasa
kyta Septintajam Komin- 
terno Kongrese,

Prašome mūsų skaity
tojus apie tai kitiems dar
bininkams pasakyti, kad 
jie įsigytų “Laisvę” ir ją 
sektų.

m v . . ! žinios.' žyrinį laiva “Dixie” ant
Tame mūsyie buvo nukauta1 ... on t/ r- i • • .pojunnes uolos 60 mylių apie 30 Italijos kareiviu, i ■n/T. . . . .i nuo Miami miesto. Rugsėjo 

Kadangi Ualual yra Ethi- g pranešimais, prairo lai- 
opiios pusė], tai rodos ais- , . v- . ._1 J 1 ” vo dugnas ir verzesi vidun

vanduo. Keturi kiti garlai- 
viai nuplaukė talkon,

ku, jog kalta įsiveržusi Ita
lijos kariuomenė.
i Italija buvo suardžius pir-

ir kariunmpnėc i savo vai- turtus- ši korporacija pri- • Ethiopija per savo įgalioti- 
domą salą Malį Vidurže- klauso Amerikos Standard nį davus_ teisę išnaudoti

f— . i iii knmnoniiai hot im Ho- olimona aalnnuia onlraAmio jūroje.
Roma.—Italija darys sa

vo karo laivyno manevrus 
ties Malta.

Addis Ababa.—Ethiopija 
bet pasiuntė kelioliką tūkštan-

Oil Kompanijai, bet joj da-į aliejaus šaltinius, aukso, 
'lyvauja ir Anglijos kapita- platinos kasyklas ir kitus 
listai. ! gamtos turtus.

mesnes derybas tos komi- Pef Jšėlimą negalėjo čių savo kareivių į pasie- 
sijos, užgirtos Tautų Lygos, prisiartintii Plle< P1™' V* niu’s Italijos kolonijų Eri- 
Italai taip padarė todėl, kad,^uotl pagriįos- P1*16.. ^a1'i trejos ir Somalilando. Ethi- 
Ethiopijos atstovai tada ve y ra 372 žmones, ir jiems opija gajį išstatyti 1,250,000 
įrodinėjo, jog susikirtimas Sr£sia didelis pavojus, 
įvyko Ethiopijos žemėje. ----------- --------

’ JSWXConn. Unijy Prezidentas S
anksto išreikalavo, kad vi- Partiia

l.r niu’s Italijos kolonijų Eri

armiją.
San Francisco, Cal. — 

Marininkų Federacija 18 
1 1 j prieš 1 nutarė neiš- 

• v n 1 v n (kraut laivų, atvežančių kro- btoja uz Darbo Partiją yinius iš British coiumbi- 
jos, kur eina laivakrovių 

DANBURY, Conn. — Su- streikas. 
važiavime Connecticut vals-1 ------------------

Vakar buvo minėta, jog tijos Darbo Federacijos J. rip A l
penktas komisuos narys N. Nicholas Danz, tos Federa- JL JLV «
Politis, Graikijos ambasa- ei jos prezidentas, savo kal- 
dorius Franci j ai, stengėsi, bo j reikalavo įsteigt šioj 
užkart kaičią Ethiopijai. valstijoj Darbo. Partiją, ne- 
Dabartinis gi, sakoma, žiūrint, kad visos Ameri- 
vienbalsis komisijos tari- kos Darbo Federacijos pre-' 
mas yra pateisinimas Ita- zidentas Wm. Green ir kiti mušta 700 žmonių. Tarp 
lijos įsiveržėlių į Ethiopijos centro vadai priešinasi Dar- žuvusių yra 400 pasaulinio

'bo Partijai ir remia Roose- karo veteranų, suvarytų į 
l pašalpinių darbų stovyklą.

---- __ -------------  _, —- 
sai nebūtų minima, keno 
žemėje susikirto Ethiopijos 
kareiviai su Italija.

Politis, Graikijos 
dorius Franci j ai,

Dabartinis gi, sakoma žiūrint, kad visos Ameri

AUDROJ ŽUVO 700
MIAMI, Florida.—Prane

šama, jog per uraganą-aud- 
rą Metacombe Key tapo už-

Pats Superintendentas 
Šaudė Streikieres

PELZER, South Caroli
na. — Po skebų padaryto 
užpuolimo, kur audyklos 
streikierė unijistė Bertha 
Kelly buvo nušauta ir 22 as
mens sužeista, dabar-milici
ja ir policija urmu gaudo ir 
areštuoja veiklesnius strei- 
kierius. Bertha Kelly tapo 
nušauta pro vienos krautu
vės langą. Yra liudijimų, 
kad moteris pikietuotojas 
šaudė pats Pelzer audyklos 
superintendentas Burnham.

Streikas tęsiasi jau 8 sa
vaitės. Jis prasidėjo iš to, 
jog kompanija varu spyrė 
visus savo darbininkus įstot
į kompanišką unijėlę. Apie-1 Tautų 
linkės • farmeriai duoda idant apsaugot pasaulio tai- 
streikieriams paramos.

Angly Unijos Išvien su 
Prancūzais prieš Kary

MARGATE, Anglija. ■
Anglijos darbo unijų kong-’ 
reso komisija sykiu su Dar-. 
bo Partijos PildančįuoftĮ *•
Komitetu pasiuntė vienybėj.., 
telegramą p r i e š k a rinątji 
masiniam susirinkimui, kįį- 
ris įvyko rugsėjo 3 d. 
ryžiuje, vadovybėje Fran- 

icūzų Darbo Konfederacijos. •
Telegramoj Anglijos uni- 

jistai ir darbiečiai sako: .
“Anglijos ir Franci jos 

darbininkų judėjimai išvien 
reikalauja, kad jų valdžių 
atstovai Genevoje stipriai 
ir griežtai kovotų už sąly- / 
gas ir pareigas, išdėstytas

Lygos įstatuose, s!
pusę. j

Mussolini žada nesiskai-įveltą.

Visi šiandien 7:30 vai. vakare j prakalbas d rg. Abeko ir Mažeikos, Lietuvių Pasaulini o Kongreso delegatų, tik ką sugrįžusių iš Kauno! Prakalbos 
įvyksta L A. Pilieti ų Kliube, 80 Union Avė., Brooklyne. Įžanga veltui. Išgirskite apie Lietuvos valstiečių ir darbininkų kovas už gyvenimą ir laisvę!
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Kauno Spauda Apie Mūsų 
Parašus

Amerikos Darbininkų Delegacija Kau
no kongrese atstovavo darbininkų, vals
tiečių ir visų pažangių žmonių reikalus. 
Mūsų, delegacija nuvežė 14,000 Jungtinių 
Valstijų, Kanados ir Pietų Amerikos pa
rašų, reikalaujant paliuosuoti revoliuci
nius politinius kalinius, pagerinti jų są
lygas pirm paliuosavimo, suteikti Lietu
vos darbo masėms civiles laisves organi
zuotis ir tt.

Mūsų delegacija turėjo dvi kopijas tų 
parašų. Vieną kopiją įteikė Lietuvos 
prezidentui Antanui Smetonai, o kitą 
Kauno kongresui. Apie tai, kaip buvo 
Smetonai įteikta parašai, skaitome “Lie
tuvos Žiniose” nuo 17 d. rugpjūčio: M • 4

Įteikė 14,000 Parašų
Penktadienį, rugp. 16 d., 11:30 valandą, 

Amerikos Jungtinių Valstijų keturi delega
tai: F. Abekas, J. Ormanas, K. Kielienė ir 
J. Mažeika lankėsi prezidentūroje del au
diencijos. Kartu buvo ir Kanados atsto
vas J. Guoba. Delegatai įteikė 14,000 pa
rašų ...”

Ant to aprašymas nutrūksta ir seka 
apie pusantro colio tuščia balta vieta. 
Kas ten Smetonos fašistinės cenzūros iš
braukta? Išbraukta tas, kad Amerikos 
Darbininkų Delegacija, nųnešdama tuos 
parašus, kartu su savimi nusivedė 9 vai- 
kučiūs Lietuvos revoliucinių politinių ka
linių, kurie reikalavo jų tėvus paliuosuo
ti iš galėjimo.

“Lietuvos Žinios” nuo 19 d. rugpjūčio 
rašo: . I. • ■ !.O®1

“Dalis kongreso dalyvių apleidžia sa
lę. Jie dalija lapelius, antifašistinės gru
pės pasirašytus, kad nepripažįsta kong
reso, nes buvę varžoma...”

Ir abelnai Lietuvoje spauda daug ra
šė apie mūsų delegatų veikimą. Grigai
čiui ir Ko. tas yra žinoma, bet “Naujie
nos” slepia tą nuo savo skaitytojų, jos 
fabrikuoja melus, skleidžia prasimany
mus, būk tas pareiškimas yra Bimbos 
Brooklyne pafiksytas. Tokį nachališ- 
kumą, politinį bankrūtą gali tik ir pa
rodyti Grigaitis ir artimi jo sėbrai, ku
riems viskas, kas tik yra darbininkiško, 
tai vis negerai, kurie aklai tarnavo ir 
tarnauja išnaudotojų klasei, skleisdami 1 
darbininkų masėse demoralizaciją.

Mūsų Delegatai su Masėmis >
■OTCB

Daug atliko Amerikos Darbininkų De
legacija nuvykus į Kaupą. Mūsų skaity
tojai tą sužinos iš draugų aprašymų, ku
rie telpa “Laisvėje” ir “Vilnyje” ir p ra- 
kalbų. , . j; ,|> IHilįli

Nepaisant Lietuvos fašistų cenzūros, 
vis gi šiek tiek ir Lietuvoje spauda rašė 
apie mūsų delegacijos veikimą, dalinimą 
lapelių, įteikimą 14,000 parašų kongresui 
ir Smetonai, dalyvavimą' Lietuvos dar
bininkų parengimuose ir t. t.

15 d. rugpjūčio Kauno darbininkai bu
vo surengę Lampėdžių pušyne unijų iš
važiavimą, kuriame, kaip “Lietuvos Ži
nios” nuo 16 dienos rašo, dalyvavo apie 
300 žmonių. Toliaus jos sako:

Atsilankė keturi Amerikos lietuvių darbi
ninkų atstovai, Pasaulio lietuvių kongreso 
dalyviai.

Vienas iš Amerikos lietuvių darbininkų 
atstovų, kalbėdamas į susirinkusius, pasvei
kino juos amerikiečių darbininkų vardu, 
papasakojo, kaip gyvena Amerikoje darbi
ninkai ir kokias darbininkų gyvenimo są
lygas matė Lietuvoje. Pabrėžė, kad Lietu
vos darbininkai bendru liaudies frontu turi ' 
kovoti už demokratinę laisvę ir prieš gro
siantį karą. Buvo padainuota, ir linksmai 
pasišokta. Antėrikiečiams odininkų profesi- * 
nes sąjungos vardu buvo įteikta- į>ėlių. Ge- '■ 
gūžinės dalyviai nusifotografavo. . > '

kreipti daugiau atydą tų darbininkų, ku
rie, seka tuos įreyOliucinio darbininkų ju
dėjimo priešus. Ar ilgai darbininkai ir 
darbininkės, kurie dar turi nors krislelį 
revoliucinio atsidavimo proletariato ko
voms, tarptautinei darbininkų vienybei, 
kovai už darbo žmonijos pasiliuosavimą, 
dar pasiduos -Butkų ir Prūseikų suve
džiojimui? !

Mes žinome, kad “sklokoje” yra žmo-

nių, kurie ant visados nuo revoliucinio 
judėjimo atsipalaidavo. Jie nueis Balt
rušaičio, Sirvydo ir eilės kitų keliais, bet 
ten dar yra darbininkų ir tokių, kurie 
nėra nutraukę ryšius su darbininkų ko
vomis ir tų darbininkų būtiniausia par
eiga kuo greičiau glausti savo eiles ap
linkui Komunistų Partiją kovoje prieš 
karą, už Sovietų Sąjungos apgynimą, už 

’ visus darbo žmonių reikalus.

KODĖL KAUNO KONGRESO PONAI IŠSI- 
1 GANDO KAUNO DARBININKU?

ŠYPSENOS

Begėdiški “Naujienų” Melai
“KĮąttjienos” jau visuomenei pakanka

mai įkirėjo su savo nuolatiniais melais 
apie Vaitkaus skridimą: “šeštadienį iš
skris/’ ir taip kartoja jau antri metai, 
kad ' “gatavas išskristi,” “laukia pato- 
gaus’-’oro,” “kada skaitysite šią žinią, tai 
Vaitkus gal jau bus virš okeano” ir tt.

Bet dar daugiau pasirodė melagėmis 
ir visuomenės apgavikėmis Amerikos 
Darbininkų Delegacijos į Kauną reika
lais. Kauno kongrese mūsų delegacija 
vienatinė gynė demokratijos teises, ko- 
vojOiž revoliucinius politinius kalinius, 
už Lietuvos darbo žmonių civiles laisves 
ir teises. “Naujienos” tą žino, bet jos ne 
tik slepia nuo savo skaitytojų, bet dar 
visęjdus melus prasimano.

Šf&i, pavyzdžiui, mūsų delegacija Kau
ne išleido savo pareiškimą apie tą kong
resu. Atspausdino jo apie 100 kopijų, 
išdalino kongreso delegatams, įteikė pre- 
zidfttfnui ir spaudos atstovams, tame 
skaJRuje ir “Naujienų” korespondentui. 
Komiją to pareiškimo prisiuntė mums ir 
jis fetišai tilpo “Laisvėje” 29 d. rugpjū- V • - Hlh I

“Įjaujienos” nuo 31 d. rugp. užėmė 
veiJUvisą puslapį melams prieš mūsą de
legaciją ir vietos komunistus. Jos tą do- 

vkumentą nei nevadina pareiškimu, bet 
tik ^korespondencija” ir rašo:

“Taigi, vargiai gali būti abejonė, kad 
tą kariamą ’korespondenciją’ iškepė kas 
nors- Brooklyne...” O toliaus vėl: 
“ ‘draugas’ Bimba paėmė plunksną ir ‘su- 
fiksino’ ‘korespondenciją’.” Ir dar toliau 
jos .drožia: “ ‘korespondencija’ yra labai 
panašus į Brooklyne iškeptą blyną.”

Tįai prie kokios begėdystės ir melagys
čių; dasikasė "Grigaitis ir Ko., apsvaigę 
Vaitkaus skridimo ir kitokiais darbo vi
suomenės apgavinėjimais.

Ifad minėtas dokumentas yra ne drau
go • Bimbos gamintas Brooklyne, bet 
Anterikos Darbininkų Delegacijos, tuom 
klapsimu pareikš patys draugai, kurie 
jau. yra parvykę iš Kauno kongreso. 
Mums svarbu tas pažymėti, kad apie 
minėtą mūsų delegacijos pareiškimą ra
šė "Jįet Lietuvoje spauda, pavyzdžiui

Matote, kur buvo Amerikos: Darbinin
kų Delegatai—vis su Lietuvos darbinin
kais, kuomet Vitaičiai ir kitų griovių po
nai kėlė puotas su Lietuvos fašistais.

Prūseika su Butkum irgi šaukė, kad 
Amerikos darbininkai neprivaX siųsti 
savo delegatus į Kauną. Mat, oportunis
tai nieko nenori veikti del darbininkų 
klasės labo, tai jie ir prieš kiekvieną 
darbininkų žygį išstoja.

Amerikos darbininkų de
legatai parvežė pluoštą 
sveikinimų nuo Kauno dirb
tuvių darbininkų. Šitie pa
sveikinimai greitu laiku bus 
atspausdinti “Laisvėje” ir 
“Vilnyje”.

Labai svarbu štai kas: 
Berods 29 dirbtuvių darbi
ninkų delegacijos atėjo į 
taip vadinamą “Lietuvių 
Pasaulinį Kongresą” Kaune 
ir norėjo kongresantus pa
sveikinti. Aiškus dalykas, 
kad tie darbininkai, savo 
pasveikinimuose, būtų iš
reiškę savo troškimus, savo 
reikalavimus, kaip Kongre
sui, taip Smetonos valdžiai. 
Jie būtų nusiskundę apie 
savo bėdas ir vargus, apie 
baisiai sunkią gyvenimo 
naštą.’

Bet ką atsakė Kauno kon
greso mašina? Tiktai dar
bininkiška delegacija reika- 

. lavo, kad Kauno darbininkų 
\ delegacijų balsas būtų iš
klausytas,. kad joms būtų 
leista pasakyti, ko nori, ko 

■ trokšta Lietuvos vargdie
niai: Kongreso gi ponai už
darė delegacijoms duris!

J .• . . I ,

Į Kas vadovavo Kongre
sui ? Ogi ponas Skipitis, tie
sioginis* Smetonos agentas, 
amerikonai Vitaitis, SLA. 
delegatas, ir katalikų srio- 
ves vadai ponas Šimutis ir 
pralotas Krušas. Jiems, ma
tomai, pakušdėjo Smetona, 
kad Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių balsas nebūtų iš
girstas “Pasauliniam Lietu
vių Kongrese.”

“Pasaulinis Lietuvių Kon
gresas”, bet Lietuvos lietu- 

• viams, Lietuvos žmonėms, 
\neleista nė žodeliu prasitar
ti!Imperialistų Protestai ir Skloka

Pirm įvyksiant Komunistų Internacio
nalo Septintajam Kongresui, visokios ko
munistų judėjimo atmatos—pabėgėliai ir 
išmesti elementai dėjosi išvien su tais 
elementais, kuriems rūpėjo visaip nie
kinti Komunistų Internacionalas. Tada 
jie, kaip ve lietuviški Butkai, šaukė, kad 
Komunistų Internacionalo vadai nieku 
nesiskiria nuo Hitlerio ir Mussolini, nes 
nešaukia kongreso.

Mes sakėme, kad tiems elementams 
Komunistų Internacionalo kongresas ne
apeina, nes jie nieko behdro su juom ne-' 
turi, kad jie tik demoralizacijai darbi
ninkų visokius išmislus skelbia. ’

; . ■ ' •’ . i i':t r: ■:
Įvyko Komunistų Internacionalų Sep

tintas Kongresas. Imperialistų. ir fašis
tų valstybės kartu su “demokratais” iš 
Washingtono pradėjo protestus prieš ^So
vietų Sąjungą, kampaniją ruošiamam 
karui prieš darbininkų ir valstiečių tė
vynę. •

Dabar jau tiems darbininkų apgavi
kams, tame skaičiuje ir lietuvių sklokos 
vadams vėl Komunistų Internacionalas 
negeras. Dabar jau ne tik jo taktika 
“arklinė,” bet ir principai “negeri.” Dar 
toliaus eina tos revoliucinio darbininkų 
judėjimo atmatos, keldamos apkaltini
mus prieš Komunistu Internacionalą ir 
teisindamos fašistų ir buržujų valdžias 
sąryšyje su tais protestais prieš Sovietų 
Sąjungą. Renegatams ne fašistų ir bur
žujų valdžios kaltos, kurios priekabių 
įieško prie Sovietų Sąjungos, bet kaltas 
Komunistų, Internacionalas ir, supranta
ma, SoVietŲ Sąjunga.

Kitko nuo Butkų, Prūseikų, Lovesto- 
nų ir kitų revoliucinio judėjimo' priešų 
ir laukti negalima. Bet svarbu į tai at-

ninku brolius, kurie prakai
tuoja Kauno fabrikuose?

Bet už tai ponas Vitaitis 
ir kiti Kongreso šutei nu-' 
ėjo pas Smetoną ant “arba
tėlės” ir dar paveikslą nu
sitraukė prie vieno stalo su 
Lietuvos diktatorium. Ma
tote, ko jie važiavo Kau
nan. Jiems rūpėjo ne Kau
no vargdienius paguositi, 
jų balsą išgirsti, bet paba- 
liavoti su jų engėju, jam 
ištikimumą sudėti, jį padrą
sinti smaugime Lietuvos 
masių.

Už poros dienų po Kon
greso prasidėjo Lietuvos 
valstiečių . sukilimas prieš 
baisią naštą. Jie paskelbė 
streiką.- “Laisvėje” skaitė
te jų atsišaukimą, kurį mū
sų delegatai parvežė iš Lie
tuvos. Smetonos valdžia 
juos šaudo. Sakoma, kad 
net devyni valstiečiai jau 
nušauti. Visa Lietuvos liau
dis pasipiktinus tais kruvi
nais Smetonos darbais.

Na, o Vitaitis, šimutis, 
Krušas, Skipitis, atsuko nu
garą tiems mūsų broliams 
valstiečiams, neprisileido 
jų, atsisakė skaitytis su jais, 
visai neįleido į kongresą. 
Bet jie abaliavojo su kruvi
nuoju Smetona, kuris tik už 
dienos kitos po to baliaus, 
po , Kongreso, paleido savo 
ginkluotus žmogžudžius ant 
tų valstiečių! Matote, šitie 
Kongreso ponai padrąsino 
Smetonos budelišką valdžią. 
Jie prie “arbatėlės”, gerai 
įsitraukę, davė Smetonai 
suprasti, kad jie, sugrįžę 
Amerikon, padės čionai pa
kelti jo valdžios vardą.

y Tiktai Amerikos lietuvių 
delegatai, išrinkti Clevelan- 
'do Suvažiavime (draugai 
Abekas, Mažeika, Ormanas, 
Kelienė, taip pat Baltimo- 
rės Jasaitis ir Kanados

Ji Nepatyrusi
Pabėgo tūlos poniutės 

šuo. Šunies pajieškota laik
raštyje. Policistas, suga
vęs, atgabeno ir įduodamas 
ponios tarnaitei, klausia:

—Ar tu prižiūri šį šunį?
—O, ne, tamsta. Jį pri

žiūri pati ponia. Ji sako, 
kad aš dar per jauna jį pri
žiūrėti ir užganėdinti; sa
ko, dar neturiu patyrimo. 
Aš prižiūriu tik poniutės 
vaikus.

Surinko Es—Džci.

/Bėdas, išgirsti jų balsą. Štai 
kodėl Kauno fabrikų darbi
ninkų delegacijos, pasipikti
nę Kongreso ponų nesvietiš
ku nachališkumu, atėjo pas 
darbininkų delegaciją ir ją 
sveikino, sveikino taip pat 
visus Amerikos lietuvius. 
Čia jie buvo gražiai, drau
giškai pasitikti. Mūsų dele
gatai ištiesė jiems savo so
lidarumo ranką ir pareiškė 
varde Amerikos lietuviu 
darbininkų: “Mes, draugai, 
'su jumis jūsų sunkioje ko
voje už teisę gyventi!” 
Į Pirmu sykiu užsimezgė 

iesioginiai draugiški ryšiai 
arpe Lietuvos darbininkų'Jūsų šypsenų, už kurias la- 
r Amerikos lietuvių! Ge- 
iau suprasime vieni kitus.

Sėkmingiau galėsime padėti 
Lietuvos žmonėms išsikovo
ti civiles teises ir galutinai 
roasiliuosuoti iš po fašistinio 
(jungo.

ŠYPSENŲ REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

A. M. Bedievis.—Ką tik 
apteikėme stambų pluoštą

. C M X . - —

bai daug ačiū. Drauge, jau 
buvome besirūpiną, kas pa
sidarė, kad Jūsų šypsenos 
išseko; dabar vėl nudžiu
gome ir turime vilties, jog, 
vasaros karščiams praėjus, 
draugo rašiniai vėl dažniau 
mus lankys.

Kodel Skipitis, Vitaitis, 
Šimutis ir Krušas taip bi
jojo KaUno darbininkų? 
Kaip jie dabar pasiteisins 
prieš Amerikos lietuvius ?\ Guoba) užtarė darbininkus 
Mes kreipiame atydą ypa- ir valstiečius. Pribuvus Lie-
tingai į poną Vitaitį, SLA. 
delegatą. Šitas ponas pra
važinėjo kelius šimtus dole
rių SLA. narių darbininkų, (Kauno ir provincijos darbi- 
o Kaune begėdiškai atsisa-' 
kė net prisileisti tų darbi-

tu von, jiems rūpėjo ne ba- 
liavoti pas Smetoną ir kitus 
fašistus, bet susisiekti su

ninkais, su kaimo gyvento
jais ir patirti jų vargus ir

kilnot

Bedarbiai darbininkai1 protestuoja prieš vergiškas viešų 
darbų darbihiiikų algas ir atsisako už jas dirbti. Jie 
reikalauja unijinio atlyginiino.

m

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

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Telephone: Humboldt 2-7964

DVI PASKAITOS: MAISTAS, 
VAISTAI’ IR MES IR VIDU

RINIŲ LIAUKŲ VEIKLA.

Paraše Dr. A. Petriką.

nai be:reikalo vartojamą go
džiai; kalbamasis, kalbamoji, 
kur.ppą^nė ir taip yra aiški. 
‘ ‘Ekstraktų dozos administra
vimas.’’ “Nuodingos substanci
jas.” “Augimo procesus.” “Te- 
tanija atsiranda delei užsinuo- 
dijimo angliarūkšte’ (carbonic 
acid). Carbonic acid, carbon 

, dioxide, rusiškai uglerod, gali
ma iš bėdos pavadinti anglia-

Peržvalga.

(Tąsa)
Paskaitos pradžioj Dr. Pet

riką daro persergėjimą. “L.
I noma, tai bus gana elementari
nė analyze, nes smulkmenin- J»ris, angliadario dujos. Bet 
gas liauku sistemos nagrinėji- 4a geriau anglies dvideginis iš *■ '12 _ I____•_ J?_ • J __mas čia būtų perdaug sausas 
dalykas. Vidutinis pilietis nė
ra prisirengęs suprasti painias 
fiziologines teorijas.” Tai tie
sa. Taip sau žmogui, ne me
dikui, sunku yra suprasti dau
gybe dalykų iš medicinos sri
ties. Ypač keblu yra orijen- 
tuotis vidujinių liaukų slėpiny- 
nuose. Ir nelengva yra tokios 
žinios pateikti “vidutiniam pi
liečiui” tokioj apčiuopiamo], 
prieinamo j, populiarioj for
moj, kad jam lengviau būtų 
pergromuluoti tokie migloti 
dalykai.

’ Paskaitoje patiekta nema- 
i žas žiupsnys žinių apie liau
kas, tik pusėtinai sutirštintoj, 
sunkioj formoj. Kad supratus, 
priseina atsidėjus, kaktą su
raukus, bent po kelis kartus 
tūlos vietos skaityti-pbrskaiti- 
neti, kolei tau kas anon pusėn 
kaktos pereina. Daug'elyj vie
tų sakiniai sudėstyta vargiai. 
Dalyką apsunkina da ir visa 
eilė svetimų žodžių, barbariz
mų, kurie galima pavaduoti 
prieinamesniais, supratinges- 
niais išsireiškimais. “Viduri
nės sekrecijos liaukos-gliand- 
šai.. . . ” “Vidurinė žmogaus 
konstrukcija...” Beje, yra 
yra skirtumas tarp žodžių vi
durys ir vidus, vidurinis ir vi
dujinis. Tos liaukos išsunkia 
savo sunką vidun, stačiai į 
kraujo sriovę, viduje organiz
mo, bet nebūtinai vidurin, į 
patį organizmo vidurį. Todėl 
pavadinimas vidujines^ liaukos 
yra logingėsnis. “Liga, vadi
nama ‘gužu, (goiter).’’ Ne gu
žas, bet gūžys.

Labai dažnai ir pakartoti-

lotynų carbonis dioxidum. Yra 
ir daugiau netikusių terminų. 
“Hormoną, kuris stimuliuoja 
vandendario (hydrochlorinės) 
lūkšties susidarymą skrandy
je.” Stimuliuoja—akstiną, ra
gina. Hydrochlorinė rūkštis 
taip reikėjo ir palikti. Van- 
dendariu seniau vadindavo 
vandenilį — hydrogeno gazą. 
Vandenilis, mat, rusiškai vo- 
dorod (vandendaris). Panašiai 
seniau vadindavo rūkštadaris 
—rusiškai kislorod (oxygen) ; ’ 
dabar vadinama deguonis, de
guonies gazas bei dujos. “To
kie žmonės būna geri ekzeku- 
tyvai.” “Spekuliatyvių teorijų 
sferoje.. .”

Tos ar kitos liaukos nagri
nėjimas vienur lengviau 
tyt ir suprast, kitur jau 
sunkiau. Kur paduota 
prietikis ar atsitikimas, 
išeina gyviau. Apie tiroidinę 
skydinę liauką skaityt yra 
taip sau, pavid utiniai, neper- 
sunkįaųsia. Apie paratiroidi- 
nes liaukas da geriau. Kitos 
liaukos išėjo ir šiaip ir taip. 
Vis dėlto priseina bent po kelis 
kartės perskaityti, kad tau 
taip greit iš kaktos neišgaruo
tų tos naujai įgytos žinios.

Beje, su moksliniais termi
nais ir originalioj jų kalboje 
nevisa kas išėjo gerai. Apkur- 
timas pavadinta osteosclerosis, 
o turi būti otosclerosis. Sper
matozoon daugskaitoje ne 
spermatozoae, bet spermato
zoa (graikų žodis). Ovum 
tynų žodis) daūgskaitoje 
ovae, bet ova.

(Tąsa bus)
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Puslapis Trečias

Iš Kauno Kongreso gatai, kurie mus sveikinot 
žodžiu ir raštiškai su apie, 
200 parašų. Jie mums sa
kė: "Kaune yra tokių be
dalių, kaip mes, apie 4,000;* * 1 • I* lYClAjJ lllVDj CljJAv ‘ZjVVV j

Pralaužtas tautininku užtvaras, laimėta didžiuma ketvirtadalis dirba’ Kaune
...... . . , . r , , ir apielinkeje, kiti isvyti-is-;delegatą uz diskusijas po kiekvieno reterato, ta- sklaidyti po visą Lietuvą1

v. i • i/ • i ■ • i i v prie kelių, miškuose ir kitur ■v. i • ir • i i. • 1 i v prie Kenų, misKuose ir kiliciaus paskui Kongreso ponai tą tarimą sanotaza ■ ' taip vadinamų valdžios vi

vo; Kauno vadai atsisako priimti Kauno darbinin
ką pasveikinimus; Amerikos darbininką delega

cija privertė Smetonos valdžią paliuosuoti 
suareštuotus darbininkus.

Pirmadienį, rugpjūčio 12 
d., priimant Kongreso regu
liarumą, darbininkų delega
tai laimi didžiumą balsų už 
šiuos reikalavimus:

(a) Po kiekvienai paskai
tai turi būti diskusijos;

b) Gauti balsą rankos pa
kėlimu, o ne korčiuke, kaip 
prezidiumo pirmininkas bu
vo amendavęs.

(c) Darbinihkų delegatai

vie
šųjų darbų. Balandžio mėn. 
šių metų streikavom prieš 
nepakenčiamas sąlygas. 
Mūsų streiką paskandino 
kraujuje; baisiausio teroro 
pagelba jį ištaškė. Virš 200 
kovingiausių darbininkų ne
priėmė ir ton vergijon... ir 
prieš Pasaulinį Lietuvių 
Kongresą visus bedarbius 
išmetė iš Kauno fortų į pa
tvorius.”

Kraujas virė gyslose, ma
tant bedarbius prieš save, 
kurie nebuvo panašūs į 
žmones, bet skeletai. Pra
šė mūsų pagelbėti jiems pa
kelti balsą kongrese ir at

mieštuose, tai apie plačių lankyti juos prie Maravėlės 
masių laisvą švietimąsi ir kelio. Prižadėjome.

feruotojai 'Tautos Paskir
ties ir Aspiracijos Klausi
mais’ išsitarė apie tautos 
šaknis, būna panardinama į 
neapsakomus vargus, kentė
jimus ir terorą. Ir va, to
kiai padėčiai esant, o šian
dien taip yra Lietuvoj, bai
siai vargsta kaimiečiai, 
vargsta ir darbininkija

paduoda įnešimą prieš pre- kulturėjimą ir kalbos nega-j čekiškg ,du atstovai nuo _ _  ~ 1___ _ 1    1* _ - X _ .K. Ku ri r-* 4- r* ♦ i /v* 4- r* 1zidiumo siūlymus, kad pir- Ii būti, iki nebus atsteigtos 
mininkas atima (aprėžia) demokratinės laisvės, iki 
Jcalbėtojui žodį. Praveda- žmonių kasdieninė būklė ne- 
ma, kad tik kongresas gali bus pakelta.
tokią galią turėti. . . . Į “Net ir mums užsienie-
1 C't *1 • • v • •_1 i • • čiam ‘Pasaulio Lietuvių
ko Skipičio siūloma komisi- Kongreso> delegatam teko 
i?' Pa,rbimnk'> kandidatas ggy liudininkais represijų
F. Abekas gavo 17 balsų.

Po prof. Žemaičio paskai
tos “Lietuvių Tautos Pa- stiečiam iš kaimų, darbinin- 
skirtis” ir adv. Laurinaičio į kam iš fabrikų ir tarnauto- 
“Užsienio lietuviai ir Lietu
vos aspiracijos,” darbinin
kų delegatai ėmė reikalau
ti, kad būtų padiskusuota 
referantų pakeltais klausi
mais. Pirmininkas Ski
pitis sako, kad regulia
rumas nenusako, jog turi 
būt diskusijos po referatų, 
get pamatęs, kad pasiprie
šinimas didelis, susigriebia, 
esą, taip, bet jau gerokai 
pasivėluota su nustatytu 
laiku. Bet gavęs Šimučio 
žodį leisk “balsuot,” taip ir 
padaro. Čia Trečiokas su 
Krušu, Karpavičium, Šimu
čiu pirmi šauna rankas 
augštyn, po jų: Vitaitis ir 
kiti iš prezidiumo, išskyrus 
Augustinavičių. Taip po
nams pavyko gauti menką I 
didžiumą balsų prieš disku
sijas ir uždaryti sesiją. Pa
skelbimas, jog antradienį 
tvarka keičiama, t. y. kong
reso delegatai pakviesti į 
poligoną pažiūrėt specialiai 
surengtų kariuomenės ma
nevrų. Sesijų nėra.

Darbininkų delegacija pa
siūlė kongresui sekamo tu
rinio rezoliuciją:
“Rezoliucija Tautos Paskir

ties ir Aspiracijos 
Klausimu

“Kaip kiekviena tauta, tai 
ir lietuvių tauta tegali aug
ti, plėtotis ir kulturėti tik 
tokiose sąlygose, kur tos

ir teisių paneigimo mūsų 
tautos šaknim; neleista val-

jam iš darbo vietų pasvei
kinti kongreso delegatus ir 
pasisakyti apie jų kasdie
ninę būklę ir išreikšt, ko jie 
pageidautų iš mūsų užsieni
nių delegatų.

Iš augščiau pasakyto del 
‘Lietuvių Tautos Paskirties 
ir Aspiracijos,” pirmaeilis 
dalykas, tai atsteigimas de
mokratinių laisvių Lietu
voj.

— -- - —

mių Amerikos Jungtinių 
Valstijų ir Kanados demo
kratiškieji delegatai).”

šie delegatai: Jungtinių 
Valstijų: Abekas, Mažeika, 
Kielienė, Orman ir Jasaitis; 
Kanados: Guoba.

Pirmadienio sesijoj pra
laužimas tautininkų užtva
ro del diskusijų ir teisių ap- 
rėžimo delegatams labai iš
gąsdino Skipitį. Mat, darbi
ninkų delegatai gali sukris
talizuoti mintis ir prirengt 
dirvą rezoliucijom už demo
kratines laisves, dargi jų 
kalbų gali klausytis ten ga
lerijoj sėdinti žmonės.
Kauno

darbininkų ir amatninkų 
sveikina ir nurodo savo sun
kią padėtį. Po jais "SyĮvi
jos” kojinių ir trikotažo 
darbininkės, "Dianos” koji
nių įmonių. Nenoriai persi- 
skyrėme su delegatais jau 
gerai po 1-mos valandos an
tradienio ryto. Nesinorėjo 
dar ir tuomet skirtis... ra
dosi daug magneto pas mus, 
kuris laikė, traukė, jungė 
bendra idėja del Lietuvos 
liaudies išgelbėjimo 
šizmo nagų...

Mūsų Delegatai 
Smetoną

Antradienį dalis
ninku delegacijos nuėjo į 
prezidento Smetonos namą 
reikalauti, kad paskirtų 
dieną priėmimui darbinin
kų delegacijos su parašais 11 žmonių (taip buvo mums 
JI _ 1    1 - - — — — : .A A .— T ' VA V. VA TV Z. 4~ .A Il', . 'Z. 4" Z'. Z. zl z. l.T. . v. . V.

iš fa-

pas

darbi-

ALDLD 7-to Apskričio Maršrutas 
Drg. J. Mažeikos

Tik grįžusio iš Lietuvos, 
i kuris dalyvavo Išeivių Kongre- 
, se Kaune. Maršrutas prasidės 
įsu 20 d. rugsėjo, 1935 ir eis 
sekančiai:

20 d. rugsėjo, vakare, Gard
ner, Mass.

21 d. rugsėjo, vakare, Fitch
burg, Mass.

22 d. rugsėjo, e2-rą vai. die
na, Worcester, Mass.

22 d. rugsėjo, vakare, Hud
son, Mass.

23 d. rugsėjo, vakare, Lo
well, Mass. ,

24 d. rugsėjo, vakare, Cam
bridge, Mass.

25 d. rugsėjo, vakare; So. 
Boston, Mass.

26 d. rugsėjo, vakare, West 
Lynn, Mass.

27 d. rugsėjo, vakare, Mon
tello,

28 d. rugsėjo, vak., Bridge
water, Mass.

29 d. rugsėjo, 2-rą vai. die
na, Stoughton, Mass.

29 d. rugsėjo, vakare, Nor
wood, Mass.

Rug. 30 ir 1 dd. spalių, Law
rence, Mass.

2 d. spalių, Haverhill, Mass.
3 d. spalių, Nashua, N. H.
4 d. spalių, Lewiston-Au

burn, Me.
5 ir 6 dd. spalių, 

Me.
ALDLD kuopų 

tuojaus imkitės už 
nn nrcrin iro i rl o vi

Mass.

Rumford,

komitętai 
darbo ir 

energingai datbuokitės, kad 
draugo J. Mažeikos prakalbos

viršininką reikalauti pa
liuosuoti darbininkus, kurie 
buvo suareštuoti sekmadie
nį, rugpjūčio 11 d., laike 
atidarymo Kongreso Vals
tybės Teatro Sodne.

Nuėję pas Kauno pol. vir
šininką Povilaitį/ sudėjome 
protestą prieš suareštavimą

•f

pranešta iš viętos darbinin
kų) laike kongreso atidary
mo ir pareikalavome darbi
ninkų delegacijos vardu 
juos visus paliuosuot.

“O iš kur žinote, kad tiek 
buvo sulaikyta?” užkaitęs 
viršininkas pašoko.

“Mūsų paęių delegatai 
matė, kaip darbininkas bu
vo areštuotas..” Įkirtome 
jam.

“Policija sulaikė tik du, o 
ne 11, kaip ponai sakote, 
paslėpęs pyktį atsakė.

“Už ką juos areštavot, 
kokie jų prasikaltimai?”— 
spyrėme virš. Povilaitį.

Matydamas, kad čia turi 
reikalą su užsienio delega
tais, pradėjo trauktis, tei- 

I sintis, sakydamas:
z. i -i i 4-z.v. ™ .juos, juos išleisime, kaltini-6 valandos vakaro siųstų i Rymą, jie is ten ne- H - J • x 4nną

” (Pusdešris buvo ner;r-ra P? les 3U0S-_i Tuomet pareikalavom juos 
pamatyti. Spiriamas be at
leidimo, pašaukė per telefo
ną atvesti juos į jo raštinę.

Sužinoję tų—darbininkų 
vardus, spaudėme p. Povi
laitį : “Sakot, 
jokių apkaltįbimų nėra, tai 
kodėl jų nepaleidžiate, o lai
kote po areštu?”

Degdamas iš apmaudos ir 
kartu slėpdamas ją pasakė: 
“Ponai, tikrai rytoj jie’bus 
liuosi.”

del paliuosavimo Lietuvos 
(Rezoliuciją pasiūlo žie- antifašistinių kalinių ir rei- 

a-t i Ra]aujant civilių laisvių Lie
tuvos liaudžiai. Smetonos 
valdininkai liepė delegatam 
pašaukt per telefoną kas 
link pasimatymo su Smeto
na.

Tuo laiku atskuba Skipi
tis pas Smetoną tartis. Ta
riasi apie 20-25 minutes, 
kaip toliau laikyti užgniau
žus burnas kongreso dele
gatams.

Vėliau vakare mes susiti
kome diplomatinį kurjerą, 
Pusdešrį ir jį gerokai įkai- 
tinom del valdžios reakcijos 
Lietuvoje ir pačiame kon
grese. Jis pasakė: “Jums, 
delegatai, pridera kitaip el
gtis, kaip svečiams...” Ir 
dar įkirto: “kad tokius pa-1

Darbininkai Sveiki
na Delegatus

Nuo
Kauno darbininkų delegaci- Rrįžtų
ios pradėjo plaukti su svei- kurjeru į Italiją, tai ir sva- 
kinimais pas užsieniečius joj° mussoliniškai).
antifašistinius delegatus.! Tuomet jam buvo pasa-

atstovai kyta, kad nežiūrint visų re-tautos žmonių masių inicia-įYisi darbininku atstovai kyta, kad nežiūrint visų re- 
tyva gali pasireikšti laisvai, sveikino mūsų delegatus ir presijų, darbininkai laimės 
politiniais, ekonominiais ir kartu nusiskundė p. Skipi- kovas ir mes dalyvaudami 
kultūriniais klausimais. Vi- S čio pasielgimu, užgniaužiant Kongrese jas akstinam. Va
ši mes žinom, kad kiekvie- jiems teise sveikinti Pirmą dinamas diplomatas Pus- 
nos tautos pagrindą sudaro 
darbininkija, valstietija ir 
vidurinio sluogsnio apibied- 
niai gyvenanti žmonės. Tie 
sluogsniai ir sudaro didelę 
didžiumą žmonių kiekvienoj 
tautoj.44

Pasaulio Lietuvių Kongre- dešris pagaliaus pareiškė 
są ir tarti žodį apie savo 
sunkią padėtį. Pirma dele- 
gaciia buvo nuo Kauno 
odos darbininkų, kuri mus 
sveikino varde 800 darbi
ninkų nuo šešių ^kirtingų

Bet kuomet tos žmonių odos įmonių. Pirmu kartu 
didžiumos teises paneigia- mūsų užsieniečių ir Kauno 
mos ekonominiame, politi- Lietuvos sostinės darbinin- 
niame ir socialiame gyveni- ku akys susitiko, 
me, o tai yra paneigiama jų 
teises šalies santvarkoj, ir 
tuomet tautos plėtojimasis 
būna sulaikytas ir įmestas į 
stagnacijos laikotarpį.

“Savaimi aišku, kad prie čiai įteikė raštišką sveikini- 
tokios padėties milžiniškoji mą su virš 300 parašų. Se- 
žmonių didžiuma, kaip re-,kanti Kauno bedarbių dele-

krūtinė 
užliensnojo bendro sajauš
ino šiluma. Rankos kietai 
susinėrė ir širdys mušė ko
vos būgną. Lietuvos dar
bininkų atstovai, ypač odie-

“mes
n

prieš tuodu

“Aš jum pripažįstu kreditą, 
kad jūs tą Skipitį pristūmėt 
prie sienos, kuris už save 
turės atsakyti.”

Dalykas paaiškėjo, kam ____
Smetona šaukė Skipitį pa- Į Kaip patyrime, jie buvo 
siaiškinti, kaip ten jis : 
jėgia išlaikyti fašistų pa
ruoštas vadeles kongrese.
Mes Maršuojame su Reika

lavimais Paliuosuot 
Darbininkus

Tą pat dieną darbininkų 
delegacijos nariai lankėsi • apie 500 randasi Lietuvos 
Vaikučių Senelių žmogaus kalėjimuose, !kurių didžiu- 
Globos prieglaudoje, o kiti ma pasodinti žvalgybos ag- 
vykome pas Kauno policijos entų provokacija..

ų pa-! Kaip patyrėme, jie Puvo 
nepa- i paliuosuoti, kaip buvo ‘ rei

kalauta darbininkų delega
tų. Aišku, kąd ne iš geros 
širdies tuodu darbininku 
paleido; fašistų teismas 
juodu būtų pasmerkęs 6-8- 
12 metų sunkių darbų kalė- 
jiman, kaip ir tuos, kurių 
apie 500 randasi Lietuvos

Tūkstančiai Atsisveikina d. Barbusse’o Kūną

sutrauktų skaitlingai visų pa
kraipų lietuvius darbininkus, 
biznierius ir profesionalus. 
Kur turite muzikalių - dainų 
spėkų, tai patariame rengti su 
programomis.

Plakatų tekstas bus bendras 
visiems. Tik jūs, draugai, ga
lite pasiųsti į “Laisvę”, ką iš 
'vietinių duosit į programą, iš 
dailės ar iš vietinių kalbėtojų, 
ypatingai patartina statyti 
vietinius jaunuolius prie drg. 
J. Mažeikos. Taipgi praneškit 
tiesiai “Laisvei”: antrašą sve
tainės, kur įvyks prakalbos ir 
laiką, kada prasidės, ir kiek 
plakatų norite.

Apskričio komitetas pagel
bės garsinti prakalbas pa
skelbdamas šį maršrutą per 
Bostono lietuvių vedamą ra
dio. Bet jūs, draugai, darbuo- 
kitės ant vietos, kad pasiektu
me! kiekvieną lietuvį, kad su
traukti mases lietuvių. Nes 
bus labai svarbu išgirsti nau
jausias žinias iš Lietuvos abel- 
no gyvenimo, o ypatingai iš 
Kauno kongreso ir taipgi apie 
vietos judėjimo ir darbininkų 
pareigas. Taipgi nepamirškit, 
kiekviena kolonija pasirūpin
kite su literatūra, kad būtų 
kiekviename mieste su pasek
mingu prisirengimų, platina-

MASKVA.—Kūnas drg. 
H. Barbusse’o, garsaus 
francūzų rašytojo ir kovo
tojo prieš karą ir fašizmą, 
pašarvotas Maskvos kon
servatorijoj. Karstas apsta
tytas šimtais gyvų gėlių 
vainikų. Tarp jų yra mil
žiniškas vainikas nuo Sovie
tų Sąjungos Komunistų 
Partijos. Garbės sargyboj 
stovi Maskvos Sovieto pre
zidentas I. Bulganin, žymus 
Sovietų rašytojas Michail

Kolcov; Andrius Marty, va
das sukilimo Francijos ka
ro laivyno jūrininkų, kurie 
buvo pasiųsti kariauti prieš 
Sovietų šalį. Dabar drg. 
Marty yra narys Komunis
tų Internacionalo Pildančio
jo Komiteto.

Desėtkai tūkstančių dar
bininkų, raudonarmiečių ir 
jaunųjų komunistų praeina 
pro Barbusse’o grabą, pas
kutinį kartą jį atsisveikin
dami.

Lewis Stengiasi Neleist Mainieriam Streikuot
WASHINGTON.—Roose- 

veltui pasirašius kongreso 
priimtą Guffey bilių del an- 
gliakasyklų biznio sutvar
kymo (anglies kainų pakėli
mo ir t.t.), Jungt. Mainierių 
Unijos prezidentas John L. 
Lewis rengiasi visai atšaukt 
streiką 500,000 minkštosios 
anglies mainierių. Streikas 
paskutiniu kartu buvo ati
dėtas iki šio mėnesio 24 d.

Lewis ir kiti tokie vadai 
stengsis per verstinas dery
bas su valdžios ir bosų at
stovais sutaikyt mainierius 
su kompanijomis.

Šis Guffey įstatymas iš
leistas labiausia naudai 
stambiųjų kompanijų prieš 
darbininkus ir mažąsias ka
syklas. Bet Lewis blofina, 
būk čia viskas daroma ang
liakasių naudai.

ma.
ALDLD 7-to Aps. Org.,

J. Grybas,
44 Chapel Court, 

Norwood, Mass.

Anglija siunčia 129 savo 
kareivius ir 4 oficierius į 
Ethiopų sostinę Addis Aba
ba sudrūtinti ten Anglų at
stovybės sargybą, kuri da-

bar susideda iš 20. indų ka- 
reivių ir vieno balto oficie- 
riaus. Nauji sargybiniai 
imami iš Indijos kariuome
nės.

November 10 Lapkričio
Vėliaus darbininkų dele

gacija nuėjo pas “Teisingu
mo” ministerį, kad leistų 
pamatyt sunkių darbų kalė
jimą ir 9-to forto urvus.

Ponas ministeris atsakė 
pareikšdamas, jog, esą, jūsų 
nebus teisingai aprašyta, 
kad ir leisčiau pamatyti. 
Delegacija jam pasakė: 
“Parašysim, kad neleidai. 
Reiškia, Teisybė yra rašoma 
darbininkų spaudoj apie jū
sų kalėjimus”. Ir gale pri
dūrė: “Taip, tie, kurie šian- Į 
dieną randasi kalėjime, gali 
būt neužilgo liuosi, o tie, 
kurie juos prižiūri, jųjų 
vietoj. Na, o kaip tuomet, 
jei įkalintų atlankytojai ne
būtų leidžiami pastarųjų 
pamatyti, ar taip būt ge
rai?”

Ponas Šilingas “Teisingu
mo” ministeris, sukando lū
pą povaliai, kad neparodyti, 
užsigavimą ir liuosai pra
košė: “Ne, negalima...”

Bet šeštadienį darbininkų 
delegacija viešbutyje “Lie
tuva” gavo nuo jo sekantį 
pranešimą:

“Skambino iš Teisingu
mo Ministerijos, ir prašė 
tamstom pranešti, kad gali
te pirmadienį 19, VIII, 35, ( 
10 vaL ryto atvykti į Td- 
singumo Ministeriją, kalėji-; 
mo skyrių, kaip buvo kai-: 
beta, kad bus leista aplan
kyti kalėjimą.”

Apie aplankymą s. d. ka
lėjimą ir 9-to forto urvus, 
bus parašyta atskirai, kar
tu ir apie poligono kariuo-i 
menės manevrus, karininkų 
surengtus’ pietus delega
tams, kur darbininkų dele
gatai nedalyvavo, išskyrus 
korešpondentą. - |

Tą vakarą buvo matyta- 
si su septynių Kauno Įmo
nių darbininkų atstovais ir 
aplaikyta nuo jų sveikini
mai.

t >

“LAISVES” KONCERTAS
Labor Lyceum, Brooklyn, N. Y

tu

J. Mažeika.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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
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LAISVE Puslapis Ketvirtas

BELA KUN

Kova už Taiką
jos proletariatas tapęs val
donu tuoj aus pasiūlė vi
soms kariaujančioms šalims 
demokratinę taiką, atme-
tant visokias aneksijas ir

Dabartiniu laiku, kada 
faktiškai sutraukyta visos 
sutartys tarpe imperialisti
nių valstybių, reguliavusios 
taikos padėtį po pasaulinio 
karo, kada visam pasau
liui ir ypatingai Sovietų Są
jungai grūmoja pradžia 
naujo intervencinio karo, 
komunistai kovoje prieš ka
rą negali pasitenkinti vien 
obalsiu: “Prieš Imperialisti
nius karus.” Dabartinėse 
sąlygose ir obalsis “Kova 
už Taiką!” įgauna naują 
reikšmę. Po šiuom obalsiu, 
centraliniu obalsiu, Komu- 
pistų Partijų kova prieš 
imperialistinį karą, turi bū
ti išplėstas masinis dirban
čiųjų judėjimas prieš ruoši
mą imperialistinio karo.

Reikšmė obalsio “Kova už 
Taiką”—kaip tai atsitinka 
ir su kitais ūbaisiais—pasi
keičia susidariusiose naujo
se istorinėse sąlygose. ♦

Laike pasaulinio karo, 
kada Kautskis, Longe, Ad
ler, Trockis, Martovas ir ki
ti centriečiai iškėlė obalsį 
“Kova už Taiką,” kaipo 
centralinį prieš karą obalsį, 
tai šis centriečių obalsis bu
vo tik papildymas socialde
mokratų — šovinistų politi
kos, skelbusių “tėvynės 
gynimo” politiką. Tais lai
kais tokis obalsis turėjo 
reikšmę tiktai palaikyti 
buržuazijos melus, kuri vi
sa skelbėsi neva kovojanti 
už taiką. Šio obalsio šali
ninkai karo metu siūlė dar
bininkams kovoti už demo
kratinę taiką.

Kaip kiekvienas imperia
listinis karas yra tiktai tą
są viešpataujančios klasės 
politikos pavergimo priemo
nėmis, taip ir tos klasės tai
ka yra tik tąsa jos politi
kos. Taika, pasirašyta im
perialistų, yra ne kąs kitas, 
kaip tik raštiška fikcija, iš
šaukta karo ir padiktuota 
susidariusių jėgų laike ka
ro. Kad taip yra geriau
siai patvirtina pereita Ver
salio taika. Wilsonas ir ki
ti šaukusieji už “demokra
tinę taiką” padarė ją la
biausiai plėšikiška.

Leninas niekados nesilio
vė tvirtinęs, kad valia pla
čiausių darbo masių ir pa
linkimas prie taikos, jų kad 
ir nesąmoningas protestas 
prieš karą turi būti revoliu
cinio proletariato ir jo 
avangardo išnaudotas, kai
po priemonė už pavertimą 
imperialistinio karo į pi
liečių karą prieš buržua
ziją. Leninas kovojo prieš 
centriečių taikos obalsį bū
tent todėl, kad tada jis tu
rėjo kitokius tikslus. Buržu
azija laike imperialistinio 
karo naudojo taikos obalsį 
•tikslams karo tęsimo taip, 
kaip ji naudojo ir socialde
mokratų obalsį “tėvynės ap- 
,gynimo”. Prieš taikos obal
sį tose sąlygose Leninas iš
stojo ir mokino:

“Imperialistinės valstybės 
ir imperialistinė buržuazi
ja negali duoti demokrati
nę taiką.* Jos reikia jieško- 
ti ir siekti ne praeityje re
akcinėje utopijoje būk bli
ovimo neimperialistinio kapi
talizmo arba sąjungos ly
giomis tautų kapitalistinėje 
įtvarkoje, o — priešakyje, 
socialistinėje proletariato 
revoliucijoje.”

Žinoma, kad po caro nu
vertimo bolševikai iškėlė 
obalsį: “Taikos, Duonos ir

I Laisvės!” Bet tuom pat 
kartu bolševikai organizavo 
ir vadovavo mases kovoje ir 
po kitu obalsiu: “Visa Galia 
Sovietams!”

Žinoma, kad taikos bbal- 
sis po caro nuvertimo Rusi
joje, sujungtas su kitu obal
siu už Sovietų valdžią, turė
jo visai kitą reikšmę negu 
“taikos” obalsis keliamas 
centriečių laike karo išvien 
su buržuazija.

Bolševikai su padvigu
binta energija tęsė kovą 
prieš b e n d r a da rbiavimą 
tarpe proletariato ir bur
žuazijos. Jie būtent todėl 
padvigubino kovą ir prieš 
social-šovinistus ir centris-

kontribucijas.
Po imperialistų padary

mo Versalio taikos prasidė
jo proletariato naujas laips
nis kovos prieš imperialisti
nį karą. Kova prieš naują 
imperialistinį karą pirmiau
siai reiškė kovą prieš Ver
salio taikos sąlygas ir ne 
paskutinį žingsnį kovą prieš 
tuos socialdemokratus va
dus, kurie pasirašė ir stojo 
už Versalio sutartį. Kartu 
su ta kova prieš Versalio 
taikos sąlygas buvo vedama 
kova ir prieš imperialistų 
intervenciją į Sovietų Są
jungą. Kovojant prieš Ver
salio taiką buvo kovojama 
ir prieš Tautų Lygą, kaip

, tais laikais 
apjungusią visas imperialis-

tus, kurie laikėsi politikos organizaciją, 
bendradarbiavimo su bur- ■ < r v
žuazija. Bet naujoje situ-j tines jėgas, trokštančias ka
ucijoje, kada buržuazijos ro su Sovietų Sąjunga, prieš 
vadai matė, kad esančioji tas imperializmo jėgas ir 
buržuazinė valdžia Rusijo- pacifizmą, kuris pridengdi- 
je yra pavojuje prieš darbi-,nėjo imperialistų prisiren- 
ninkų judėjimą, kad Keren- girną prie, naujo karo ir jų 
skio valdžia ir menševikai, intervencijos į Sovietų šalį, 
su esarais negalės atsilaiky-, Akyvaizdoje pavojaus im
ti, prieš proletarinę i^evoliu-, peria]įstini0 karo, pirmoje 
ciją, tai Rusijos buržuazija j vįetOje grūmojančio iš fa

šistinių šalių, taikos obalsis 
dabar įgauna visai naują 
reikšmę. Dabar kova už tai
ką nereiškia Versalio' tai
kos sąlygų apgynimą, ta ko
va nereiškia ir stojimą už 
plėšikiškas Washingtono 

reikale.

pasisuko linkui Vokietijos' 
i imperialistų darydama jiem 
j nusileidimų. Rusijos buržu
azija, nusigandusi proleta-1 
riato judėjimo, buvo gatavai 
padaryti su Vokietijos im
perialistais taiką, tai yra su 
savo priešais, tam,kad už- į sutartis Chinijos 
smaugus socialistinę revo-, £)aįjar kova už taiką nereiš- 
liuciją. Rusijos buržuazija ,^įa įp į-a^ |£aj taįkos šali- 
tiksliai vokiečiams atidavė nįnkai pripažįsta teisę di-

,Rygą ir buvo gatava atida- 
I ryti jiems kelią į revoliuci- 
jnį Petrogradą, kad vokie
čių durtuvais nuslopinus re- 
voliuci j ą.

Tose sąlygose bolševikai 1 
nebuvo už sumušimą rusų 

i armijos (todėl, kad rusų ar- 
'mijos sumušimas galėjo 
kenkti tolimesniam plėtimui 
revoliucijos), tokis rusų ar
mijos sumušimas būtų da
vęs buržuazijai galimybę 
susijungti su Vokietijos- 
Austri jos-Vengri jos impe
rialistais ir tada galėjo pa
sikartoti tas, kas įvyko lai
ke. Paryžiaus Komunos, ka
da francūzai kontrevoliu-

delėms imperialistinėms ša
lims ant jų kolonijų arba 
gina jas, taipgi nereiškia ir 
tas iliuzijas, kad būk dabar 
yra tvirta g varanti j a tai
kos, apart darbininkų kla
sės viešpatavimo ir socializ
mo.

Organizuota kova už tai
ką reiškia tinkamą auklėji
mą, organizavimą ir apjun
gimą darbo masių, ji reiš
kia ir palaikymą Sovietų 
Sąjungos taikos politikos. 
Kova už taiką reiškia ir pa
ruošimą dirbančiųjų masių 
tame pat^procese už paver
timą imperialistinio karo į

Vokietijos fašistų vadas Streicher ir kiti fašistai po 
naujų susitarimų puolimui ant žydų, komunistų ir ka
talikų darbininkų. į

kę sąmonės, vėliavą pabučia
vo. Vigilantes buvo kaip iš 
proto išėję. Į darbininkų bu
tus šaudė ir gazo bombas mė
tė, nežiūrint, kad ten gyveno 
moterys su mažais vaikais.

žmonės, matę šitą įvykį, la
bai pasipiktino, tik nelaimė, 
kad da didelė dauguma nesu
pranta ir nepermato dalyko. 
Vieton protestų prieš tokį bar
barišką pasielgimą, apielinkės 
maži miesteliai viską pralei
džia tyla. Vien industrijų 
centrai, kaip iš San Francisco, 
Sacramento ir Los Angeles pa
siuntė šimtus protestų. .

Pacific.

Įžanga uždyką.
Turėsime visokių valgių ir links

mų gėrimų. Kadangi piknikas šia
me sezone bus jau paskutinis, kas 
reiškia atsisveikinimą su visomis 
gamtos grožybėmis ligi sekančio pa- 
vasaro, todėl užkviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites ne tik iš Lewis- 
tono ir Auburn, bet ir iš Rumfordo, 
Portlando ir visos apielinkės. Pikni
kas prasidės 10 vai. ryto.

ALDLD 31 Kp. Komitetas.
(210-211)

MONTELLO, MASS.
Liet. Tautiško namo knygyno šo

kiai įvyks subatoj, 7 d. Sept., Liet. 
Taut. Namo Parke. Turėsim skanių 
valgių, gėrimų ir gerą orkestrą šo
kiams. Kviečiam visus skaitlingai at
silankyti, linksmai laiką praleisti ir 
tuom pat kartu paremt darbininkiš
ką organizaciją.

(210-211)

Kelias Pradėtas Į laisvės” Dvidešimt
Penkių Metų Jubilejų

gan daug kalbėta

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

cionieriai iš Versalio su pa- 
gelba buvusio savo priešo 
Bismarko (Vokietijos) už
smaugė Paryžiaus Komuną.

Leninas Sovietų IV Suva
žiavime, laike kalbos, kada 
kairieji eserai darė bolševi
kams primetimus tame, kad 
būk bolševikai prieš Lap
kričio revoliuciją pakrikdė 
Rusijos armiją, jiems pa
reiškė : “Mes buvome už 
Rusijos armijos sumušimą 
prie caro, bet laike viešpa
tavimo Cereteli ir Černovo. 
mes nebuvome už tai.”
* Tose sąlygose obalsis už 
taiką iškeltas bolševikų gre
ta su kova už socialę revo
liuciją ir kova prieš šalinin
kus “Karas iki pergalingos 
pabaigos”, suvaidino labai 
svarbią priemonę paverti
mui imperialistinio karo į 
piliečių karą puieš buržuazi
ją., Bolševikai kovodami 
prieš buržuaziją ir jos taik
styto jus, šaukiančius “ginti 
revoliucijos (buržuazinės) 
užkariavimus”, savo obalsiu 
už taiką, savo pavyzdinga 
kova, savo mokėjimu pa
naudoti masių taikos troš
kimą sugebėjo atskirti jas 
nuo tų, kurie šaukė taipgi 
už taiką, bet per “karą iki 
pergalingos pabaigos.”

Socialistinė Lapkričio Re
voliucija baigė tą bolševikų 
kovos už taiką etapą: Rusi*

civilį karą prieš buržuazi
ją, atsitikime jeigu impe
rialistinis karas nepaisant 
kovos už taiką vis gi bus 
pradėtas.

Pravedimui pamatinio re
voliucinio proletariato už
davinio kovoje prieš karą— 
pavertimas imperialistinio 
karo į piliečių karą prieš 
kapitalistus — galima jau 

i dabar, kol dar karas nepra
sidėjo, paruošti mases kovo
jant už taiką.

Bet ta kova, suprantama, 
ir dabar neturi turėti bend
rą, abstrakti pobūdį: agi
tacija surišta kovoje už tai
ką turi būti nukreipta pu
sėn revoliucinio masių vei- 

, kimo. Agitacija už taiką 
|gali būti skaitoma tikra ir 
įvesti prie tikslo tik tame 
atsitikime, jeigu ji vedama 
dvasioje, šaukiančioje prie 
veikimo, plečia tokį veiki
mą, kreipia mases prieš 
bent kokį imperialistų karo 
prisirengimą, nustato už 
palaikymą Sovietų Sąjun
gos taikos politikos, orga
nizuoja mases prieš fašistų 
karo ruošimą visame pa- 
šaulyje.

Tik tokia kova už taiką 
trukdo karo pradžią ir rud- 
šia dirvą, kad karo iššauk
tą krizį panaudojus prole
tariato galios užkariavimui.

Vertė D. M. Š.

Jau yra 
ir rašyta aplie dienraščio “Lai
svės” 25-kiiį metų jubilėjų, 
kuris įvyksta su sekančiais me
tais. “Laisv 
kių metų s 
mąsi 
dais: — M ves 
katu, 
girnų, ir pa 
žinome, jau 
Amerikos lietuviai darbininkai 
turi suorganizavę 
jubilėjaus a p vaikščiojimui spe
cialius komil

Nors prie 
rengiamasi, 
pasveikinimtį su finansine pa
rama dar iš niekur nesimatė 
iki šiol. Ėet štai įvyksta 
ALDLD 2-rOj (apskričio komite
to posėdis 30-tą dieną rugpjū
čio. Drg. Jamison, ALDLD 
2-ro Apskričio sekretorius, 
prasitaria: (“Draugai, nepa
mirškime, joįg prasideda ‘Lais
vės’ 25-kių metų jubilėjus!”

“Taip, taip,” pasigirsta iš 
visų, “jubilėjiis.”

Ir prasideda kalbos, kaip 
geriausia galėtume pasirodyti 
su pradžia jubilėjaus. Tuojau 
pasigirsta ba 
kalbas!” Ki 
“balių”.

“Kur čia ne, kur čia ne, 
ko drg. Duobinis, 
bus rengiama. Bet pakol tie 
parengimai įvyks, mums rei
kia pasirodyti kuo nors grei
čiau—kuo nors leda pralauž- 
u...” Į

Tuoj pasįgirsta įnešimas,

ės” dvidešimt pen- 
ukaktuves rengia- 
ščioti visokiais bū- 

Lais-
o, pirkimu sertifi-

apvaik
leidimu specialio

numeri
rengimu .specialių paren-

našiai. Kaip jau
tūlose vietose

Laisvės

;ėtus.
to didelio darbo 

taeiaus “Laisvei”

sai: “Rengti pra- 
tur “koncertą

sa-
tas viskas

idant būt jubilėjaus sertifika
tas nupirktas už dešimt do
lerių'. “Gerai, gerai, duokime 
dešimts dolerių”, pasigirsta 
keli balsai. Visi sutinka pirkti 
jubilėjaus sertifikatą už de
šimt dolerių.

Drg. Skiparis, finansų sek., 
tik brikš, brikš ant de- 
dolerių rekvizitą, ir pa- 
drg. Lideikienei, iždinin- 
Drg Lideikienė—bruks

tu d j 
ši m t 
suka 
k ei . 
dešimkę ir pakiša' drg. Buk- 
niui po nose. Ant drg. Bukiiio 
veido pasirodė plati ’ šypsą, 
nutj> ausies iki ausies. Dešimkę 
kason—dzvinkt — ir darbas 
pradėtas.

ALDLD 2-ras Apskritys pa- 
sipirko “Laisvės” jubilėjaus 
sertifikatą už dešimt dolerių 
dėkįa gausiai lietuvių darbi
ninkų paramai, kurią jie su
teikė Antram Apskričiui, atsi
lankant į apskričio parengi
mu^. Nors 2-ras Apskritys pir
ko už dešimt dolerių sertifi
katą, tačiaus tas nereiškia, 
kad ir kitos organizacijos ar
ba ^pavieniai “Laisvės” drau
gai, norėdami pirkti jubilė
jaus sertifikatus, turėtų už 
tiek pat pirkti. Galima pirkti 
už kiek kas gali.

Kalbami sertifikatai yra pa
daryti labai puikūs. Kiek kas 
duos, pavienis ar organizacija, 
to vardas ir suma bus įrašyta 
į sertifikatą. Kiekvienam bus 

.garbė turėti pas save tokį ser
tifikatą, parodantį prisidėji
mą prie kėlimo darbininkiškos- 
komunistinės apšvietos.. .

A. Gilman.

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks 5 11. 

rugsėjo-Sept., 8 vai. vakare, 180 New 
York Avė. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt, taipgi ateina va
jus gavimui naujų narių, reikia iš
rinkti komisiją del mobilizavimo to 
darbo, kad būtų sėkmingas.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. rugsėjo-Sept., 8 vai. vakare, 
Darbininkų Svetainėje, 920 E. 79th 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarstyt, 
taipgi draugai neužmirškite užsimo- 
kėt savo duoklių. Kurie užsimokėję, 
bet negaunate žurnalo “Šviesos”, pri- 
duokite savo teisingą vardą ir an
trašą kp. valdybai, arba prisiųskite 
antrašą kp. sekretoriui: J. Raulinai- 
tis, 1444 E. 63 St., Cleveland, O.

(210-211)

PITTSBURGH, PA.
Augščiausios Prieglaudos Lietuvių. 

Amerikoj Centro Komitetas rengia 
šokius su muzikale programa sub., 
rugsėjo 14, 8:00 v. v., Lietuvių Sve
tainėj, 1322 Reedsdale St., N. S. 
Įžanga iš anksto 20c., prie durių 25 
centai. Gera LDS jaunuolių muzika. 
Kviečia visus iš Pittsburgho ir apie
linkės dalyvauti. Užtikrina puikų pa
silinksminimą

Rengimo Kom.
(210-211)

scrantonpa.
Rengiamas linksmas piknikas 8 d. 

rugsėjo, ant naujo ALDLD parko, 
High Works Grove. Turėsim ska
nių valgių, gėrimų ir gerą orkestrą 
šokiams. įžanga veltui. Turėsim vie
ną įvairių valgį, tai keptų varlių 
“klemsų”. Pelnas šio pikniko bus ski
riamas drg. P. Šlekaičiui, kuris turėjo 
nelaimę su mašina, tai bus padengi
mas iškaščių. Piknikas prasidės 11 
vai. dieną. Kviečiam apielinkės ir iš 
toliaus draugus dalyvaut.

(210-211)
LEVVlŠfON, ME.

Didelį pikniką rengia ALDLD 31 
kp., nedėlioję, 8 d. rugsėjo (sept.) 
1935 m., Antano Stuko farmoje.

LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 8 d. rugsėjo—Sept., 10 vai. 
ryto, 62 LaFayette St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes bus knygų komisi
jos raportas išduotas, taipgi turim 
ir kitų svarbių dalykų apsvarstyt. 
Atsiveskite ir naujų narių.

(210-211)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. rugsėjo-Sept., 7:30 vai. v., Lie
tuvių svetainėje, 315 Clinton St. Vi
si nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvar
styt, taipgi reikia išrinkti centro ko
mitetas del 1936-3^7 metų. Taipgi 
rengiamas bankietas paminėjimui 20 
metų sukaktuvės. Kurie dar neužsi
mokėjote duoklių, greitai tai pada
rykite, nes paskui bus labai didelė 
skola.

Sckr. Girniefhė. *

C LEV ELANDOH IO
5 d. rugsėjo atsibus lietuvių mo

terų susirinkimas, 920 E. 79th St., 8 
vai. vakare. Visos moterys turėtų 
dalyvaut, nes Čia bus diskusuojama 
svarbūs dienos klausimai, kaip tai 
prieš augštas kainas ant valgių ir 
kitų gyvenimo reikmenų. S. C. M.

DETROIT, MICH.
Aido Choro paskutinis šios vasaros 

piknikas atsibus nedėlioj, 8 d. rug
sėjo-Sept., Mary Grove Parke. Įžan
ga tik 15 centų. Yra gera svetainė 
šokiams ir gera orkestrą grieš šo
kiams, taipgi turėsim daug skanių 
valgių ir gėrimų.

Kelrodis: Iš miesto važiuokite 
Northwestern Highway iki Orchard 
Rd., sukite po tiesiai, važiuokite 
Orchard Rd. iki Maple Rd., nuo Map* 
le Rd. iki Walled Lake miestelio, 
čia sukite po tiesiai ir žiūrėkite iš
kabų.

Jei tą dieną lytų, tai piknikas at
sibus Draugijų Svetainėje, 409.7 
Porter St.

Kviečia Aido Choras.
GREAT NECK N. Y. f

Pirmyn Choras rengia paskutinį 
pikniką, kuris atsibus subatoj, 7 d. 
rugsėjo, Shbenkos svetainėje, 7:30 
vai. vakare. Įžanga suaugusiems 4Oc, 
vaikams 25c. Kaip visuomet, taip ir 
dabar Pirmyn Choras stengsis pa- 
smagint ir užganėdint publiką. Tu
rėsim gražią dailės programą, apart 
to turėsim gerą orkestrą šokiams ir 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiam 
visus skaitlingai dalyvauti.

Kviečia Komisija.

AMERIKOS DEMOKRATIŠKA INKVIZICIJA
SANTA ROSA, Calif.—šitas 

miestelis turi apie 15 tūkstan
čių gyventojui. Kaip industri
joj, taip ir kitoj pramonėj, va
saros metu daugumoj darbai 
apdirbami į 3-4 mėnesius. O 
miestelio darbininkam reikia 
pragyventi visą metą, neku- 
riem su didelėm šeimynom. 
Darbymetės metu moka dar
bininkam po 25c į valandą, 
kas verčia darbininkus orga
nizuotis ir jieškoti išeities iš 
šios padėties. Karts nuo kar
to darbininkai turi susirinki- \ 
mus’ apkalbėjimui savo reika

lų problemų, su 
kovoti. Kas Ja

lų ir išrišimui 
kuriom reikia 
bai ’nepatinki farmeriam ir 
bankam, nes f 
siu augintojais yra prasiskoli
nę bankam. Farmeriai su vai
sių augintojaiš sutiktų mokėti 
darbininkam č 
po 50 c. į vai 
darni darbiniu 
tys gaudami 
produktus, 
k'ams mokėti 
nuošimčių.

armeriai su vai-

arbymetės metu 
undą, jie, mokė
tam po 50c, pa
pigtą kainą už

negali bankinin- 
nė sumos, nė

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
XT m -I • m . IX 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vai. ii ryto Kampas E. 23rd St.

.c 4Bankininkai siunta, kad ne
gali daryti apyvartos ir api
plėšti tuos da daugiau, kurie 
jiems yra prasiskolinę. Kad 
atsiekti savo tikslo, jie visą 
blogą mato darbininkų reika
lavimuose pakelti algas nuo 
25 iki 50 centų. Bankininkai 
apšaukė darbininkus bolševi
kais—priešais šios šalies ir pa
tys 
peš, 
dinti

vadovauja vigilantų gru- 
kad atsiekt tikslo—padi- 
pelną.

Augusto 22 d. 300 vigilan- 
adarė naktinę ablav.ą ant 
ratusių darbininkų, ypa- 
i labai baisiai sumušė

tų P 
susi p 
tinga 
draugus Green, Nitzburg, Me
yer it Ford.

Green su Nitzburg kruvinus 
smala iššmeravo ir plunksnom 
apipylė ir po miesto gatves 4 
valai.dą ryto varinėjo, keldami 
didži
vigilantai nešė Amerikos vė
liavą 
vėliava bučiuoti. I v 
atsisakė, tai vigilantes

I aukas mušė, kol nekurie nete-

ausias orgijas. Negana to,

ir vertė savo aukas tą 
Iš syk visi 

savo

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand street Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661
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. Puslapis PenklaS

Įspūdžiai Ir Kelione Į “L” Pikniką
Ankstyvas rugsėjo pirmos šiai karts nuo karto grasina 

rytas. Ryto oras suniuręs, žiau-, lietumi. Kiti prieš kalnelį ei- 
rus, bet, neveizint to, linksmas na, kur tarpe didelių, nuleisto- 
būrelis draugų-draugių ties, mis šakomis medžių, trepsi, šo- 
Lietuvių Svetainės kampu, go
džiai dalijasi “Gerą rytą! 
Nepamigot, drauge?“ ir tam 
panašiai.

Kas kartą daugėjant “pasa- 
žierių - keliauninkų būriui 
mūsų komisija teirautis pra
deda: “O kurgi mes juos tal
pinsime?” Buso įtalpa 34, su
skaitoma 40 iš viso.

* Galutinai šį klausimą išrišo 
draugo J. Balsio “packard.”

Keliaujame. Linksmi. Bene 
tai draugas Alex Silvester, sa
vo maloniu balsu pirmas tipiš- 
kai-rusišku linksmumu užtrau
kė dainušką, po tam kitą, tre
čią, o jau daina “Chepajev” už 
vis geriausia tinka.

.Kiek daug pergyventų ma
tytų tame veikale vaizdų pri
mina !

. Daina “Sveiki Gyvi, Bran
gūs Draugai” bene prižadino į karą ir fašizmą, 
visus. Į

Važiuojame tolyn; per ly- Štai pasigirsta nuo “platfor- 
gius laukus, gėrėdamiesi daug mos diaugo M. žaldoko kai- 

! ba. Reiškia, programos pra
džia.

Jaunuolė Urlakiūtė progra
mos pirmininkė, nes didelę, 
didelę dalį publikoje užima 
įvairių miestų jaunuoliai. • Tai 
puiku! Ir vėliai “Internaciona
lo” aidas suskamba, < ne 
choristų, bet ir publikos 
pe.

Pb tam sekė daugiau 
nų. Brooklyn Aido Choro, 
zabeth, N. J. ir Lyros Choro 
iš Philadelphijos. Akrobates, 
del vietos stokos, maža dalis 
susirinkusiųjų matė. Bet taip 
turiningos draugo A. Bimbos 
prakalbos tūkstančiai žmonių 
atydžiai klausės, kas suteikė 
galimybę, tikiu, gražia auka 
pasveikinti šiandieną kovo
jančius mūsų draugus ir drau
ges prieš kruvinąjį fašizmą 
Lietuvoje.

“Ar girdėjai, kad du “prai- 
zai” teko mums į Baltimorę?” 
taip ir ėjo iš lūpų į lūpas toji 
kalba, baltimoriečių tarpe. 10 į 
dolerių O. Rutkuvienė, 5 dol., 
M. Seimys, su pilnu paaiškini
mu baigėsi.

Bet retkarčiais pažvelgus į 
Į laikrodėlį, kuris nei kiek ne
rausdamas varo eigą-laiką pir- i 
myn, pranešdamas, kad j 
spausk dešinę draugui-drau-' 
gei. Sakyk sudiev, tolimi na-1 
mai laukia jūsų.

>
Toji “nelaiminga 

timoriečius 
Nerimauja suaugesni, 
paskirtu laiku, 7 vai., 
širenka buso jaunuolis, 
kiausia pamiršta, kad ir 
nas” laikas skubesnis, 
namų link.

O,d,o! Jau dainų užtektinai. 
Mat, linksmumas įgautas ilgai 
laikosi mintyse, kalboje, jaus- 
muosį. Tas aiškiai buvo pa
stebintas. Dienos nuovargis, 
laikui bėgant, daugelį tamp
riau prispaudė prie sėdynų,

ka linksmai įgudęs jaunimas, 
prie taip smarkios šeško or- 
kestros. Taip ir marguoja 
tūkstantinės darbo minios sa- 
v<t> klasės dienraščio piknike, t

Literatūra platinasi, aukos 
“Daily Worker” renkamos, 
guzikučiai “Vote Communist” 
pardavinėjama. Savais para
šais reikalaujama ’ laisvės 
draugui Angelo Herndon. Vi
sas pikniko turinys proletariš- 
kas.

Karts nuo karto per “loud 
speaker” pasigirsta garsūs 
“Internacionalo” aidai, kurie 
skrisdami per laukus, miškus 
tolimai apielinkei praneša, jo- 
gei čia, Westville Grove Par
ke, susirinkę kovojančios dar
bo minios, kurios nesitenkina 
vien linksminimusi, bet ruošia
si kovai už duonos kąsnį, prieš

Shenandoah, Pa
i kas Plečiasi

Lietuvą, 
veiksnys, 
gyvumo, 
maišėsi

25 c. K. Mikolaitis, J. Vyturys, 
O. Kripienė, J. Stankevičienė, 
J. Stanys, M. Seimys, J. Wait- 
kus, O. Kučiauskaitė; 10 c.— 
B. Radzevičienė. Varde Lietu-! 
vos politinių kalinių aukoju
siems tariu proletarišką ačiū.

Prisiminimas apie 
atliktas solidariškas 
dar daugiau iššaukė 
linksmumo, nebent
kartais pabarimas vieno kito 
draugo už perdažnų rūkymą. 
Bet žinant, kad randasi lygus 
skaičius vyrų ir moterų, o jei
gu nelaimėn viena kuri palai-! 
kys vyrų pusę, ar rūkyti ar 
ne, balsuoti nesutikome.

Nors ir “kolektyviai” gy
vendami, pasiekę Baltimorę 
turėjome skirtis, nes įvairios 
miesto dalys, tai rytai, tai va
karai, skyrė mus. Linkėdami 
linksmučio pasimatymo sekan
čiuose “Laisvės” piknikuose, 
skirstėmės, nes miegas pradė
jo įkyriai lysti akysna.

Vinco Duktė.

Chicago, III

Yra
m tiži
Brocktono mokyklą. #

Linkę tina jaunavedžiams
laimingo gyvenimo. z

esą būtų nupi-
Nekurių krau-

Mėsos Stre

Nuo rugpjūčio 29 d. čionai 
prasidėjo streikas prieš mėsos 
augštas kainas, žmonės reika
lauja, kad m 
ginta 20 nuoš.
tuvių savininkai skebauja, mė
gina parduot mėsą. Tos krau
tuvės yra pikietuojamos. Kiti 
krautuvninkai eina sykiu su 
streikieriais ir ant savo langų 
pasirašė: “Mėsos streikas.” Tų 
krautuvių niekas nepikietuoja.

Buvo drūtas
pikietas prie A.rmour, Swift ir 
Abbottor mėsos marketo, kad 
neišleidus išvest mėsą į vieti
nes krautuves 
miestus. Bet
valstijos kazokhi, po kurių ap
sauga kompanija išleido kele
tą trokų su mėsa.

M^ainierių unijos
I lokalai vienbalsiai užgyrė šitą 
streiką ir nutarė jį remti. 
Streikas eina j sėkmingai ir 
smarkiai plečiasi po visą apie- 
linkę. Girardville, Mahanoy 
City, Frackvil 
Minersville, Sh;
kituose miestuose 
moterų susirinkimai ir išren
kami komitetai, 
pradėti streiką, 
Shenandoah str 
komitetas ir 
darbą.

moterų ir vyrų

ir apielinkės 
buvo pašaukti

vietiniai

gražių vaizdų, namų; raudo
nų bei geltonų obuolių me
džiais.

Kaž kodėl, keliauninkai nė
ra užtiktinai linksmi, bene to
dėl, kad daug per lapgus ma
tosi, ir dar vis ko tai laukia?

Nuvažiuojant draugei O. 
Kučiauskaitei ir mūsų grupei 
teko daugiausia dainuoti, ala- 
savoti, pakolei netoli vietos ir 
daugiau draugų-draugių įsisma
gino.

Drg. V. Kučiauskui įnešus 
sumanymą, išrinkta balsavimu 
komitetas iš draugų Alex Sil
vester, K. Mikolaitis 1 ir J. 
Chepulis, kurie būtų šeiminin
kais šiandieniniam baltimorie- 
čių kolektyve.

Spaudos darbui vienbalsiai 
išrinkta O. Kučiauskaitė lietu
viu kalba, Alex Silvester rusų, 
kalba. ’ Į _

Susibūrus kolektyvui, atsira
do ir linksmumo, draugiškumo, 
nes buso įtalpoj visi kartu. 
Ot ir bandymas: keno sūris 
gardesnis, keno kietesnis, tai 
saldainės, o jau “four roses” 
valstybėlė nekurietns užvis ge
riausia tiko.'

Bene kiek nerimasčio atne
šė, tai klaidžiojimas ir jieško- 
jimas kelio, kadangi kiekvie
no mintis buvo “Laisvės” pik
niko darže, apie pažįstamus, 
ir būsimus pažįstamus drau
gus.

Po to viso povaliai, smė
liuotu, siauru keleliu traukė- 
me prie artimai stovinčio kai- 
myno-buso, kad arčiau prisi
glaudus ir suteikus daugiaus 
vietos būsimiems svečiams, 
kurių tiek daug laukiama.

Pasirodo, jogei seniau pri
buvę piknikan draugai balti- 
moriečiai mašinomis nerimau
ja pirmutiniai mus sutikti. 
Gerai, taip ir reikia draugai, i 

I 
Bet sužinoję apie mūsų I

• ĮIA11 J~_l . . C? t L _ . _ . į y " I uždare akis, kad kiek pasil-
Jsėjus, bet dainos, linksmos 
i kalbos žadina susnūdėlius. Ne 

. visi snaudė; kiti turėjo vaiden
tuvėje paveikslus apie šiandie
ninę sunkią darbo žmonių pa
dėtį, kurią aiškiai, nušvietė 
d-gas A. Bimba savo kalboje. 
Bene pirmas d-gas V. Kučiaus- 
kas priėjo prie galutinos išva
dos, jogei mūsų centas reikš 
daugeliui Lietuvos draugų ma- 
terialę pagelbą, o svarbiausia 
moralę, kuomet jie yra pamin
ti net tada, kuomet mes dai- 

. mo- 
kaip susieiti savus pažįstamus, | kinta® dainas, kuomet kovoje 
mintis dar ryškesnė darosi.: prieš carizmą puvo, kaip pūsta 
Ir lydimi draugai skirstėsi, kas ; šiandien dejuodami po fašiz- 
į pakalnę, gal todėl, kad nuo mo letena.
sėdėjimo kojos subrinkę, no
ri pasil ankstyti, o į pakalnę gaiš Savo mintį, d-gas V. Ku- 
sparčiau galima eiti, o gal :čiauskas gabiai išdėstydamas 
traukė tasai vandens tvenki- gavo pilną pritarimą, suauko- 
nys, kuris skirtas maudynėms, jant $3.15 taip svarbiam tik- 
Bet kas gi ten eis, kuomet šal- slui. Aukojo po 50c V. Ku
tas oras ir tamsiai pilki debe- čiauskas ir A. Leškauskas; po

tik 
tar-

dai-
Eli-

e, Pottsville, 
.ft. Hazelton ir 

šaukiami

Tai 
tirštai- apgyventa ne- 
Demonstracija buvo j 
protestui prieš Italijos' 
veržimąsi Ethiopijon

Kur nėra kam 
ten važiuoja 

aiką vedantis 
gelbsti pradėti

E. M.

Montello, Mass

Daug areštuotų, Sužeistų 
Prieškarinėj Demonstrac.

Rugpjūčio 31 d., šeštadienį, 
2 vai. po piet susirinko tūks
tančiai žmonių ant Prairie ir 
47-tos gatvės, Chicagoj. 
sekcija 
grais. 
šaukta 
fašistų
(Abisinijon), kad užgriebti tą 
šalį.

Kuomet susirinko tūkstan
čiai, kad pradėt maršavimą, 
•policija ir šnipai pradėjo pul
ti žmones—vienus mušt buo
žėmis, kitus sklaidyt, dar ki
tus, būriais, - _ 
vaikus kišt 
mus ir 
prie kurių įtaisyta kalėjimai bininkų unijos, 
del kelių desėtkų žmonių. O tęsias, kompanija ,su streikie- 
sukimšo kelis šimtus. Stotyj,' riais nenori visg i tartis. Uz- 

pentino dirbtuvės ,, langus ir 
mėgina dirbt su 
dirbtuvės streiko 
ei jos nesimato.

Streikas veddmas

Iš Kurpalių Dirbėjų Streiko

“Laisvėje” bužo rašyta, kad 
Augusto 14 čion sustreikavo 

dirbėjai, Vulcan 
Corp, fabriko todėl, kad kom- 

ir vešt f policijos stotis,’ panija nenori p -ipažinti dar-

vyrus, moteris ir : kurpalių 
į policijos veži-j

kurion mane su kitais draugais 
ir draugėmis nuvežė, patėmi- 
jau apie aštuonias kamarai
tes—del šešiolikos žmonių, o 
sukimšo virš 200. Kapitalistų

Streikas dar

skobais. Prie 
vietoj poli-

ramiu
1 spauda pranešė, kad areštuota būdu, bet vis tiek dirbtuvės 
apie 300, bet tikrenybėje ga
lėjo būti apie pusantro tūks
tančio.

| Kapitalistų klasė ir jos val-
1 džia mato didelį pavojų savo 
kariškiems planams, kuomet 
darbininkai masiniai pradeda

I išstot prieš karą. Amerikos ka-
I pitalistai rengia kariškus ma-
1 nevrus, kuomet Italijos fašisti- 

dalis bal- nė valdžia jau pasiuntė 25 
irgi nepralenkė, tūkstančius ginkluotų kareivių 

jogei į EtMopijos parubežį.
. T714-1 ga]į būti signalu ufdarytas. Prie ta'm, dar pa-

keli langai yra išmušti. Tas 
parodo, kad streikieriai eina 
iš kantrybės.

ligi Augusto
ir ki-

Nuo Augusto 19 
24 Brockton Colonial 
tuose teatruose “News” sky
riuose buvo rodomą New York 
“Daily Workerio” namas ir 
ofisai su visais departmentais. 
Buvo aiškinama, |<ad už

Karas
nesu-

vei-
“jau-
Taip

Ethiopijoj 
naujam pasauliniam karui.

ko
munistinį veikimą leidėjai bus 
deportuojami; laikraštis bus

rodė Sovietų Sąjungoj “ba-
Po suregistravimui ir sukim- daujančius” ir “iš bado” mirš- 

šimui į kameras prasidėjo re- tančius žmones. Tą patį melą 
voliucinės dainos. Pradėjome rodė ir Boston, Maįs., tehtruo- 
reikalaut valgyt. Iš syk' sargai 
atsakė, kad valgyt neduos, bet 
kuomet šimtai žmonių daino-

se. Tai matote, Amerikos ka
pitalistai dar labiaiu 
persekioti darbininkus.

rorigias 
Pasi-

mis-šauksmais sujudino apie- moję uždaryti “Dąily Work- 
linkės gyventojus,- susirinko . erį.” Tuomi greičiau prirengs
šimtai žmonių prie pol. sto- dirva fašizmui. Montelloj yra

šia draugas S. Reimontą už-j 
kirto: “Ką, ar ir aš galėsiu I 
čia būt?H ♦ F • f

“žinoma, žinoma!”— atsa
kėm mes jam.

Mums besiginčijant, žiūriu, 
pokšt bačkutei į kaktą, o toji 
kad jau pradės gailiai verkti 
alaus ašaromis. Khs už stiklo, 
kuriam dar teko, mat, budruo- 
lių ir ten radosi, geria.

Štai ir užkandžiai, popiera 
ir žemė; kąsnis po kąsniui ir 
tasai skaičius dingo.

.'Dingus alkiui ir troškuliui, nuojaįne mūsų protėvių.

Tada pasidalinus su drau-

ties, tuomet atnešė senvičių, čia gimusių ir augusių daug 
•kad nuramint įkalintus darbi- jaunuolių. Todėl atsibūna tan-

imaninkus. Po senvičių vėl prasi- kiai vestuvių, o šliubą 
dėjo dainos, šūkiai iki ĮO vai. daugiausia senovinį, jeigu ne 
vakare. Tuomet atėjo policijos katalikų bažnyčioj, 
kapitonas ir sardžentas, įsakė distų, bet be prietarų negali 
sargams suvaryt trijų kamerų j apsieiti. Bet štai buyo sureng- 
žmones į vieną ir laikyt tpa-’ tos vestuvės kaipo 
kol sustosime dainavę. Prade- party.” i 
jome argumentaciją,, ir pro-.. ;
testą prieš tokį kapitono pa- nomo Albert Potsius ir 
tvarkymą. Vistiek įveikėme ' nėtte C. StočkiUtės, įš Stough 
policijos viršininką. Vėl pa-į ton, Mass. Jiedu tą bačią die 
skirstė po kameras. Apie 2 v.'1 ną prieš piet šliubą įėmė civi 
naktį, 1 d. rugsėjo visus įka
lintus toje policijos stotyje, 
paliuosavo. Paliuosavo dauge
lį- ir iš kitų stočių, bet dauge
lį paliko įkalinę.

Dimas Benamis.

Redakcijos Atsakymai
K. M., Baltimore, M d*—Pa

taisymą gavome rugsėjo 4 d. 
rytą ir tą pačią dieną jftsirin- 
kimas turėjo įvykti. Pavėla
vote prisiųsti. '

tai meto-

tuves Kaipo “surprize 
Liet. Taut. Siame, Au 

gusto 23, del visiem gerai ži
*” ' ~ ‘ ‘ • • An

lį pas miesto klerką J. Sūl 
livan.

Tą vakąrą jų 
susirinko įvairios 
apie trys šimtai. Nethažai ga
vo ir- dovanų,

Al b. Potsius priklauso prie 
ALDLD 6 kp. ir yra
Dailės Ratelio Choro mokyto
jas. Taip pat yra Bert Orris 
Orkestros vedėjas. Nuo 
žų dienų dalyvavo vaikų ži
burėlio Dratigijėlėj. 
vadovavo .žiburėlio

pagerbimui 
publikos

tiuosybės

u

ina-

Vėliaus 
chorą.

a
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Įsigykit Šias Knygas
Labai svarbiais mūsų gyvenimo klausi
mais knygos, rugsėjo (Sept.) menesiu 
galite jas gauti už nupigintą kainą.

ii

bendro veikimo. 
Kviečiami ir kiti, kurie dar ne
prisidėję^ tuojaus prisidėti ir 
visiefns bendrai veikti.

Reporteris.

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

Nesenai paskėlbtoj finansi
nėj atskaitoj nebuvo pažymė
ta, kas kiek aukojo pačiame

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

priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų
KnygutS patogi jiėšiotis kišeniuje, kaina 25c. šį menesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUOJAUS.

pusėtinai prasilavinęs žiukną ir P. Dargį už prisidė
toj. Yra baigęs augštąją jimą prie

“Laisvėj” buvo rašyta, kad 
nuo smarkaus saulės nudegi
mo susirgo nervų liga “Lais
vės” (skaitytojas A. Balčiūnas. 
Daba)? pilnai pasveiko, 
das n

Ran-

Paaiškinimas Del Aukų 
Visuot. Suvažiavimui

amie.
Šalna.

Pittsburgh, Pa

Visuotiname SuVaž., Cleve- 
lande; buvo tik pažymėta kiek 
viso Suvažiavime ant vietos su
plaukė aukų su pasveikinimais 
ir padengimui kelionės lėšų 
delegatams į Kauno kongresą.

Visuotinam Suvažiavime su
plaukusios aukos su pasveiki
nimais bus smulkmeningai pa
skelbta Visuotino Suvažiavimo 
buletine, kuris greitu laiku 
bus išleistas. Ten bus paskelb
ta, kas ir kiek aukojo.

J. S i arba.

LDS Jaunuolių Kuopos Komų ( 
Pikhikas

Nekėlioj, rugsėjo 8, Stase- 
vičiaus darže, Emsworth, Pa., 
įvyksta komų piknikas, kurį 
rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo jaunuolių kuopa. 
Įžangą tiktai 15 centų. Bus 
gera muzika šokiams. Taipgi 
bus karštų kornų ir kitokių už
kandžių ir gėrimų.

Kviečiami visi šiame pasku- 
tiniame piknike dalyvauti. 
Trokas veš nuo Lietuvių sve
tainės, 1322 Reedsdale St., 
kaip 1 vai. lygiai. Važiuojant 
automobiliais reikia 
Ohio River Blvd., 
bulvarįlo sukti į dešinę ir va
žiuoti 
liu iki 
sukti po kairiai ir netoli dar
žas.

Kam

piknike dalyvauti.

važiūoti 
ties galu

Joseph Horn Camp ke- 
Camp Horn ir paskui

Slėpti “Darbuotojo 
Vardas?

Naujienų.” 
ris rašo, kad trys lietu-

“Pittsburgh o
Reporteris rašo, kad trys lietu
vių šeiįnynoš papuolė bėdon 
delei ėiįnimo pašelpų. Girdi, 
tos šeimynos, turėdamos pini
gų bankuose, užsiregistravo 
bedarbiais ir pasisakė, kad 
neturi jokio turto. Bet dabar 
sugautos valdžios ir randasi 
bėdoj j

Toliaųs tasai reporteris ra
šo, kad tarp jų randasi vie
nas “komunistų darbuotojas,” 
kuris biznį pardavę®,, pinigus 

, bankan padėjęs ir tuojau® ant 
pašelpos kaipo bedarbis pasi
davęs. Bet dabar sugautas 
randasi bėdoj.

Vieno dalyko tasai reporte
ris nepadarė — tai nepaskel
bė to “komunisto darbuotojo”' 
vardo1. O tas būtinai reikalin
ga padąryti. < Jeigu randasi 
toksai darbuotojas, tai visai 
publikai būtų žingeidu žinoti 
jo vardas. Todėl sekančiame 
numery paskelbkite jo vardą 
ir pravardę, 
skelbsite 
prasti šm 
kas.

Juk visiems gerai žinoma, 
kiek melų tasai Reporteris yra 
praeity prirašęs. Jam nesvar
bu faktai ir darodymai. Už
girdo kokią nors nesąmonę, 
arba bemiegodamas ką nors 
susapnavo ir, žiūrėk, rašo.

Delei Bendro Fronto
I 
I

Pittsburghe prasidėjus susi
formuoti bendram frontui, 
tuojaus “Naujienose” pasirodė 
tam nepaląnki žinia. Girdų iš 
to bendro i fronto vargiai kas 
išeisią, nesf Gasitmui visai esą 
nesvarbu SLA, nes jis turįs 
APLA ir LpS. Rodosi, kad ta
sai bendraį frontas ir darosi 
tiktai delei SLA.

Pas mus yra be galo daug 
svarbių klausimų, kuriais mes 
visi galime šudaryti bendrą 
frontą. Me® galime bendrai 
veikti prieš karą ir fašizmą, už 
bedarbių socialę apdraudą, už 
didesnę pašįelpą, už gynimą 
ateivių teisią ir tt. Taipgi mes 
galime pasibarti apie parengi
mų rengimą taip, kad viena 
diena nepasitaikytų keli ir kad 
vieni kitus galėtumėm pa^- 
remti.

Tam tikslai • in šaukiamas 
pasitarimo susirinkimas rugsė
jo 29, LMD name, 142 Orr 
St. Pradžia 1 vah po jpietų. 
To susirinkimo šaukėjai kviė^ 
čia Visas draugijas rinkti at
stovus ir siųsti į sUširinkimą.

Reikia sveikinti J. K. Ma-

jeigu nepa- 
, tai pasiliksite pa- 
eižikai, daugiau nie-

Pirmoji Pagelba Ligoje Ir Nelaimėje
Paraše Dr. Jonas J. Kaškiaučius

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

Ką daryti, kada apsidegini ar apsisutini? 
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
kią priepuolių, kaip tai gelbėjimas šviežiai pa
sikorusio, paspringusio, apsinuodinusio, prigėru- 
sio ir taip toliau.

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

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

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

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

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. M1ZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį menesį 10c.

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

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.

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

Žydų darbininkų dienraščio Freiheit redaktorius
e

Krikščionybė Ar Komunizmas
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai brošiūra, kuri parodo skirtumą siūlomų dvie
jų tvarkų pakeitimu-i kapitalistinės išnaudojimo 
tvarkos.

Kunigas S. Kneižis
Siūlo krikščionybę kaipo išsigelbėjimui žmonijos iš 

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

Knygelė iš 32 puslapių, kaina 5c.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.
“LAfSVĖS” ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Norėjo Uždaryt Beprotnamio 
Kovingą Bedarbę LORIMER RESTAURANT

Kaip Dabar Gyvena Lietuvos Žmonės?
Daugeliui iš mūs ta mintis 

skverbėsi galvon ilgą laiką, 
nes didžiuma Amerikos lietu
vių nėra matę savo gimtinės 
nuo prieškarinių laikų. Tik 
maža dalelė yra aplankę Lie
tuvą pokariniais laikais, tačiau 
ir iš tų mažai kas pabuvojo to
liau savo gimtinio kaimo, nes 
neturėjo tam tikslo. Gi mums 
visiems svarbu, kaip gyvena 
mūsų broliai ir sesės, draugai 
ir pažįstami? Ko jiems stoka? 
Kuo mes galime jiems padėti?

Vėliausių ir plačiausių žinių 
mums parvežė d d. J. Mažei
ka ir F. Abekas, kuriuodu tik 
pereitą šeštadienį sugrįžo iš 
Lietuvos. Jie'duos tais klausi-

Draugai Mažeika ir Abekas 
buvo nuvykę Lietuvon ne kai
po paprasti svečiai, bet kaipo 
60,000 organizuotų Am. lietu
vių delegatai į “Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongresą” Kaune. 
Ten buvo ir tautininkų, bei ka
talikų sriovių atstovai. Tad 
bus labai žingeidi! girdėti ir 
apie tą kongresą, būtent: Ką 
nuveikė tas kongresas? Ko
kią rolę vaidino kongrese tų 
sriovių atstovai? Ką veikė 
darbininkų delegatai?

Apart buvimo Kauno
grėsė, darbininkų delegatai, 
Abekas, Mažeika, Kielienė, 
Ormanas ir kiti pasiskirstė po 
įvairius Lietuvos kraštus ir ten 
kalbėjosi su darbininkais, val
stiečiais, valdininkais, tarnais 
ir kumečiais ,lankėsi į jų na
mus, rinko skaitlines ir net 
ėmė paveikslus, kad galėtų 
sugrįžę į Jungtines Valstijas 
kuo teisingiausia 
Lietuvos žmonių

kon-

F. Abekas iš Chicagos, vienas 
• v 1S

Diskusijos Apie Kominterno 
Kongresą Pirmadienį

Ateinantį pirmadienį vaka
re, “Laisvės” svetainėje, bus 
diskusijos apie Komunistų In
ternacionalo paskutinio Kon
greso tarimus tokiais z klausi
mais, kaip darbo unijos, ben
dras frontas prieš karą ir fa
šizmą, darbo žmonių rengimas 
griežtai, sprendžiančiai 
prieš kapitalizmą ir tt.

Diskusijoms įžangą 
rys drg. A. Bimba.

Visi kviečiami ;
Įžanga veltui. Pradžia 
vai. vakare. . ,

Komisija.

Jauna ir kovinga motina, 
i Mrs. Helen Bergstein, buvo' 
' primušta iki netekimo sąmonės: 
ir nugabenta Bellevue ligon- 
butin “egzaminavimui!’ bepro
tystės. O tas viskas atsitiko 
dėlto, kad ji reikalavo pašal
pos savo 4 metų amžiaus sū
neliui. Ją sumušė Šalpos Biu
re prie 8 Avenue D ir tos sto
ties viršininkai išreikalavo 
vežti silpnapročių skyriun. 
Bedarbių Taryba ir Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
išgelbėjo kovingą bedarbę.

kovai

pada-

perstatyti 
gyvenimą. 

Tokio pranešimo dar niekad 
neturėjome, tad visiems bus 
labai įdomu ir svarbu išgirsti. 
Dalyvaukite patys ir praneš
kite apie tai savo pažįsta
miems. Įžanga veltui.

Visų Lietuvių Bendro 
Veikimo Komitetas.

Brooklyno ir Apielinkės 
Lietuvių Organizacijoms

Visoms Brooklyno ir apie- 
linkės lietuvių organizącijoms, 
kurių antrašus gavomį buvo 
išsiuntinėti laiškai, kviečianti 
dalyvauti konferencijoj, kuri 
įvyks 8 d. rugsėjo, (Sept.) 10 
v. ryto, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėj, 80 
Union Avė., ^Brooklyne. Visų,
pažvaigų draugijos, kiiubai, l s0- Brooklyniečiams LDS 
kuopos, chorai, taipgi kitos . pi
meno bei sporto grupės, gavu- NftHaiHS lf UlOfO

atsilankyt. į sios ir negavusios laiškus, pra- Mylėtojams 
Ižia 7 :30 ' Somos išrinkti ar paskinti bent Į

tris ar daugiau delegatų į šią 
konferenciją.

Konferencijos tikslas 
aptarti, kaip sėkmingiau pra
vesti gyveniman Visuotino Lie
tuvių Darbininkų Organizaci
jų Suvažiavimo, kuris įvyko

yra

plevėsuojant
kūju ir

Iškėlė Raudoną Vėliavą
Ramaus miestelio, Sea Cliff, 

L. L, gyventojai nustebo Dar
bo Dienos rytą, kada pamatė I Clevelande, programą. Į ben- 
Cliffton Parke
raudona vėliava su 
pjautuvu. Parkas yra mieste
lio centre. Mokyklos prižiūrė
tojas, Wm. Buck, pusėtinai tu
rėjo paprakaituoti kol nuėmė 
vėliavą ir jos vieton galėjo 
kelti kitą.

už-

LIETUV1Ų VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 
Persitikrinsit

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

MMIWMIUIIVIIUVIUI IMI IMI M m WIM M M M M M

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.Šį vakarą, rugsėjo 5 d., 7:30 

vakaro, Darbininkų Centre, 
723—5th Ave., bus LDS 
kuopos susirinkimas. Visi 
riai prašomi sueiti anksti, 
užbaigus LDS reikalus 
kalbama apie sutvėrimą cho
ro So. Brooklyne. Del tos prie
žasties kviečiami ir nesanti 
LDS nariais žmonės dalyvauti 
susirinkime, kad visi bendrai 
galėtume aptarti choro reika
lus.

50 
na- 
nes 
bus

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.dro darbo žmonių programą 

įeina sekami punktai:
'1. Kova prieš karą ir fašiz

mo pavojų.
2. Kova už bedarbių pašal

pą, socialę apdraudą ligoje ir 
senatvėje.

3. Už lietuvių darbininkų 
organizavimą į unijas ir unijų 
vienybę.

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

5. Už pagalbą Lietuvos dar
bo liaudžiai, už civiles teises, 
organizavimosi, susirinkimų, 
spaudos ir žodžio laisvę.

Visos organizacijos, kurios 
sutinka su minėta bendro vei-

• ’ • Ikimo programa, arba nors* at
skirais klausimais, yra kvie
čiamos dalyvauti šioje konfe
rencijoje. *

Didžiojo New Yorko Liet. 
Darbininku Organizacijų 
SąVyšio Sekretorius.

Wm. Kulik.

LDS 1 Kuopos Nariams

w w ini in tm wy w w mi w tni tnt tra

LIPTONROBERTFOTOGRAFAS
JONAS STOKES '

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių Susižiedavi- 

mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

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

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, 
kio 
ma.

LDS 1 KUOPOS SUSIRINKI
MAS VALANDĄ ANKSČIAU

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1 kuopos susirinki
mas bus ketvirtadienį, 5 rug
sėjo (Sept.), 6:30 vakaro, 
“Laisves” 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 
ką sugrįžusiem iš . Lietuvos 
“Pasaulinio Kongreso” delega
tams. Supi*asdamį>. kad dauge
lis LDS narių norėsime dšgirs-

| ti delegatų raportus, šaukia
me susirinkimą anksčiau, kad 
atlikę mūsų kuopos reikalus 
visi galėtume numaršuoti į 
prakalbas.

LDS 1 Kp. Valdyba.

512

mo- 
rugpjū-Antros prakalbos įvyks So. 

Brooklyne, penktadienį, 6 d. 
rugsėjo, 7:30 valandą vakaro,

mate 
dien, 
karo, Liet. Am. Piliečių Kliubo ; Darbininkų Centre, 723—5th 
svetainėj, 80 Union Avė 
Brooklyne.

dienraščio “Vilnies” 
redaktorių

platų pranešimą šian-
5 rugsėjo, 7:30 vai. va-

72 Valandą Pikietas

Ave., prie 23rd St.

, Vėl Medžioklė Ant Benamiu
Prie. Italijos konsulato, 70th j 

St. ir Lexington Ave., f--*--- 
dienį, prasidėjo 72 valandų pi- 1 niekus, neturinčius 
kietas, kuris tęsis be pertau- pragyvenimui 
kos iki penktad. ] *
čio. Ten taip pat yra nuolati-! būti orė. Antradienį net per 
nis mitingas ir jame kalba į-j lietų sugaudyta 137. Pereitą 
vairių organizacijų atstovai.' rugpjūčio mėnesį pravestoj 
Pikiete dalyvauja darbininkų 1 medžioklėj buvo sugaudyta 
ir visų karo priešų organizaci-' 700. Tai neva gaudė krimina-

Policija vėl pradėjo medžio- 
trečia- ti parkuose ir gatvėse bied- 

i namų ir 
įmonių arba 

pusiaunak- šiaip išėjusius iš laužynų pa-

Sugrįžo Iš Lietuvos Po 
Atostogų

Švedų Amerikos Linijos 
torlaiviu “Gripsholm
čio 28 d. sugrįžo iš Lietuvos 
sekanti keleiviai:

Kazys Bukota, Worcester, 
Mass.

Regina Čepuliutė, Philadel
phia, Pa.

Jonas Delinikaitis su 
na, Waterbury, Conn.

Lionginas Druzinskas, 
gewajer, Mass.

Petras Jankauskas, Phila
delphia, Pa<

Jonas Jasukonis, Whitaker, 
Pa. į

Teklė Jakubčionienė, Broo-

zmo-

Brid-

jos. Vadovauja Am. Lyga Ko-jįstus, bet tikrenybėje pasiro- ton Pa.

Maisto Kainos Vėl Kyla
. I

_ _ Pereitą savaitę vėl pašoko
J.Kanis, Rochester, N. Y. mėsos, žuvies ir daržovių kai- 
N. Katinas, Maspeth, N. Y.' nos. Tik vaisiai pasiliko s^no- 
Ona Leškauskaitė, Scran- j mis kainomis, kadangi dabar

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

Dovanos

vai Prieš Karą ir Fašizmą. 
Pirmą pikieto dieną Lyga įtei
kė sekamus reikalavimus:

“Mes reikalaujame, 
Italijos fašistų armija 
Ethiopijon.”

“Abi šalys, Italija ir 
pija yra nariais Tautų Lygoje, 
kuri šiandien susirenka svar
styt Italijos-Ethiopijos padėtį. 
Mes reikalaujame, kad Musso- 
linis pasiduotų arbitracijai, iš
rišimui bile ginčo tarp tų dvie
jų šalių, kaip kad Ethiopijos 
imperatorius pareiškė jo šalies 
sutikimą.”

kad 
neitų

Ethio-

dė, kad didžiuma buvo pa
prasti biedniokai ir prieš juos 
neturėjo jokių įrodymų. Kad 
pateisinti tą medžioklę, dalis 
iš jų buvo apkaltinti “valka- 
tvstėje” ir pasiųsti kalėjimam 
Kitus paleido.

City,
Aukštakalnienė, Tower 
Pa.
Mikolaitis, Philadelphia,

Dar Nukirto Pašalpą
New Yorko miesto Sąmatų 

Taryba sumažino rugsėjo mė
nesio šalpos sąmatą 897,000 
doleriais. Rugpjūčio mėnesį 
buvo paskirta $11,947,000, gi 
rugsėjo mėn. be paskirta- tik 
$11,050,000. Taip mažinama 
pašalpa jau kelintas mėnuo.- 
Matomai, Sąmatų Taryba yra 
pasiryžus pravesti Roosevelto 
dekretą, kad “mes turim būt 
išėję iš šalpos biznio iki 1 d. 
spalio.”

Rinkimų Kampanijos Eiga
Komunistų Partijos 2-ro 

Distrikto Rinkimų Kampanijos 
Komitetas išleido laikraštuką 
“Now’s The Time” (Dabar 
Yra Laikas). Apart ideologi
nio aiškinimo rinkimų svarbos, 
laikraštukas pilnas faktų apie 
komunistus ir bendro fronto 
kandidatus. Jame ypatingai 
aiškiai numaskuojama prieš- 
darbininkiška rolė buržuazinių 
part, atstovų įstatymdavystė- 
se. Tai nepavaduojamas rinki
nys faktų ir statistikų kiekvie
nam darbininkui rinkimų me
tu. Parduoda po 3 c. kopiją.

Daktaras Nusižudė Iš Skurdo

Pa.
Elena Petkiutė, Worcester, 

Mass.
Apolyna Stoškiutė, Worces

ter, Mass.
Adelė Sagaitienė, Chicago, 

Ill.
S. Tiškevičienė, sūnus ir 

duktė, Scranton, Pa.
J. Uždavinienė, Brooklyn,

A. Zwiss, ir žmona, Boston, 
Mass.

L. Kasperienė ir sūn’ji, 
Bronx, N. Y.

A. Petrauskas, Aurora, III.
Visi patenkinti kelione. Da

lis iš grįžusių dalyvavo “Pa
saulio Lietuvių I Kongrese” 
rugpjūčio 11-17 dd., Kaune.

Vienas Iš Turistų. ,

yra patsai vaisių, sezonas. Ne
žiūrint numažintų per mėsos 
stapičių kainų, veršiena dabar 
parsiduoda nuo 2 iki 6 cėntų 
augščiau 1934 metų kainų. 
Vištiena yra po 3 ir daugiau 
centų brangesnė, taipgi kiau
šiniai yra nuo 8 iki 9 centų 
brangiau pereito meto kainų..

IŠRANDA VOJIMAI
5 gražūs kambariai, naujai išde- 

koruoti $20.
Telefonas: Jefferson 3-234'r.

(209-211)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijii ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

.■ Žemos
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi-

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali ntfolaida, kurie ateia su 
‘šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

PARMAN

Trumpos Žinutės į

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbt ant 

farmos, sąlygos $10 į mėnesį, valgis 
ir guolis. Atsišaukite sekamai: Mrs. 

I Smith, 158 Sd. 5th St., Brooklyn, N.
Y‘

(210-212)

John Blazewitz, 123 S. 2nd 
St., Brooklyne, iš vestuvių pa
teko tiesiai į teismabutį. Bū
damas John Herman vestuvė
se, Maspethe, jaunas Blaze
witz pasiskolinęs jaunavedžio 
automobilių be jo leidimo, į<u- 
riuomi norėjęs nuvežti kai ku
riuos svečius Williamsburgan. 
Prie Bedford Avenue ir S. 
3rd St. jis praradęs kontrolę 
ir mašina pasisuko šaligatviu, 
kur sužeidė du vaiku ir viėną

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

(208-210)

Tel. Stngg 2-0783 . NOTARY
Night TcJ. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdan automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y. I
 Telefonas: Evergreen 7-7770 ' • | 

PAUL GUSTAS I 

LIETUVIS GRABORIUS J

Senai dirbąs graborystės pro- j S 
fesijoje ir Brooklyno apielin- 3 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
atidarė savo ofisą ir patarnauja :X 
balsamavimu ir palaidojimu ;ū 

mirusių. x

Veltui Chapel Šermenim <

Parsamdo automobilius šerme- j 
nims, vestuvėms, krikštytoms S 

ir kitokioms parems / 
šaukit* dienu ar naktj k

423 Metropolitan Avė. jBrooklyn, N. Y. 5

AInin L L*1—* - v i • - suaugusį. Dabar vaikinas 'kai-1 ALDU) Jllbllejme Vakariene tinimas'neteisėtam paėmime

WORKERS SCHOOL.
Registration begins Sept. 1st

35 E. 12th St., New York City 
Telephone: Algonquin 4-1199 

Fall Term 1935
Sept. 23rd to December 14th

COURSES FOR WORKERS
Principles of Communism; Politi

cal Economy; Marxism-Leninism; 
Organization; Negro Problems; Trade 
Union Strategy; American Labor 
Movement; History of Russian Re
volution; Historical Materialism; 
Decision of - the Seventh World Con
gress; Revolutionary Journalism; 
Public Speaking; English; Russian.

Bado ir skurdo šmėkla per
sekioja ne tik paprastus darbi
ninkus, bet ir profesionalus. 
Antradienį po piet rasta dak
taras Paul Reese su žmona sa
vo namuose, 879 Metropoli
tan Avė., Brooklyne, nusižudę 
gasu. Suuodę gasą, susiedai 
pašaukė policiją, kuri išlaužė 
duris ir pašaukė gydytojus, 
bet buvo pervėlu. Susiedai pa
sakojo, kad ^daktaras pasta
ruoju laiku beturėjo labai ma
žai klijenlų ir iš tų ne visų 
galėdavo išrinkt mokestį, todėl 
labai skurdžiai gyveno. Bied- 
nystė pas darbininkus reiškia 
tą patį profesionalams ir ma-' 
žiems biznieriams. |

Paminėjimui savo gyvavimo 
20 metų sukaktuvių ALDLD 1 
kuopa rengia šaunią vakarienę 
22 d. šio mėnesio, “Laisvės” 
svetainėj. Šis puikus pažmonys 
bus pirmutinis iš svetainėse 
būsiančių parengimų šį sezo
ną. Tai didžiai iškilmei minėti 
bus sutelktos visos geriausios 
spėkos. Komisija užtikrina 
puikią menišką programą.. 
Bus kalbos ALDLD kūrėjų, 
pirmųjų narių ir dabartinių 
veikėjų; taipgi skani vakarie
nė, ir smagūs šokiai.

Tokiai pramogai reikėtų jau 
dabar apsirūpinti tikietais, nes 
vietų skaičius yra apribotas; 
gi tos dvi savaiti prabėgs, kaip 
nebuvę. Tikietų kaina 75 cen
tai, bet iš anksto perkant tik 
65 centai. R©P-

mašinos ir važiavime be lei-1 
dimo. ■' ’ ji

Kings apskrityje nuo 1 d.j 
rugsėjo įvedama mokestis nuo ' 
palikimų. Ta mokestis bus nuo | 
$1 iki $20. Tai bus irgi biedno 
žmogaus taksai. Paliks žio
gus sukrypusią pašiūrę, saky-t 
sim, įvertintą $1,000 ir jau tu
rės mokėti $5 taksų. Gi už 
nuosavybes nuo $20,000 nors 
ir iki milionų vertės tebus njo-' 
karna tik $2f0. |

Busas užmušė 85 metų se-l 
nutę prie Liberty Avė. ir Ash- [ 
ford St., Brooklyne. Draive-1 
ris sulaikytas technišku kalyti-| 
nimu žmogžudystėje. Sakonja, • 
netikę breikiai buyę nelairrįės 

j priežastimi. j

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parSra, krikštynom ir kitokiem 
‘ reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

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

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalžamuoja 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, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

h’ 
S Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
N e r v ų . L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų le
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n lai Ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų Ligos, 
MėšlažarnSs 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 kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK — 
iki 8 P. M. 
iki 3 P. M. 
LIETUVIŠKAI

Valandos—9 A. M. 
O sekmadieniais 9

MES KALBAME




