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Skelbia Karą Karui
Net Tautu Lygos Karo Veiksmus prieš Mussolini

tiką oras buvo labai gražus. Su
grįžtant atgal, pasak jų, oras 
buvo biskelį vėjuotesnis, bet ne
simatė jokių audrų. Vadinasi, 
orlaiviu lėkti buvo pilnai gali
ma. L. šimutis pasakojo Lie
tuvos spaudai tą patį, pripažin
damas, kad ir jam vykstant į 
Europą, oras visu keliu buvo 
neišpasakytai gražus ir tinka
mas lėkimui.

Betgi Grigaitis visą tą laiką 
skelbia, kad oras buvęs prastas

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Oras Buvo Geras, sako 
delegatai.

Skaudi Pašaipa.
Tai bent atstovai!
Draugė Chodosaitė.

R. M.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

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

Pasaulį!

Mūsų di-augai, Abekas su Ma
žeika, sako, kad jiems vykstant 
į Lietuvą, visu keliu per Atlan- 212

10 Lakūnų Užsimušė 
Prancūzų Manevruose

Franci jos armijos manevrų 
Rheims’e susikūlė vienas į 
kitą du kariški bombiniai 

'lėktuvai ir užsimušė 10 la
ir dėlto jo lakūnas negalėjęs kūnų. Esą,, todėl, kad oi as 
lėkti. Įdomu tai, kad šiuo tarpu, buvęs labai ūkanotas, 
kuomet oras darosi vis prastės-1 
nis, tai tie žmonės skelbia, būk į 
Vaitkus šiemet būtinai lėksiąs i 
per Atlantiką.

Na, matysime!

Vienas Lietuvos juokdarys 
šitaip apdainuoja tuos ameri
kiečius, kurie aukojo Lietuvos 
patriotiškiems reikalams 
gy:

Anglis kapodami,
Centus aukodami
Daug kam pastatėm puikius

[namus.

pini-

Asile, asile, 
Durnių karaliau, 
Juokias iš tavęs visi. 
Juokias iš tavęs 
Ožkos ir avys, 
Nes tikrai durnas esi.

Juokas juoku, bet tokia “šyp- i 
sena” yra labai įžeidžianti 
Jungtinių Valstijų darbininkus, 1 
esančius tautininkų ir kunigų 
įtakoj. Jie dirbo, sunkiai dirbo ‘ 
ir aukojo, kad Lietuvą laisvą ir 
laimingą padaryti. Na, ir štai,1 
ką šiandien gauna nuo Lietuvos 
fašistinių juokdarių; Minėtas 

^eilėraštis tilpo “Kuntaplio”
33-čiam numery j. •

Fašistiniai sutvėrimai 
nedėkingi!

labai

Lietuvos laikraštininkų su
važiavime dalyvauja toki “tū
zai,” kaip Newarko Trečiokas, 
kuriam laikraštiniai reikalai 
tiek žinomi, kiek man chinie- 
čių rašyba. Bet fašistiniuos 
laikraštininkuos tas žmogus pa
sirodė dideliu ir garbingu. Ne- 
įstabu! Juk jis pučia į Smeto
nos dūdą.

Angly Unijos ir Tarp ^uina|0 Litvinov Reikalauja Visais 
tautine rederacija ■ maskva. — sovietų Vy- VOlkl PUGS KdF3

Drg. J. Mažeikos Pra
kalbos N. J. Valstijoj

Tik pargrįžęs iš Lietu
vos draugas. J. Mažeika 
kalbės sekamose vietose:

šeštadienį, 7 d. rugsė
jo, 7 vai. vakare, 62 Lafa
yette St., Paterson, N. J.

Sekmadienį, 8 d. rugsė
jo, Jackos farmoje, pikni
ke, Freehold, N. J.

Pirmadienį, 9 d. rugsė
jo, 7:30 vai. vakare, Ame
rikos Lietuvių ūkėsų 
Kliube, 10 W. 22nd St., 
Bayonne, N. J.

Antradienį, 10 d. rug
sėjo, 7:30 vai. vakare, Pa
lace Green Svetainėje, 
269 Walker St., Cliffside,

Trečiadienį, 11 d. rug
sėjo, 7:30 vai. vakare, Li
berty Hali, 269 Second St., 
Elizabeth, N. J.

Visi darbininkai kvie
čiami atsilankyti į šias 
prakalbas, kur labai daug 
naujo išgirsite.

Su ketvirtadieniu, 12 d. 
rugsėjo, draugas Mažeika 
važiuoja į Connecticut 
valstiją.

— Sovietų vy
riausybė davė “Ušakov” 
vardą naujai salai, kurią at
rado. sovietiniai mokslinin- 

. .. •• n i kai, plaukdami ledlaužiuAnglį Darbiecįai ir Tarptautine Unijų Federacija Remtij “Sadko” tarp ledynų, pusde
vinto laipsnio nuo šiaurinio 
žemės galo. Taip sala pa- | 1 1 . v • . •

MARGATE. — Anglijos' GENEVA. — Programos, vadintą pagarbai šios tyri- 
Darbo Unijų Kongresas komitetas Tarptautinės.^štojų ekspedicijos vado G. 
rugs. 5 d. beveik vienbalsiai Darbo Unijų Federacijos 
priėmė rezoliuciją, kur iš- j (Amsterdąminio Internaci-

Ušakovo.
. ( .. Ušakovas sprendžia, kad

reiškė viltį, kad Tautų Ly- onalo) savo konferencijoj netoli tos vietos galės būt 
gos Taryba panaudos visas rūgs. 5 d. pagamino rezoliu-' 3ar vįsa virtinė naujų salų, 
priemones, reikalingas su-'ciją, kur žada organizuotų Iš vandens negilumo sovieti- 
turėjimui Italijos nuo karo darbininkų paramą Tautų niai mokslininkai spėja, kad 
prieš Ethiopiją. T ’ T ’ 1 • • • • •

Anglijos Darbo Partijos i 
Tarybos sekretorius Walter 
Citrine pareiškė, jog Italija 
negalėtų kariaut, jeigu ki- 

i tos šalys, priklausančios 
prie Tautų Lygos, bent fi
nansiniai boikotuotų Itali
jos žygį, kaip kad mumato 
Tautų Lygos įstatai tokiuo
se atsitikimuose. “Fašiz- 

Imas veržiasi kapan,” jis sa- 
Į kė: “turi būt kas nors daro
ma. idant sulaikyt tą akiplė
ša.” c

Citrine nurodė, kad Mus
solini nesiskaito šu jokiais 
perkalbinėjimais; todėl vie
natinis būdas: jarti. suturėti 
yra bendra įvairių šalių ka
riška pajėga prieš, Mušspli- 
nį. Panašiai kalbėjo ir kiti 
Anglijos darbiečių vadai.

CLEVELANDO KOTELIO GE- 
NERAL1S STREIKAS 

Cleveland, Ohio. — Sustrei
kavo visi Kotelio Statler dar- mas skaitlinėmis, 

j bininkai ir tarnautojai, reika- 
I laudami unijos 

Skipitis apskaičiuoja, kad « Taxi-cabų
sutverus “pasaulio lietuvių są- vežti “svečius” į tą viešbutį, 
jungą”, į ją užsienyj gyvuojan
čios lietuvių organizacijos su
mokėtų metinėmis duoklėmis I 
apie 100,000 litų per metus. 
Geras to pono apetitas! Tuo
met, be abejo, žvalgyba kelerio
pai būtų padidinta.

Mussolinio Delegatai su Panieka Ethiopijai Pasitraukė iš 
Tautų Lygos Posėdžio, kad Negirdėt Nesmagiu Faktų

GENEVA.—Italijos at- nesilaiko tarptautinių p,a
stovai su baronu Aloisi reigų arba laužo jąsias,-: 
priekyje rugs. 5 d. demon- pats šiuo būdu kviečia Ly- 
tratyviai išėjo iš Tautų Ly- gos Tarybos narius, kad jie, 
gos Tarybos svetainės, kuo- iš savo pusės, atmestų savo 
met Ethiopiją apginantis tarptautines pareigas ir ne
garsus francūzas teisių pro- (paisytų Lygos Įstatų, nuo 
fesorius Gaston Jeze prade- kurių nemažai priklauso vi
jo kalbą, kur nurodė į Ita-'sas tarptautinės taikos rū- 
lijos grobišką politiką prieš (mas ir saugumo užtikrini- 
Ethiopiją. Pirm pasitrauk- mas įvairioms šalims, 
darni iš salės jie užprotes
tavo, būk šičia yra įžeidi
nėjama Italija. Be to, Mus- 

rias tegalima matyt ne to- solinio delegatai atvejų at- 
liau 328 pėdų.

Ušakovo sala galės būt, Lyįa negali lygiomis sta-i 
be kitko, naudinga apsisto- tyti Italiją su “barbariška” 
jimui lėktuvų skrendant Ethiopiją. 
jiems šiaurės ruožu iš Eu- jeze sakė, kad Italijos 
ropos į Tolimuosius Rytus, valdžia apšaukia Ethiopus 

---------- 1 laukiniais, ‘ barbarais, nore- 
Sovietu Atrastoj Saloj p.ateisinti k?3 delei 

Yra Meškų ir kt. Gyviu profesorius jeze fceipė do-i 
MABKVA^ovietų mok- 

alininkai su . ledlaužių Sad-1 (<žiaurū „ š R pasiduod^ 
ko”, atradę naują salą, is-'- • -
kėlė ten raudoną Sovietų 
vėliavą, paskelbdami tą sa
lą, sovietine žeme, ir daro 
tyrinę jimus, vadovybėje 
profesoriaus G. Ušakovo.

Sala yra vidutiniai 25 my
lių ilgio ir 10 mylių pločio. 
Sako, kad ji bus dalis nu- 
grimzdusio didelio žemyno. 
Saloje yra kalnų virš 1,000 
pėdų augščio.

Nors sala randasi tik už 
pusdevinto laipsnio nuo

Lygai visuose Lygos žings- j įOj vietoj yra nuskendęs
iniuose, daromuose delei jš-; kalnynas, kuris kadaise bu- 
vnYin'i’vnn Irom torn Tfnliina ' ii* tti ____  _ _ .vvengimo karo tarp Italijos 

| ir Ethiopijos. Tarptautinė 
Unijų Federacija rems Tau
tų Lygą, sako, net tokiame 
atsitikime, jeigu Lygai pri
sieis panaudot karo prie
mones prieš Italiją.

Manoma, jog Tarptauti
nės Federacijos Pildantysis 
Komitetas, be to, svarstys 
ir tarptautinį boikotą prieš 
Italijos tavorus.

Žmogaus Teisių Sąjungos 
prezidentas Victor Bash 
įteikė Franci jos ministeriui 
pirmininkui P. Lavaliui ir 
Tautų Lygos Tarybos pir
mininkui .<«pareiškimą,<' kur 
reikalauja, kad Lyga dary
tų griežtų žingsnių prieš 
Italiją, jeigu Mussolini pra
dės karą prieš Ethiopiją.

vo dalis Europos sausžemio.
Ušakovo salos tyrinėjimą 

apsunkina ūkanos, per ku-
“Ualualo įvykis, kuris šį 

ginčą atnešė į Lygos Tary- 
I bą, vykusiai tapo išspręs-

oumnu ūbavai auvtjų ^-Įtas> Dabar tikrumoj jau 
.vėjais issireiske, kad Tautų _ , - . T.lT . ^.nebera jokio faktais parem-

SOVIETU ŠALYJ ŠIEMET PAGAMINO 400 
MILIONŲ DOLERIU VERTĖS AUKSO

to ginčo tarp tųdviejų šalių. 
To nežiūrint, Lygos Tary
bai stovi prieš akis tiesio
ginis grūmojimas greitai 
ateinančiais kariškais veiki
mais, grąsinimu užpuolimo, 
kurio ne tik neužginčija, 
bet, priešingai, . patvirtina j 
pats Italijos atstovat.'

“Gaila, bet aš negaliu šū-<: 
_________ _ f r_______ tikti su Italijos atstovų iš-| 

I Tautų Lygos sprendimui, o Į vedžiojimais. . Aš esu tik- 
i “civilizuota” Italija rengia-Iras, kad nei vienas šičia ne
isi grobio karui, nepaisant:simpatizuoja vidujinei Et-.

.j Tautų Lygos Tarybos pas- hiopijos santvarkai, kaip 
tangų ramiai išspręsti ki- kad ji aprašyta mums pa-. , 
virčius tarp tųdviejų šalių. ' tiektuose d o k u m e n tuose...

'Bet niekas Tautų Lygos įs- ' 
tatuose neduoda mums tei
sės elgtis neteisingai linkui 
vienų ar kitų Lygos narių, 
atsižvelgiant į jų vidujinius 
sutvarkymus, jų odos spaL 
va, jų tautinius skirtumus, 
ju civilizacijos laipsnį, to
dėl, niekas neduoda mums 

ibalsas Sovietu Sąjungosi de- <?ali°s nei atimti tuliem jų 
i legatui M. Litvinovui; todėl j teises, kurios jiem priklau- 
būtų nemandagumas linkui 
Sovietų delegato, jeigu da
bar posėdis būtų patrauk
tas.

LITVINOVO KALBA
“Aš, kaip ir didžiuma ma

no bendrų, turiu padaryti 
pareiškimą klausimu, kuris 
tiesioginiai nepaliečia mano' 
šalies reikalus; bet kuris 
gali turėti rimčiąusių pa
sekmių .visam tarptauti-1 
niam gyvenimui, Tautų Ly
gos likimui, visuotinos tai- , . .. ,
kos idėjai ir todėl, anksčiau' k.lems. veiksmams, apart ap 
ar vėliau, pačiai mūsų ša-1 slSYnimo- 
liai.” (Sovietų Sąjungai). 

■ ■ - -
ireikšti. kad, deja, aš nega
iliu sutikti su tokiu nusista
tymu, kokio Italijos atsto-

Jeze sakė, kad Italijos

Užbaigus profesoriui Je- 
zei kalbą,, vėl sugrįžo Itali
jos atstovai ir pareikalavo, 
kad Lygos Tarybos pirm- 
sėdis Ruiz Guinazu. per
trauktų posėdį, idant jie 
gautų laiko išnagrinėti Je- 
zes kalbą. Pirmsėdis atsa
kė, kad po Jezes priklauso

MASKVA. — Pasiremda- tonų kviečių išvežimui į už- 
Walter sienius. Bet kviečių kaina, 

Duranty, New Yorko Times Įsako, del to nesumažės, nes 
men^as šiemet §įaures poliaus, vadinamoj 

amžinos žiemos juostoj, ta- 
Kombainomis-mašinomis gįaus joje atrasta šaltiniai, 

šiemet Sovietuose yra nuva-1 kUrių vanduo turi trejetą

pnpazimmo. korespondentas, sako, jog 
jsiais metais Sovietuose ga
ilės būt pagaminta $400,000,- 
000 vertės aukso; o 1932ll 1” IIV D it vertes aukso; o 1932Italija UZperKa uailg metais dar buvo pagaminta

Grūdų iš Sovietų?
BERLYNAS. — Praneša- 

ma, kad Italija yra užpir- 
kus iš Sovietų Sąjungos

Tarpe išmainytų ant kunigui n .. kvipčiu ir 125- 
ir kitų Lietuvos kontr-revoliu-1 ’ . v. J .v ’

• cininkų, Sovietų Sąjunga parsi-1^^9. ^onU miežių n avižų, nio aukso.
gabeno iš Lietuvos kalėjimo Grūdai yra labai geros rū-

bus derlius. amžinos žiemos juostoj, ta

tik $100,000,000 vertės auk
so. Daugiausia aukso duo
da Sibiras, kur jo pramonė
je dirba 100,000 darbininkų, 
kuriems atmokama tam tik
ru nuošimčio jų pagamina-

loma 10 sykių didesnis der
liaus plotas, negu pernai 
metais; o naujų kombainų 
per metus pagaminama apie 
30,000.

ŽINIOS E LIETUVOS

laipsnių šilumos (Fahrei- 
heit).

Tyrinėtojai užtiko meškų 
ir vieną jų nušovė pats 
prof. Ušakov. Esama ir kitu 
gyvūnų. Numatoma, kad 
būsią ir daugiau iki šiol ne
žinomų salų tame Ledinia
me vandenyne.

Šių metų pabaigoj Sovie- 
Jtai savo ižde- turės $1,500,-. 

.... Vienas daiykas7‘ji-1000’0®0' atsargos (re- 
i paleista- iš hitlerininkų Jai "ere?®k1^

nzdo; o ne gal nori pakurs- kad S.ovietai uz aukso istek- 
• tyti darbininkus prieš So- daugiau ko; pirks is už

tūrėkite siemų., Walter Duranty sa- są pasiiiermiiią saw tėvui, nu-, vienio, w, ZlUrtKlie, , , , , , ^nvipfni imi
ris gyrėsi, būk jis remiąs savo kaip bolševikai bendradar-.Ro’. acl ,d o , b e a jau 

biauia su-Mussoliniu. Ant-1 Pagamina. patys beveik 
ra, šis berlvniškis praneši-.™^, kpirmiau turėdavo 

tai aukso atsarga bus tau
poma šalies apgynimo rei
kalams. Nes imperialistai 
vis dar- neatsisako nuo karo 
planų prieš Sovietų Sąjun-

draugę Chodosaitę. Jos tėvas Šies.
Ši žinia dar nėra patik-' 

rinta. 
nai

yra didelis turtuolis Kaune. 
Bet jinai, jau kelinti metai, 
pasirįžusiai kovoja revoliucinių 
darbininkų eilėse ir del to jau' _ .
daug yra nukentėjusi. Andai hzdo; O jie gal nori pakurs- 
draugė Chodosaitė parašė vie-1 .
šą pasmerkimą savo tėvui, ku- I vietus, kad ve,

dukterį kalėjime pinigais.

Bet tai nereiškia, 
kad Sovietai už aukso ištek-

A (X* uiu Uvl 1 V HLjAlD Ui CLHV0A 1 » •. . • »v v, • • ą j
Beje, dabar Lietuvos kunigi- mas giria Sovietu grūdus; Plrktlls užsienių., Antra: x t — • ~~ *■ milron o r o o rr o hnn fnnja vėl turės apie ką zaunyti: iš I 

Sovietų Sąjungos iškeistus ant 
politinių kalinių kontr-revoliu-

o pirmiau hitlerininkai nie
kad negirdavo sovietinių 

puiAVAiAių JXC»111144 nunvA-iv vviiu- , ,

cininkus kunigus jinai šventai- produktų.
siais bandys padaryti, panašiai, .Bet, pagaliaus, nieko to- 
kaip darė su Lenkijos agentu kio nebūtų, jeigu Sovietai ir 

ištikrujų būtų sutikę parda- 
vinėt Italijai grūdus. Juk

Bėt, pagaliaus, nieko to-

Matulioniu.

Audra Pagirių Apylinkėje
■Ukmergės apskrityje kai 

kuriose vietose siautė smarki T
audra. Daugiausia nuostolių 
pridaryta Pagirių apylinkėje. 
Užuraisčių kaime perkūnas 
sudegino K. Kriaugos klojimą. 
Be to, ugnyje žuvo nemalti ru
giai, šienas, dvi karvės, trys 
avys. Nuostolių padaryta apie 
2,500 litų. Kitur audra sugrio
vė 4 klojimus, 2 tvartus. Daug 
kui’ išdaužyti langai, aplaužyti 
stogai. Beveik visuose sodnuo
se buvo nudaužyti vaisiai.

Nuo audros bene daugiausia 
nukentėjo Padembių, Užurais
čių, Rinaičių, Povilonių,
nių ir Gaigalų kaimų gyven
tojai. Viesulas buvo pagrobęs

Belgu-Sovietu Sutartis
PARYŽIUS. — Belgija ir 

Sovietų . Sąjunga pasirašė 
dar pirrną prekybos šutartį 
vienos su kita. , Belgija dud- 
da Sovietams, o Sovietai— 
lBelgijai palankiausias są- 
,lygas tarpsavinėj prekyboj.

įso kaipo Lygos nariams, bei 
’jų nepaliečiama teisę išlai
kyti savo čielybę ir nepri
klausomybę. A

“Atsilikusioms tautoms 
išvystyti, daryti įtakos vi- / 
dujiniam jų gyvenimui, pa
kelti jas į augštesnį ciVili- 

izacijos laipsnį galima stb-'J 
terasti kitų priemonių, o Tie f 

.kariškų. Mano supratimu; * 
Tautu Lyga turėtų laikvįįs-į? 
to principo, jog negali būt

U i jokio pateisinimo ’, karis- , J

sigymmo.

25,000 MITINGUOSE 
PRIEŠ KARĄ

T7 "XT" HP TD A 1 Laras dar neprasidėjo; So- 
jį Jį^ ] vietų atstovas drg. Litvinov

GENE V A.—Italijos atsto-1 stangas, kad ramiai išsiriš- 
vai atsisakė dalyvauti Tau- tų kivirčas Italijos su Ethi- 
tų Lygos Tarybos susirinki- opija. Tokiose gi sąlygose 
muose, kol iš tų susirinkimų jokia šalis neskelbia boiko- 
nebus pašalinti Ethiopijos (to, kas liečia prekybą pap- 
atstovai. rastais reikmenimis.

Tautų Lygoj deda visas pa-

Puikus Derlius
Tas pats N. Y. Times ko

respondentas rašo, jog šie
metinis Sovietų derlius bus. 
didesnis už pernykščią ir 
galės viršyti net rekordinį 
1933 metų derlių. Iš 1935 
metų derliaus Sovietams 
liks 2,000,000 iki 2,500,000

. , , . . , . ĮVYKDYTI TAUTŲ LY- 
Šta! kodėl as turiu pa- G0S PAREiGą VISAIS - N.

GALIMAIS BŪDAIS
“šalis, kurią aš atstovau

ju, įstojo į Lygą metai atgal 
tik vienu tikslu—palaikyti j 
visuotiną taiką. Tai vien ?

x___ v c7 ... tr_ v_____ * ............. ■ prižadu aš
mo prasmė yra lygi, pakvie-1šiandien remiuosi, raginda- 
timui, kad Lygos Taryba'mas Lygos Tarybą dėti vi- 
paskelbtų. kad ji šaltai žiū-Įsas pastangas arba daryti 
ri į šį susirėmimą ir kad jis įtarimus, kuriais galima bū- . J 
jai nesvarbus ir kad, to-itų pastot kelią ginkluotam p 
todėl, Taryba šį susirėmimą 
apeitų, užvirdama veikimo

Paryžius. — Prieškariniuose vas nori kad mes laikytu- 
mitinguose dalyvavo 25,000 mės. 
žmonių. Kalbėjo socialistai, <"— “ ' * ‘ *
komunistai ir Anglijos Darbo pasiūlymų, bet jo pareiški- šiuo tikslu ir 

g,j i Partijos atstovai, šaukdami1 ’ ' —
darbininkus visais būdais prie
šintis Italijos karui prieš Ethi-

“Tiesa, jis nepadarė jokių

Padembio kaimo gyventojo A. °^2..£nti Ethiopų nepri’ 
Railos 14 metų dukrelę ir ją 
nešė apie 300 metrų.

New York. — Baptistų ne
grų kunigas D. K. Williams 
2,000 jų susirinkime aštriai, 
smerkė Italijos ruošiamą karą 
prieš Ethiopiją.

klausomybę.

Washington. — Jau . trys 
kongresmanai ir du senatoriai 
pasirašė po reikalavimu, kad laisvę jo (Italijos) valdžiai, 
prezident. Rooseveltas paliuo- “Bet jis (Italijos atsto- 
suotų drg. Krumbeiną iš kalė-’vas), remdamas savo pasiū- 

‘jimo. f llymą tuom, kad kita šalis

susikirtimui tarp dviejų Ly
gos narių, ir tuo būdu at
likti tą t pareigą, kuri yra 
pačios, tautų Lygos gyveni- w 
mo pąrąatas bei pateisini* 
mas.”
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“nenuoramos” likosi sunaikinti viesulos. 
Bet tas neišgelbės viešpataujančią kla
sę nuo “trubelių.” Miliohai buvusių ka-: 
reivių kaip tik dar drąsiau ir kovingiau 
reikalaus atmokėti jiems bonus, kad jie 
galėtų gyventi, kaip žmonės, o ne būtų 
varomi į tokias kempes, kur jų gyvastis 
tartum tyčia pastatoma pavojum

. Savo Darbų “Nemato”
Washingtono ponų padrąsintos ir ki

tos kapitalistinės ir fašistinės valdžios 
pasiuntė Sovietų Sąjungai protestus 
prieš Komunistų Internacionalo veikimą. 
Jomis yra Anglija, Italija, Latvija ir 
Japonija. Japonijos imperialistai tiesiai 
protestuoja prieš Sovietus, kam Japoni
jos Komunistų Partija smarkiai veikia. 
Mažai jie kuomi skiriasi nuo Washingto
no ponų bukumo, nes ir Rooseveltas pro
testus kelia prieš tai, kam Amerikos pi
liečiai Sovietų šalyje kalbėjo apie dar
bininkų reikalus ir jų išnaudojimą.

Sovietų Sąjunga visiems imperialis
tams atsakė, kad jų dabartiniai prieka
biai nieku neparemti, kad Komunistų In
ternacionalas yra pasaulinė revoliucinė 
darbininkų organizacija, o ne kokia So
vietų įstaiga. Tuom kartu Sovietų Są
junga priminė Latvijos fašistams, kad ne 
kas kiti, bet jie diena iš dienos iš Ry
gos siuntinėja provokacines žinias, kad 
Latvija yra lizdas rusų baltagvardiečių 
ir kad per ją ne vienas ir ne du su Lat
vijos pagelba visokį teroristai dasigavo į 
Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjunga kietai atsakė Japoni
jos imperialistams, kurie Mandžurijoje 
organizuoja rusų baltagvardiečių pul
kus, kurie nuolatos daro puolimus ant 
Sovietų Sąjungos teritorijos, parubežio 
sargų. Kartu Japonijos imperialistai 
grūda savo šnipus į Sovietų Sibirą ir da
bar Sovietai tris tokius Japonijos šnipus 
sugavo ir Irkutske nuteisė sušaudyti. 
Visa tai Japonijos imperialistai “nema- 

' to,” “nežino,” bet prie Sovietų jieško 
priekabių.

Ne geriau elgiasi ir Washingtono im
perialistai, kurių globoje rusai baltagvar
diečiai leidžia savo laikraščius, turi or
ganizacijas, oficialė grupė valdininkų, 
kongresmanų, senatorių, admirolų ir ge
nerolų nuolatos užpildo kapitalistinius, 
ypatingai Hearsto, laikraščius visokiais 
melais prieš Sovietų Sąjungos vidaus 
tvarką, prieš sovchozus, kolchozus, Sovie
tus, Komunistų Partiją, skleidžia melus 
apie Raudonąją Armiją, unijas ir Sovietų 
viršininkus. Tas, ką amerikiečiai pasakė 
Maskvoje apie Amerikos kapitalistinę 
tvarką, tai yra tik šešėlis, palyginus su 
tuom, ką Amerikos ponai kalba prieš So
vietų Sąjungą.

Visi į Prieškarines Demonstracijas
Šiandien yra jaunimo diena kovai 

prieš, imperialistinį karą. Jaunimo die
na kovai prieš karą buvo nutarta 1915 
metais, jau metams praslinkus pereito 
imperialistinio karo.

Pereitas imperialistinis karas atsiėjo 
virš 10,000,000 vyrų užmuštų tik karo 
lauke ir apie 20,000,000 sužeistų. Iš su
žeistų apie 4,000,000 liko be kojų, be rąn- 
kų, be akių. Nelaisvėje buvo apie 8,000,- 
000 suimta kareivių, kurių veik pusė žu
vo iš bado,. ligų ir nuo sunkaus darbo. 
Civilių žmonių keli milionai; žuvo karo 
apimtuose kraštuose. O praeito karo fi
nansinė našta ir dabar pavidale taksų 
spaudžia visą darbininkiją, valstietiją ir 
visus biednesnius sluogsnius.

Jeigu skaitytis tik.su tuom, kiek laike 
pereito karo kareivių žuvo, tai dieną ir 
naktį per 4 metus ir veik 4 mėnesius 
kiekvieną minutę buvo užmušta 4 karei
viai, į valandą—240, o į parą 6,400 žmo
nės! Tokios tai baisios skaitlinės!

Bet užtat turčiai susikrovė didelius 
turtus. Milionierių skaičius vien Jungti
nėse Valstijose kelis kartus paaugo. 
American Can Co. 1914 metais pelnas 
buvo 4,376,173, o jau 1917 metais $17,- 
892,859. United States Steel Corp. 1914 
metais turėjo pelno $23,486,768, gi 1917 
metais jau $457,865,000.. Du Pont de 
Nemours pąrako kompanija į kelis me
tus pasidarė $1,250,000,000 pelno. Laivų 
būdavojimo kompanijos susikrovė desėt- 
kus ir šimtus milionų dolerių pelno. Štai 
kas karą laimėjo, štai kas nori naujo 
karo.

Imperialistai smarkiai prie naujo ka
ro rengiasi. Karo išlaidos su kiekvienais 
metais auga, daugiau gaminasi karo lai
vų, orlaivių, tankų, kulkasvaidžių ir ki
tų ginklų. Vis labiau plečia ginkhį ir 
amunicijos industriją.

Karas yra vedamas darbininkų gyvas
timis ir krauju. Jis darbo žmonijai at
neša didžiausį vargą ir skurdą. Visų 
mūsų pareiga stoti į demonstracijas pro
testui prieš imperialistų ruošiamą nau
ją plėšimo karą, prieš imperialistų inter
venciją į Sovietų Sąjungą, už taiką, už 
prisirengimą paversti imperialistinį ka
rą į piliečių karą prieš kapitalistus, jei
gu jie, nepaisant darbininkų protestų, 
jį užkurs.

Bonai Viesulą ir Buvusieji 
Kareiviai

Florida valstijoje viesulą pridarė daug 
žalos ir žuvo šimtai gyvasčių. Pereito 
imperialistinio karo veteranų F.E.R.A. 
kempes No. 1 ir No. 2, Matecumbe Keys, 
sunaikintos ir daug žuvo veteranų. Žmo
nės, kurie už Amerikos imperialistų rei
kalui'kraują liejo 1917-1918 metais, ku
riems tada mirtis žiūrėjo į akis, veik po 
17 metų vėl buvo suvaryti į kempes, kur 
jie rado mirtį.

Kaš jie buvo ir kodėl jie atsirado tose 
kempėse ant jūrų kranto? Į tai atsako 
“New York Times” nuo 13 d. rugpjūčio, 

, kuriame buvo rašoma: “Atžymima tas 
faktas, kad F.E.R.A. yra patalpinus tū
lus buvusius kareivius nenuoramas į at
skiras kempes, kad jie negalėtų tą pla-

* čiau skleisti.” Ir ten pat buvo nurodoma, 
kad tie “nenuoramos” yra ‘‘nuolatiniai 
bonų reikalautojai ir maršavimų organi- 
iza toriai.”

Aišku kaip diena. Viešpataujanti kla
sė suėmė šimtus buvushj kareivių, be
darbių, alkanų, pilniausiai teisingai rei
kalavusių atmokėti jiems žadėtus bonus, 
ir išvarė į atskiras kempes. Toki drąses
ni ir kovingesni pereito karo veteranai 
ir buvo suvaryti į tas kempes Floridoje, 
kur jų buvo apie 600. Kiek jų žuvo, dar 
sunku pasakyti, bet tiek aišku, kad ma
žai gyvų išliko. Dabar viešpataujanti 
klasė gal būti lengviau atsidus, nes

Klaipėda ir Būsimi Rinkimai
Klaipėdos krašte įvyks nąuji rinkimai 

29 dieną rugsėjo. Prie jų rengiasi abi 
pusės—Vokietijos fašistų šalininkai ir 
Lietuvos fašistinė valdžia. Klaipėdos 
krašto reikalais jau nemažai buvo rašy
ta; Klaipėda nuo senovės buvo Lietuvos 
teritorija, bet Vokietijos viešpatavimo 
metu ten apsigyveno nemažai vokiečių, 
lietuviai suvokietėjo. 1910 metais sura
šąs gyventojų parodė, kad 66,686 gyven
tojai vartoja lietuvių kalbą, o 71,114 vo
kiečių. 1925 metais 45 nuošimčiai gy
ventojų užsiregistravo kaipo vokiečiai, 
24 nuošimčiai Klaipėdos valstiečiai, ku
rie nepadavė tautiškumo ir 25 nuošim
čiai, kaipo lietuviai;

Sakoma, kad Klaipėdos krašte kiekvie
nas gyventojas moka vokiškai kalbėti,. 
bet lietuviškai tik pusė gyventojų. Val
dininkai ir patarhautpjai moka abi kal
bas, mokyklose mokinama taipgi abiejų 
kalbų. ' ' i

Lietuvai Klaipėda yra vienatinės du
rys į Baltijos jūras—prieplauką. Jai ji 
labai svarbi. Vokietijos fašistai, siek
dami prie plėtimo savo teritorijų į ry
tus, vis daugiau deda pastangų, kad Klai
pėdą atsiėmus.

Busimieji rinkimai Klaipėdos seimelio 
yra svarbus įvykis. Vokietijos fašistai 
dės pastangų, kad išrinkus savuosius ir 
paskui, turint didžiumą savo žmonių, eiti 
prie to, kad Klaipėdą prijungus prie fa
šistinės Vokietijos.

Lietuvos fašistų režimas taipgi dau
geliui vietos gyventojų įkirėjo, ypatingai 
farmeriams, taip, kad, sakoma, juk dau
gelis jų prielankiau žiūri į fašistinę Vo
kietiją, negu į fašistinę Lietuvą.

Aiškus dalykas, kad Lietuvos smeto- ‘ 
nine valdžia darys viską, kad Klaipėdą

jį 

’l;.

bininkų liaudies ir kovin
gas dainas. Daina prasi
dėjus ’ ‘Lampėdžių pušyne 
aidėjo visu Nemuno pak
rančių. Kol dainavo “dar
bininkų maršą” busai ir keli 
automobiliai turėjo apie 20 
minučių sekti paskui mar- 
šuojančią minią—darbinin
kų demonstraciją. Po tam 
buvo praleista busai. Mar- 
šavimas tęsėsi su dainų me
lodija iki pasiekta Kaunas.

Taip pirmas po 8 metų 
draudos kauniečių piknikas 
užsibaigė smagiausia nuo
taika. Jis uždegė daugelį 
krūtinių nauja drąsa kovai 

Lietuvos liaudies švieses-

Policija pribuvus su žval
gybos vadu, matydami, kad 
niekas į ją nekreipia atydos, 
už kokių 50 metrų po pu
šim sugulę žiūrėjo nejau
kiai, kaip gegužinėj susirin
kę darbininkai dainavo, šo
ko, žaidė, bolę lošė, paveiks
lus ėmė, pietavo ir vėl dai- 

300 dro sąjausmo užlieti nardo- navo... Nekreipdami įna
mės, kaip po Nemuno ban- žiausios domes į juos (poli
goną, netekę jėgų iškilti į ciją-žvalgybą) gulinčią ant 

'vieno šono.
Mes pastebėjome, kad tie 

“sargai” gaus reumatizmą 
į vieną šoną, kurie minės 
visą savo amžių odininkų 
surengtą gegužinę, kurioje 
Amerikos delegatai dalyva
vo.

Karo aviacijos darbinin
kas pastebėjo: “Jie Ir be to 
gaus’ reumatizmą. Juk šita 
gegužinė, tai pirma vieša 
nuo fašizmo užsikorimo 
Lietuvoj.”

—Reiškia svarbus įvykis. 
Sumaniai išnaudotas fašis
tams nepatogus laikas ar 
ne?—pastebėjau skaitlin-

; gani būriui susėdusių apie 
manė draugų dąrbininkų iš 

■ įvairių įmonių-amatų ir pa
žangių inteligentų, iš kurių 

’■ radosi keli artistai, moky
tojai.

“Nerio” geležies įmonės 
darbininkas pridūrė:

—Jei: ne jūs, užsienio 
brangūs svečiai, delegatai, 
tai toji gegužinė būtų senai 

'buvus ištaškyta ir eilė mū
sų areštuota, tad valio!

1 jums, užsieniečiai!.. —“Va- 
i lio” garsą pagavę, mūsų 
“sargai”, metė akis į pušių 
viršūnes, būk tai negirdį ir 
nematą, i i

Kalbėjomės su socialde- 
' mokratais-nariais apie pla
taus liaudies fronto sukūri
mą ^koyai už elementarinių 
Lietuvai teisių išgavim’ą ir 
prieš karo bei Lietuvos Hė- >

Iš Kauno Kongreso
Kauno Darbininkai Surengė Pikniką Amerikos Darbi

ninkų Delegacijos Pasveikinimui
Nežiūrint Policijos-žvalgy- kukliai, taip maloniai ben- 
bos, jį Atlankė Virš I 
Darbi ninku. Užsieniečiai 
Delegatai Susipažino su 
Lietuvos Daibininkais; Bu
vo Socialdemokratų ir F.

Bartkevičienė
Ketvirtadienį, 15 d. rug

pjūčio del šventės Žolinių' 
nebuvo sesijų. Odininkai 
pasinaudoję proga užsienie
čiams surengė gegužinę 
(pikniką) Lampėdžių pušy
ne. Antradienį pranešė 
“Lietuvos Žinioms”, kad 
rengia pikniką. Nežiūrint 
,tokio trumpo laiko buvo per 
virš 300 dalyvių. Turiu pa
žymėti, kad gegužinėje da-

viršų įtraukimui oro. Įsi- 
gauname - iškylame į nor
mos paviršių ir pradedame 
vesti bendras, tik va nese
nai rodos sapne svajotas, 
kalbas. Dar tik kelios se
kundos spėjo prabėgti, kaip 
tą viską laikėme už sapną, 
ne tikrenybę.

Laikas mus suveda į pa
žintį .su daugiaus ir dau- 
giaus Kauno proletarų iri 
darbo inteligentų. Pripran-I 
tame plaukioti sąjausmu 

_ ,_______________ jūrose supami realių gyve- 
lyvavo p. Felicija Bartkevi-Inimo b^ngų. Kas kart vis 
čienė, atsakominga “L. Ž.” j darosi smagiaus ir. sma- 

geras skaičius giaus... “bet neilgam”. 
___A  „ Z 1 - * _ - —. ~ ' TAi-v* -n 4*11

redaktorė,
socialdemokratų eilinių na-! Draugai pranešė ir kartu 
rių ir šiaip Kauno įmonių parodė į policijos pribuvusį M « A « « a • w • 1 • •darbininkų jaunimo su fut- 
bolistų komanda.

Kaip 12 vai. nuo kampo 
Laisvės Alėjos ir Ukmergės 
plento pilnas busas išėjo 
kauniečių, su užsieniečiais 
delegatais ir traukė per Vi-

vežimą. Susitariame ir pa- 
leidžiam mintį, kad mažiau
sios kreipti atydos į juos!

Beje, pirm pribusiant 
“aniuolams sargams” buvo 
sušaukta gegužinės dalyviai 
krūvon ir nuo odininkų d.

Vaizdai iš Lampėdžių pušyne surengto pikniko. Viršuti
niame paveiksle matome Smetonos.vieša ir slapta polici
ją. Kairėje pusėje, žemiau, Amerikos Darbininkų Dele
gatai nusiėmę su grupe pikniko dalyvių. Dešinėje—pa
veikslas didesnio skaičiaus pikniko dalyvių, Kauno dar
bininkų ir darbininkių.

liampolę į Lampėdžių gražų 
kurorto pušyną. Be galo 
buvo smagu būti būryj ko
vingų, bendros ideališkos 
minties draugų - draugių 
tarpe ir dalintis tais sma
giais sąjausmais, kurie taip 
maloniai glostė, kuteno, pa
greitino pulsą, budino drą
są, rodė, kvietė prie realio 
darbo padėt paliuosuot Lie
tuvos liaudį iš po “savųjų” 
išnaudotojų jungo.

Lampėdžių pušynėlis, tai 
graži vietovė ant Nemuno 
franto. Kauno darbininkai 
mažai tegali naudotis tais 
gražiais ir maloniais gam
tos patogumais: viena, pėk- 
štiems toli (apie 9 kilomet
rai nuo Kauno), kita, tran- 
sportacija kainuoja artimai 
darbininko dienos uždarbio 
—litas ir 60c. į abu galus.

Susirandam paskirtą vie
tą dar gražesnė]’ vietoj-aik- 
štėj pačioj augštumoj miš
kelio. Randam gražų būre
lį anksčiau atvykusių kau
niečių. Supažindina mus 
odininkai. Tai vis skirtin
gų įmonių jauni darbinin
kai ir darbininkės. Taip' fašistinių kalinių.

uz 
nę

Linksmadvario Aerodro- 
Grįžo Sulyti Delegatai 

Ir žiūrovai
Tautininkų surengtoj pra

mogoj kariuomenės pasiro
dyme , pasakojo mūsų re
porteris, delegatus gerai 
suvanojo lietus, net visas 
pasirodymas prideramai ne
užsibaigęs,

Vakare nuo 8 vai. vak. 
priiminėjome darbininkų 
delegatus. Gavom daugiau 
kvietimų, kad aplankytume 
jų darbo vietas ir kur jie 
gyvena, plačiau susipažintu- 
me su Kauno priemiesčiais, 
kaip juose yra darbininkų 
gyvenimas. Antru kartu 
atsilankė Maravelės kelio 
viešų darbų darbininkai, 
prašydami, kad mes juos 
darbe aplankytume ir su- 
sipažintume su jų darbo są
lygomis bei pasirodytume 
darbininkams, kad gavome 
nuo jų delegacijos pasveiki
nimą su parašais.

I • ,

—Draugai, yra daug to
kių darbininkų, kurie neno
ri tikėti, kad šiame kongre
se būtų nuo darbininkų iš 
užsienio atstovai. Jie mano,

ls 
mo

priklausomybės pavojų. Vi-' kad mes juos pngaudineja- 
si jie sutiko dėtis ir phdėti me- Brangūs draugai, is- 
išvystyti minėtą veikimo klausykite musų prašymo.

—Sakė vienas iš delegatų.
Supratę tų darbininkų

būdą.
Ėmėmės paveikslus visi 

kartu, grupėmis ir iš atski- širdingą norą,* mes pasiža- 
rų įmonių. Pasirūpinta ir dėjome ant rytojaus aplan- 
antifašistinių kalinių veika- kytį Maravelės kelio viešų 
lais. Parinkta aukų. Sūdė- darbų darbininkus. Taip ūž
ta 47 litai su eentaįs. Ame- sibaige viena iš jspūdin-
rikoniškais—apie 9 doleriai. 
Tai labai duosni auka Lie
tuvos kovotojams.

Apie penktą valandą ėmė 
debesiuotis. Turėjom skir
stytis. Bet einant iš pušy
nėlio jau pradėjo lietus pil
ti už kalnieriaus ir dar su 
ledais. Ant laimės, spėjome 
kurorto sandėlio pastogėn 
'įsprukti. Ledai krito dide
li. Vėliaus patyrėme, kad 
kur lijo ledais, ten sunaiki- 

!no visus javus. Gerai, kad 
I siauru ruožtu užgriebė. Pa- 
,ėmę'taxi sugrįžome į Nob- * *1 • \Z 1 I •

Gi visa gegužinė, jos da
lyviai, nors daugelis sušla
pę, susiformavę’apie, pora 
šimtų laukė mūsų, kaip pra- 
važiuosim pro juos. Mums 
važiuojant, kauniečiai šau
kė vienu dideliu balsu: “Va
lių užsieniečiai delegatai! 
Valio!!.. Sugrįžkit ir vėl 
mus aplankyti. Valio!”

Visų rankos mosavo ir 
siuntė mums širdingą su
diev. Mes jiem tą pat.

Visi jie būryj susirikiavę 
pėkšti traukė per Viliam- 
polę Kaunan. Būryj buv- 
sią raudonais drabužiais 
darbininkę, keli iškėlė ant 
pečių ir nešė. Traukė dar-

X. pasveikino mus Ameri
kos darbininkų delegatus, 
dėkavojo per mus visoms 
užsienio, o ypač J. V. Ame
rikos ir Kanados darbinin
kų organizacijom už pa
siuntimą delegatų Lietuvon, 
padėti josios vargo liau
džiai kovoti už demokrati
nes laisves, teisę organizuo
tis, šviestis, ir gyventi lais
vai. Odininkų profsąjun
gos vardu (kuri yra nelega- . 
Ii) mums delegatams buvo'.lesse viešbutį, 
įteikta didelis ir gražus bu
kietas gelių.

F. Abekas lietuviu darbi
ninkų delegatų vardu, kal
bėdamas į susirinkusius, pa
sveikino juos amerikiečių ir 
kanadiečių darbininkų var
du, trumpai; aiškiai nušvie
tė, kaip gyvena darbininkai, 
kurių vardu jis kalba ir ko
kias darbininkų sąlygas 
matė daugelyj vietų Lietu
voj. Pabriežė, kad Lietu
vos darbininkai plačiu ben
dru liaudies frontu turi ko
voti už demokratines lais
ves ir prieš gręsiantį karą, 
taipgi už paliuosavimą anti-

išlaikius. Bet klausimas, kaip į tai atsa
kys Vokietijos fašistai. Hitleris vis dau
giau ginkluojasi ir su užgyrimu žiūri į 
Japonijos grobimus Chinijoje ir Italijos 
Mussolinio karo avantiūrą Afrikoje. Jis 
mąsto, kad jeigu niekas negali suvaldyti

Japonijos ir Italijos plėšikus, tai kas ga
lėtų suvaldyti Vokietijos fašistus, jeigu 
jie pultų ant Lietuvos. Klaipėdos kraš
tas dar daugiau padidina karo pavojų 
ir kaip tik Lietuvos nepriklausomybei jis 
yra pavojingas.

giausių dienų Kaune, kada 
mes dalyvavome Kauno 
darbininkų surengtame pik
nike ir su jais dalinomės 
mintimis.

J. Mažeika.

ŠYPSENOS
Taip, Taip

—Ar Elzės vaikinas 
intelektualas?

—Taip, taip, širdele, 
jis visuomet ir kalba
apie visokias interpeliacijas, 
ironijas, isterikas, inkvizici- 
jas, 
jas, 
jas, 
jas 
kas'.

yra

nes 
tik

inspekcijas, insinuaci- 
instrukcijas, instituci- 
iliuzijas, improvizaci- 

ir kitokias mokslo ša

Ar ir Snapą Turi Valgyti?
—Mamyte, aš šito kiau

šinio nevalgysiu, nes jis 
smirda.

Nesimėčiauk! Sakiau, kad 
niekuomet n e s i s k ųstum 
maistu. Ką duodu, tai ir 
valgyk.

—Bet, mamyte, ar aš ir 
tą snapą turiu suvalgyti?

Jis Jau žino
—Naujiena pas mane. 

Susilaukiau dvikojį veršį,—
susitikęs kaimyną tarė far- 
merys.

—Žinau, žinau. Tavo tas 
dvikojis veršis pereitą nak
tį jau buvo atėjęs pas mano 
dukterį,—atsakė kaimynas.

(-Surinko Es—Džei

/ I

tik.su
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Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. įstos į Meno Sąjungų šį mė
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

į merus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyek 

Brooklyn, N. Y.

I  --------- *■-------------------" >■„ „ ,.—..............

‘“Svarbu ne tai, ką menas suteikia kele
liui šimtų, ar net tūkstančių žmonių, 
'tuomet jų milionai. Menas priklauso liau
džiai. Menas privalo savo giliausiomis 
šaknimis jaugti j plačiųjų darbo masių 
'tarpą. Masės tą meną turi suprast ir pa
mylėt. Menas privalo apvienyt jausmus, 
mintis ir masių valią ir jas kelti.** 

I ‘ —LENINAS.

Kelione Laisvėn
Takeliais vingiuotais, per klaikius raistus, 
Kovojant su juodais siaubais, 
Usnynas šakotas kyščioja dygliais,—

4 Kelionėj žygiuojant groviais.
* Ir žvėrys plėšrieji,

Baisūnai juodieji,
Tykoja ant kelio keleivio aukų.

Keleiviai šarvuojąs,
Marksizmu ginkluojąs, 

Keliauja drąsuoliai link naujų laikų.
Jėgomis stiprėju keleivių pulkuos, 
Keliauju j laisvę drąsus.
Ir žvėrys plėšrūnai pabunga šviesos, 
Praeinant tamsybės urvus.

Ir saulė pakyla,
Ir mintys prabyla,

Išvydę dienelę rytojaus šviesos.
Ir skausmai mažėja, 
Ir jėgos stiprėja

Iš nelaimių urvo žygiuojant baisaus.
Drauguti, vargdieni, skubėki kartu,

* ^Kad vienas neliktum raistuos.
Keleivių pulkuose, link naujų laikų,— 
Daug vietos del tavęs kadruos.

Mes sekam vadovą,
Marksizmą-žinovą,

Ir šviesą mes patys sukursime sau. 
Mes laisvėn žygiuojam, 
Vergauti nenorim,

Ir auštantį rytmetį matome jau!
Miškų Darbininkas.

15-9-35. Kanada.

Vinco Likimas
Traukinys sužviegė savo milžinišku bal

su ir peklišku greitumu lekia pirmyn; ap
lenkdamas kalnus, kalnelius, apšarmojusį 
mišką, pavienes eglaites ir balta antklode— 
sniegu—užklotus laukus. Kas minutė ati
dengia vis naujus reginius, suteikia naujus 
įspūdžius ir vėl... viskas žūva, nyksta, ne- 

*s^ėjus nei apsidžiaugti...
Garvežys meta kamuolius tirštų dūmų, 

pastarieji išlėto skrenda paviršium, tai vėl 
voliojas ant balto sniego, lyg rodos, renkasi 
vietą kur prisiglaust...

Saulė maloniai iš tarpo dausų šviečia; jo
sios spinduliai žibuliuodami krinta ir links
mai žaidžia ant sušalusio sniego.. . O snie
gas!.. taip baltai mirga, blizga, blizga... 
Dangus, mėslsvas ir toks skaidrus, it krikš- 
tolas; tik ten... toli, toli driekiasi-plaukia, 
kaip eldija jūroj, baltas debesėlis...

Toli, aplink, kaip akis užmato, vien gi
rios, tušti laukai bei kalvos; rodos, kad čia 
ir žmonės negyvena; bet, ne! švilpynė su
žvigo, ratai lėčiau pradėjo riedėti ir prieš 
akis išaugo stotis, rodos iš žemių išsinėrė; 
mužutė, žaliu stogu.. Pasipylė žmonės, vie- 

' ni nešini ryšeliais skubinas į traukinį, kiti 
eina lauk, susitinka su pažįstamais, kurie 

.4 gal būt senai laukia, sveikinas, bučiuojas, 
džiaugias. Kiti stovi, žiūri į traukinį, kilnoja 
kepures, mostikuoja rankom, skepetaitėm— 
atsisveikina.. .

Nors garvežys sunkiai alsuoja, bet, lie
piant inžinieriui, vėl ima iš lėto pukšnoti ir 
traukti tolyn.. . Greit dingo iš akių stotis 
su žmonėmis, ir menkos, sniegu apneštos 
bakūžėlės, vėl traukinys lekia, lekia nebe- 
sustodamas...

—Sudiev, Lietuva, gimtine šalele. Sudiev 
derlingi laukai, žalios lankos, ošianti miš
kai... Sudiev linksmieji paukšteliai, kurie 
čiulbėsiu raminot mano sielą.. . Sudiev tėve
liai, broliai, sesiulos..'. Sudiev visiems....

Da sykį pasimatė netoli kelio pakrypus 
stubelė, ant kurios prieangio stovėjo mer
gaitė ir širdingai mostikavo skepetaite. Vin
cas norėjo ir jai nors ranka pamot, bet trau
kinys nuūžė, kaip vėjas audroj ir viskas 
dingo.. .

* Jau Sibiras, nauja Vinco tėvynė, kurioj 
turės visą amželį baigti; jau neapmatomos 
taigos, kuriose vėjas liuosai švilpauja, neš
damas sniegą, kur alkani žvėrys naktimis 
kaukia.. . Turėsi, Vincuti, progą dabar liuo
sai apie Lietuvos laisvę, apie darbininkų var
gus svajones pinti, vėjui prakalbas sakyti, 
ant sniego ugniškus straipsnius rašyti, or
ganizuot alkanus žvėris į kovą už maistą.. . 
Tokia tavo dalelė!...

Vincutis nerimsta, jo svajonės, skamban
tis balsas sklysta į platų pasaulį, ten.. kur 
žmonės gyvena, nors toli atskirtas nuo drau
gų kūnu, bet siela su jais nori gyventi, ir 
rašo jis ilgus straipsnius, kurtuose apipasa- 

^koja daug naujų, žingeidžių dalykų: kaip 
darbininkai vargsta, kaip turčiai lėbauja ir

mulkina juos. Nupiešia žmonių gyvenimo 
praeitį ir rodo ateitį. Rašo apie žemės se
numą ir josios ateitį ir daug, daug kitų, da
lykų ir siunčia tuos raštus į redakcijas, ku
riose jo draugai vienminčiai sėdi, kad ap
skelbtų svietui. Bet... ironija! Vinco drau
gai, sėdėdami šiltose redakcijose, nenori jau 
jo balso girdėti, nei jo raštų svietui skelbti. 
Vienas nemato reikalo tokių dalykų judinti, 
kaipo pasenusių, nes žmogus, toli taigose 
(raistuose) gyvendamas, negalįs suprasti 
gyvenimo. Kitas stačiai pasako: “Vinco raš
tai neverti nei supuvusio skatiko, nes neap
dirbti ir senai jau aš tokių raštų nelaukiu, 
būčiau dėkingas, kad jų daugiau man ne- 
siųstumei, prisiųstuosius patalpinsiu į saty
ros skyrių....” O trečias, brisispausdinęs 
da būnant ant laisvės jo raštų, turėdamas 
gerai išsiplatinusį laikraštį, dėka jo raštam, 
stačiai pasako: “ir ką ten Vincas, jo jau pro
tas taigose užšalęs, raštai nebeturi nei min
ties, nei senso”, ir, storą cigarą įsikandęs, 
skelbia vienybę su darbo žmonių mulkinto
jais.

Liūdna Vinco dalelė. Tie, už kuriuos ko
vojo, delei kurių kibiro debriuose vargsta ir 
nyksta, jau užmiršta, arba tyčiojasi.

O! nedėkingi žemės vabalai!...
(Iš mirusiojo Svyrūnėlio likusių raštų).

Ne Amžinos Dienos
Smetonos fašizmo 

žvėris devyngalvė,
Iš skurdo biedniokų

Išpampus, nutukus.
O josios žiaurioji

Kankinimų kalvė
Įnagius niekšysčių

Į liaudį atsukus!
Terioja ir smaugia

Mūs kovingą buitį,
Nors jos bjaurus kūnas

Baigia gęsti, puti.'
Kasdieną didėja

čia kruvinos puotos, ? '
Kas kart daugiaus dilįįįaL' „

Budeliai Smetonos, ” ■
Del to nemažėja

Mums kančios užduotos,
Neigi mums užgyja

Jų atvertos ronos,
Kurias fašistiniai

žvėrys mums padaro,
Kai. skiepuose pūdo

Ir į kapus varo..'.
Mūs augančią galę

Jie mano sutrinti,
žygiuojančių masių

Narsaus proletaro;
Fašistine kurka

Jie bando suminti,
Ir mus sunaikinti

Baisiais būdais maro,
Kad liuosai galėtų

Jie minias aplupti,
Bet žvėrims Smetonos

Čionais teks suklupti.
Siūrbėlių-plėšikų

Ne amžinos dienos,
Ne amžiais jiems čiulpti

Mūs spėkas, mūs kraują!
Nuo biedniokų kumšties

Truks jų galės sienos,
Tuomet mes nušluosim

Parazitų gaują,
Nes mūsų galybė,

Mūs spėkos didėja
Ir mirtį fašizmui

Jos augdamos sėja.
Vergo Ainis.

Pasekminga Kontestantė
“New Masses’’ Novėlės Kontestui Pasibaigus

Pasibaigė novelės kontestas, kurį skelbė 
“New Masses”, J. V. revoliucinių rašytojų sa
vaitraštis. Jį laimėjo Clara Weatherwax, iš 
Oakland, Cal., su savo novele “Marching, Mar
ching!” (žygiuoja, žygiuoja!) Apie kontestą 
tiek galima pasakyti: jis buvo paskelbtas me
tai laiko atgal. Kiekvienas asmuo galėjo ja
me dalyvauti. Prisiųsto novelei rankraščio 
autoriaus vardas nebuvo teisėjams žinomas. 
Teisėjais buvo Granville Hicks, William F. 
Dunne, Alan Calmer, Richard J. Walsh (pre
zidentas The John Day knygų leidimo kom
panijos, kuri išleis ir šią novelę) ir Critchell 
Rimington, vice-prezidentas.

Laimėjusi kontestą jauna novelistė gaus 
$750. Tai gražus laimikis!

Rašytoja Weatherwax yra “tikra ameriko
ne”, jei tai galima išsireikšti. Jos protėviai 
atvyko į Šią šalį dar 1610 metais. Autorė 

gimė Aberdeen, Washington. Jos tėvas nu
mirė, kuomet ji buvo 12-kos metų amžiaus. 
Ji jauna pradėjo dirbtuvėje dirbti. Susitau
piusi šiek tiek pinigų, Clara įstojo į Stam
ford Universitetą (1929 m.) ir ten lavinosi 
du metu. Ištekėjo 1930 metais. Jos vyras 
muzikos kompozitorius.

Po biskelio ji pradėjo krypti į radikalizmą. 
Pereitų metų San Francisco visuotinas strei
kas ją dar labiau pakreipė linkui darbinin
kų judėjimo. 1 : '

Dideliu nekantrumu lauksime • “Marching, 
Marching!” ;

Lietuvos Dailininkų Darbų 
Paroda

• “Liet, žinios” praneša, kad rugpjūčio 12 d. 
atsidarė “52 dailininkų kūrinių paroda” ku
rtoje,

“tapytojus atstovauja 31, būtent: J. Bag
donas, O. Dubeneckienė, Kalpokienė, Ad. 
Galdikas, A. Gudaitis, J. Janulis, Č. Janu- 
šas, V. Kairiūkštis, P. Kalpokas, Povilas 
Kaufmanas, L. Kazokas, č. Kontrymas, J. 
Mackevičius, B. Macutkevičius, Br. Murinas, 
Ign. Piščikas, *M. Račkaitė, VI. Fedotas-Si- 
pavičius, įK. Sklerius-šklerys, Ad. Smetona, 
J. Svirskis, J. Šileika, K. Šimonis, A. Šukys, 
St. Ušinskis, A. Valeška, St. Varašius, Ad. 
Varnas, J. Vienožinskis, L. Vilimas, V. Viz
girda ir A. Žmuidzinavičius; grafikus at
stovauja 11 dailininkų: P. Augustinavičius, 
G. BagdonaVičius, V. Jurkūnas, M. Katiliū
tė, A. Kučas, T. Kulakauskas, J. Kuzmins
kas, V. Petravičius, Vacys Rataiskis, J. Ste
ponavičius ir P. Verbickas ir skulptorius at
stovauja 10 dailininkų: A. Aleksandravi
čius, P. P. Aleksandravičius, B. Antinis, B. 
Bučas, J. Dagys, M. Menčikas, J.-Mikėnas, 
VI. Norkevičius, D. Tarabildaitė-Tarabildie- 
nė ir J. Zikaras/’
Nesenai šitam pačiam puslapyj buvo rašy

ta apie Lietuvos menininkų progresą. Drg. V. 
Varašiūs nupiešė ryškiomis spalvomis tą mer
dėjimą, tą keliaklupsčiavimą didžiumos Lie
tuvos menininkų prįęš ‘fašizmą. Dėka tam, j' 
jų kūryba neturi Ateito naujo ; pasitenkina ji- j 
nai senomis, nudėvėtomis formomis ir senu 
turiniu. Kiekvieną pažangesnį menininkų pasi- 
mojimą žvalgyba persekioja.

Lauksime iš mūsų bendradarbių objektyviš- 
kesnės nuomonės. apie viršpaminėtą Lietuvos 
dailininkų kūrinių’ parodą.

Maskvos Teatro Spartakijada
Rugsėjo mėn. 1 dieną Maskvoje prasidėjo 

“teatrų šventė,” savos rūšies spartakijada.
• Rodoma visa eilė garsių veikalų—operų, dra

mų. Vaidinama visoki veikalai, klasiški ir mo-
I • derniški. 40 Maskvos teatrų per dešimts die

nų parodys viską, ką Sovietų teatras turi ge
riausio ir tobuliausio.

Į šią šventę suvažiavo daugybė dailės mė
gėjų iš viso pasaulio. Nemažai ten randasi ir 
amerikiečių, švente pasibaigs su 10 diena rug
sėjo.

Ar Poetas Majakovskis Buvo 
Marijampolė  j e ?

Kauno liaudininkų “žinios”’ rašo, kad 1920 
metais Marijampolėje - lankėsi garsusis rusų 
poetas Majakovskis ir ten jį norėję policija i 
areštuoti. Tasai įvykis šitaip aprašomas:

1920 m. Marijampolėje į “Aušrinės” re
dakciją atėjo su portfeliu pažasty polic. 
nuovados v-ko padėjėjas ir pareikalavo nu
rodyti Majakovskio adresą.

—Majakovskio ?—Kokio Majakovskio T— 
sumišo redaktorius.

—To paties, kuris jums atnešė eilėraštį— i 
paaiškino padėjėjas.

. Redaktorius tada suvokė. Redaktorius nu
stebęs žiūrėjo į valdininką ir tylėjo. O val
dininkas iš to padarė visai kitas išvadas. Jis 
įtarė redaktorių sąmoningai slepiant nuo 
policijos Majakovskį ir pakėlė toną:

—Durniaus čia nevoliokit. Jei klausiu, tai 
sakykit!. . Bolševizmas, mat, atsirado...

Redaktoriaus kakta susiraukė ir jis vos 
pravertomis lūpomis atsakė:

—Nežinau. Majakovskio adreso nežinau.
—Reiškia, atėjo, įteikė eilėraštį ir nepa

sakė nei kas toks, nei iš kur?
—Nepasakė.
—Ką čia kalbėt—slepiate ir viskas,—ner- 

vuotai ištarė padėjėjas. Paskui susivaldęs 
pridėjo:

—Gerai. Galit nesakyti. Patys surasim. 
Tik įspėju, kad nuo to jam blogiau bus...

Apleidęs redakciją, nuovados v-ko pad. 
nors ir buvo pasiryžęs pats be pašalinės 
pagelbos surasti Majakovskį, bet tas jam 

nepavyko. Po kelių savaičių jis vėl atsilankė

į redakciją ir mėgino geruoju sužinoti Ma
jakovskio adresą.

—Ponas, čia gi niekai. Paprastas proto
kolas. Be to, galima dar apskųsti. Supraskit, 

■u juk mes jieškome jo tik tam, kad paskaity
tų ir pasirašytų.. .

Redaktorius, kuriam už patalpintą Ma
jakovskio eilėraštį konfiskavo numerį ir pa
čiam sustatė protokolą, buvo tvirtas, kaip 
uola. Jis, neišdavė garsaus rusų poeto.

Aišku, po metų kitų byla del pasenėjimo 
teko hbtraukti ir, tur būt, po šiai dienai ji 
tebeguli kur nors’ policijos archyvuose.

1 Kiek viršpaminėtam straipsnelyj tiesos, 
sunku pasakyti. Gal būt, kad čia liaudininkai 
tiktai pasigirti nori, pasirodymai pasauliui, 
koki jie geri: jie neišdavę garsaus Majakovs
kio Lietuvos policijai.

Į klausimus, ar Majakovskis buvo Marijam
polėj X920 metais, ar jis davė savo eilėraštį 
“Aušrinės” redaktoriui, tegalėtų atsakyti tik 
pats garsusis poetas. Deja, jo nebėra: 1930 
metais jis nusižudė.

Vėliausios Žinios Iš Aido Choro 
Dramos Grupės

Aido Choro Dramos Grupė po ilgų savo 
vakacijų turėjo susirinkimą. Tiesa, susirin
kimas nebuvo skaitlingas, bet tie patys su
sirinkusieji pasidarėme planus žieminio se
zono veikimui. Buvo kilusi net mintis pas 
tūlus draugus, ar reikalinga palaikyti ir ant 
toliaus Aido Choro Dramos Grupės egzista
vimas ir buvo manoma, kad galima veikti 
neatsiskiriant su Aido Choru; reiškia, gru
pę likviduojant, bet šiame susirinkime vien
minčiai draugai sutikome Aido Choro Dra
mos Grupę sustiprinti, palaikyti ant toliaus 
ir veikti.

Šiame susirinkirhe mes nusitarėme paimti 
mokintis net tris veikaliukus: “Kauno Po
nai,” “Partizanai” ir “Svečias.” Režisierium 
sutiko būti drg. V. Bovinas ir jam pagelbė
ti išrinkta komisija, į kurią įeina N. Pakal
niškis, J. Juška ir P. Baranauskas. Visi pa
sižadėjome viens kitam gelbėti kas liečia 
šį trijų veikaliukų susimokinimo darbą.

Iš praeities mes žinome, kad k«omet Aido 
Choro Dramos Grupė susimokina veikalus, 
tad New Yorko apielinkinių miestelių mūsų 
broliškos organizacijos užkviečia sulošti Ai
do Grupę pas juos, žinoma, mūsų grupė tik 
su labai mažomis išimtimis atsisakydavo 
kur nors atvažiuoti sulošti vienokį bei kitokį 
veikalą. Šiemet taip pat manome, kad pri
sieis turėti ilgokas maršrutas mūsų grupei, 

■ kadangi šie veikaliukai, kuriuos nusitarėm 
mokintis, yra neilgi, todėl juos bus galima 
net du sulošti vienu vakaru tam pačiam 
grupės būreliui. Ir veikaliukai yra gana gra
žūs, turinti savyje humoro, liūdesio ir vei
kalų komisijos pripažinti tinkamiausiais, ko
kius mes dabar turime ant rankų.

Todėl mes apielinkinių miestų’ draugų 
prašome, idant, imanti mokintis naujus vei
kalus, pasirinktumėt- skirtingus nuo tų, ku
riuos pasiėmėm Aido Choro Dramos Gru
pė. Nes tokius pačius susimokinti artimuo
se miesteliuose, artimai prie New Yorko, ne
būtų reikalo, verčiau apsimoka susimoki- 
nusiems nuvažiuoti į netolimą miestą, negu 
susimokinti del vieno sykio perstatyti vei
kalą.

Šiuo tarpu ALPMS smarkiai dirba su
tvarkyme naujai pagamintų veikalų. Nekurie 
jau yra paruošti, kitus dar tėberuošia. Kuo
met jau bus pilnai sutvarkyti, tad mūsų 
grupės draugai mano, kad bus reikalinga su
simokinti vienas didelis veikalas, žinoma, 
tą darbą pradėsim kiek vėliau; gal būt mes 
su juo pasirodysim tik kada žiemą ar net 
į pavasarį. >

Pas grupės draugus yra nuomonė, kad 
būtų labai naudinga susimokinti kokis mo
nologas, kas pas mus šiuo laiku jau visai 
pasiliko pamirštyj. Ar monologams pasakyti 
ar juos perstatyti neturime tinkamų draugų, 
ar neturime parašytų pačių monologų? Mes 
žinome, kad šiuo klausimu mus, brooklynie- 
čius, kitų kolonijų draugai jau pralenkė.

Mes žinome, kad mūsų didmiestyj galima 
surasti taip pat gerų humoristų, kurie būtų 
tinkami pasakymui monologų. Tik va bėda, 
kad pas mūs daugelį draugų yra tokia yda, 
kad ilsėtis; tartum gyviems grabe gulėti, tai 
yra maloniausia. Ir, laukiam kokios laimės,, 
kad kas pasakytų kokį juoką, ar kad kas 
palinksmintų, bet šiuo tarpu, mat, stebuklų 
nėra, ir iš/dangaus tie dalykai patys neatei
na.

Netolimoj ateityj mūsų Aido Choro Dra
mos Grupė nusitarė turėti vėl susirinkimą, 
kurį manom sušaukti daug skaitlingesnį, ne

gu, kad pereitasis buvo. Bet 
jau tą susirinkimą šauksim, ka
da bus pradėtas darbas su virš 
minėtais veikalais. Taip pat pas 
draugus yra mintis, kad atėjus 
gilesniam rudens laikui, mūsų 
grupei reikėtų suruošti prelek- 
cijas bei paskaitas meno bei 
dailės klausimu. Draugas Bo
vinas turi paruošęs ilgą rinki
nį gerų davinių apie meną, see-, 
nos atsiradimą ir abelnai meno 
bei lošimų išsivystymą. Bet sa
kąs, jog tai būtų perilgas kai
po paskaitoms; bus naudingiau 

1 paruošti iš to brošiuraitė.
Būtų naudinga, kad draugai,, 

menininkai ir kurie sykiu yra 
literatai, atspėję kiek liuoso lai
ko, paruoštų tinkamų paskair, 
toms bei prelekcijoms kūrinėlių, 
ko pas mus šiuo tarpu labai sto
ka, ypatingai meno klausimu.

Grupės pirmininkas, 
P. Baranauskas.

Wilkes-Barre, Pa.
Keletas žodžių, iš Aido Cho

ro pikniko, kuris atsibuvo 
pirmą dieną rugsėjo.

Piknikas, galima sakyt, ge
rai pavyko. Nors vietinės pub-. 
likos buvo nedaugiausia, bet 
iš kitur buvo atsilankę, kurie 
mato reikalą remt Aido Cho
rą ir visada lankosi choro 
parengimuose arba išvažiavi
muose.

Buvo draugų iš gana pla
čios apielinkės, taipogi drau- 
gų-draugių net iš Shenandoah, 
Pa. Buvo geras skaičius atsi
lankiusių, kurie tankiai lanko* 
choro parengimus./i mk i

Šis choro piknikas jau buvo 
paskutinis šitą metą, tai visi 

' atsilankę ir linksminos lig vė
lai vakaro. Vieni šoko, kiti 
kalbėjosi prie stiklo alaus. Iš
važiavimas buvo labai drau-

1 giškas. ",
Kurie dalyvavo šiame pik

nike, patys patenkinti pralei
dę dieną laukuose, taipogi pa
rėmė Aido Chorą finansiniai,' 
už ką choras taria visiems di
delį ačiū.

Dabar keletas žodžių vietos 
ir apielinkės darbininkams. • 
Aido Choras jau ir vėl pradė
jo pamokas laikyt. Vasaros 

, šiltas oras jau praėjo, todelr 
draugės ir draugai, yra mū
sų visų pareiga stot į Aido 
Chorą. Turime išaugint Aidi 
Chorą į vieną iš didžiausių.

Jeigu kuriems augusiems 
i yra kokių kliūčių, kad negH-' 
Įima dalyvaut, tai prirašykit 
savo jaunuolius. Kada jie pri
gulės, dalyvaus chore, tai at-, 
liks labai naudingą darbą del., 
visuomenės ir sykiu del savęs. 
Nereikės ant kampų gatvių 
laiką praleist arba kur kitur.

Todėl, draugės ir draugai, 
visus mes kviečiame į Aido 
Clwrą. Sykiu visi pradėkim 
pamokas ir gerai susitvarkę ’ 
imsimės kokį veikalą mokin-“ 
tis. \i

Choro pamokos būna kas 
pėtnyčią, 7-tą valandą vakarė;/ 
Darbininkų Centre, 325 E.‘
Market St.

Aido Choro Korespondentas.“

BOVELNOS DARBININ
KŲ LAIMĖJIMAS •"

MONTGOMERY, Ala. — 
Nežiūrint fašistinio teroro, 
bovelnos laukų darbininkai 
Sellers plantacijoj laimėjo 
streiką. Jiems turės būt 
mokama nemažiau $1 už 10 
valandų darbo dieną. Pir
miau daugelis tik pusę tiek 
tegaudavo už neribotai il
gas valandas. 4*



Šeštadienis, Rugsėjo 7, 1935
* V w w

L i v r .’»^/. ^‘*skvJV ,Xk 4^*
■ T V' WN'V&v'* •UvJ'wr •

*♦ Ml“™’

Puslapis Ketvirtas

Darb. Delegacija Išlai 
švino Darbininką

Kaip Amerikos Darbininkų Delegacija Kauno Kongrese Iš
reikalavo Paliuosuoti Areštuotą Darbininką Rinkevičių
Rugpjūčio 11 dieną Kati-! Demonstracija

ne piie valstybės teatiO| Kuomet valstybės teatro 
miesto sodne Pasaulio Lie- ■ patalpoj paskelbiama kon.
1 * 1 * • * 1 /"J v mo greso atidarymas, kuomet'laiku prisirinko daug zmo-; muša bubnai- pasitikimui 

daug dai binin- Smetonos himno ritmu, tai 
kų. - Tai buvo rengiama de-, Kauno darbininkai ranka 
moąstracija > visų kairiųjų. Edvardo Rinkevičiaus, 21 

; metų amžiaus vaikino, iške
lia raudoną vėliavą su už-

monst racija visų ] 
Katino darbininkų: komu
nistų, socialdemokratų ir 
liaudininkų.

3:30 valandos po pietų, 
kuomet jau turėjo atsida
ryti kongresas, tirštu būriu 
susiglaudė apie 500 žmonių 
ir viso galėjo būti sodne 
apie 1,500 žmonių.

Fašist. dikt. Smetona at
važiavo globoti kongresą ir 
jame sakyti prakalbą apie 
tautos meilę. Gi visi žino, 
kad žmonių teisės pamintos 
Lietuvoj, kad šimtai ir šim
tai geriausių Lietuvos sūnų 
ir dukterų sugrūsta į kalė
jimus, kad pūdoma kalėji
muose labiausia žmonių rei
kalam atsidavusių sūnų- 
dukterų kūnai ir džiovina
ma jų smegenys Sunk. Dar
bų Kalėjime, 9-tam Forte, 
Šiaulių, Panevėžio ir kitų 
galėjimų urvuose.

Kauno darbininkai susi
rinko į sodną su savo rink
tais atstovais iš fabrikų 
sveikinti delegatus ir pa
reikšti delegatam linkėji
mus ir pageidavimus, tai 
demokratinių laisvių reika
lavimus, politinių kalinių 
paliuosavimo reikalą, lais
vės liaudžiai, kad jinai galė
tų organizuotis apgynimui 
Lietuvos nepriklausomybės.

“Laisvė Kaliniam Antifa
šistam”.

Pats vėliavos iškėlėjas ir 
kiti darbininkai, stovinti 
apie jį šaukia: “Reikalauja
me demokratinių laisivių!”

Slaptos ir viešos polijos 
buvo pritraukta labai daug, 
kad neprileisti iškelti de
monstraciją už demokrati
nes laisves ir politinių ka

ilinių paliuosavimą, bet tas 
’ nugniaužti jiems nepasise-

Krašto Saugumo Rūmai, kur 
yra Kauno žvalgybos skyrius.

[kiną, kuris iš savo darbo 
gyvena ir reikalauja sau 
ir savo broliam žmoniškų 
teisių?—mes statėme virši
ninko pag. klausimą.

Viršininko pagelbininkas 
susimaišė ir pagaliaus pasa

ukė, kad jis nieko neturįs su 
Tardymu, bet jau gavęs ži- 
'nią iš paties viršininko, kad 
i Rinkevičių paliuosuot.
Į Paprašėme atvesti ir L. 
Kaplaną. Jis buvo sulaiky- 

i tas gatvėj. Sulaikytas su 
i įvykusia sodne demonstra
cija, bet jį niekaip negalėjo 
prilipinti prie to, tai be gin
čo sutiko paliuosuoti.

Kauno darbininkų masi
nis judėjimas; Amerikos

I >■■■1-. M— I. I ——

Worcester, Mass

na unjiiuo. i Ino j uuujhiicw , mnvi iiylk

Iš čia plaukia visas revohu-1 darbininku delegacijos pro 
cinių darbininku I , , . -f. q J .c - . c . rncrui izm rimnc? Irnnm’nc’n n

persekiojimas.

sargai civiliuose 
Mat, slaptoji policija. Rei
kalaujame pasimatymo su 
viršininku. Palaukiame ke
lias minutes ir gauname 
progą eiti į vidų.

—Ar tamsta esate Kauno 
kirminalės policijos virši
ninkas ? — klausi ame.— 
Taip, atsake ponas.

Mes esame atstovai nuo 
Amerikos darbininkų dele-■ 
gacijos į “Pasaulio Lietu- Į 
vių Kongresą.” Vakar prie: 
valstybės teatro, miesto | 
sodne matėme policija areš-1 
tavo vieną vaikiną, kuris 
iškėlė laisvės šūkius. Matė
me, kad ir daugiau yra su
laikytų. Paprastai jūs val
džia už iškėlimą raudonos 
vėliavos bei šūkių išmetimą 
baudžia po 10 metų kalėji
mo. Mes reikalaujame, kad 
visi areštuoti būtų paliuo- 
suoti. ■. U

Povilaitis bando raivytis

testai, veikimas kongrese ir 
už kongreso sienų padėjo 

rūbuose. 1 Lietuvos darbininkams aug- ’
štai iškelti demokratinių 
laisvių obalsį ir išpiešti iš 
Smetonos valdžios žvalgy
bos rankų E. Rinkevičių, 
atkovoti tam drąsiam drau
gui laisvę.

F. Abekas.

šeštadienį, rugsėjo 7 d., 
2 :30 vai. po pietų įvyksta ma
sinė demonstracija miesto sod
ne (City Common). Tai bus 
prieškarinė demonstracija pa
minėjimui Jaunimo Dienos.

Tą pačią dieną vakare bus 
prakalbos bei masinis mitingas 
su gražia dailės programa. 
Įvyks Darbininkų Centre, 126 
Green St. Kviečiame lietuvius 
dalyvauti demonstracijoj ir su
sirinkime.

Lietuvių Komunistų Rengia
mas Piknikas

Sekmadienį, rugsėjo 8 d. 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija rengia pikniką Olym- 

■ pia parke. Visus ir visas kvie
čiame skaitlingai dalyvauti. 
Smagiai laiką praleisite ir fi- 

į nansiškai paremsite taip svar
bų Komunistų Frakcijos dar
bą.

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienio vakare, 9 
d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 269 
Front St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turinm daug svarbių dalykų apsvar-

WASHINGTON, PA.
APLA 55 kp. ir SLA 258 kp. ben

drai rengia puikų balių subatoj, 14 
d. rugsėjo-Sept., Lenkų svetainėje, 
64 Griffith St. šokiams grieš gera 
orkestrą, turėsim skanių valgių, gė
rimų ir kitų įvairių užkandžių. Pra- į styt, taipgi bus išleistas laimėjimas 
džia 6 vai. vakare, įžanga tik 25 vakarą, 
centai. Kviečiam visus ir visas skait
lingai dalyvaut ir linksmai laiką pra
leist. ,________

Rengėjai.
(212-214)

-----------/-----
HUNTSBURG, OHIO

ALDLD 51 kp. rengia pikniką 
darbininkų spaudai: “Laisvei” “Vil- 
nei” ir “Daily Workeriui” sekmadie
nį, 15 d. rugsejo-Sept. Pradžia 11 
vai. ryto. Kviečiam visus draugus, 
simpatikus ir skaitytojus skaitlin
gai dalyvaut. Turėsim skanių už
kandžių ii; gėrimų.

Kelrodis: Nuo Huntsburg, važiuot 
2 ir pusę mylės į rytus, 1 mylę į i 
pietus, 1 mylę į rytus nuo 87 kelio, i 
Nuo Middlefield 3 ir pusę mylęs į 
rytus, 3 mylės j šiaurius, 1. mylę į 
rytus ir 1 mylę į pietus.

Kviečia Rengėjai.
(212-213)

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. susirinki- | 

mas įvyks 10 d. rugsėjo, 8 vai. vaka
re, 29 Endicott St. Visos narės da
lyvaukite ,nes turim ilgą eilę svarbų 
reikalų apsvarstyt.

Fin. Sekr. D. Lukienė.
(212-213)

W3S.S.

Rengėjai.

Pranešimas Visoms AL
DLD 11 Apsk. Kuopoms

Sekretore.
(212-213)
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18 Mėty Sukaktuvės
Atmintinos Vakacijos

Matykite Sovietų Sąjungą Parodoj

Specialė ekskursija už nupigintą 
kainą vadovaujant J. N. Golos,— 
World Tourists Managerio.

Oct. 17. Laivu Aquitania

Amerikos darbininkų de
legacija buvo demonstraci
jos verpete. Žvalgybininkai 
pagriebė E. Rinkevičių, vė
liavos iškėlėją ir areštuoja.

Daugiau jiems tuo tarpu 
nepasiseka sučiupti demon
straciją vadovaujančių dar
bininkų. Policijos koman- 
duotojas vaikščioja po sod
ną ir nurodo suimti įtaria
mus: “Prašau, ponas, imki
te šį, tą ir tą.” Viso apie 
vienuolika sulaiko. Juos iš
veda iš sodno. Patirta, kad į 
juos paleido gatvėj. Polici- ir pasakoti, kad tik vienas 
jos kom’anduotdjas užraki- sodne buvo: suareštuotas, 
• r*. v -r « >4-51 r, •» V . W 1 I r zx J • < "1 'B *; 1 • • “•
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Kauno Sunkių Darbų Kalė
jimas. Caro valdžia ji statė 
del 500 kalinių, dabar laiko- 

1 ' ma 1,200.

na sodno vartus ir nieko ne
leidžia įeiti bei išeiti.

Žemiau telpantis paveiks-

Kairėje,Kauno Miesto Sodne, prie “Pasaulio Lietuvių Kon
greso” atidarymo dalis demonstracijos. Dešinėj paveiks- 
.► * lėlis rodo, kur žvalgybininkas ir policistas veda 
3 E. Rinkevičių.

la? parodo įvykio sceną. iki darb kalgjimo.
Pirmadieni darbininkų de-I bausmg gręs§ ir E Rinke.

-U •• . i • °
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Pas Policijos Viršininką 
Povilaitį

Išėjome 10 valandą, kad 
būti laiku pareikšti protes
tą, išreikalaut paliuosavimą 
siuvėjo E. Rinkevičiaus. 
Einame pro įgulos bažnyčią 
(saborą). Ją pastatydino 
caro valdžia. Smetonos val
džia bažnyčią naudoja di
desniam pavergimui žmo
nių. Jinai riogso viduryj 
Laisvės Alėjos. Pora blokų 
paėjus Krašto Saugumo Mi
nisterijos rūmai, 
marmuro sienomis, 
augštų. Čia viskas blizga. 
Sargyba įsitempus. Užlipa
me ant trečių lubų, čia du

! kių darbų kalėjimo. Ta

legacija atlaiko pasitarimą 
ir pasiunčia F. Abeką ir J. 
Ormaną pas Kauno apskri
ties kriminalės (politinės) 
policijos viršininką Povilai
tį * protestuoti prieš puoli
mus ant darbininkų sodne 
ir • reikalauti, kad areštuo
tieji būtų paliuosuoti.

Antradienį vienuoliktą 
valandą prieš pietus darbi
ninkų delegacija' nueina į 
Krašto Saugumo Ministeri
jos rūmą prie Laisvės Ale
jos, tai vienas iš puikiau
sių ir geriausia atrodančių 
Kaune namų.

Smetonos valdžią tik vien 
už raudonos vėliavos iškėli
mą baudžia po 10 metų sun-

Namas
Šešių

tai E. Rinkevičius, siuvė
jas. Jis bus ištardytas... 
ir... jei pasirodys nieko 
prieš valdžią nepadarė, tai 
paliuosuosime.

Tolesniuos ginčuos su vir
šininku del areštuoto jis pa
reiškė, kad veikiausia tar
dymas jau baigiasi ir gal 
paliuosuosime.

Ar mes galėtume asme
niškai matyti areštuotąjį? 
—klausėme viršininko.

Prižada mum parodyti E. 
Rinkevičių ir kitą sulaikytą 
gatvėj L. Kaplaną.

Nuėjome žemyn ant pir
mų lubų į kambarį. Virši
ninko pagelbininkas liepė 
palaukti ir pasišaukęs kitą 
žvalgybininką liepė atvesti 
E. Rinkevičių.

Atveda E, 
Vaikinas gali 
125 svarus. 
Drapanos sutrintos ir pats 
menkas, sukūdęs.

Viršininko pagelbininkas 
klausia:

—Kodėl kėlei vėliavą?
—Reikalingos demokrati

nės laisvės žmonėm. Tuo sa
vo žygiu padedu darbinin
kam, kuo ir aš pats esu.

Klausiu E. Rinkevičiaus.
—Jūs esate siuvėjas, tai 

kiek uždirbate į dieną? Mes 
esame Amerikos darbininkų 
delegacija į “Pasaulio 
Lietuvių Kongresą” ir no
rime žinoti darbininkų už
darbius. Mes čia atsilan
kėme reikalauti, kad jus 
paliuosuotų. '

Rinkevičius paaiškina, 
kad mažai darbo yra ir dir
bant jei uždirba 4 litus (80 
centų Amerikos pinigais) 
per dieną, tai geras uždar
bis.

—Kam jūs sulaikote vai-

Kaip S. Vitaitis Žiūrėjo 
| Mūsų Delegat. Kaune?

Taip vadinamu Viso Pasau
lio Lietuvių Kongresu lietuviai 
įdomauja, kaip Lietuvoj, taip 
Amerikoj. Buvo 
mai kad 
šiek tiek

kovojo už

gavau atvi- 
Aps. Kom. 
E. Vitaičio

Rinkevičių, 
sverti apie 
Suvargintas.

pageidauja- 
minėtas kongresas 

nuveiktų naudai 
Lietuvos gyventojų didžiumos.
Ar nuveikė nors ką minėtu 
klausimu? Ar Amerikos lietu
vių visi delegatai 
tai ?

šiomis dienomis 
rutę (kaipo SLA 
narys) nuo p. S.
(“Tėvynės” r e d a k t oriaus),

“Sveikinu iš pirmo pasau
lio lietuvių kongreso ir lin
kiu viso geriausio! Kol kas 
kongrese nieko ypatingo, bet 
tikimės šį tą gero nuveikti. 
Viso atstovų dalyvauja 94. 
Jūsiškiai savu karingumu 
įneša tam tikro gyvumo ir 
man tas labai patinka.

S. E. Vitaitis.”
Labai gerai, kad mūsų de

legatų (priešfašistinio nusis
tatymo) veikimą ir karingu
mą įvertina ir p. Vitaitis, bet 
klausimas ar jis vietoje būda
mas rėmė tą mūsų delegatų 
karingumą ?

J. Miliauskas.

NUO RED. Priešingai, kaip 
matysite iš mūsų delegatų ra
porto p. Vitaitis visai pasidavė 
Smetonai, sugriovė pradėtą 
steigti bendrą frontą tarpe mū
sų delegatų, liaudininkų ir so
cialdemokratų ir pačiam kon
grese buvo vienas iš slopintojų 
balso už Lietuvos liaudies reika
lus.

Girardsville, Pa. — Šičia 
taip pat išsiplėtė streikas prieš 
mėsos brangumą.

Draugės ir Draugai: II Aps
kričio komitetas turėjo savo 
posėdį rugpjūčio 30 dieną ir 
nutarė tinkamai apvaikščiot 
Literatūros Draugijos 20 motų 
švietimo ir kultūros darbą, i

Visoms kuopoms išsiuntinėta 
raginimo laiškai per sekr. N. 
J. valstijoj ir per org. N. Y. 
valstijoj. Gavę laišką, kiek
viena kuopa pasistengkite su
rengti tinkamą apšvietos, kul
tūros ir dailės vakarą, verbuo- 
damos juo daugiausia naujų 
narių į savo eiles ir platinda- 
mos jos išleistą literatūrą, ku
rios reikalaukit iš Centro, nes 
Centras šiam laikui labai nu
pigino knygų kainas specia
liai del kuopų. Kuri kuopa ne
turi savo dailės spėkų, kreipki
tės prie žemiau pasirašiusio ir 
gausit tinkamus patarnavimus. 
Mūsų Literatūros Draugija peri 
20 metų išleido labai daug 
tinkamos apšvietos del klasi
nių savo brolių. Todėl kuopų 
pareiga dar daugiau pasidar
buoti, kad laimėjus savo kla
sei galutiną pergalę.

Draugiškai, jūsų
Apsk. Sekr. G. A. Jamison, 

Livingston, N. J.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedeliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

Aplankys London, Leningrad, Mos
cow, Kharkov, Dneiproges, Kiev, 
Warsaw, Paris. Turistai bus supa
žindinti su labiausiai interesuojan
čiomis industrinėmis įstaigomis 
Sovietų Sąjungoj.

Del Informacijų Kreipkitės Į

World Tourists, Inc.
175 Fifth Avenue

New York City 
Algonquin 4-6656-7-8

GUNARO WHITE STAR
Limited

NEWARK, N. J., PRAKALBOS
Penktadienio vakare bus duodama pranešimas 
iš įvykusio Lietuvių Išeivijos Kongreso Kaune.

Raportuos Drg. F. Abekas
Kuris tik dabar grįžo iš Lietuvos. Jis aiškins kokias ko
vas kongrese vedė Amerikos lietuvių darbininkų dele- 

. gacija už Lietuvos liaudės teises.

Prakalbos Bus 6 d. Rugsejo-September
JURGINĖJE SVETAINĖJE 

180 New York Avė.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

IeJE
Newark, N. J. H

Įžanga veltui.

II

žvyras Nuspaudė 
Darbininką

A. Panemunėje darbininkas 
Juozas Trinkūnas kasė žvyrą, 
žvyro duobė buvo iškasta 8 
metr. gilumo, o krantai nesu
tvirtinti. Bekasant duobės 
krantai įgriuvo ir žemėmis už
vertė Trinkūną. Ugniagesiai 
Trinkūną iš po žemių ištraukė 
jau nebegyvą.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

JUOZAS
OVAL/Al/SOS
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

WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, 10 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, 775 Bank St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių reikalų apsvarstyt. Taipgi 
turime gerai išgarsint drg. J. Ma
žeikos prakalbas kurios įvyks 15 d. 
rugsėjo, 103 Green St.

(211-212)

WATERBURY, CONN.

LDS 49 kp. rengia draugišką pik- 
niką-vakarienę sekmadienį, 8 d. rug
sėjo, pradžia 2 vai. po pietų, vaka
rienė prasidės 6 vai. vak., Lietuvių 
Parke, Lakewood. Kviečiam visus na
rius ir apielinkes draugus daly
vaut, linksmai laiką praleist ir dar
bininkišką organizaciją paremt.

J. Z.
(211-212)

SQ. BOSTON, MASS.

Mass. Chorų Pikniko Komitetų 
Atydai!

ALPMS 2-ro apskričio pikniko 
komiteto susirinkimas įvyks nedėlioj, 
8 d. rugsėjo, 11 vai. ryto, Kliube, 376 
Broadway. Visi malonėkite dalyvaut.

Org. E. Zurbaitė.
‘ (211-212)

Ąįniil iiiii’h

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1*61 
arba užeikite pasikalbėti j 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

Į ir jin
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* Vigilantų Inkvizicija Neatitraukė Ko
munistų Nuo Kovos

‘SANTA ROSA. — Po visos 
nakties barbariško teroro vi
gilantes skaičiuje trijų šimtų 
vos tegalėjo sugauti aštuonis 
darbininkus. Esą, dabar tai 
jau didžiausius Komunistų 
Partijos lyderius turime ir Sa- 
nomą pavietą paliuosavome 
nuo. sukilėlių. Kad pasirodyti 
barbariškumu pasaulio akyse 
vigilantes Green ir Nitzburg 
itsmalavo ir plunksnom api
piltus kruvinus varinėjo Santa 
Rosa miestelio gatvėmis, gra
sindami darbininkam, kad 
darbininkai nedrįstų pakelti j 
protesto balso prieš barbarišką 
vigilantų inkviziciją. Bet dar
bininkus toki vigilantų barba
riški grąsinimai nenugązdino. 
Kaip tik atbulai, da labiau pa- 
akstina prie veikimo, prie

noma pavieto apipylė Santa 
Rosą miestelį atsišaukimais, 
pasmerkiant vigilantų barba
rišką terorą ir pareiškė, kad 
Komunistų Partijos sekcija 
Sanoma paviete pasiliks ant 
visados ir kovos. Napa pavie
te taipgi pasirodė atsišaukimai 
su paraginimu, kad darbinin
kai organizuotųsi ir pareika
lautų geresnio apmokėjimo už 
dienos darbą. Šitie atsišauki
mai įvarė kinkų drebėjimą ka
pitalistam vigilantam, milici
jai ir policijai. Dabar Green 
su Nitzburg važinėja su pra
kalbomis, San Francisco majo
ras su policija iš skuros neria
si. Mr. Rossi per atsišaukimus 
bando surasti simpatijos nuo 
publikos, o policija ardo dar
bininkų Green-Nitzburg mi- 

i tingus, bet darbininkai vis tiek
kovos. I vietas mitingam suranda ir

Augusto 27 dienos naktį Ko- j mitingus atlaiko.
munistų Partijos sekcija Sa-1 Pacific.

Wilkes Barre, Pa.
t Žinios iŠ Mūsų Apielinkčs

*Lu zerne apskričio bedarbiai 
rengėsi prie didelės demons
tracijos laike Labor Day, bet 
tas negalėjo įvykt, nes lietus 
smarkiai pliekė veik visą die
ną. Buvo atsidėta ant rytojaus,į 
bet ir trečią dieną rugsėjo li
jo visą dieną ir taip pasiliko 
ta demonstracija neįvykinta, 
likosi ant tolesnio laiko. Mūsų 
apielinkėj jau pradeda tuos 
šalpos darbus su tuom atlygi
nimu, kurį yra sutaisęs Roose- 
veltas su savo patarėjais. Vie
tomis buvo iššauktas streikas 
tuose darbuose, bet ir vėl tie 
darbai pradėjo dirbt, nes strei
kas nebuvo šaukiamas tų dar
bininkų, kurie ten dirbo, bet 
pašalinių. Buvo daroma kaip 
geriausia galint, kad neprileist 
darbininkus dirbt už tas bado 
algas, kokios bus mokama tuo
se darbuose, bet pasirodė, kad 
tas bus sunku atsiekt. tiems, 
kurie nedirba tuose darbuose. 
Dabar bus daroma viskas, kad 
tuos dirbančius suorganizuot į 
Project Workers Union ir ka-

$5.00; 72 kp., Great Necko — 
$6.00; 118 kp., E. White 
Plains — $3.00; 138 kp., Mas- 
petho — $5.00; 147 kp., So. 
Brooklyno — $3.00; 172 kp., 
Yonkers — $3.00 ir 185 kp., 
East New York—$5.00.

New Jersey Kuopoms:
5 kuopa, $10.00; 54 kp., 

Elizabeth — $10.00; 16 kp. 
Jersey City—$3.00; 77 kp., 
Cliffside—$5.00; 84 kp., Pa
terson — $5.00; 136 kp., Har
rison — $6.00; 165 kp.—Lin
den—$5.00; 200 kp., Hillside 
—$3.00; 212 kp., Bayonne — 
$5.00; 221 kp., Bloomfield — 
$3.00 ir 235 kp., Freehold — 
$2.00.

Taigi, draugės-gai, turėsim 
darbininkiškas lenktynes, ne 
tik sir 1 Apskričiu Chicagos, 

. bet ir tam pačiam apskrityj 
tarpe N. Y. ir N. J. valstijų. 
Kuri kuopa pirmiausia ’išpil
dys savo kvotą, bus paskelbta 
per “Laisvę” kaipo geriausia 
pildytoja darbininkiškų parei
gų. Pinigus siųskite vardu An
tro Apskričio ižd. Alice A. Li
deikis, 17-23 Orchard Street, 
Great Neck, N. Y. ir siųskit

I
(

I
I
I

da jie bus organizuoti, tuom 
sykiu streikuot.

turto sekretoriui draugui J. 
Skiparis, 64 West 11 th Street, 
Bayonne, N. J.

Darbai čionai labai šlubuo
ja, mainos labai mažai dirba ir

Taip siunčiant, apskričio ko
mitetas žinos, kuri kuopa pir-

SKAITYTOJU BALSAI
Farmeriai Nenori Prūseikos

Drg. Juozas Gulbinas iš Fo
rest City, Pa., rašo:
Gerbiami Laisviečiai:

Čionai prisiunčiu jums Prū
seikos laišką, kuris siūlos pas 
mus kalbėti. Bet mes, visi far
meriai, jo nepažįstame ir su ta 
jo skloka jokių ryšių neturėjo
me. Tai mes stebimės, kaip jis 
mūsų adresą gavo ir žinojo, 
kada bus mūsų piknikas. Mes 
manom, gal forestsitečiai jį 
mums užordiųo, nes iš Forest 
City nei vienas narys nebuvo 
ant mūsų ALDLD 219 kp. pik
niko.

Jis taip pat prisiuntė “Nau
jos Gadynės” No. 34 ir dau
giau žada prisiųsti, bet čionai 
niekas nereikalauja tokio lai
kraščio.

Draugiškai,
Juozas Gulbinas.

O savo laiške Prūseika, tarp 
kitko, sako: “Iš ‘Tėvynės’ re
dakcijos man telefonavo, kad 
jūs norėtumėte, kad aš atvyk
čiau į Forest City ,į jūsų ren
giamą pikniką.” Vadinasi, 
“Tėvynės” redakcija talkinin
kauja Prūseikai ir siūlo jį 
tiems, kurie jo visai nenori. 
Tikra meklerystė. O gal Prū
seika pats sugalvojo “Tėvy
nės” redakcijos telefoną?

Toliau Prūseika prašo jam 
surengti prakalbas, nes, girdi, 
“ten apie ‘N. G.’ niekas neži
no ir niekas pas jus mūsų lai
kraščio neskaito.” Tuo būdu 
jis norėtų pribūti į Forest City 
ir stengtis sudemoralizuoti vie
tos darbininkų ir farmerių

vienybę., Labai gerai, kad 
draugai griežtai atsisako ką 
nors bendro turėti su darbinin
kų judėjimo ardytoju.

Iš Paskutinių “Laisves” Di
džiųjų Išvažiavimų

Rugsėjo 1 d., buvo nedėlios 
diena. Ryte oras tamsus, bet 
rimtas, vėliau saulė pradėjo 
šviesti. Daugelis mašinų ir 
busų iš tolimų apielinkių lei
dosi į ilgą kelionę, kad pa
siekti Westville, N. J., dien
raščio “Laisvės” pikniko vie
tą. Atvykęs į vietą, radau mi
nią žmonių linksmai leidžiant 
laiką atviram ore.

Laikas greitai prabėgo tar
pe draugų ir pažįstamų. Užėjo 
ir naktis, tamsuma, reikėjo ap
leisti smagią vietą.

Sulaukęs rytojaus, rugsėjo ; 
2 d., atsidūriau Connecticut 
valstijoj, kur įvyko antras 
“Laisvės” ir “Vilnies” pikni- 

i kas. Rytas tamsus, lietus bau
gina, bet Conn, publika jo ne
paiso. Daug automobilių ir bu
sų rinkosi į gražų kalnelį, į 
Quartette Parką, New Britain. 
Publikos buvo gana skaitlin
ga grupė. Programą išpildė 
milžiniškas choras, kurį suda
rė trys chorai — Waterbury, 
New Haven ir Hartford. Aidas 
kilo į žaliuojančius medžius ir 
tenai dingo.

Šitie įspūdžiai, šita abiejų 
piknikų atmintis ilgai pasiliks 
mano mintyse.

P. Kevalas, 
Washington, D. C.

bas naujai suorganizuoto Dar
bininkų Susivienijimo ir bai
siai pradėję pulti nužiūrimus 
streiko vadus. Padarė visų nu
žiūrimų tardymą ir pasakė, 
kad toki nei darbo vergiško 
nebegaus, nei pašalpos. Taigi 
valdžia smogė darb. iš viso 
užsimojimo. Kur dingti dabar 
be pašalpos ir Joe darbo ? Išei
tis yra tiktai toj bendro fron
to Darb. Susivienijimo organi
zacijoj. Masiniu spaudimu val
džia bus priversta ne tiktai 
darbus grąžinti, bet ir dau
giau mokėti už darbą.

Pittston/Pa. — šioj apielin
kėj Pittstono anglies komp. 
laiko uždariusi savo kasyklas 
vėl keli mėnesiai. Uždarymo 
priežastis, kad mokanti bran
giai už darbą. Pasekme to, 
bosai daro skymus' su darbi
ninkų komitetais, kad numuš
ti algas. Darbininkai tam ne
pritaria ir kasyklos stovi už
darytos. Taip vadinamos “šu
nų skylės” dirba ir retkarčiais 
Butlerio “breikeriui” duoda 
dieną kitą išdirbti. Bet “brei- 
keris” yra įrengtas moderniš
kiausiai ir ten darbininkų skai
čius nesiekia daugiau vienos 
rankos pirštų skaičiaus.

kitaip—aš visuomet jausiu 
širdies graužimą.. ”

—Tu buvai vertas, tu bu
vai vertas,—tarė bankie- 
rius,—laikykis šiuos pini
gus.

—Nebuvau vertas, nebu
vau ...

Ir taip jiedu gincinosi ir 
stumdė tuos pinigus šalin 
nuo savęs, pakol praeinan
tis valkata tatai pastebėjo 
ir paėmė pinigus sau.

Laikraštinės Keistenybės
Mūsų choras susideda iš 

jaunų vyrų ir jaunų mergi
nų, abiejų lyčių.

Į teisėjus išrinkta 9 vyrai 
ir 3 moterys, visi tėvai.

Žinios iš Wyoming Klonio
Wilkes Barre, Pa. — Kelios 

dienos atgal Luzerne pavieto 
prisaikintieji teisėjai, “džiuri- 
manai,” pripažino E. P. Jen- 
ningso sufremuotą įtarimą, su- 
jįinamitavime teisėjo Valenti
no automobilio, kaipo vertu 
teisme nagrinėti. Kada teis
mas įvyks, dar nėra žinios. De
tektyvai ir policija dirba ga
ruodami, kad Jenningsą jokiu 
būdu nepaleidus daugiau liue
są. Ši byla bus viena iš bjau
riausiai vestų šiame teisme,

; bus visai jums. Jeffeu ši su- 
klastuota byla prieš mane ne
reikalauja jūsų apsvarstymo, 
tai kokią gi gali reikalauti? 
Juk 'organizacijos atstovaujan
čios 67,000 narių stoj»-už ma>- 
no nekaltumą. Manb apkalti
nimas yra neteisingas ir kal
tintojai tą puikiai žino.”

Į šią telegramą jokio atsa
kymo J. negavo. O tuo tarpu 
byla ruošiama visais, tempais. 
Jennings stebisi, kaip tai 24 
“džiurimanai” galėjo manyti,

jeigu ne bjauriausiai. Jen- 
ningsas turi liudininkus, kad 
su įtariamais “tame darbe”

kad jis būtų į šį nelemtą dar
bą įsivėlęs ir teisinasi, kad jo 
dinamitas, tai rašalas sumai-

žmonėmis turėjo grynai biznio 
reikalą, kurie norėjo užsisa-

šytas su teisybe, su kuriuomi 
jis visados kovojo prieš įsta

Reikalingi pardavėjai — 
vyriškos arba moteriškos 
lyties. Kiti lai neatsišau
kia.

Surinko Es—Džei.

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.

tą streiką pralaimėjus, tūks
tančiai naujos unijos mainie- 
rių negauna darbų atgal. Ka
da nueini prie mainų darbo 
reikalaut, tai bosas ne vienam 

^‘pasako, kad “turiu pilnai.” 
Sako: “vakar nė vieno neuž

mušė.”
Darbininkų padėtis labai 

bloga visoj šioj apielinkėj. Be-

miausia atliko savo pareigas 
ir bus lengva kontroliuot au
kas. Prie savo darbo, draugės- 
gai, kad bėgiui 30 dienų nuo 
pasirodymo šio pranešimo, būt 
sukelta šimtas dolerių.

Draugiškai, jūsų,
G. A. Jamison.

Livingston, N. J.

kyti spaudos darbų. Bet šia
me teismo užsimojime jį pra
šalinti iš liuosybės visokias 
klastas daro “gaudami liudi
ninkus,” kuriems J. “norėjo 
įteikti” 300 dol. už sudinami- 
tavimą teisėjo mašinos. De
tektyvai sako turėję sustatę 
diktafonus (balso rekorduo- 
jamas mašinas) hotelyj ir taip.

darbių skaičius dauginasi su 
kiekviena savaite.

tymų laužytojus, advokatus ir 
teisėjus.

Nors Jenningsui ir stebėti
na, kaip tai frėmavimo dar
bai be atodairos atliekama ir 
neteisingai teisiami yra tie, 
kurie pakelia balsą prieš val
dančiąją klasę, bet kovojan
tiems už savo reikalus darbi
ninkams yra tas jau senai ži

Abelnai imant, šią vasarą 
visame klonyje darbininkai 
kenčia didžiausią bedarbę. 
Net Glen Alden komp., kur tę
sėsi .streikas per keturis mėn., 
po streikui tuoj visas kasyk
las uždarė ir laike taip per 
apie du mėnesiu.

Ėda anglies baronus smun
kanti jų sistemą. Darbininkai, 
rengkimės prie gyvenimo nau
jo.

Požeminis.

ŠYPSENOS
Pasaka

Į Sykį gyveno žmogus, ku
ris dirbo banke. Alga jam 

'buvo mokama sykį į metus.
žmogus ištarnavęs banke 
antrus metus ir gavęs už- 
mokesnį, pamatė, kad jam 
alga dikciai pakelta. Jis pri
ėjęs ir sako bankieriui: 
“Ponuli, darbas, kurį aš 
dirbau, nebuvo vertas tiek 
algos, kiek jūs man dabar 
duodate. Meldžiu tą pridė
tąją algos dalį atsiimti, nes

BEER, WINE, LIQUOR

FLATBU8H OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

WILL1AMSBURGHE.
252 Berry St, Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

SOVIETŲ SALDAINIAI
TUOJAU UŽSISAKYKITE PARENGIMAMS

SOVIETŲ SALDAINIŲ
PADARYTOS IŠ VAISIŲ IR MEDAUS

Kaina nuo 35c iki 40c Svaras
' • 4 1. 11 11 I I :

Už tą kainą draugijos parduoda perkantiem po 
svarą ar mažiau. Gi draugijom perkant, nema
žiau kaip 5 svarus, kaina daug žemesnė ir pa
rengimuose galima ant saldainių gerai uždirbti.

Del platesnių informacijų kreipkitės:

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

M M M M M AA ĮĮUĮIĄJĮ8M IVĮ IMI IMI M M 88 M ** ** ** ** ** ** ** **.

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius

3

BEER, WINE, LIQUOR - 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License No. 
B 5156 has been issued to the undersigned 

I to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beveragė Control Law at 
301 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIE SWEENEY
301 Palmetto St, Brookyln, N. Y.

jie “sugavę” jį.
Jennings ugningai protes- klasė neteisė darbininkų be su- 

tuoja prieš šias klastas ir kelis I frėmavimų. Todėl ir šiame at- 
sykius siuntė telegramas vai-1 sitikime naudoja 
stijos prokurorui reikalauda- būdą.
mas, kad šis įsikištų į pavieto i Grupavimasis organizacijų 
prokuroro ofisą ir sustabdytų ' J. apginti yra būtinas reika- 

Įsauvalų to ofiso klastavimą las, nes tai yra dalykas, lic- 
prieš jį ir nuimtų tą bjaurų jo čiantis darbininkų reikalus, 
apkaltinimą. Valstijos proku- į Sykį šiam teismui pasiseks su- 
roras nors atsakė, bet atsisa-' naikinti vieną kovotoją, tai 
kė kištis į vietos prokuroro rei- kitu sykiu kitam, tik pasiro- 
kalus, nesą jam tiktai galima'džius darb. arenoje, bus vei- 

siais saulės karščiais. Ten taip tei daryti’ kada ištinka 
pat yra įtaisyti visoki kanki
nimo būdai.

žinomas kovingas jaunuolis 
Angelo Herndon yra nuteistas' 
ant dvidešimties metų ant 
“chain-gang”. ' 
Darbininkų Apsigynimas pri-! 
taisė ant yežimo tą visą 
chain-gang” sistemą ir vežioja 
po miestus parodyti žmonėms, 
kokias torturas pietinių valsti-' karuose, o dabai’ grįžta į ry
ju valdžia panaudoja prieš tus. Youngstown sustos rugsė

jo 9 d., pirmadienį ir bus ga-

Youngstown, Ohio
Pamatykite Baisųjį “Chain- 

Gang” Vežimą

Pietinėse valstijose 
si sistema baudimui 
kriminalistų, bet taip 
vingų darbininkų, 
valstijoje viešpatauja

yra bai- 
ne tik 
pat ko-' 
Georgia 
taip va- 
sistema,

Pranešimas Visoms AL 
DLD H Apsh. Kp. Nuo 

Apkričio Komiteto
Draugės ir Draugai!

II Apskričio komitetas lai- dinama “chain-gang 
kė savo posėdį rugpjūčio 30! kur kaliniai yra prirakinti prie 
dieną ir nutarė sukelti “Daily | lenciūgo ir turi dirbti po bai-
Workerio” paramai šimtą do
lerių per apskričio kuopas. 
Kaip matėte, per “Laisvę” bu
vau atsišaukęs į jumis šiuo rei
kalu, nes mūsų Antras Apskri
tys yra iššauktas per Chicagos 
Pirmą Apskritį į lenktynes, 
kurie pirmiau sukels šimtą do
lerių. Kad neapturet gėdos ir 
nepasilikt draugijos užpaka
lyj, mūsų komitetas paskirsto 
kiekvienai kuopai kvotą, kiek 
ji mažiausia turėt surinkt. Se
ka :

New Yorko ir Apięlinkes 
Kuopoms:

1 kuopa, Brooklyno — 
$18.00; 23 kp., New York —
$5.00; 24 kp., Brooklyno ++ gang

vi- 
siškai svarbus” dalykas.

Po šio atsakymo J. pasiun
tė telegramą, kur, tarpe kito- 

l ko, sakė: “Aš geidžiu, kad 
i jūs neatmestumėt mano pa-

noma. Dar niekad valdančioji

tą bjaurų 660 GRAND ST,, BROOKLYN, N. Y.

kiai sufrėmuotas ir nuteistas.
Visų pareiga yra kuogrei- 

čiausia užbėgti už akių šiam 
neteisėtam teismo užsimoji
mui.

Laflin, Pa. — čia sustrei-
Tarptautinis, ka4 filmavimai £ra • kavo WPA darbininkai, dirbę

a yKas j girjose prįe kirtimo medžių, ir 
Piasy4 naikinimo vabzdžių bei kir

mėlių. Kada darb. buvo na
mie be darbo, tai valdžia mo
kėdavo net iki $18 savaitėj, 
kaip kurioms didesnėms šei
moms. Bet kada likosi prista
tyti darban, tai atlaikė visi 
lygiai po $12.50 sav. Prieš šį 
bjaurų valdžios pašielgimą ir 
kilo streikas.

Valdžia mano, kad tai dar-

I jau taip paprastas
• teismuose,. kad mano 
mas jūsų įsikišti yra nesvar-

ją
darbo žmones, jai nepaklus- jo 9 d., pirmadienį ir bus ga
nius. O tikslas yra, kad pagel- Įima matytį sekamose vietose : 
b.ėti išliuosuoti draugą Hern- Telegram Square 4 vai. po pie- 
doną.

šitas vežimas su “chain- 
lankėsi tolimuose va-

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5142 has been issued to the undersigned 
to sell beer ab retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 
364 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
.County of Kingš, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE MARGOTTA
364 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5146 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 76 of 
332 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONRAD WOLF
332 Stagg St.; ' Brooklyn, N. Y.

'NOTICE is hereby given that License No. 
B 5137 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
346 Leonard Streęt, ’Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINSE FRANZESE
346 Leonard St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is< hereby given that License No. 
A 9161 has been isstied to the uhdersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2122 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE LIBOWSKY
2122 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj*, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA *

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

Persitikrinsi t
417 Lorimer Streęt, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI
- - - - - - . — - - ------------------ - ------------- - - ■ . ■

tų; Sharon Line 6 :30 vai. va
kare.

Rep.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 11833 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine pnd liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 950 Gate's Ave, Borodgh of 
'Brookyln, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ANGELO BELLO 
EMPIRE BAR and GRILL

959 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

8701 JOS CĄMPAU. AVJk, DETROIT. MICH.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Baptistų Vadas Smerkia

Jaunimo Prieškarine Demonstracija

Jei ne 
dieną ir 
matomai, 

Kliube. 
matėsi 
rapor-

dd. J. Mažeika ir 
kurie atstovavo 
organizuotų Am.

Lietuvių
Kaune, papasako-

Delegaty Raporto Mitin
gas Pilnai Pavyko

Ketvirtadienio vakarą įvy
kęs delegatų pranešimo masi
nis mitingas buvo sėkmingas. 
Piliečių Kliubo svetainė pasi
darė ankštoka, pilna sėdinčios 
ir stovinčios publikos, 
lietus, pylęs ištisą 
purkštavęs vakare, 
būtume nebesutilpę
Nuotaika buvo gera, 
didelis susidomėjimas 
tu. Pirmininkavo d. D. M. šo- 
lomskas.

Delegatai, 
F. Abekas, 
apie 60,000
Lietuvių “Pasaulio 
Kongrese, 
jo labai įdomių dalykų iš pa
ties kongreso eigos, jo tarimų 
ir apie abelną Lietuvos gyven
tojų padėtį. Kaip darbininkų 
delegatai nuvykę Lietuvon dė
jo pastangas tuojau susieiti su 
pažangesniais delegatais ir su
daryti su jais bendrą frontą, 
kad kartu galėtų iškelti kon
grese reikalavimus paliuosuoti 
revoliucinius politinius 1....

šiandien, rugsėjo 7 yra mas. Tai užduotis visų impe- 
Tarptautinė Jaunimo Diena, 
pašvęsta kovai prieš imperia
listinį karą. Šiandien karo pa
vojus grūmoja ir ginklai žvan
ga, Mussolinio fašistinės val
džios kariuomenė prirengta bi
le dieną atidaryti karo ugnį 
ant Ethiopijos, o kitos imperia
listinės valstybės tik laukia tos 
progos. Hitleris taipgi trokšta 
karo prieš Sovietų Sąjungą, ir 
užgrobti silpnesnių valstybių, 
tame skaičiuje ir Lietuvos, te
ritorijas.

Tai tokiose sąlygose Ameri
kos ir viso pasaulio darbo jau
nimas pasitinka savo dieną 
kovos prieš karą. Dėlto su pa
didinta energija jisai rengiasi 
ją apvaikščioti. Bet tai nėra 
vien jaunimo privilegija ir pa
reiga tos dienos apvaikščiųji-

rialistinio karo priešų stoti pe- 
tis petin su kovingu jaunimu 
ir žiūrėti, kad ši Jaunimo Die
na sudrebintų buržuazinį pa
saulį, kad milžiniškos ir disci
plinuotos demonstracijos dar 
kartą priverstų buržuaziją ati
dėti brolžudingą karą.

Didžiojo New Yorko ir prie
miesčių jaunimas šaukia di
džiulę demonstraciją šiandien, 
7 rugsėjo, 12:30 dieną, Union 
Square. Visi jauni, suaugę ir 
maži lai išsilieja banguojan
čiomis miniomis į Union Sq!

Šalin imperialistinis karas! 
Lai gyvuoja taika! Lai gyvuo
ja mūs taikos ir gyvenimo 
džiaugsmo trokštantis jauni
mas! Lai gyvuoja Tarptautinė 
Jaunimo Diena — diena kovos 
prieš imperialistinį karą!

Į SVARBIAS DISKUS!
JAS PIRMADIENĮ

Nemalonu Fašistams Pikietas 
Prie Italy Konsulato

Mussoliniui ir fašistų apaš- 
kaii_ talams šioje šalyje labai nema

nius ir suteikti demokratines l°nus 72 valandų pikietas prie 
laisves Lietuvos liaudžiai. Kaip j Dalijos konsulato. Per tris 

kad ir neatsiekę bendro dienas tūkstančiai darbininkų, 
inteligentų, profesionalų, ir vi

se ir už kongreso sienų už Lie-!80^ karo priešų dalyvavo pi- 
tuvos darbininkų reikalus, i kjete ir kas dieną įvyko susi- 

. taipgi už demokratiją-pačiam I r^nk^ma^ demonstracijos, 
kongrese. ’Trečiadienį, 11 v. naktį, įvy-
Delegatai pateikė interesin-1 kusiam susirinkime prie Times 

'gų skaitlinių ir faktų apie Lie-!^(luare dalyvavo tūkstančiai 
' žmonių, o iš mitingo keli šim- 

numaršavo 
pi-

Išvežiotojams Dubinsky Siūlo 
Pasiduoti Arbitracijai

DRG. BIMBA PADARYS 
ĮŽANGĄ DISKUSIJOM

Pirmadienio vakare, rugs. 9 
d., įvyksta “Laisvės” svetainė
je svarbiausios diskusijos, ko
kias tik galima būtų šiuo lai
ku turėti. Bus diskusuojama 
Komunistų Internacionalo pa
skutinio kongreso tarimai; o 
tai tokie tarimai, kurie palie
čia kiekvieno darbininko bei 
pažangaus žmogaus reikalus, 
vis tiek, ar jis būtu socialistas, 
katalikas, komunistas, tauti
ninkas ar demokratas ar repu- 
blikonas.

Diskusijoms pradžią-įžangą 
padarys drg. A. Bimba.

Komunistų Internacionalo 
Kongresas pravedė taką į pla
čiausią bendrą veikimą darbo 
žmonių, smulkiųjų biznierių ir 
pažangių inteligentų. Jis šau
kia juos visus ‘ į
frontą kovai prieš čia jau grę- duot, nes į nedėlią laiko išvažiuoja

i iš miesto. Atsišaukite bile laiku tar
pe 8 ryto ir 3:30 vai. po pietų.

J. Yuodvirshes, 141 Cumberland

Kalbėdamas 56-toj Naciona- 
lėj Negrų Baptistų Konvenci
joj, pereitą trečiadienį, Bronx 
Coliseum, kunigas Dr. L. K. 
Williams pasmerkė Italijos fa
šistų užsimojimą pavergti 
Ethiopijos žmones. Jisai šau
kė J. V. valdžią panaudoti sa
vo įtaką sulaikymui fašistų 
atakos ant Ethiopijos. Jis pa
reiškė, kad karas tarp tų dvie
jų tautų graso pasaulio tai
kai.

PRANEŠIMAS
GREAT NECK, N. Y.

’ Pirmyn Choras rengia paskutinį 
pikniką, kuris atsibus subatoj, 7 dt 
rugsėjo, Sabenkos svetainėje, 7:30 
Vai. vakare. Įžanga suaugusiems 40cj 
vaikams 25c. Kaip visuomet, taip if 
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.

PARDAVIMAI
Parsiduoda dar visiškai naujas for- 

nišius: 2 studio lovelės, 1 didelė kar- 
I petą, 3 lovos, miegamo kambario vi- 
i sas setas, kičino setaę, “ice box”, ir 

suvienytą mažo vaiko lovelė. Turi greit par-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—r8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
TeL Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

TeL Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ
; (DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
‘ • t. 9—12 ryte

1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TeL. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vakare

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

Si

jie, 
fronto, kovojo pačiam kongre-

tuvos ekonominę padėtį, dary
dami palyginimus tarp valstie- vai. naktį,

augštu vai-1 Pr*e konsulato sustiprinti
' kietą.

Mrs. Julia Koler, Amerikos

H čių, darbininkų, 
iždininkų ir buržujų gyvenimo.

•Šiurpu buvo girdėt, kaip Lie-
' tuvos gyventojus < 
tūkstančių kankina džiova,

desėtkais Revoliucijos Dukterų (DAR)
organizacijos .veikėja buvo

žiauri skurdo ir bado sanke- viena iš vyriausių Times Sq.
• » 4 4 41 • •leivė ir graso tautai išnaikini- mitingo kalbėtojų. ’ Tarp kitų 

mu. Ir daug kitų dalykų nu- kalbėtojų buvo Joseph North, 
švietė. Raportus turėtų išgirsti New Masses; Henry Ross ir 
kiekvienas Amerikos lietuvis. |Beth McHenry, novelistai; ir 

Rinkta aukos padengimuiĮ Albina Borrino ’ iš L’Unita 
lėšų ir Lietuvos politiniams ka- Operaia. 
liniams. Stambesnėmis sumo
mis aukojo sekami:

Arlauskas. Skuodis, A. Bal-|ordenas (IWO) ir tęsėsi stip- 
čiunas, V. Naskauskas ir K.irus pikietas per visą smarkų 
Jankaitis do $1; S. Vikunąs,!
K. Sasnauskas, F. Kazakevi
čienė, J. Benaitis, A. Zebonas, 
Petruškevičius, Sasna, O. Ma
linauskienė, Marčiukienė, P. 
Bieliauskas, A. Bepirštis, A. 
Bimba, Pranaitis, Varaškevi- 
čius po 50 centų; P. Fulton, J. 
Žilinskas, Brown, Levanas, 
Klimas, F. Bepirštis, Zablac- 
kas, Baltrėnas, Draugas, Biter- 
monienė, Repšys, Vinikaitis, 
Jotautas, Brolis, Byknys, Gai- 
tunas, P. Lengvinas po 25c. 
Aukas rinko Lazauskas, Vil- 
trakis, Mureika, K. Balčiūnas, 
Vilkaitė, Vasikoniutė, Sinkevi
čiūtė, Baltulioniutė.

Viso aukų surinkta $30.39.
Rep.

Ketvirtadienio pikietan pri
buvo Tarptautinis Darbininkų

lietų, kuris visą popietį pylė 
be paliovos. Sakoma, kad kon
sulato susiedai reikalauja iš 
ten prašalinti konsulatą.

Trys jaunuoliai, kurie buvo 
areštuoti antradienį ir per tei
sėją Burke padėti po $500 
kaucijos kiekvienas, tapo pa
leisti be kaucijos per teisėją 
Rosenman.

Vis daugiau sukniasiavių 
prisideda prie simpatijos strei
ko, paremdami 12,000 strei
kuojančių moteriškų drabužių 
išvežiotųjų (shipping clerks).

David Dubinsky, ILGWU 
prezidentas, pasiuntė oficialį 
laišką Apparel Shipping Cler
k’s Unijai, patardamas pasi
duoti arbitracijai. Jis siūlo 
tam tikslui sudaryti tarybą iš 
trijų, į kurią įeitų vienas nuo 
streikjerių, antras nuo bosų 
ir trečias “bešališkas”. Laiške 
pabrėžiama fabrikantų atsisa
kymas išpildyti darbininkų rei
kalavimus pasitarime su unijos 
viršininkais pereitą trečiadie
nį. . , . , . j • . , v

William Gomberg, išvežįo- 
tojų unijos sekretorius pareiš
kė, kad sveiko komitetas pa- 
dėkavojęs Dubinskiui ir suti
kęs priimti arbitraciją. Ta
čiau kiti komiteto nariai pa
sirodė nieko nežiną apie tokį 
laišką ir sutikimą.

Tuo tarpu tebevedamas ko
vingas pikietas ir policija puo
la streikierius. Aštrus susikir
timas įvyko ant W. 29th St., 
tarp 7th ir 8th Avenues, kada 
streikieriai ir simpatikai no
rėjo atimti nuo policijos areš
tuojamą streikierį William Ja
cobs.

siantį karą, prieš sprandą rie- 
čiantį fašimą, už demokratines 
teises, už pilietines darbiniu- j St., Brooklyn, N. Y., Apart. 3. 
kams laisves, prieš gyvenimo j (211-212)
bloginimą, o už jo pagerinimą, j —— ---------------------------------------
Tame Kongrese Komunistų m- i IŠRANDAVOJIMAI 
ternacionalas nustatė gaires, Į 
kaip didžiosios minios gali iš- ' 
vien veikti kovoj už svarbiau- ‘ 
sius savo reikalus, nežiūrint, 
ar kas būtų laisvamanis, ar ti
kintis, ir neatsižvelgiant į jo
kius politinius skirtumus.

Ar visiems yra aiški tų nu
tarimų prasmė ? O kuriems ta
tai aišku, ar jūs sutinkate su 
tokiais nutarimais? Jeigu ne, 
tai ką jūs siūlote daryti?

Visi, todėl, sueikite į šias 
diskusijas atvirai, laisvai, 
draugiškai pasiginčyti, vieni 
kitiems paaiškinti, klausimų 
pastatyti. .

Visiem atėjusiems bus" duota 
nevaržomai išreikšti savo nuo- 
monę.

Įžanga veltui, Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Visus kviečia
KOMISIJA.

5 gražūs kambariai, naujai išde- 
koruoti, $20.

Telefonas: Jefferson 3-2347.
(209-211)

: REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbt ant 

farmos, sąlygos $10 j mėnesį, valgis 
ir guolis. Atsišaukite sekamai: Mrs. 
Smith, 158 So. 5th St., Brooklyn, N.

(210-212)

Reikalinga senyva moteriškė pri
žiūrėti vaikutį 5i, metų. Darbo isly; 
gos tokios: Jei prižiūrėtų tik ketu
rias dienas į savaitę, tai ipokestis 
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)

( Reikalinga jauna mergina prie 
i namų darbo. Nereikės virti. Atsišau
kite greitai: A. Elfenbein, 182 E. 
57th St., Brooklyn, N. Y.

(211-212)

Brooklyno Draugijoms

Planuoja Streiką
Rinkimą Kampanijos 
Piknikas

Sekmadienio ryto 10 vai., į 
Piliečių Kliubo svetainėj, 80 ■ 
Union Avė., bus labai svarbi i 
lietuvių konferencija. <> Visos 
lietuvių organizacijos kviečia
mos atsiųsti po 3 ar daugiąu 
atstovų. Kur delegatų neišrin
ko susirinkimuose, ten valdy
bos turėtų paskirti atstovus.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėtu, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme (

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS

nuo 11 iki.l dienomis
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

ROBERT

HARMAN

LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

I Žemos
I. Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

I mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn. 

Specials nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.
• ■ , • v,i

Robert Lipton

su

701 GRAND STREET 
, BROOKLYN, N. Y. <’< 

Bet. Graham & Manhattan Avės.

Rinkliavų Dienos
Šiandien, sekmadienį ir pir

madienį, Komunistų Partijos 
Rinkimų Komitetas turi rink
liavą (tag days) rinkimų rei
kalams. Buržuazinės partijos 
gauna milionus iš milionierių 
stambiomis sumomis. Jie su
pranta, kad jų kandidatai ap
saugos jų interesus. Laikas ir 
mums suprasti, kad išrinkti 
darbin. kandidatai gins mūsų 
reikalus. Dėlto kiekvienas kla
siniai sąmoningas darbininkas 
turėtų dalyvauti rinkliavoje ar 
bent paaukauti pravedimui 
rinkimų kampanijos už darb. 
kandidatus. Dėžutės gaunamos 
visuose darbininkų centruose.

menesio, 
pastara- 

of Sign 
susirinki- 

komite-

Sainų (iškabų) tepliotojai 
planuoja skelbti generalį strei
ką toj industrijoj greitu lai
ku, gal apie 15 šio 
Rengiantis streikui, 
jame Brotherhood 
Painters Lokalo 230 
me, išrinkta streiko
tas iš 25 narių, taipgi išrink
ti ir visi kiti reikalingi komi
tetai. Tai bus pirmutinis jų 
streikas nuo 1926 m. Po ano 
streiko sąlygos buvo griežtai 
unijinės. Bet pasinaudodami 
krizių, pastaraisiais 
metais, bosai pradėjo 
skriausti darbininkus.

Norėdama išvengti
unija priėmė net $14.90 iki 
$10.50 nusimušimą, bet bosai 
pasirodė nepasotinami: dau
giau nusileido, daugiau reika
lauja. Dėlto dabar unija pri
ėjo išvados, kad kito kelio nė
ra pagerinimui sąlygų, kaip 
streikas.

keliais 
visaip

streiko,

Pleasant Bay Parkas 
ateinantį sekmadienį bus liu
dininku didelės sueigos, ko
kios . tikimasi, jei tik pasitai
sys subjuręs oras. Ten 'Darbi
ninkų Rinkimų Komitetas ren
gia pikniką, kurio .nauda bus 
finansavįmui kampanijos už 
išrinkimą darbininkų kandida
tų į įstafjįmdayystes ir.yald- 
vietes. ,Bųs .bo.lių gėmįai,; 
taipgi kitokio sporto bei meno 
programą ir, lenktynės. Priva
žiuojama IRT Pelhąm Bay li
nija iki Zarega Avė., o iš ten 
nuolat važinės busai iki 
niko vietos.

Tris sulaikė Deportacijai

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs gpiborystės pro
fesijoje ir Brooklyn© apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštytoms 

ir kitokioms parems 
Saukit* dieni ar n*kt|

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

pik-

Du Skandinavų Jūreivių 
Kliubo nariai, Arthur Herman- 
sen, Herman Wohfin ir Sigurd 
Michaelsen, Norvegų Kliubo 
“Ny Dag” narys, Brooklyne, 
tapo nugabenti į Ellis Island 
deportavimui pereitą savaitę. 
Juos nurodė deportacijos vir
šininkams Per Hauge, kuris 
nesenai su keliais kitais tapo 
išmestas iš Skandinavų Ap- 
šyiet.os Draugijos ir Skandina
vų. Darbininkų Lygos. Jis buvo 
išmestas už darbininkams ža
lingą opoziciją tose organizaci
jose. ■>

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Ąvenue 
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.

Burlesko Merginos 
Streikuoja

Kelios burlesko teatrų salės 
užsidarė * ketvirtadienį, kada 
merginos šokikės ir choristės 
sustreikavo. Jos reikalauja

daugiau algos, kaltindąmos 
savininkus, kad joms algas nu- 
kramtė iki verginių, mokė
dami dabar vos $21 už 84 va
landų darbo savaitę.} Streikie- 
rės yra narės Burlesque Artists 
Association.

Workers’ School— Register Now
Fall Term 1935—Courses for Workers

- I

Šiandien Visi Traukit į Jaunimo Prieškarinę 
Demonstraciją Union Sq., 12:30 V. Dieną

Principles of Communism 
Political Economy 
Marxism-Leninism 
Organization 
Negro Problems 
Trade Union Strategy 
American Labor Movement 
History of Russian Revolution

Historical Materialism
Decisions of the Seventh World

Congress
Revolutionary Journalism
Public Speaking
English
Russian

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

. N e n ormalųmat, 
Odos Išbčnmai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervu’ J&- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnšs Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų)* No

sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj JĮ 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS

From September 23rd to December 14th
35 East 12th Street., \ New York City

Telephone: Algonquin 4-1199

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irving PL 

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. 
O sekmadieniais 9 
I I^EŠ KALBAME

iki 8 P. M. 
iki 3 P. M. 
LIETUVIŠKAI
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