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IR PASMARKINI DARBININKU IŠNAUDOJIMĄ

ll ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kemša Socialistus

jų ' kunigų ir penkiolikos kitų raščio

Times” gi pagal tą, viešai naudojamų* tavorams iš-tė per valstybinį Maskvos ra-
Visus tris policija sma’rkiai dio pasak® kalb^ “Lietuvos pro- skleidžiamą, literatūrą tuo- negįot pasiūlė visus tuos Ui SrK *SS —- ■“ >««■

Angly Lakūnai Sibire
Anijai pirko 16 ha žemės, bažny-

■•A,

5

gė skarda. Dabar vėl statomi 
dideli tvartai ir parapijonys

WASHINGTON. — Ang
lijos atstovybės sekretorius 
Meksikoj H. Farquahr su 
savo lakūnu Fr. Bieler bu
vo priversti nusileist ties
Uelen, Sovietų Sibire. Jie-' 
du ketina tęsti kelionę apie 
visą žemės skritulį, taigi 
perlėkti ir per Sovietų šalį.

kaimiečiai 
policininkai. Oi tokius žy
gius kaimiečiai daro prieš

tų į miestus ir stodami, į riausybės organas “Izvies- Mussolini, 
misToj kovoj buvo užmušta 9 junga rems“ Tautų Lygos džio laikysis “sprendi-
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Kaip ūkininkai Duodasi > 
Išnaudot Klebonijai

Man išrodo, kad po Kauno 
kongreso mes turėsime naują 
posakį: “Nusivylė, kaip liau
dininkai Vitačiu, o social-demo- 
kratai—Augustu.’ ’

“Tihies” reporteris.Į

Prisilaižinėja.
Kur ALTASS Atskaitos?
Ar Jis Lėks?
Naujas Posakis.

R. M.

jant jiems uždarbius, įvedi
nėjant vis aršesnį skubini-

apsigynimo reika-neva už “valkatystę.”
Jau keli mėnesiai kaip 

Terre Haute veikia karo

DANBURY, Conn.—šios 
valstijos Darbo Federacijos! 

į tam ” tikras komitetas iš
siuntinėjo visiems organiza-1

Kaip jau buvo “Laisvėje” 
rašyta, valstiečiai tūkstan
čiais apgulė kelius, nepra- 
leisdami lauko ųkio produk-

aštriau i ^uvusi Wisconsin© Univer
siteto chemijos mokytoją.

remti Columbia Kompanijos 
streikierius. Jų streikas tę- 

Įsiasi jau 25 savaitės.

t

r
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PARYŽIUS. — Havas ži-'kančių finansų, augančio'visoj kampanijoj prieš žydų

tas raudonųjų sumoksiąs.” įįems
Tuo riksmu “Times” sten- lams. Tux0 b“ūdu valdžia ga- 
giasi nukreipti domę nuoJgs gaut 500,000 mulų, 100,- 

inir iMuic vemia naru |fašistinių piktadarių, kurie 000 kupranugarių ir 2,000
stovis, įvestas nuo visuotino . RAGELIAI, Rokiškio v. Pra- sprogdino komunistų rašti-
darbininkų streiko. Miesto ridėjus krizei, parapija klebo-'nę. 
darbo unijų centro vice-nre- žern^s> bažny-

ginkluotą kovą su policija. į tija” rašo, jog Sovietų Są-

ir | trys-keturi veiksmus, reikalingus sulai-

Pasak Smetonos “Lietuvos 
Aido,” kunigų “Draugo” redak
torius, p. šimutis, daugiausiai 
kalbų pasakė Lietuvoj ir Klai
pėdoj. Visose jis pylė vandenį 
ant Smetonos malūno. Pasiro
do, kad Amerikos klerikalai 
bando prisilaižinėti prie fašis
tų režimo Lietuvoj. Tūlą laiką 
jie neva kovojo prieš jį, bet da
bar, matomai, surado šiokį-tokį 
modus vivendi. O gal tai buvo 
tiktai vieno šimučio nusistaty
mas? Gal Lietuvos klerikalų 
nusistatymas yra skirtingas?

Trys dienraščio . “Laisvės” 
piknikai, — didieji piknikai — 
Maynarde, Brooklyne ir Phila- 
delphijoj — šiemet tūlais at
žvilgiais buvo geresni, negu pe- i 
reitais metais. Nelaimė buvo 
tiktai Conn, valstijoj. Ten blo
gi orai šiemet beveik visus di-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštio

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugsėjo (Sept.) 9, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

įkalinta Mergaitė, Norėjusi i SUGRIUVO LIETUVOS MINISTERIJA; i P lr”l“ * “AL J L ” I PASKIRTA PENKIŲ ŠALIŲ KOMISIJAPaslėpt Žydišką Savo Kilmę .rmniA vriT.ri - „ 9 i Pakele j Akademikus I m 1™ t - w niT t <

BERLYNAS. — Viena 
žydaitė raštines tarnautoja 
ištrynė iš savo tėvuko met
rikų žodį “žydiškos” tiky
bos, o jo vieton įrašė “evan- 
geliškos.” Tuom norėjo pa
slėpti žydišką savo kilmę, 
idant pasilaikyt darbe. Už Į nių agentūros koresponden-1 krizio ir masinio kaimiečių ’ tautą. 
tai_ji nuteista 4 mėnesiam i tas iš Kauno rugs. 6 d. pra-,išsi judinimo prieš fašistui 1 r o 1 n 11 1 • j • 1 I

Valstiečių Sukilimai, Finansų Nupuolimas ir Kt. Fašistų 
Valdžios Vargai Privertė Pasitraukt Tūbelio Kabinetą

BERLYNAS. — Hitleris 
paskyrė Teisių Akademijos 
nariu Julių Streicherį, ar
šiausią kurstytoją pogro
mų prieš žydus. Streicher 
yra vyriausias nazių vadas

Valdžia Kalta už Žuvimą
džiuosius musų draugų vasari- 442 Buvusią Kareivių

“Kiek dabar išviso suplau- 
*• kė į ALTASS pinigų?” klausia 

manęs keli asmenys Maynarde, 
Mass. (rugs. 1 d.) “Negaliu 
atsakyti,” aiškinau jiems, vir
šininkai neskelbia atskaitų.

Taigi, ar nebūtų galima ma
tyti vėliausias ALTASS atskai
tas? įdomu juk ir tai, kiek iš 
Lietuvos ALTASS gavo pinigų. 
Sugrįžę iš Kauno mūsų delega
tai sako, jie girdėję ten, kad 
net keletą tūkstančių dolerių 
tapo pasiųsta iš Kauno Chica- 
gon “antrajam lėkimui.”

i nešė, jog atsistatydino Lie- politiką.
I tuvos ministeris pirminin
kas Juozas Tūbelis ir visas 
jo ministerių kabinetas.

Prez. Smetonos pakvies
tas, generolas Čaplikas, pa
sak to pranešimo, sudarė 
naują ministerių kabinetą.

Tūbelio ministerija gyva
vo nuo pernai birželio 12 d.

Reikia suprast, kad Tūbe
lio ministerių kabinetas pa- augštus mokesčius valdžiai 
sitraukė del vis labiau krin- ir prieš nesvietiškai žemas 
kančio šalies ūkio, smun- ūkio produktų kainas.

MIAMI, Fla. — Bedarbių 
ex-kareiviu stovyklose Ma- 
tecombe Key per viesulą - 
audrą buvo prigirdyta 442 
pasaulinio karo veteranai. 
Dabar jų lavonus valdžia 
stengiasi kuo greičiausia su
deginti; sako, bijanti, idant 
nepasklistu cholera ar kitos( 
limpamos ligos, bet tikrovė-|------------- ;-------------------------------- 1-----------------------------

žuvusių skaičių. ““L ROOSEVELT DUODA “ATSIKVtPT” KAPITALUI
Floridos valstijos proku

roras G. A. Worley kaltina 
Roosevelto valdžią už kri- 
minalį apsileidimą. Jis sa
ko, kad Washington© ponai 
turėjo laiko pašalinti tuos 
ex-kareivius iš ruožo, \ 
kurį buvo žinoma, kad 
siaus viesulą; bet Roosevel
to valdininkai nieko nedarė 

|kad apsaugot jų gyvybę. O 
'^eis ne visų mėgiamas šiurkštus dabar jie patys neva “tyri- 

rūdenėlis. Su tuo kyla klausi- neja.” 
mas: ar šiemet įvyks “antrasis -— -----------------
skridimas?” Man išrodo, kad £onn IJnijistai Balsuoja 
jis dar gali įvykti, jei tiktai lė-1 , D ..
kikas ir t(skridimo^ ruošėjai to j DarDO f artlJOS MaUSimą 
norės. Reikia žinoti, kad 1929 ‘
metais Sovietų lakūnai atlėkė iš 
Maskvos į New Yorką patį ru
denį.

v Vasara baigiasi, o “antrasis 
skridimas” dar vis tebestovi, 
kaip stovėjęs, taip sakant, len
tynoje. Vaitkus tebegyvena Co
ney Islande. Greit ir čionai 

.pasidarys blogas oras, nes at-

HYDE PARK, N. Y. — mą, ilginant darbo valandas 
Roy Howard, leidėjas ilgos ir t.t.
Scripps-^Howard laikraščių I Sykiu Roosevelt giriasi, 

per į eilės, parašė prežidentui kad jis su savo .politika pa- 
Rooseveltui laišką, jog dau- gerinęs biznį (^įprantama, 
gelis biznierių, yra nusigan-itik stambųjį), ijr sako, kad 
dę, kad Rooseveltas toliau' nors “dar turime bedarbę,
nevaržytų jų, biznio; todėl 
ir buvusieji ’ Roosevelto rė
mėjai iš biznierių tarpo vir
sta jo priešais. Jie' nėpaten- 
kinti buvusiais NRA var
žymais ir naujais taksais, 
įsako Howard.

I Į tą nusiskundimą Roose- 
veltas padarė pareiškimą 

_____ __ j laikraščių atstovams, kad 
Icijos lokalams blankas bal-'^s du°s bizniui ‘laiko atsi- 

Kai del ALTASS atskaitų,' suo^. ar ,ųe pritaria įkūri- • kvėpti,” reiškia, be jokių 
tai man rodosi jos galima: pa-| mui’Darbo partijos. Ką tik ' apribojimų leis didiesiems 
skelbti nors Vaitkus ir nelėktų. , Connpcticut Federa-1 kapitalistams išnaudoti ma- 
Kodel gi nepatenkinti aukoto-. 1Y7K^S Connecticut reaera , t katras6 H C11OS suvažiavimas uzgyre sės ir grobti, kick

_____  tokios partijos organizavi- įkabina, bloginant darbo są- 
ir Marika ma šiol valstijoj. lygas darbininkams, kapo-Draugai Abekas ir Mažeika mą Šioj valstijoj, 

dabar važinėja su pranešimais 
apie Kauno kongresą. Jie įdo-| 
mių dalykų pasako apie esamą 
Lietuvoj santvarką ir paties

. kongreso eigą. Reikėtų, kad 
jų pranešimus-raportus girdėtų 
kuodidžiausias skaičius lietuvių. 
Rengėjų pareiga garsinti mi
tingus kuoplačiausiai. Kur ran
dasi lietuviškos radio valandos, 
vertėtų ir per radio pranešti vi
suomenei apie mitingus.

VIENOS DIENOS STREI
KAS PRIEŠ BRANGE

NYBĘ
CLEVELAND, Ohio. — 

500 moterų ir vyrų susirin
kę Hungarų Jaunuolių sve
tainėj nutarė paskelbti vi
suotiną vienos dienos strei
ką prieš mėsos brangumą, 
reikalaudami numušt jos 
kainą 20 nuošimčių.

AUDROJ ŽUVO 1,000
Miami. — Pranešama, kad 

viesuliška audra bus užmušus 
iki 1,000 žmonių Florida Keys. 
Tarp užmuštųjų esą 550 ex- 
kareivių pašalpinėse stovyklo
se.

Sovietai su Tautų Lyga „ 
Prieš Italijos Karą

MASKVA. — Sovietų vy-

TAIKYTI ITALIJA SU ETHIOPIJĄ
Mussolini Noroms-Nenoroms Sutiko su Ta Komisija, bet Jis 

Nežada Skaitytis su Jokiais Jos Nutarimais
GENEVA.—Tautų Lygos Anglų atstovybė parsigabe- 

Taryba rugs. 6 d. paskyrė1 no tris pilnus kareivių trau- 
pagelbinę komisiją svarsty-1 kinius iš Indijos. Prie tų 
mui kivirčo tarp Italijos iri traukinių ištolo neprileido 
------ ^Jos. Komisijon įei-1 laikraščių reporterių. Kar
na atstovai Anglijos, Fran- Į eiviai buvo įšmugeliuoti į 
cijos, Ispanijos, Lenkijos ir Addis Ababą nakties tam- 
Turkijos. soj laike lietaus, idant gy-

Su tuom, pagaliaus, sutiko 1Yentoįa\ t° nepastebėtų.
- - •, kad ir nenoro- f m°nes« . ldo(. ka bos-

mis. Bet jis neduoda žo. I kad vietoj 125 leistmų kar-
eiviu anglai parsigabeno

,1,200., . T ... - , ‘ |mo, kokį komisija galės pa-,
kymui Italijos nuo karo daryt delei Italijos ir Ethio-!
pries Ethiopia. “Izviesti- pijos; Mussolini pasilieka hala; MnrJ Išvarvi 
ja sako, tai bus daroma “iajSVas rankas” elgtis su Hull loVdlyl 
prieš Italiją ne todėl, kad ji Ethiopiją taip, kaip jam pa-!
yra fašistų valdoma, nes tinka.
Sovietai nesikiša į vidujinę Italijos delegatas baronas 
kitų šalių santvarką. Sovie- p. Aloįsi vgi apleido Tautų

Tautų Lyga vien tuo tikslu, tik atėjo Ethiopijos atsto-,^s.

ką. ■ • w-ifi
17 “KOLEGIJŲ’’ NETUR
TINGIEM STUDENTAM
NEW YORKO valstijoj 

žadama įsteigti įvairiuose 
miestuose 17 “kolegijų” stu
dentams, neturintiems lėšų 
lankyti tikrąsias, augštesnio 
mokslo įstaigas. Tos “kole
gijos” bus palaikomos iš fe- 
dęralio pąšalpinių darbų 
fondo. , .

i ROMA. — Pusiau-valdiš- 
tų Sąjunga bendrai veiks su Lvffos Tarvbos1 nosėdi kain ^as Italijos fašistų laikraš- 
m--x-: T7y- ’ - ____ \ _ L-J “Azione Coloniale” ši-
kad apsaugot pasaulinę tai- ivas Tecle Hawariate. “jam. argumentuoja su Ang- 
I/O 7,wr| . no QoL-n V ori A n rrl oi nria.

Anderson, South Caroli
na. — Teisman statoma 24 
asmenys ryšyj su nušovimu 
vienos streikierės laike su
sikirtimo tarp skebų ir Pel
zer audyklos streikierių.

TERRE HAUTE, Ind. — 
Kaip tik buvo panaujintas 
streiko pikietas prie Colum
bia Enameling and Stamp
ing Kompanijos, tuoj aus li
ko antru sykiu areštuotas 
Powers Ęąpgood, nąrys. So-

EXTRA!
HITLERIS VĖL PROTES

TUOS AMERIKAI
BERLYNAS. — Hitlerio

valdžia ruošia protestą Am- .... _ - r.. n-ii -• •.rlkai prieš įta.įta, ““S

vėliavos nuo Vokietijos lai-i^įį™ ;U. 
vo “Bremen,” 
prieplaukoj. Juo 
rengiasi Hitleris protestuot 
Rooseveltui del to, kad ma
gistratas teisėjas Brodsky, 
juos paliuosuodamas, pasa
kė, kad nazių laivas “yra pi
ratų” (jūrų plėšikų) laivas, 
o ių vėliava yra juoda pira
tiška vėliava.

šeštas dalyvis vėliavos nu
plėšime yra laikomas toles
niam teismui tik už tai, jog 
turėjęs metalinius krump
lius; kuriais apdaužęs New 
Yorko policijos detėktvvą, 
gynusį naziųs, o nė už Hit
lerio vėliavos plėšimą. |

bet ji nuolat eiha mažyn.”
Kas liečia bedarbės ^‘su

mažėjimo.” tai vra grynas 
blofas. Nes Visos > Šalies 
Pramonės K o n f e r encijos 
Taryba, Amerikos Darbo 
Federacija, Al. Hamilton 
Institutas ir kt. skaitlinėmis 
įrodė, jog 1934 m. liepos 
mėnesį Jungtinėse Valstijo
se buvo daugiau bedarbių, 
negu 1933 m. spalio mėnesį.

Pats gen. Johnson, buvęs 
NRA galva, rugs. 6 d. kal
bėdamas Advokatų Sąjun
gai French Lick’e. Indianoj, 
dejavo, jog nedarbo klausi
mas dabar pasidarė sunkes
nis negu bet kada pirmiau.

mat, “peržema” dalyvaut JPa* Sako, kad Anglai prie- 
sykiu su Ethiopų atstovu. l?Jn.asi .Italijos įsigalėjimui 

Viršminėta penkių narių Ethiopijoj, nes tuomet būtų 
komisija buvo vienbalsiai PavoJus Anglijos^ kolom- 
užgirta, tik Italijos delega- 3°P1S is Italų pusės. Jeigu 
tas susilaikė nuo balsavi- taip, tad Anglija turi pasi-
mo.

Ar ši komisija turės ko
kią tikrą galią? Į tą klau
simą vienas jos narys atsa
kė: “Ji rimtai stengsis at
rast, ar galima bus išlaikyt 
taiką.” Pagelbinė komisija 
galės patart Lygos Tarybai 
žingsnius prieš karo pavo
jų. Gal bus reikalaujama, 
kad Italija nepradėtų karo 1 
veiksmų, kol tęsis svarsty-! 
mai.

Lėktuvo Bomba Užmušė 
Penkis

ABOTTABADE, Britiš- 
koi Indijoj, snrogo bomba, 
beimant ją iš karinio lėktu
vo; užmušė tris Anglijos Tarptautinė Unijų Federa- stoja 
kareivius ir du pašaliečius, I 
ir sužeidė 30 žmonių.

Išsprogdinta Bomba Detroit 
Komunistų Raštinėje

Francijos Valdžia už 
Ethiopijos Pavergimą
PARYŽIUS. — Iš gana 

i pasitikimų šaltinių prane
šama, jog Franci jos minis
teris pirmininkas Lavai 

už karišką Italijos 
cija Remia Taiką |kontrole ant Ethiopijos; bet 

GENEVA. — Pildantysis itas .reiškia Ethiopijos p- 
Komitetas T a r p t a u tinęs įvergimU- 
Darbo Unijų Federacijos | Francijos žmonės prieš 
priėmė vienbalsia rezoiiuci-; Mussolinio Karą

i. GENEVA. P„ 
Lygos įstatus, „.t tarpiau- į- •«»p’’J” ’,,į«” 
tinę ginkluotą jėgą, idant 

i su turėt Italiją nuo karo

i ,
Iškeisti 6 Lietuvos Komuni

stai Iškilmingai Priimti
Maskvoj

KAUNAS. — Gautais prane
šimais, “Lietuvos' žinios” rašo, 
jog Maskvoj buvo iškilipingai

DETROIT. Mich. — Rug
sėjo 6 d. vidurnaktyj prie
menėje raštinės Komunistų 
Partijos East Side sekcijos . v . .. 
trūko bomba. Ją, matvt,,Prles kopiją, 
nadėio fašistiniai gaivalai.! Naujas Ethiopų Atsišauki- 
Bomba pramušė skyl£ grin-1 mas į Tautų Lygą 
dyse netoli durų į raštinę, j ąt)T)tq A R AB A _ Fthi-
Tai jau antra bomba tos;
sekcijos centre per sesis me-1 Sela?gie rugg 6 d vgl atsi.ikaro prieš Ethiopiją.
Anabar bombai trūkus■'ŠaV,k'? ž Tautų Lygą’ kad, i Pranešama, kad Lavai, 

Dabar nomoai truKus, prlĮel-s£ų Raro tarp Italijos 
, ir Ethiopijos; • -
| Ethiopų Gyvuliai Karui .

ADDIS ABABA. — savi-

1 d., atvyko delegacijos nuo 
fašizmo ir karo priešininkų 
organizacijų ir nuo pasauli
nio karo veteranų. Jos rėl- 
kalavo, kad Franci jos val
džia darytų rimtų žingsnių, 
idant sulaikyt Italiją nuo

..................................sutikti M. Chodosaitė ir penki 1 tuojau, prigūžėjė' “raudono- 
erikai prieš paliuosavimąĮ?1^^1^.^^^^^11^^^ kiti Lietuvos, komunistai, ku- jo skvado” policijos, o su ja į 
penkių žmonių, kurie daly-......................................................riuos Sovietai iškeitė ant. dvie- ir Hėarsfo fašistinio ' laik-1

jų kunigų ir penkiolikos kitų raščio “f _ xxx^xxxjtxx. __  »c*vx-
okietijos LeTna Vernon nepalankių'Sovietams lietuvių. Jie grobė komunistų lape- niAai visų dramblių (slo-
New Yorko , . Ll’TT. tt._i__ ’ Tą pačią .dieną drg. Chodosai-i liūs ir kit^, literatūrą. n‘ \ kupranugariu ir mu-

zidentas M. Schafer atsišau- ±ULkJ!bo^uLstog“.!?ide”;
kė į visus darbininkus stoti1
į kovą UZ pilietiškų laisvių ' vargSta veždami akmenis ir ati- i Berlynas. -— 
sugrąžinimą^ ir finansiniai duodami klebonijai paskutinius. džia 

centus.
privargo iki privežė akmenų ir. ųų. 
aptvėrė didelius kapus. I bus

500,000,000 MARKIŲ 
GINKLAVIMUISI

Hitlerio val- 
išleidžia 500,000,000 

Prieš metus parapija; markių valstybės paskolos bo- 
Gaunanii už juos' pinigai 
naudojami ginklavimuisi.

slonių.
Anglija Slapta Įgabeno Bū
rį Savo Kareivių j Ethiopų

Sostinę
ADDIS ABABA. — Ethi

opijos valdžią buvo leidus 
Anglijos ątą£pvybei parsi- 
traukt 125. kareivius delei 
tos įstaigos apsaugos. Bet

todėl, buvo priverstas pasa
kyt Italijos atstovui baro
nui Aloisi, jog Franci ja to
liau negalės remti Italiją 
prieš Ethiopiją, , j eigų Ita
lija nedarys jokių nusileidi
mų linkui taikos, nes sunku 
bus Francūzų valdžiai atsi
laikyti prieš galingą spau
dimą savo minių, reikalau
jančių taikos.
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Amerikos Prekyba su Sovietų 
Sąjunga ir Priekabiai

Pereitais metais Jungtinės Valstijos 
k liepos mėnesį viso į užsienį išvežė už 

$161,672,085, o 1935 metais per tą pat 
laiką—už $173,371,158. Reiškia, išveži
mas paaugo. Bet svarbiausiai tai preky
ba padidėjo tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų.

1934 metais liępos mėnesį į Sovietų Są
jungą buvo išvežta už $1,404,705 tavorų, 
gi 1935 metais tą pat mėnesį jau /svežė 
už $5,520,370 vertės. Praeitais metais iš 
Sovietų Sąjungos liepos mėnesį į Jungti
nes Valstijas buvo įvežta už $1,472,903, o 
1935 metais iš ten įvežė už $2,073,602 

S vertės. ! 4*0*
Taigi, kaip matome, tai tarpe Sovietų 

Sąjungos ir Amerikos biznis smarkiai 
paaugo, šiemet Sovietai jau užsakė 
Jungtinėse Valstijose už virš $25,000,000 
įvairių tavorų. Nereikia nei kalbėti, kad 
tie Sovietų užsakymai tūkstančiams ir 
gal dešimtims tūkstančių Amerikos dar
bininkų duoda darbą. Jeigu ne Hearsto 
ir kitų darbininkų neprietelių nuolatinis 
Sovietų šalies šmeižimas, niekinimas ir 

' Roosevelto valdžios priekabiai, visokios 
protestų notos, tai aišku, kad biznis tar
pe šių dviejų šalių dar daugiau plėstųsi.

Hearstas savo didlapiuose šaukia už 
diplomatinių ryšių nutraukimą su Sovie
tų Sąjunga. Jis rašo, kad ir be draugiš- 

- kų ryšių buk vis tiek Sovietai pirks Ame
rikoje prekes. Tą kvailą išvadą remia 

• tuom, kad keli metai atgal Sovietai pirko 
dar daugiau Amerikoje, tavorų, nors ir 
neturėjo diplomatinių ryšių.

Bukesnio protavimo ir negali būti, 
kaip šis Hearsto ir jo pakalikų. Jeigu 
Sovietų Sąjunga seniau pirko ir neturė
dama diplomatinių ryšių, tai tik todėl, 
kad tada savo industriją nebuvo išplė
tus, tada pirko bile kur, nes reikėjo So- 

. vietų šaliai mašinų. 1930 metais Sovie- 
v tai vien traktorių iš Amerikos pirko virš 

32,000. Bet ar perka dabar traktorius? 
Ne. Kodėl? Todėl, kad Sovietai turi 
didžiausią traktorių gamybą pasaulyje. 
Jie jau 1934 metais savo šalyje pasigami
no 90,776 traktorius. 1935 metais dar 
daugiau jų pasigamins. Dabar Sovietų 
Sąjunga yra ne ta, kokia buvo keli metai 
atgal. Dabar ji industriniai, kaip ir po
litiniai pilnai nepriklausoma nuo kapita
listinių šalių. Dabar ji tik tada ir tik su 
ta šalimi plečia savo prekybą, kuri yra 
draugiškuose santikiuose, kuri perkasi 
sau reikalingus tavorus Sovietų šalyje.

Rodosi Hearstas ir kiti kietakakčiai 
’ gerai galėtų pasimokinti iš Sovietų Są

jungos ir Vokietijos prekybos reikalų. 
Kol Vokietijoje buvo buržuazinė valdžia, 
palaikė draugingus santikius su Sovietų 
Sąjųųga, tai Vokietija gaudavo daug už
sakymų iš Sovietų šalies. Bet kada Vo
kietijoje įsigalėjo Hitleris, pradėjo ruoš
ti karą prieš Sovietų šalį, visaip ją me

nkintų daryti visokias provokacijas, tat 
nepaisant, kad Hitlerio valdžia yra pa
skydus 100,000,000 markių Sovietų kredi
tam^, (apmokėjimui 75 nuošimčių savo 
biznieriams už duotas prekes Sovietams 
kredite, jeigu Sovietai jiems neatmokė
tų),, bet vis tiek Vokietijos su Sovietų 
Sąjunga prekyba sumažėjo.

Daugiau negu aišku, kad Hearsto nuo
latiniai melai, niekinimas Sovietų Sąjun
gos, admirolo Stirlingo karo provokaci
jos straipsniai prieš Sovietus, tūlų kong- 
resmanų ir senatorių nesuvaldomos bur
nos, kurie Sovietų šalį vadino ^žmogžu
džiai^,” nuolatinės priekabės prie darbi
ninkų tėvynės—visa tai blogina Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Valstijų reikalus 
ir kenkia bizniui tarpe šių dviejų šalių.

Jau ir dabar stambūs šios šalies biznie
riai garsiai sušuko, kad Roosevelto ir 
Hull nepamatuoti protestai prieš Sovietų 
Sąjungą, primetimas jai apkaltinimų 
už revoliucinių darbininkų veikimą kla-
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§ių kovoje kenkia bizni ui. Ir tas taip yra. 
, .Darbininkų pareiga daryti spaudimą 
nestik į valdininkus, kad jie mestų savo 
provokacijas prieš darbininkų ir valstie
čių valdomą Sovietų Sąjungą, bet taip 
pat prieš Hearstą, skelbiant boikotą jo 
laikraščiams, kaipo karo kurstytojams ir 
melų šaltiniams. '

Sovietą Sąjungos Nauji Atsiekimai
Soviętų Sąjunga 1933 metais pasigami

no $100,000,000 vertės aukso. Ir tai jau 
buvo virš du kartus daugiau, kaip prieš 
karą pagaminama. 'Šiemet prie aukso 
gaminimo Sibire ir Centralinėje Azijoje 
dirba virš 100,000 darbininkų, šių me
tų aukso gamyba suteiks šaliai virš 
$400,000,000 vertės aukso. Tuojaus So
vietų Sąjungos aukso rezervas sieks 
$1,500,000,000 vertę. Tas daug šaliai 
reiškia ir sutvirtins jos prekybą.

Kartu atėjo žinios,' kad Ukrainoje, 
Kaukazijoje, Pavolgėje ir eilėje kitų So
vietų Sąjungos kraštų jau baigta'suva
lyti javai. Derlius buvo geriausias. Ki
tur eina prie pabaigos su valymas jdvų. 
Šiemet Sovietų Sąjunga galės apie 
2,500,000 tonų kviečių parduoti į užsienį.

Sausio 1 dieną, 1935 metais Sovietų 
Sąjunga turėjo 278,400 traktorius su 
4,460,600 arklių jėga. Šiemet jau davė 
Sovietų industrija 47,978 naujus trakto
rius 964,224 arklių jėgos. Kombainų kie
kis pakeltas nuo 29,375 iki 49,155. Tų 
mašinų pagelba jau iki 1 d. rugsėjo bu
vo nuvalyta javai nuo 183,572,500 akrų 
laukų, kas sudarė 87 nuošimčius visų pa
sėlių.

Visos kitos industrinės darbo šakos 
smarkiai paaugo, lyginant jų gamybą 
su pereitų metų gamyba. Darbininkų 
algos pakeltos, o daugelis pragyvenimo 
reikmenų atpigo, nes daugiau produktų 
pagaminama, geriau jie pagaminami, to
dėl, kad šalies darbininkai geriau išmo
ko valdyti mašinas.

Taigi, kada kapitalo šalyse vis labiau 
vargsta darbininkai, valstiečiai, smulkūs 
biznieriai, inteligentai, visokį profesiona
lai, o tunka tik piaža saujele kapitalistų, 
tai tuom kartu Sovietų Sąjungoj b ’su 
kiekvienu menesiu vis'atlekiama'nauji 

■ laimėjimai, pasisekimai, kiltie naudą'hė- 
ša ne atskiriems ašmehimš, bet' yišai dir
bančiąja! šalies visuomenei.’ ' 1 ' ■
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Drg Krumbein Paliuosavimas
Draugas Charles Krumbeinp buvęs Ko

munistų Partijos Antro Distrikto orga
nizatorius, jau apie 7 mėnesiai laikomas 
Northeastern Federal Penitentiary ka
lėjime, Lewisburg, Pa. Jis neva nuteis
tas 18 mėnesių kalėjimo už neatsinauji- ' 
nimą pasporto, kada buvo užsienyje. Už 
tokius “prasikaltimus” tūkstančiams kitų 
Amerikos piliečių nei plaukas nenupuo- 
la. Jis nuteistas ne už tai,, bet už revo
liucinį darbininkų tarpe veikimą. Pas
porto dalykas buvo tik priekabė kapita
listinei valdžiai.

Trys kongresmanai : O’Day iš Caroline, 
Vito Marcantonio iš New Yorko ir Mau
ry Maverick iš Texas valstijų ir taipgi 
du senatoriai: Robert La Follette iš Wis- 
consino ir Burtor K. Wheeler iš Montana 
pasirašė prašymą, kurį įteikė Roosevel- 
tui, reikalaujant, kad Charles Krumbein 
būtų paliuosuotas.

Darbininkų organizacijos privalo siųsti 
protestus paliuosavimo boardui ir reika
lauti, kad drg. Ktfumbein būtų; išlaisvin
tas. Protestus siųskite sekamu antrar 
šu: United States Board of Parole, De
partment of Justice, Washington, D, C., ! '-f1** —1 "*'» * M W—W*.

Tvirtas Balsas užlaiką
Nachališkiausįai ęlgiąsi fąjšistįnė, Ita-, 

lija klausime Abyssinijos. Tautų Dygė
je pareikalavo išmesti Abyssiniją (Ethįpr. 
piją) arba Italija pasitrauks iš Lygos, 
nes jį būk negali gidėtą būti tųkio^ neci
vilizuotos, nekultūrinės šalies, kaip Aby- 
ssinija. Žinoma, kad. čia daugiau niekąs, ( 
kaip bjaurus fašistų pridengimas jų, ka
ro pradžios prieš vienatinį neprigųlmin- 
gą negrų kraštą Afrikoj.

Prieš tokį Italijos už reiškimą griežtai 
išstojo Sovietų Sąjungos atstovas drg. 
Litvinovas. Jis savo, kalboje nurodė, kad 
Italijos žygiai grūmoja karu visam, pa
sauliui. Taipgi, kad niekas Tautų Lygo
je neturi pamato kitas šalis diskriminuo
ti del jų vidaus tvarkos, kultūrinio atsili
kimo, odos spalvos ar kitų priežąsčių. 
Drg. Litvinovas užreiškė, kad ginklų pa
gelba negalima kultūrinti kitas tautas, 
kad tam yra kitokios priemonės. Litvi- 
novo pareiškimas yra tvirtas balsas už 
taiką.

Iš Kauno Kongreso
Darbininku Delegacija Buvo Pas Smetoną su 14,000 Pa
rašą. Reikalavo Paliuosuoti Revoliucinius Politinius Kali

nius ir Demokratinių Teisių; Lankėsi Pas Darbininkus 
Fabrikuose

Penktadienį, 16 d. rug
pjūčio darbininkų delegaci
ja su 9 vaikais, kurių tėvai 
randasi kalėjime, nuvyko 
pas prezidentą Smetoną ir 
ten įteikė 14,000 parašų iš 
Jungtinių Valstijų Ameri
kos, Kanados ir Brazilijos, 
reikalaujant antifašistinių 
kalinių .paliuosavimo, jų 
būklės pagerinimo, šnipų iš 
,jų tarpo prašalinimo ir de
mokratinių laisvių Lietuvos 
darbo plačiosiom masėm.

Delegacija jau buvo bu
vus net du kartu pas Sme
tonos leitenantus, kurie sau
go jį buvusiame caro guber
natoriaus name. Norėta 
gauti audiencija įteikimui 
viršminėtų su parašais rei
kalavimų. Bet jojo sargai 
Šliogeris ir kiti visaip išsi
sukinėjo: “Prezidentas už
imtas'. Nėra namie. Pašau
kite, ponai, ryt per telefo
ną.” Darbininkų delegacija 
suprato Smetonos ir jojo 
leitenantų manevrus, kad 
įteikimą tų reikalavimų 
nustūmus po kongreso arba 
visai nedasileidus įteikti. 
Todėl darbininkų delegatai 
suplanavo kitokį įteikimo 
būdą su pagalba Kauno 
darbininkų. Kauno darbi
ninkai parūpino, suorgani
zavo būrį vaikų, kurių tė
vai yra nusmerkti ilgiem 
metams kalėjiman, kurie 
kovęjo ir‘ oi*ganizav,o darbi
ninkus į kovą už geresnę 
būklę Lietuvos vargdienių.

Vaikučiai pribūna pas
kirtoj vietoj ir su jais dar
bininkų delegacija neša pa
rašus pas Smetoną. Pribu
vę į jo namą, kuris apves
tas mūrine tvora, prie jos 
sustojęs visas būrys nusi
ėmė paveikslą. Po tam, ne
siklausė “sargo” prie var
tų, bet tiesiai ėjo į prezi
dento Smetonos palocių. 
Čionai mus Smetonos leite-! 
nantai sutiko, kaipo Ameri
kos delegatus, atėjusius 
pasveikinti lietuvių tautom 
“vadą.” Vienas jų puolė 
prie vaikų, sakydamas: 
“Sveiki; sveiki, svečiai ame
rikiečiai, kaip jūs gražūs, 
oi, kaip aš jus myl...”, bet 
išgirdęs žodį, kad • čia ne 
aųierikiečių vaikai, bet Kau
no darbininkų, kurių tėvai 
yra atimti nuo jų ir pūdo
mi kalėjimuose, sargas, 
kaip perkūno trenktas, smu
ko į Smetonos kambarį. Po
nas Šliogeris, pasilikęs (ki
tas Smetonos sargas); ėmė 
mikčioti: “Ponai, ponai, 
kam tię vaikai dabar... po-

- naiį taiį kas kita, * galima 
kalbėti, bet kam* tie vai
kai...” Delęgacijai toliaus 
reikalavo, matyti Smetoną.

Darbininkų delegatai per
skaitėme garsiai, taip kad 
girdėjosi net lauke, p. Šlio
geriui savo parašų reikala
vimus, taipgi delegacijos 
pareiškimą ir Kanados 
Draugijų atskirą reikalavi
mą Smetonai ir pridūrėme, 
kad tas viskas būtų įteikta 
prezidentui tuojaus.

Darbininkų delegatai aiš
kiai suprato, kad Smetona 
nebuvo užimtas, girdėjo mū
sų skaitytus reikalavimus 
ir kaip žiurkė klausėsi, bet 
bijojosi pažiūrėti į tuos rei
dus vąikų^ kurių duonda
vius atėmęs nuo jų ii’ kan
kina uždąręs kalėjimo ur
vuose. Darbininkiški užsie
nio delegatai jaute, kaip 
Smetona baimėj nervavosi, 
nežiūrint, kad skyrė mus 
nuo jo kambario siena. Iš
eidami pasakėme leitenan
tui Šliogeriui: “Pone, mes 
norime nusiimti paveikslą 
visų mūsų prie prezidento 
namo durų”. Atsakymas iš 
jo atėjo po palaukime: 
“Hm, ponai, galite...” Nu- 
sitraukėm paveikslą, ant
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tai, paklausėme jų ar jie | 
rinko delegatus pasveikini
mui kongreso? ~

“Taip! bet jie raportavo 
mums, kad jų neprileido 
kongresan pasveikinti”, bu
vo jų atsakymas.

Tuomet mes patarėme į 
juos savo žodį. Paminėjome 
Amerikos darbininkų be
darbių kovas, kaip jie kovo
ja už pašelpą ir daugely j 
vietų laimėjo. Patyrėm, kad 
jie turi dirbti su savo įran
kiais: špatais ir pikiais. 
Mes jiems sakėme: “Drau
gai ! Jūs turtingesni už mus 
užsieniečius. Jūs savo turite 
įrankius, kurie gali būt ge
rais ginklais padėjimui iš
gauti geresnių sąlygų ir ap
sigynimui nuo policijos už
puolimo...”

Tuos žodžius tariant te
ini j ome į jų veidus. Jų vei
duose tarp suakmenėjusių 
vargo raukšlių tryško spin
dulėlis šypsos ir akys rodė, 
kad jie yra pasirengę kovai.

Raginome juos masiniai 
i geresnio

atlankyti juos prie viešų 
darbų, taip ir padarėme. 
Kol nuėjime pėsti apie tris 
kilometrus kelio, jau buvo 
arti trečios valandos po pie
tų. Bedarbiai baigė darbą 
3:30 po pietų. Per tą pus
valandį laiko susipažinome 
su paveikslu jųjų darbo. 
Darbas—nukasti, nulyginti 
Nemuno pakalnę ir palei ją 
pravesti Maravelio kelią. 
Jie lygina kalną, pila že
mes į vagonėlius ir jais ve
ža į reikiamas žemesnes 
vietas, sulyginimui viso to 
pakraščio.

Darbininkai mus pamatė 
ir jųjų delegatai jiems pa
sakė, kad tai mes užsienie
čiai delegatai' į “Pasaulio” 
Lietuvių Kongresą. Jie ne
laukdami valandos nutrau
kimo darbo ėmė rikiuotis 
apie mus ir skųstis savo blo
gomis sąlygomis. Nežiūrint, 
kad buvo jųjų “dešimtinin
kai” (boseliai, daugumoj 
slapti šnipeliai). Jie kalbė
jo drąsiai apie civilizuotą reikalauti

1 aip bekalbant atlyginimo už darbą ir kitų n narhac Jsnmn • .v
vergiją.” ' 
pasibaigė jų darbas. Suėjo 
visi, apie pora šimtų. Be ki
tų klausimų jie iškėlė vieną 
dalyką, kurį Lietuvos ponai 
labai vengia kelti. Kaip pa
sirodė, kad bedarbių būryj 
iš 200 buvo apie geras treč
dalis Lietuvos savanorių, 
kurie del Lietuvos nepri
klausomybės kariavo. Jie 
mums, darbininkų delega-

Viršutinifime paveiksle Amerikos darbininkų delegacija 
ir revoliucinių kalinių vaikučiai, kurie įteikė Smetonai 
14,000 parašų. ' ų
Apačioje, kairėje pusėje Smetonos paveikslas ir jo sar

gas, kada atvyko į kongresą. Dešinėje— vienas iš poli
cininkų neprileidžiančių arti darbininkų prie kelio, kur 
ėjo Smetona.

iu®; r* m.

1 Jįjį.

kurio matosi kyšo kareivių 
šalmai užpakalyje delegaci
jos iš šonų durų... ir grį
žome į Valstybės teatrą.

Vakare darbininkų dele
gacija buvo surengus arba-

Paantrino, kad jį turi 14,000 jtėlę tiem vaikučiam, kurio
parašų su, reikalavimais. 
Šliogeris visaip sukinėjosi: 
“Ponai, prezidentas užim
tas. Jis dabar su Vidaus 
Reikalų ministeriu.” Mes 
perkirtome: “Pala ūksime 
mes,..” Šliogeris vėl karto
jo: “Ponai, ponai, po vid? 
reikalų ministerįo.bus kraš
to ąpsaugos. 
dienciją, po juom 
trečįąs miųisteris 
pašaukite apie 3 vah telefo
nu, tuomet, tuomet pasitar
sime del pasimatymo su 
prezidentu...”

je be Kauno atstovų nuo

4

jis. turi, au- 
juom»M 
Ponąį,

pagerinimų. Pasižadėjome 
juos remti ir jų padėtį api
budinti Amerikoj. Mums i 
skiriantis jie suriko jau 
nauju balsu: “Valio, darbi
ninkų delegatai! Valio!!!”

Su bato j vakare gavome 
smagių žinių nuo jų atstovo, 
kuris skubo pranešt gerą ži
nelę, surištą su mūsų atsi
lankymu. Buvo taip: Senu
kui Juškevičiui nuvirto va
gonėlis nuo begiu. Dešimti
ninkas Ramanauskas jį pa- 

i siuntė namon ant savaitės I 
i laiko nubausdamas už neat

sargumą. Darbininkai paty
rę tai sustabdė darbą ir pa
reikalavo senuką grąžinti 
darban, pagrasindami jei 
jis (Ramanauskas) to ne* 
padarys,n tai darbininkai jį 
įkiš į maišą ir į Nemuną. 
Reikalavimą tuojūus išpil
dė. Čia tuojaus darbininkai 
išsirinko delegaciją pas 
darbo inspektorių ir Vidaus 
Reikalų ministerį. Reiškia, 
pabaudą

( vieningu 
! priduodu
mą.
P-nui Vidaus Reikalų Mi
nis teriui Kauno Viešųjų 
Darbų Darbininkų Dirban

čių, prie Marvėlio Kelio
M emorandumas
Rugpjūčio 19 d., 1935 '

Mūsų, darbininkų, dir
bančių prie Marvelės kelio, 
būklė labai sunki; uždirba- 

i me vidutiniškai nuo 6 iki 
12 litų per savaitę. Visi tu- 

i rime dideles šeimas. Mūsų 
tarpe yra tokių, kurių šei
ma susideda net iš 8 žmo
nių. Tokiu būdu vienam 
(žmogui) šeimos nariui 
mūsų uždarbio tenka net 
mažiau kaip po 50c. dienai. 
Tokio uždarbio neužtenka 
net žmoniškesni am pavalgy
mui, o kur buto, drabužių 
ir kitos išlaidos? Jau dabar 

1 yra mūsų tarpe tokių, kurie 
, neturi pastogės ir su šeimy-

panaikino savo 
pasiryžimu. Čia 
jų memorandu-

tams, adresavo:
“Draugai, mes;tokioje pat 

padėtyj būdami kariavome 
del Lietuvos nepriklausomy
bės, vargom, aukavom savo 
gyvastis tikėdamės susikur- 
ti laisvą šviesią savo šalyje1 nomis gyvena daržuose. O 
tvarką. Bet matote, kas da-' kas bus kai ateis žiema, kai

liaudininkų, darbininkų ir rosi dabar. Tie, kurie kovo- reikės pirkt malkų, kai rei-
• i i i . i .1 mmn ncnmn rlirlrzirmciomn i — i___1___ Osocialdemokratų buvo ir 

“Naujienų” red. ^imustina- 
vičius.
Darbininkų Delegatai pas 
Bedarbius Prie Maravelės 

Kelio
D a r b ininkų delegatams 

sugrįžus nuo Smetonos į 
kongresą, jo sesija tik buvo 
paleista po trumpos paskai
tos. Pavalgę pietus mudu su 
d. Guoba, kaip buvom ža
dėję bedarbių delegatams

jome, esame didžiausiame j^s drabužių? 
skurde, o tie, kurie niekuo 
neprisidėjo, pasisavino nuo .n . . . , ,.
mūsų kas yra krauju ir gy-1 nepajėgiame nusipirkti, 
vastimis Lietuvos darbinin-1 net nei a is ko uzsimo e- 
kų ir valstiečių sūnų at-; J1, uz butą ir žiemai atėjus 
siekta. Matote, iš tų kovo- k^.161111 momentu galime 
tojų tie pasisavintojai pa- ^utl ismesti is butų tiesiog į 
darė mus bejėgiais. Drau- , . . _ . TT.
gai, ar mes panašūs į Lietu-1 Mes kieipiames į p. Vi- _ ° v - . ... 1 Hniia Pmlzohi Al niwrrn’i ar.vos žmones, kuriuos paliko
te prieš porą desėtkų metų

Iš savo uždarbio to mes ne

būti išmesti iš butų tiesiog į

! daus Reikalų Ministerį, at- 
i sižvelgti į beviltišką mūsų 
būklę ir kuo skubiausiai pa-

(Tąsa 5-tam pusi.)Mes, ’darbininkų delega-
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. Puslapis Trečias*

(Drg. Angariečio Kalba, Pasakyta VII Kominterno Kongrese)

uždarymas,

kliudė mums tinkamai pa- p0 Hitlerio laimėjimo Vo-(bes 
cfntvf nrn-fcininnorini dnrha I-i • • i • __ •_

•>

o kiek vėliau ir CK

7 c i T* • j •1**T1_*** ZjII LkJlll L4.gų, kurie klaidingai manė, | Lietuvoj, kaip ir Latvijoj, padidgs;' fagjzmo

draugų, 
vadovau- 
kad su

Tuo pat metu mūsų darbas 
reformistinėse 
gose, nežiūrint

nešta partiniam aktyvui, ir 
būk tai def" “technišku” 
priežasčių, i

Mūsų /partijos CK prieš

mėgina taikint bendro fron- munistai, esam profsąjun- frontą. Tuo tarpu 1934 m.

tai prisieis kreiptis į Rusi
ją. kad ji daugiau užimtų 
ir kad tuo būdu mažiau pa
siliktų Vokietijai.” Tos kal-

įgresui, mes taisom savo ____v__________
klaidą kovoje už valdžią, ir'del darbininkų klasės vie- 
mums dabar kovoje prieš ;nybės, del kasdieninių dar- 
fašizmą bus daug lengviau Ro žmonių reikalų, del prof--

pa- 
Ka- 

sisakėm už palaikymą Revo- Ida likvidavus pas mus sek- 
liucinės liaudies vyriausy- tautinius nusistatymus bus

Pirmadien., Rugsėjo ^,1535

Draugai! Kadangi trūks
ta laiko, tai aš kalbėsiu tik 
apie sektantiškumo žalą ko
joje prieš fašizmą ir už iš- 
Kplėtimą mūsų įtakos Lietu

vos darbo masėse. Mūsii 
partija, vesdama kovą be
veik devynis 
fašistų diktatūrą,

t

I

1934 m. mūsų partijos 
profsąjun- CK ir jos Politbiuras ne- 

sektantų kartą statė klausimą apie 
priešinimosi, kiek pagerėjo, reikalingumą kreiptis į lie- 
ir 1934 m. pradžioj profsą- tuviškus socialdemokratus pat kongreso atidarymą pri- 
jungų daugumoj vadovavi-jir žydiškus socialistus, siū- pažino, kad kaltos yra ne

I Darbas visose masinėse 
organizacijose, apimančiose 
darbo žmones, tame skai
čiuj ir fašistinėse organiza
cijose, kur mūsų pasiseki
mai dar labai maži, nugalė- 
lėjimas sektantinių nusista
tymų mūsų partijos viduj, 
iškėlimas naujojo aktyvo, 
mokančio dirbti masėse, 
įtraukimas vis naujų ir 
naujų darbo žmonių sluogs- 
nių į kovą prieš fašizmo ir 
samdytojų puolimą,, kovatatūros.”

Ši vieta rezoliucijoj ypa
tingai svarbi, nes iki šiol 
daugelyj Kominterno sek
cijų buvo neteisingi nusis
tatymai šiuo klausimu. Tuo 
metu, kai vieni (dešinieji) 
klaidingai tvirtino, kad bū
tinu etapu nuo- fašistinės 
diktatūros prie Sovietų val
džios yra buržuaziniai de
mokratinė vyriausybė, pa
naši į vyriausybę, kokia 
buvo iki fašistinės diktat:, 
arba ‘darbiniu.’ vyriausybė, 
s u d a ryta parlamentariniu 
keliu, kiti tvirtino, kad po 
fašizmo griuvimo gali būt 
tik Sovietų valdžia. Šis klai
dingas nusistatymas kliudė 
mums įtraukt į kovą del fa
šistinės diktatūros nuverti
mo tuos darbo žmonių 
sluogsnius, kurie dar nepri
ėjo prie kovos už Sovietų
valdžią, bet kurie jau nusis-i kad dar daugiau darbo val- 
tatę prieš fašizmą ir ku- stiečių eina paskui liaudi- 
riuos nesunku įtraukti į ko- ninkus. Tų valstiečių tarpe 
vą prieš fašizmą, kad pas- auga nepasitenkinimas fa- 
kui nuvesti juos į kovą del šizmu ir savo vadais, auga 
Sovietų valdžios. j nepasitenkinimas savo

Mes Lietuvoj 1927 m. pa-'dėtim, eina kairėjimas.

sudaryti platų antifašistinį 
liaudies frontą.

Mes, komunistai, visose 
šalyje turim paimti į savo 
rankas kovos del demokra
tinių laisvių vėliavą,—ir, 
pavyzdžiui, Lietuvoj ši ko
va palengvins mums pakirs
ti'dešiniųjų vadų liaudinin
kų partijoj įtaką, kurie 
tvirtina, kad kovos del de
mokratinių laisvių monopo
lija priklauso jiems, tuo 
metu, kai tų vadų dauguma 
vis atviriau pereina ant 
Lietuvos tautininkų (t. y. 
fašistų) pozicijų. Vienok, 
mes neturim užmiršti, kad 
dauguma Lietuvos liaudi
ninkų partijos narių susi- 

ideda iš darbo valstiečių ir

sąjungų atstatymo ir del 
demokratinių laisvių, su
stiprins mūsų jėgas, sustip
rins antifašistinį frontą ir 
pagreitins fašistinės dikta
tūros griuvimą.

Fašistų valdžia jau klau
so tą, ką pasakys komunis
tai. Pakako tik vienam at
sišaukime pradėt kalbėt 
apie kovą del fašistinių sa
vyvaldybių paleidimo ir. 
apie rinkimus savivaldybių , 
organų ir seimo demokratir 
niais pagrindais, kaip tuč
tuojau ir fašistų spauda 
ėmė kalbėti apie būsimus, 
seimo rinkimus. Bet kaip 
tik fašistai pastebėjo, kad 
šia kryptimi nevedama pla
tesnės kampanijos, tučtuo
jau ta pati fašistinė snauda 
pridėjo: seimo sušaukimas 
klausimas neaktualus.

Nors Lietuvos darbinin
kų klasė ir silpna, nes Li' 
tuvoj nėra stambesnės pra
monės, bet ir mūsų priešas 
ne iš stipriausių, o fašisti
nio lagerio viduj peštynės 
nesiliauja. Fašizmas Lietu
voj laikosi ir tuo, kad dar
bininkų klasė Lietuvoj sus
kaldyta ir dar1 silpnai 

'įtraukta į antifašistine ko4-” 
'vą. Taikant bendro fronto 
taktiką, sudarius antifašis
tinį liaudies frontą darbo' 

L žmonių jėgos dešimteriopai 
i gi iėgos 

susilpnės, ir nesunku bus 
pakilus revoliucini judėji
mo bangai nuversti fašistų 
diktatūrą, taip pat, kaip pa
kilus revoliucinio judėjimo

j jungų daugumoj vadovavi-jir žydiškus socialistus, siū- pažino, kad kaltos yra ne 
:mas perėjo į mūsų partijos Įlant sudaryt bendrą frontą, techniškos priežastys, o po

litinės. CK pripažino, kad 
; neiš-* 

pildymas buvo didelė politi
nė klaida, kuri atnešė mū
sų partijai daug žalos. CK 
nurodė, kad P B direktyvų 
nevykdymo priežastis yra 
ta, kad pas Politbiuro tari
mo vykdytojus buvo sektan
tiški nusistatymai.

Be to, CK davė konkre
čius nurodymus apie reika
lingumą plataus darbo mū
sų partijos apačiose, revo
liucinių darbininkų ir lie
tuviškų socialdemokratų ir 
žydiškų socialistų apačiose, 
o taip pat liaudininkų apa
čiose, ir apie reikalingumą 
susirišti su socialdemokratų 
aktyvu, kad geriau paruoš
ti dirvą bendram frontui, o 
taip pat liaudies fron
to sudarymui. CK nutarė 
kreiptis ne tik į socialdemo
kratų partiją, bet taip pat 
ir į liaudininkų partiją ir 
į kitas organizacijas, kurios 
laiko save antifašistinėmis 
ir kurios apima darbo žmo
nes, siūlant joms sudaryt 
liaudies frontą prieš fašiz
mą, už darbo žmonių reika
lus, už demokratines lais
ves, tame skaičiuj už palei
dimą fašistinių savyvaldy- 
bių ir valstybės tarybos, ku
ri buvo sudaryta vietoj 1927 
metais paleisto seimo, už 
seimo ir savyvaldybių rin
kimus visuotinu, lygiu, tie
siu, slaptu ir proporciona- 
liu balsavimu, už Lietuvos 
nepriklausomybės gynimą 
nuo hitlerinės Vokietijos ir 
fašistinės Lenkijos, ruošian
čių Lietuvos okupaciją. Tie 
klausimai aiškinami ir 
spaudoj.

Mūsų delegacija pilnai 
užgiria rezoliucijos projek
tą del d. Dimitrovo praneši
mo, kaip lygiai ir patį pra
nešimą. Tie tarimai, ku
riuos priims VII kongresas 
šiuo klausimu, padės pavie
nėms Kominterno sekci
joms, tame skaičiuj ir mū- 

listus sionistus, pastarieji 
atsako mūsų siūlymų atme
timu. Jie nemato, kad ben
dro fronto taktika mums 
reikalinga darbininkų kla
sės vienybės sustiprinimui 
kovoje už ekonominius ir 
politinius darbo žmonių rei
kalus ir už fašistinės dik
tatūros nuvertimą.

Tokios pat sektantinės 
klaidos pasireiškė pas mus 
ir antifašistinio liaud. fron
to klausime. Mūsų partijos 
Politbiuras dar šių metų 
kovo mėn. parašė platų at
virą laišką į partijos narius, 
į socialdemokratus ir ne
partinius darbo žmones, ra
gindamas apsvarstyt mūsų 
siūlymą del bendros kovos 
už demokratines laisves, 
prieš fašizmą ir samdytojų 
puolimą. Tas svarstymas 
turėjo būt paruošiamuoju 
žingsniu liaudies fronto su
darymui. Tačiau iki VII 
kongreso atidarymo tas lai
škas nebuvo atspausdintas 
ir apie jį dargi nebuvo pra-

metus prieš - rankas. Laimėti profsą- ■ Bet praktikoj gaudavosi tik
iki šiol jungose mums palengvino | atsišaukimai, kur tik kai kas Politbiuro direktyvų 

del sektantinių klaidų, tik tai, kad mes, Lietuvos ko-(buvo kalbama apie bendrą/“11 1 1,1 1_
mėgina taikint bendro fron- munistai, esam profsąjun- frontą. Tuo tarpu 1934 m. 
to taktiką nauju būdu (ir gų organizatoriai, o soc.-de- buvo neviena gera proga 
tie mėginimai labai silpni), mokratai, ypatingai prade-’tiesioginiai kreiptis.į. social- 
ir tik nesenai iškėlė klausi- dant nuo 1923 m., ėjo prof- demokratus ir sionistus so
mą apie antifašistinio liau- sąjungų skaldymo keliu, cialistus, kaip pavyzdžiui, 
dies fronto sudarymą. Kaip Mūsų partija visą laiką ko- profsąjungos 
ištisos eilės mūsų aktyvistų, vojo už profsąjungų vieny-1 žydų pogromai, naujas fa- 
taip ir kai kurių CK narių bę ir toj kovoj ne kartą tu- šistinis ligonių kasų įstaty- 
sektantiniai nusistatymai rėjo didelių pasisekimų. •

statyt profsąjunginį darbą, 
>vesti energingesnę kovą re- 
ffcrmistinėse profsąjungose, 
o dabartiniu metu kliudo 
mums vesti darbą fašistinė
se sąjungose. Tiesa, mes tu
rėjom visą eilę pasisekimų 
profsąjunginiam darbe, bu
vo pas mus kai kurie pasi
sekimai darbe ir reformis
tinėse sąjungose, bet tie pa
sisekimai galėjo būt daug 
didesni, jeigu ne sektanti
nės klaidos.

Po 1926 m. perversmo fa
šistai, kad izoliuot kompar
tiją nuo masių ir paleng
vinti įmonininkų puolimą 
ant darbo žmonių, tučtuo
jau likvidavo profsąjungas, 

^darbininkų spaudą, uždrau
dė streikus. Kalėjimai per
sipildė komunistais ir revo
liuciniais darbininkais. Tuo 
pat metu kompartijos eilėse 
pasirodė stiprūs sektanti
niai nusistatymai. Dalis 
partinio aktyvo tvirtino, 
kad fašistinės diktatūros 
sąlygose negalima atstatyt 
uždarytas profsąjungas ir 
skelbti streikus. Partija, 
vesdama kova prieš fašizmą 
ir už profsąjungų legaliza
vimą. tuo pat metu turėjo 
nugalėti aukščiau minėtus 
žalingus nusistatymus savo 
eilėse.

Aktyviai dalyvaujant par- 
x tijai susiorganizavo naujos 

^profsąjungos; dauguma jų 
1931 m. buvo mūsų partijos 
vadovaujamos. Bet tu prof
sąjungų buvo maža. Po mū
sų laimėjimų 1931 m. rinki
muose į ligonių kasas, kada 
Kaune ir kai kuriose kitose 
vietose mes surinkom 51-80 partijos Centro Komitetas 
nuoš. balsų ir gavom 55— tučtuojau re agavo ir 
100 nuoš. vietų ligonių kasų vedė kovą sų boikotizmu, 
tarybose darbininkų kuri-1 bet tai kovai kliudė tas, 
joj, prasidėjo naui°<* fašiz-ikad kai kurie CK nariai lin- 
mo puolimo stiprėjimas: li-jko į boikotizmą, o pats CK 
gonių kasų paleidimas, r--’parodė perdaug liberalizmo 
voliucinių profsąjungų už- tų draugų padarytų klaidų 

'4 darymas, masiniai areštai atžvilgiu.
ir t. t. Tuo pat metu Lie
tuvoj smarkiai

mas, rinkimai į savivaldy- 
pabloginimai draudi- 

kietijolmeslurim naują fa-1mo įstatymo, masiniai dar- 
šizmo puolimo bangą. Lie- binmkų pahuosavimai ir p. 
tuvos fašistai visą laiką or- Ir tik 1934 m. rugsėjo mėn 
ientavosi tai į Vokietiją, tai,Pirmą kartą buvo padary- 
j Lenkiją ir darbo žmonių tas tiesioginis Kauno raiko- 
pavergimo metodų mokino- mo> 
si pas Italijos, Lenkijos ir kreipimasis / . socialdemo-

kratų ir socialistų sionistų 
organizacijas. Vienok da
bar greta sektantinio priė
jimo prie bendro fronto 
taktikos gavosi dar dešinio
ji praktika: pirmu metu 
kreipdavosi tik į viršūnes ir 
nieko nebuvo daroma apa
čiose. Su tomis klaidomis 
buvo vedama kova, bet 
klaidos visiškai dar neišgy
vendintos.

CK iškėlė aikštėn sektąn- 
tines klaidas, bet.šėktaptiš- 
kumas lig* šiol -dar1 nelikvi-

Vokietijos fašistus. Paskuti
niais metais ypatingai uo
liai mokinosi pas Hitlerį. 
1934 m. pavasarį vėl palei
džiamos profsąjungos,, ta
me skaičiuj ir reformisti- 
nės. Tuo pat metu fašistai 
imas įvairių priemonių or
ganizavimui darbininkų į 
fašistines organizacijas: or
ganizuoja savo sąjungas; iš 
viršaus, fiktyvių rinkimų 
būdu, paskiria taip vadina
mą “darbininkų atstovybę”, 
kuria tos “darbininkų at
stovybės” skyrius įmonėse; duotas. Kadangi sektantiš- 
išleidžia įstatymą apie dar- kūmas pasireiškė ir pas kai 
bo mokesčio minimumą 
įmonėse, ir tt.

Visa eilė mūsų 
tame skaičiuj ir 
j ančių, vietoj to, 
stiprint darbą fašistinėse 
sąjungose, išnaudot fašistų 
šaukiamus darbininkų susi
rinkimus mūsų įtakos išplė
timui ir kOVai prieš faŠistUS į pučo ocnuanuomr

ir samdytojus, vietoj to, mą. Iš tikrųjų gi daugelis 
kad išnaudoti fašistines mūsų draugų nemoka nau- 
priemones ryšy j su išleidi- joviškai prieiti prie social- 
mu įstatymo apie darbo' " 
mokesčio minimumą įtrau
kimui darbininkų į kovą, 
del nevykdomo darbo mo
kesčio minimumo, nukrypo 
į boikotizmą. Boikotistinės 
nuotaikos ir boikotistinė 
praktika ėjo fašistų naudai 
ir palengvino jiems praves
ti savo priemones. Mūsų

; mū
sų darbas, tai liaudininkų 
mases ir dargi dalį liaudi
ninkų aktyvo nesunku bus 
įtraukti į liaudies frontą.

. Liaudies fronto sudary
mui Lietuvoj padės ir tos 
simpatijos, kurios auga tarp 
darbo žmonių SSRS link.

bės obalsio, kurį iškėlė ah- geriau pastatytas visas 
tifašistai. Tas obalsis įgijo 
kai kurį populiarumą darbo 
masėse. Mes surišdavom 
Revoliucinės liaudies vy
riausybės sudarymo galimu
mą su kova del fašistų vy
riausybės nuvertimo. Tie
sa, mūsų eilėse buvo drau-

kuriuos CK sekretariato 
narius, tai aišku, kad 
nežiūrint į CK tarimą, klai
dos su bendro fronto takti
kos taikinimu tęsėsi.

Sektantiniai nusistatę 
draugai, kaip taisyklė, ne 
tik neigia pas save sektan
tiškumą, bet dar žodžiais 
pasisako prieš sektantišku-

demokratinių ir kitų darbi
ninkų ir vis dar mano, kad 
bendro fronto taktika—tai 
tik- manevras socialdemo
kratijos nukaukavimui. To
kie draugai patenkinti, ka
da į mūsų kreipimąsi pas 
socialdemokratus ir socia-

kad tokią vyriausybę galės pe tik tarp inteligentijos, 
sudaryti tų laikų socialde
mokratų ir liaudininkų par
tijos, o mūsų rolė turi būt 
tik ta, kad padėti socialde
mokratams ir liaudinin
kams prieiti prie valdžios. 
Suprantama, tokia vyriau
sybė neturėtų nieko bendro 
su bendro fronto vyriausy- i
be arba su liaudies fronto Lietuvos, kad ją okupuoti, 
vyriausybe. Ji būtų panaši 
i 1926 m. socialdemokratų ir 
liaudininkų vyriausybę, t. y.
į vyriausybę, kuri faktiškai 
paruošė fašistų atėjimą 
prie valdžios.

Nors 1927 m. socialdemo
kratų ir liaudininkų parti
jos apačiose buvo nemaža 
revoliuciniai nusistačiusių 
darbininkų ir valstiečių, bet 
pačiose tose partijose vado
vaujančią rolę lošė tie va- 

kų klasės vienybę, už pla- dai, kurie ėjo prie susitari- 
taus antifašistinio liaudies mo su fašistais arba mėgi

no išnąudoti tą revoliucinį

bet ir tarp valdininkų kal
ba: “Jeigu prisieis rinktis 
tarp hitlerinės Vokietijos ir 
Sovietinės Rusiios, tai ge
riau ' 
Rusiją.”

Dargi kai kurie augštes- 
nieji valdininkai kalba: 
“Jeigu Vokietija užpuls ant

pasirinkti Sovietinę bangai 1926 m buvQ paša. 
linta reakcinė klerikalinė 

j vyriausybė ir užkariautos 
darbo žmonėms plačios de
mokratinės laisvės.

Mūsų pareiga įskiepyt 
partinių ir nepartiniu ma
sių sąmonėn, kad reikalin
ga yra darbininkų klasės ir-

Buvo stambios iš mūsų 
tuvoj smarkiai padidėjo pusės klaidos ir bendro 

■ • ekonominis krizis. o kartu fronto taktikos taikinime, 
♦su juo ir bedarbė. Ir vėl j1933 m. pavasarį mūsų par- 

mūsu partijoj atsinaujino ;tijos CK kreipėsi į lietuviš- 
seni žalingi sektantiniai nu- i kus socialdemokratus ir žy- 
sistatymai apie tai, kad, diškus socialistus sionistus, 
ekonominio krizio ir fašis- siūlydamas sudaryti bendrą 
tinęs reakcijos siautimo są- kovos frontą prieš fašizmą 
lygose negalima streikuot, ir už kasdieninius darbo 
ir organizuot profsąjungas.! žmonių reikalus. Ir lietuviš- 
Šitų nusistatymų klaidingu- (ki socialdemokratai, ir žy
mas greitai buvo įrodytas. f diški socialistai į mūsų pa- 
Streiku skaičius\ne mažėjo, siūlymus atsakė tylėjimu, 
o vis didėjo. Plačiau ėmė Mūsų gi partija per ištisus 
įsitraukti darbininkai į po- (1933 metus beveik nieko re- 
litinę kovą, (politiniai strei- alaus nepadarė bendro 

.kai, protesto mitingai, sau-,'fronto taktikos taikyme. 
jįTkiami įmonėse be leidimo). Tai—mūsų klaida.

bos taip pat sako apie tas yis" djLrb?. žmonilI 
nuotaikas, kurios auga pla- kad ’eika mga.yia su laryt 
čiuose Lietuvos gyventojų 
sluogsniuose.

Tuo metu, kada Lietuvoj 
auga bedarbė, skurdas ir 
badas, o Sovietų Sąjungoj 
nežino bedarbės ir gerėia 
darbo masių padėtis; kada 
hitlerinė Vokietija ir fašis
tinė Lenkija, ruošdamosios 
prie imperialistinės skerdy
nės. eina prie Lietuvos oku
pavimo. o Sovietų Sąjunga 
yra taikos ramstis ir mažų
jų tautų nepriklausomybės 
ginėias: kada hitler^"’ Vo
kietijoj ir fašistinėj Lenki
joj auga pavergtųjų tautų 
priespauda, naikinama ju 
kultūra, o Sovietų Sąjungoj 
iškyla augščiau carizmo pa
vergtos įvairios tautos, vys
tosi jų kultūra, tai ne tik 
auga plačiųjų Lietuvos gv- 
verttoiu sluogsnių simpati
jos SSRS-ai, bet kartu ge
rėja dirva bendro darbinin
kų fronto ir plataus liaudies 
fronto sudarymui prieš fa

savo dalyvavimą joje tiesio- nuvertimui, tačiau dar ne- šizmą ir karą. Mūsų parei- 
gijiiam paruošimui valdžios bus galimybės paskelbti So- ga plačiau ponuliarizuoti 
užgrobimo darbininkų kla- vietų valdžia. Ka tokiu at- darbo masėse SSRS atsie- 
se darbo žmonių priešakyj veju daryti, Kominterno kimus; tada pas mus bus 
ir įvedimui Sovietų vai- sekcijos atsakymo neduo- dar daugiau ’ ( pasisekimų 
džios, t. y. proletariato dik- davo. Dabar, padedant kon- mūsų masiniam darbe.

sų sekcijai, greičiau nuga
lėti mūsų klaidas kovoje 
prieš fašizmą, už darbinin-

fronto sudarymą. ;
Draugai! Leiskite apsis- ūpą Pilsudskio naudai. Mū- 

toti dar del keletos klausi- sų partija tais pat metais 
mų. ;Rezoliucijos projekte atsisakė nuo palaikymo Re- 
sakoma: “Jeigu masinio re-; voliucinės liaudies vyriausv- 
voliucinio judėjimo pakili-'bes obalsio. Tai buvo klai- 
mas prives prie reikalingu-i da. Ta klaida smarkiai su
mo sudaryti proletarinio, mažino mūsų įtaką kai ku- 
bendro fronto ar antifašis- riuose darbo žmonių sluogs- 
tinio liaudies fronto vyriau-į niuose ir padėjo socialde- 
sybę, kuri dar nebus prole-; mokratams ir liaudinin- 
tarinės diktatūros vyriau-. kams patraukti tuos sluogs- 
sybė, bet kuri pasiims ant^niu^ į savo pusę.
savęs šitų revoliucinių rei-1 Lietuvoj, kaiįi ir kaimi- 
kalavimų pildymą, Komu- Įninėse su Lietuva valstybė- 
nistų Partija turi siekt su-' se, kovos prieš fašizmą ei- 
daryti tokią-vyriausybę ir!gOį gali taip susidėti aplin- 
yisokiais būdais išnaudoti kybės, kad bus pakankamai 
jos būvimą prie valdžios.ir,jėgų fašistinės diktatūros

bendrą frontą ir platų liau
dies frontą fašizmo ir nau- 
dotoių puolimo atrėmimui, 
reikia įskiepy t tai, kad be- 
tos vienybės mes negalim 
laimėti. Bendro fronto tak
tika ne manevras socialde
mokratų partijos apgavi-’ 
mui, o taktika platesnių 
masių įtraukimui į kovą 
del darbo žmonių reikalu. ’

Jeigu mes Lietuvoj nežiū
rint fašistinio teroro siau
timo sugebėjom nuo VI iki 
VII kongreso patrigubinti 
mūsų partijos eiles ir pa
siekti 1500 nariu (neskai-’ 
tant tupinčiu kalėjimuose), f 
tai apsiginklavus VII kon
greso tarimais ir viso Ko
minterno prityrimu, mums 
lengviau bus sumušti tuos 
sektantinius nusistatymus, 
kurie iki šiol kliudė mums 
sėkmingai vesti kovą del 
darbininku klasės vienybės 
ir prieš fašizmą, ir turėti 
dar didesnius pąsisekimus.

Rezoliucijos projekte mes 
skaitom: “Tikras bendro 
fronto įgyvendinimas rei
kalauja nuo komunistų nu 
galėjimo išdidaus sektantis

(Tąsa 4-tam pus.)
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UZ TAIKĄ
Komunistų Internaciona

las gimė ir užsigrūdino ko
voj prieš karų. Būdamas iš
tikimas bolševizmo tradici
joms ir Lenino-Stalino mo
kslui, Kominternas visada 
sakė viso pasaulio proleta
riatui ir darbo žmonėms: 
atsiminkit paskutinį impe
rialistinį karų!

Fašistiniai karo kurstyto
jai su degančiais žibintu
vais landžioja po kapitalis
tinės Europos parako rū
sius. Japonijos imperializ
mas ginklo jėga vykdo savo 
grobikiškus planus Azijos 
kontinente. Afrikoj kiekvie
nu momentu gali užsilieps
noti karo liepsnos, kurios 
pagreitins naujos pasauli
nės skerdynės prasidėjimų. 
Vokietijos fašistai ir Japo
nijos militalistai ruošia 
kontr-revoliucinį karų prieš 
SSRS.

Miliūnai proletarų ir dar
bo žmonių susirūpinę klau
sia: nejaugi pasikartos pas
kutiniojo karo baisenybės ir 
žmonija vėl bus nublokšta 
į imperialistinę mėsos ma
limo mašinų?!

Komunistų Internaciona
las duoda aiškų atsakymų į 
tų klausima. Išeitis yra. 
Jų rodo Lenino-Stalino mo
kslas. Ta išeitis—bolševi
kiškoj kovoj prieš karų, 
proletariato ir darbo masių 
jėgų vienijime, plačiausio 
liaudies antikarinio antifa-

rialistinio plėšikavimo nau
dai.

Geriausias taikos gyni
mas — tai palaikymas So
vietų sąjungos pastangų iš
laikyti taikų ir tautų sau
gumų, skelbia Komunistų 
Internacionalas. Geriausias 
taikos gynimas—tai prole
tariato vienybė, visų anti
karinių ir antifašistinių jė
gų suglaudimas. Komunis
tai išstoja gindami mažųjų 
tautų tautinę laisvę, ku
rioms grųsina karingasis 
Vokietijos fašizmas.

Komunistų Internaciona
las vedė ir ves aštrių kovų 
prieš reakcinę buržuazijos 
politika, už pilnų, laisvų 
tautų apsisprendimų visose 
šalyse. Revoliucinis prole
tariatas yra vienintelė pro
gresyvinė jėga,- kuria gali 
remtis aktyvus masinis pa
sipriešinimas fašistinei tiro
nijai, kuri grųsina tautoms.

Kominterno VII kongre
sas demonstruoja nepapras
tų idėjinį Komunistų Inter- 

- 1-^1 IICIVIUIICIIU HlUllVllUlOIYLllllCL 11*gynė galimybę milionams > • i -r, i* v ir r • i. x 4.- 'susiglaudimų. Broliškos liaudies masių statyti so- 4.-- •. r v,.f ... < . ikompartiios parode visa ei-cializmų, užtikrinti laisva, t 1 ., . . ™ lę didvyrišku antikarines irlaiminga ir pasiturintį gy-1 v ,. v T . į antifašistines kovos pavyz-vemma. Jeigu negyvuotų ,v. • Y 1 J
Sovietu sąjungą, žmonijai zįy v„ • i -r L • v _\ i Burzuaziia skubina karųjau senai stovėtų pries nau-' 4. 1 1 •... - £ < - . ‘tuo momentu, kada masių

! nepasitenkinimas vis gilėja, 
kada “šturmo idėja bręsta 
masių sąmonėj”.

Karo kurstytojai nori pa
kartoti 1914 metus. Jie pa
miršo, kad po 2—3 metų 
nuo pasaulinio karo pra
džios fronte ir kariaujančių 
valstybių užfrontyj prasi
dėjo kareivių ir gyventojų 
sukilimai. Kad tik neatsi
kartotų, tik per daug trum
pesnį laikų, tas vaizdas!

Po Komunistų Internacio
nalo vėliava kapitalo šalių 
proletariatas ir darbo ma
sės, kolonialės ir pavergto
sios tautos sugebės rasti iš
sigelbėjimo kelia nuo impe
rialistinio karo ir fašistinės 
reakcijos slogučio.

Plačiau bendrų antikari
nį ir antifašistinį liaudies 
frontų! Fašizmas—tai ka
ras ! Socializmas—tai bro
lybė ir taika tarp tautų! 
(“Pravda”, 1935. VIII. 19).

vo socialistinei tėvynei.
Kapitalizmo vystymosi 

kelias privedė prie žvėriš
ko fašizmo, ir veda prie 
naujo imperialistinio karo. 
Komunistų Internacionalo 
kelias, bolševistinis Lenino- 
Stalino kelias privedė prie 
socializmo laimėjimo vieno
je šeštoje žemės rutulio da
lyje. Komunistų Interna
cionalas sako viso pasaulio 
proletarams ir darbo žmo
nėms: žiūrėkite, ko pasiekė 
Sovietų sąjunga! Skaitlingi 
priešai užklupo jų. Ginklu, 
kontr-revoliuciniu žalojimu, 
sabotažu mėgino jie sukrės
ti jos galybę, panaikinti pir
mųjų pasaulyj proletariato 
ir darbo žmonių tėvynę. 
Jiems tai nepasisekė! Leni
no - Stalino partijos vado
vaujami sovietų šalies pro
letariatas ir darbo žmonės 
atmušė priešus ir smarkiai 
juos sukūlė Sov. sąjun. ap- i

dirbti ta kryptimi, kad 
greičiau nugalėti “išdidų 
sektantiniškumų” savo eilė
se ir remiantis VII kongre
so tarimais patikrinti visų 
savo partijos darbų dabar 
ir praeityj, pašalinti klai
das darbe,'kad geriau ir 
greičiau nuskint kelių pa
sauliniam Spaliui. Tamp
riau susiglaudę po Komin- 
terno vėliavomis ir vado- 
vadovaujant jo Pildkomui 
ir mylimiausiam viso pasau
lio darbo žmonių vadui d. 
Stalinui, mes sugebėsim 
galėt visas kliūtis savo 
lyje,—ir mes laimėsim.

(Ilgi aplodismentai)

nu-

jo žiauraus karo faktų.
Su Sovietų sąjungos lai

mėjimais surištos - geriau
sios liaudies masių ir ge
riausių mokslo atstovų vil
tys. Tai puikiai patvirtino 
įvykęs SSRS tarptautinis 
fiziologų kongresas. Savo 

fašistinio fronto organiza-1 kalboj priimdamas tarptau- 
vime. j tinio fiziologų kongreso de-

Analyzo gilumu ryškiam1 legatus d. Molotovas pa- 
d. Erkoli pranešime, kurį brėžė, kad “mokslo ir tai- 
lis padarė Kominterno VII ■ kos reikalai ypač tampriai 
kongrese, duota aiški da-1 surišti dabartinėj epochoj, 
bartinės tarptautinės pade- Naujų imperialistinių karų 
ties charakteristika ir nu- pavojus liko dabar 
brėžti komunistų partijų ir prastai aktualus, 
revoliucinio proletariato už
daviniai kovoje prieš impe
rialistinį karų.

1916 metais lapkričio 
mėn., pačiam paskutiniojo 
pasaulinio karo įkarštyje, 
R o m en Rolandas rašė: 
“Kraujas teka, prisieina jį 
gerti. Gerk, iki pasigersi, 
civilizacija! Bet kada pasi
gersi, kiek norėsi, ir kada, 
atėjus taikai, ant dešimčių 
milionų lavonų tu pagiriosi 
nuo savo šlykštaus apsvai
gimo, ar tu susiprasi ?” 

Vokietijos fašizmas nori 
pakartoti šitą kruvinų šokį. 
Fašizmas ir civilizacija ne
suderinami. Vokietijos fa
šizmas ir kariniai fašisti-! 
ries gaujos visose kapitalis- saikiai kovoja už taikų tarp 
tinėse šalyse grasina visai tautų, keldama aikštėn ag- 
žmonijai naujomis baiseny- resyvius imperialistinių ka
bėmis ir nelaimėmis.

Tik revoliucinis proleta
riatas ir jo komunistinis tautinis 
avangardas gali apginti nuo j darbo masės remiasi rienu-

'galima Sovietų sąjungos ga-1pašalint,“nepakankTT'

ĮVAIRUMAI
Anglijos Manevrai

Anglijos imperialistai pri- 
•siplešę kolonijų visame pa
saulyje. Viena iš daugelio 
kolonijų yra Afrikos vaka
rinėje dalyje ir vadinama 
Gold Coast (Aukso Kraš
tas). Ten gyvena daugelio 
skirtingų negrų grupių 
žmonės, kurių yra apie 
400,000 gyventojų. Kraštas 
didelis ir turtingas. Did
žiausias miestas Kumassi.

Savo laiku šio krašto gy
ventojai buvo galingi, bet 
nuolatiniai Anglijos impe
rialistų ant jų užpuolimai 
juos privertė nusileisti. 1900 
metais jie dar smarkiai ko
vojo prieš Anglija.

Anglijos imperialistai di
desniam pavergimui koloni- Į 
jos gyventojų sumanė Ku-! 
massi mieste atsteigti jų 
tradicinį aukso tronų, ant 
kurio bus pasodintas Angli
jos imperialistų perdėtinis.

Napoleono išgelbėjimui, nes 
būk taip jau patsai Napole
onas nori. Kur tie orlaivio 
planai, kol kas mokslinin
kams nepavyko surasti.

Radio Išgelbėjo Gyvastį
Francijoje vienų dienų 

kartu buvo pertraukta ra
dio muzika iš Paryžiaus, o 
pasipylė daktaro reikalavi
mas, kad jam būtų prista
tyta tam tikros gyduolės. 
Mat, vienas žmogus susirgo 
rytų liga nuo kurios pir
miau mirdavo iki 96% ligo
nių, kol indusas Brama Šari 
neišrado prieš ta ligų gy
duoles.

Į daktaro reikalavimų 
greitai atsišaukė profeso
rius Larie, kuris turėjo tų 
gyduolių ir žmogaus gyvas
tis buvo išgelbėta.

“Nelegalis Vaikas”
Sovietų Sąjungoje “nele- 

lių” arba “prieš įstatymus 
gimusių vaikų” nėra, bet
tas yra kapitalo šalyse. An
glijoje nesenai buvo prova. 
Mirus vienam turčiui pasili
ko du jo vaikai ir trečias 
gimė už dviejų mėnesių po 
tėvo mirties. Teismas buvo 
ilgas ir pasiekė net lordų 
teisėjus, kurie pripažino, 
kad tokis vaikas nėra lygus 
tiems vaikams, kurie gimė

duoti ir vaikas tuoj bus drūtes
nis. Kiekvienas augantis vai
kas reikalauja užtektinai švie
žių žalių daržovių, nunokusių 
vaisių ir nors kvortą pieno į 
dieną.

Vaikas kartais menkas, jeigu 
negauna tinkamo poilsio. Pri
žiūrėk kad tavo vaikas nors 9 
valandas į dieną miegotų ir kad 
gautų užtektinai šviežio oro ir 
saulėkaitos. Pripratykit vaiką 
nuo mažens kasdien pasimaudy
ti.

Gauk inventarą apie tavo 
vaiko sveikatą—sek gydytojo 
patarimus ir tavo vaikas galės 
lygiai stoti su visais kitais vai
kais mokykloje.

F. L. I. S.

šią žinią, praneškite savo kaimyrj^ 
nams apie šj svarbų pranešimą iš 
“Pasaulinio Lietuvių Kongreso.”

Rengia Lietuvių Draugijų Sąryšis.

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.

J. ZL 
(211-212)

PRANEŠIMAI E KITUR
PLYMOUTH, PA.

ALDLD 97-tos kuopos susirinkimas 
atsibus utarninke, rugsėjo 10 dieną, 
7 vai. vakare, pas draugę M. Ručie- 
nę, 76 Fourth St., Larksville.

Malonėkit visi draugai ir draugės 
dalyvaut.

Sekr.
(213-214)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 11 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, J. Siauruko name, 341 W. 
Market St. Visi draugai ir draugės 
pribūkite laiku, nes turim labai daug 
svarbių dalykų apsvarstyt. Taipgi 
reikia sudaryt planai prisirengimui 
prie “L.” vajaus ir 25 metų jubilė- 
jaus ir prie žieminio kuopos veikimo.

Sekr. Klevžnskas.
(213-214)

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- A 
rius ir apielinkčs draugus daly-, 
vaut, linksmai laiką praleist ir dar
bininkišką organizaciją paremt.

J. Z.
(211-212)

SO. 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)

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. Prą- 4 
džia 6 vai. vakare, įžanga tik 2t 
centai. Kviečiam visus ir visas skait
lingai dalyvaut ir linksmai laiką pra
leist.

Rengėjai.
(212-214)

nėpa- 
Visiems 

matant ruošiami nauji ka
rai ir imperialistiniai už
puolimai. Kaikurių šalių 
viešpataujančios klasės ma
no rasti išeitį iš savo vidų-, 
jinių sunkumų naujų impe
rialistinių karų pradėjimu. 
Visam tam skersai stovi 
nuosekli Sovietų sųjungos 
taikos politika, tvirta sovie
tų valdžios kova del pasau
linės taikos išlaikymo. Pats 
gyvavimas ir • ypatingai 
SSRS jėgų augimas yra ga
lingas taikos ramstis.”

Brolybė, laisvė ir visų 
tautų ir tautelių nepriklau
somybė—svarbiausi sovie
tų užsienių politikos princi
pai. Sovietų sųjunga nuo-

Bendru Frontu Prieš Fašizmą

ro kurstytojų planus.
Savo kovoj už taikų tarp- 

pl'oletariatas ir

Keisti Gyvūnai
Ramiajame vandenyne 

ant Golopasos salos • ir da
bar dar veisiasi driežai, pa
našūs į senovės didelius 
šliaužius. Keistumas tame, 
kad tie gyvūnai numiršta 
tada, kada jie nori. Dr. P. 
Berch sako, kada jie kelis 
tuos driežus sugavo, tai 
greitai jie vienas po kitam 
numirė. Vienas iš driežų 
ilgai priešinosi, o paskui 
nusiramino ir nutilo. Dak
taras Berch ir kiti moksli
ninkai iš karto manė, kad 
tie driežai gudravo j a, kad 
jie tik nuduoda negyvais, 
bet vėliau patyrė, kad jie 
tikrai negyvi.

Kol kas mokslas dar ne
patyrė ar jie numiršta iš 
baimės, ar gal turi savo kū
ne nuodus, kuriuos tiksliai 
paleidžia į savo kūnų ir nu
sinuodija.

naujojo karo baisenybių 
darbo liaudį, paliuosuoti jų 
nuo pūvančio kapitalizmo 
retežių. “Tik proletarinė 
revoliucija gali nedaleisti 
kultūros žlugimo, ir pakelti 
jų iki augšciausio žydėjimo 
kaip tikrų liaudies kultūrų 
—tautinę savo forma ir so
cialistinę savo turiniu, kas 
mūsų akivaizdoje vykdoma 
Stalinui vadovaujant Socia
listinių Sovietų Respublikų 
Sąjungoj” (Dimitrovas).

Audringos kongreso dele
gatų ovacijos Sovietų są
jungos, mūsų partijos ir 
liaudies masių vadų garbei, 
didvyriškos Raudonosios ar
mijos, stovinčios sovietinių 
rubežių sargyboj, garbei, 
karštas pritarimas Sovietų 
sąjungos taikos politikos 
pasisekimams aiškiai pade
monstravo tarptautinio 
proletariato atsidavimų sa

lybe. Kova už taikų turi 
visus šansus pasisekti.

Komunistų Internaciona
las augštai kelia kovos už 
taikų, prieš fašizmų ir karų 
vėliavų. Vienbalsis kon
greso delegatų pritarimas įa*rbo ^masėse 
paskelbtam d. Erkoli prane- patraukti į kovos pusę ir la- 
Šime centraliniam Komunis- biausia atsilikusius darbo 

žmonių sluogsnius, naikinti 
tų sektantiškumų. Tam nai
kinimui kaip daugelyj kitų 
sekcijų, taip mūsų partijoj 
kliudo dalis, partijos akty
vo, pasidavusio sektanti- 
ni'ams nusistatymams ir 
mūsų nemokėjimas iškelti į 
vadovai! jaučias partinio 
darbo vietas naują aktyvų, 
iškilusį masiniam darbe. 
Ištaisymui šių trūkumų mū
sų partijos CK jau atkrei
pė rimtų dėmesį.

Visų Kominterno sekci
jų pareiga visomis jėgomis

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
kūmo savo pačių eilėse, 
ypač giliai įsiskverbusio 
stabilizacijos periode.”

Kaip daugelyj kitų sekci
jų, taip ir Lietuvos Komu
nistų Partijoj, kaip aš jau 
sakiau, to sektantiškumo 
yra ne maža. Ir persilpnai 
mes su juo kovojam. Nepa
kanka pripažint sektantiš
kumo buvimų ir pažadėt jį 

‘ iš
kelt jį aikštėn, įrodinėjant 
jo žalingumų (bet ir tai pas liau sumuštas rusų, vokie- 
mus nepakankamai daro- čių ir anglų, buvo suimtas 
ma), reikalinga, kasdieniniu ir išvežtas ant Šventos Ele- 
savo darbu fašistinėse są
jungose, visu savo darbu 

, mokėjimu

Napoleoną “Prisiminus”
Garsusis Bonpartes Na

poleonas pralaimėjęs karų 
[Rusijoje 1812 metais ir vė-

būnant jų tėvui gyvam. Da
lykas buvo tame, kad kaip 
kitiems, taip ir tam vaikui 
turėjo prigulėti 50,000 sva
rų sterlingų. Bet grupė tėvo 
giminių, norėdami pasinau
doti mirusiojo turtu, pa
skelbė vaikų “nelegaliu” ar
ba “prieš įstatymus gimu
siu.” Kapitalistinėje tvar
koje viskas yra galima už] 
pinigus.

š—kas.

Mokyklos Dienos ir 
Tavo Vaikas i

---------
Dr. John L. Rice

New York o Miesto 
Sveikatos Komisionierius

Už kelių dienų jau bus lai
kas mąstyti apie siuntimą tavo j 
vaiko į mokyklą ir jeigu iš 
anksto nori žinoti ar jis gerai į 
progresuos, tai persitikrink, ar; 
jis geroje sveikatoje pradeda I 
mokyklos dienas. Kiekvienas 1 
vaikas turi teisę pradėti su šva- ' 
ria sveikatos byla ir tėvų už-1 
duotis yra jiems tą duoti.

Prieš mokyklos atidarymą 
nuvesk vaiką pas šeimynišką - 
gydytoją iv tegul jis jį gerai 
peržiūri. Gydytojas tau pasa
kys vaiko sveikatą ir jeigu jis 
ko reikalauja, tada žinosi ką | 
daryti. Jeigu jis ras fiziškų | 
trūkumų, tai jis patars geriau-j 
sius būdus juos korektuoti. Net
80 nuošimtis visų vaikų, kurie

DETROIT, MICH.
Karolio Požėlos TDA kuopos - mi

tingas įvyks trečiadienį, 11 d. rug
sėjo, Draugijų svetainėje, 4097 Por
ter St., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Sekr. .N. Astrauskienė.
(213-214)

ELIZABETH, N. J.

Raportas iš “Lietuvių Pasaulinio 
Kongreso”

Kas skaito “Laisvę” ir kitus laik
raščius, kur taip daug rašyta apie 
atsibuvusį “Lietuvių Pasaulinį Kon-t 
gresą,” tas, be abejonės, domisi tuo 
lietuvių išeivijos svarbių dalykų.

Bet raštą skaitant ne viską gerai 
galima sužinoti apie eigą šio kon
greso. Kad viską žinoti, reikia iš
girsti ypatiškai. Ta proga elizabe- 
thiečiams yra teikiama šį trečiadienį, 
11 dieną rugsėjo, Liberty Hali, 269 
Second St., 7:30 vai. vakare.

Pranešimą apie šį kongresą darys 
žinomas Clevelando veikėjas ir kon
greso dalyvis draugas J. Mažeika. 
Visi “Laisvės” skaitytojai, pamatę

HUNTSBURG, OHIO
ALDLD 51 kp. rengia pikniką 

darbininkų spaudai: “Laisvei” “Vil- 
nei” ir “Daily Workeriui” sekmadie
nį, 15 d. rugsėjo-Sept. Pradžia 11 

j vai. ryto. Kviečiam visus draugus, 
snn patikus ir skaitytojus skaitlin
gai dalyvaut. Turėsim skanių už
kandžių ir gėrimų.

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

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

kimas įvyk? ^pirmadienio vakare, 9 
d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 269 
Front St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turinm daug svarbių dalykų, apsvar
styt, taipgi bus išleistas laimėjimas 
šį vakarą.

Sekretorė.
(212-213)

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

tų Internacionalo obalsiui—! 
kova už taikų—sako tai, 
kad šis bolševistinis obalsis 
atatinka kapitalistinių šalių 
plačiųjų masių nuotaikai.

Barbariškas fašizmas, 
nuodydamas šovinizmo nuo
dais mases, mėgina pradėt 
grobimo karų ir ginklo jė
ga perkarpyti pasaulio žem- 
lapį. Proletarinis interna
cionalizmas, proletarinė ko
va už taikų stovi prieš ka
rinį barbariškumų, tautinę 
ir rasinę neapykantų, ku
rių fašizmus, kursto impe-

nos salos. Jis ten gyveno 
nuo 1815 iki mirties 1821 
met. saugojamas Anglijos 
karo laivų.

B. Napoleono išgelbėjimu 
rūpinosi jo prieteliai. Belgi
joje inžinierius Joan De- 
Kolen buvo net planų paga
minęs išbudavoti didelį oro 
laivų, kuris nuskris ant mi
nimos salos ir išgelbės Na
poleonų. Visa eilė inžinierių 
užgyrė tų planų. Vėliau tas 
inžinierius nuvyko į Ameri- 
kų, kad pasitarti su Napole
ono broliu Josefu, kuris 
Amerikoje gyveno pasislė
pęs po graio Siurvile var
du. Bet Bonaparto brolis 
inžinierių prikalbėjo neda
ryti jokių žygių Bonaparto

pradeda mokyklą lankyti pirmu 
kartu turi vieną arba dauginus 
trūkumų, daugumas iš jų menk
niekiai, kuriuos lengvai galima 
prašalinti. Bet net ir mažas 
trūkumas kartais sulaiko vaiko 
progresą mokykloje.

Blogi dantys, akutės ir au
sys, netinkamas penėjimas ar
ba nedapenėjimas yra tarpe pa
prasčiausių vaikų trūkumų. Ir 
tie visi sulaiko vaiką nuė mo
kinimo. Bailus vaikas kartais 
pradeda nekentėti mokyklos 
lankymą del kokio nors men
ko trūkumo ir tėvai niekad ne
žino, kodėl vaikas nenori eiti į 
mokyklą. Tėvai negali supras
ti, kodėl jų vaikas taip gerai 
negali imtis moksle, kaip ir ki
ti vaikai jo klasėje.

Tėvai privalo žinoti, kad ne- 
dapenėtas vaikas nevisuomet 
yra vaikas, kuris negauna už
tektinai maisto. Kartais vaikas 
negauna tinkamos rūšies mais
to, ir jo valgiai nebalansuoti. 
Tavo gydytojas tau patars ko

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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LAISVE Pusląpis Penktas

Iš Kauno Kongreso
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

gerinti mūsų padėtį pake
liant darbo užmokestį taip, 
kad kiekvienas darbininkas 
galėtų užsidirbti nemažiau, 
kaip 20 litų per savaitę.

Seka 170 parašų Mara- 
vėlės kelio darbininkų.

Darbininkų Delegatai Apžiū-

Kojiniy Fabriką *
4 Iš Maravėlės kelio nuo 

^bedarbių ūmai pasiėmę au
to busą nuvykome Viliam- 
polėn aplankyti “Sylvios” 
fabriką ir 11-tą fortą. Nu- 
sidavę į fabriko raštinę, už- 
veizda pasakė, kad esą įsa-i

kitos grumiasi, stumdosi ir 
bardamos ant kita kitos ver
žiasi prie fabriko užpakali
nių kiemo vartų. Atsidaro 
vartai ir sargas pasirodo 
jose. Jis ištol mus pamatė ir 
manydamas, kad kokie po
nai direktoriai, ima šaukti, 
kad tos moterys duotų 
mums kelią. Mes jam nu
mojant ranka, kad nenorim 
eiti vidun. Tuomet pro bar
nius įsileidžia porą moterų. 
Užklausėme likusių, kame 
dalykas? Sužinome, kad jos 
veržiasi del skiedrelių ir 
traškų kurui.

Vėl
sargas įsileido ‘ porą

s ' • - / * :■ : ,

Mažeikos-Abeko Prakalbų Maršrutas
Draugai J. Mažeika ir F. 

Abekas tik parvyko iš .kongre
so, kuris įvyko Kaune.—Vėliau
sios žinios iš Lietuvos.—Drau
gas Abekas tuojaus važiuoja į 
vakarus, o drg. Mažeika turės 
prakalbų maršrutą rytuose:
ALDLD 2 Apskričio ribose 

nuo 2 iki 11 dienos rugsėjo.
ALDLD 3 Apskričio ribose, 

Connecticut valstijoje, jo pra
kalbų maršrutas prasideda su 
12 diena ir baigiasi su 19 die
na rugsėjo.

ALDLD. 7 Apskričio ribose 
prasideda su 20 d. rugsėjo ir 
baigsis apie spalių pradžią.

Paskui drg. Mažeika važiuos 
per Pennsylvanijos valstiją lin-

atsidarė vartai. Vel tui Cleveland©. Pennsylvanijos 
skar- valstijoje bus vėliau sutyarky- 

kyta be direktorių leidimo | malais apsidengusių mote- 
neleist jojo vidun? Pasakė- rų. Kitos ėmė rugoti, išmė- 
mė, kas esame ir kad jau tinėti jam: “Tu Veltrakie-’ 
daugelyj įmonių buvome ir į ne kas antrą dieną įsileidi, 
niekur mus nekliudė, tuo-'o aš su Zinkevičiene jau 
met jis paprašė mus pa- ■ antra savaitė negauname 
laukti. Už poros minučių'maišelio pilavinų”—skunde- 
sugrįžo ir paprašė sekti pas- si viena. Kita jam prikišo: 
kui jį. Mums buvo svarbu “Tur būt jos tau pakiša ką 
matyti pats fabrikas, bet nors, kad jas ir pamatote, 
dar svarbiau, išpildyti to’Sargas užsigavęs ir užkai- 
^briko darbininkių delega-itęs teisinosi, kad jis norėtų 
cijų prašymą— pasirodyti' jom visom po kelioliką mai- 
fabrike darbininkėms, ku-|šų duot. Ir teisinosi: 
rių ten dirba 260. “Sylvios” | minkite, kad jų čia nėra, iš 
daugelis darbininkių manė, kur aš jas imsiu.” 
kad kongresan nėra atvyku-1 
siu darbininkų atstovų, r 
vientik tautininkų ir’ TOU i Tos vargšės atsąko: 
salininkai. Vjsur vaikscio- (vįsas mūSų kuras, 
jant matėsi darbininkių ^asu Vyrai bedarbiai, kiti 
linksmi žvilgsniai linkui; ]jp-onįai 
mūsų, o tuose skyriuose, 
kur dirbo darbininkės-atsto- 
vės ir* odininkų gegužinėj 
dalyvavusios bei susipažinu-

u

n

Klausėme jų kokis gia čia 
0 kuras ir ar geresnio nėra?

■ “Pone-

nebūnant, susirinkime draugui 
J. Staniui buvo prisiųsta var
dai neužsimokėjusių skaityto

Lawrence, Mass
bose (Ohio valstijoj ir Pitts- jų’ k.ad draugai juos paragin-

tas maršrutas ir paskelbtas.
Draugo Mažeikos maršruto 

reikalais kreipkitės į ALDLD. i
| Centro Komitetą sekančiu ant
rašu :

D. M. šolomskas, 46
Eyck Str., Brooklyn, N.

Vidurvakarinėse valstijose iš
Lietuvos raportą išduos 
gas F. Abekas sekamoj 
ko j :

ALDLD 1 Apskričio 
nuo 8 iki 21 rugsėjo.

ALDLD. 10 Apskričio
(Michigan valstijoj) tarpe 22• 
dienos rugsėjo ir 5 spalio.

ALDLD. 4 ir 15 apskričių ri- Illinois.

burgho apielinkėj) nuo 6 iki 19 
spalio.

Centralinio ir Pietinio Illinois 
kolonijose nuo 20 dienos spalio 
iki 9 dienos lapkričio.

Wisconsin© valstijoj prade
dant su 10 diena lapkričio.

Draugo Abeko maršruto rei
kalais kreipkitės žemiau paduo
damu antrašu. Apskričių komi
tetai turi subrusti tinkamam 
prisirengimui prie šių maršru
tų, kad į prakalbas sutraukti 
kuoplačiausias minias lietuvių 
darbininkų. Prakalbas-raportus 
reikia gerai išgarsinti. Tai bus 
geriausia proga supažindinti 
plačiąsias mases su dabartine 
padėčia Lietuvoj.

Nacionalis Lietuvių Veikimo 
Komitetas jau atspausdino Cle
veland© suvažiavimo dokumen
tą—Prieš Kara ir Fašizmą. Di- *• V k-

tų užsimokėti. Draugai liuos- 
noriai apsiėmė tą padaryti. Tai 
darbas atliktas puikus.

Tik jau tą pasikalbėjimą, 
laike susirinkimų draugės, pa
likite už durų! Tikiu, kad tas 
kiekvieną iš susirinkusių erzi
na.

Draugai, kurie nors knygose 
esate užrašyti, kaipo nariai, 
bet ant susirinkimų taip ir taip 
mažai lankotės, apleidžiat sa
vo pareigas, 
čius aptildo, 
neša naudos 
nizacijai.

jo tas ir lankan- 
apmigdo, kas ne- 
mūsų visai orga-

Vinco Duktė*

Ten

drau- 
tvar-

ribose

ribose

Norwood, Mass.
Iš L.L.R. Choro Susirinkimo
Rugsėjo 3 d., 1935, Finų

svetainėje atsibuvo LLR Cho- 
, .. n , .o „.-i ro mėnesinis susirinkimas, ku- delio formato, 48 puslapiu bro- . .v .. . ’...... ; name išdirbo programą rude

nio veikimui. Pirmas: buvo 
perskaitytas laiškas nuo ALP 
MS 2-ro Apskričio organizato-

šiūra parsiduoda tik po 10 cen
tų kopija. Užsisakant daugiau 
egzempliorių platinimui, atiduo
dame po 8 centus kopiją. Sku
biai siųskite i 
laike maršrutų būtų išplatinta 
kuodaugiausiai šio istorinio do
kumento.

L. JONIKAS, 
Nacionalio Lietuvių Veikimo 

Komiteto Sekretorius, 
3116 S. Halsted St., Chicago,

užsakymus kad r®s’ prašantis pagelbėt sukelti
i $60,000 del “Daily Worker”

“Laisvės’- “Vilnies” Pikniką Lietus Apgadino

vasarą Conn, draugų parengi
mus jau antru kartu lytus ap
gadina. Chorai rengė Dainų 
Dieną, lijo; dabar per Labor 
Day, rugsėjo 2d., rengta spau
dos naudai piknikas New Bri- 
taine ir vėl lijo. Jei ne tas ne
labasis lytus, “Laisvės”, “Vil
nies” piknikas būtų buvęs mil
žiniškas. Jau galima žinoti iš 

Į bet iš Pabaltijos kraštu, gal1 to’ Pabuvo ketu-
!būt korespondento Knicker-! ri milzimski bųsa^ žmonėms

, bury, New Haven ir šiuo sykiu 
I gerai pasirodė Bridgeport, at-

, nėra už ką kurą 
įsigyti. Žiūrėkite, į ką mū
sų vaikai panašūs...”

Man tuojaus* prisiminė 
sios su mumis, tai jos grei-1 Amerikos Hearsto paveiks- 
tai ženklais pranešė, kadrai apie “badaujančius žmo- 
mes tie svečiai, guriuos nes Sovietų Rusijoj.”' Jie 
jos per savo atstovus svei-:\imtipe^iš darbininkų šalies,į 
►kino.

Iš čia natraukėme linkui T? ^ICTaru“uc“,-u prisigrūdę iš is čia pauauKenie Hunui Lietuvoje, to arsaus
11-to forto, kuris uz vieno šmeižiko Sovietu šalies. 
bloko nuo minimo fabriko.' v , .,v. .v, .
Įėjus į ji radome senukę! Mes tom moterims sakė-! vykdamas su mdzimsku busu. 
Apalinskienę, kuri buvo pa- me, kad jos pasiėmę savo; ‘ R^ae ^vs"k°0’
likta su sūnais gyventi, kaip susitelkę ii’'
ir prižiūrėjimui, kad bedar
biai nesusigabentų fortan 
atgal. Apalinskienė mums 
pasakojo, kad prieš 5 sa
vaites valdžia prievarta iš 
šio forto išmetė gyventojus 
bedarbius į patvorį. Klau
sėme kiek čia jų buvo forte?
Pasirodo, kad ji negali at

isakyti aiškiai ir pilnai. Bet 
iš apčiuopamų žinių paty
rėme, kad čia gyveno kele
tas desėtkų nelaimingų šei
mynų. Ji pažymėjo pavar
dėmis šeimynas, kurių tėvai 
išmirė džiova ir paliko šei
mynas. Jos vyras Apalins- 
kas irgi miręs nuo džiovos.
Dar papasakojo apie lento
mis užkaltą skylę, kad čia 
gyvenusios dvi merginos: 
Levanavičiutė su 4 vaikais 
ir Adomaitytė su 2.

didelius būrius trauktų sul 
visais Kauno bedarbiais pas! 
Smetoną ir kitus ponus iri 
reikalautų duonos, kuro, 
darbužių ir pastogės. Lietu
voj to visko yra perdaug. 
Jūs neturite taip savęs nu
stumti žemai. Veskite savo 
kūdikius priešakyje, apgul
kite Laisvės Alėją ir ponų 
ministerių butus, tol kovo
kite kol laimėsite. Juk mirti 
nuo ligų, bado, yra per že
ma tėvui ir motinai-darbi- 
ninkui-darbininkei. Lietu-

New Britain, Conn. — Šią! nai neįvykdyta. Povakare iš 
visų chorų po keliolika narių 
susirikiavę sudainavo bendrai 
keletą dainų ir tuomi progra
ma pasibaigė. Prie įžangos ti- 
kietų A. Katinas iš Bridgeport 
aplaikė penkinę ir A. Petruš- 
kevičiutė, newbritaįnįetė, tri- 
dolerinę, o trečias neatsišau
kė.

Kadangi šią vasarą spaudos 
naudai piknikas likos skau-

i « T Įdžiai apgadintas, tai .visos ko- Hartford, Water- . .. , _ , ■ „„4;... . . Jonijos turės ką nors parengti,
kad sudarius šiek tiek . del 
spaudos paramos. -Nebūtų pro 
šalį priminimas, kad prisiarti
nus vėsesniam orui, būtų su
rengtas kokis įžymesnis paren
gimas didesnėj kolonijoj del 
spaudos naudos ir visos kitos 

' gerai išgarsintų tokį parengi- vva^ungcyn, r>. v ««..«, nuu . aiš] ka() b
jo pavardes negalėjau atmin-I ;
ti, o būtų buvę galima pažy-' 
mėti spaudoje.

Nebūnant tirštai publikos. 
piknike, tai nė programa pil-!

mašinomis ir vienas geras ir 
j entuziastiškas draugas buvo į 
j atvykęs ant pikniko net iš į
Washington, D. C. Gaila, kad i

| m a nemažai padaryti naudos, 
j Organizacijose draugai pa- 
i svarstykite apie tai.

Korespondentas.

Baltimore, Md
Nuveikimai ir Blogumai

Mūsų ALDLD 25 kp. palie
tė abieji punktai — nuveiki- 

, kad 
iŠ- pastarųjų daugiau. Bet žinant 

tą, kad tik iš blogumų-klai- 
dų mes mokomės, panagrinėti 

'Z kartais pravartu.

drąsiai savo vietoje, kaip tai: 
V. Kučiauskas, praėjusių ir 
šių metų pirmaeilis serijų par
davėjas; P. Paserskis ir O. Ku- 
čiausllaitė, stovi praėjusių me
tu v

VOS parazitai to ir nori, kad mai ir blogumai—gaila, 
jus tūkstančiais ligos 
pjautų.

Tos vargšės pradėjo 
na į kitą kalbėtis, kad 
kia spirti vyrus ir paklau-

vie- 
rei-j

Padarius sutrauką “Lais-
syti ką tie ponai sako. Mes vgs” Parduotų serijų tikietukų 
joms toj pastebėjom, kad mat°si didelis skirtumas. 1934 
J • i • (( • n metais Laisvei” suteikėmenesame jokie ponai, c

Apie Kauno fortus ir be- Į darbininkai; vienas iš Ame- 
darbių mėtymą iš jų pažy- rikos ir kitas iš Kanados at- 
mėsiu plačiai savo įspū- vykę kongresai). Palinkėję 
džiuose. ;

nesame jokie “ponai," o

kurse-augštumoje.
Sekami Draugai Gerai 

Pasidarbavo:

P. Paserskis—4 ir 2 tik.
O. Kučiauskaitė—3 ser.
J. Stanys—1 ser.
K.

Central Labor Union Apvaikš
čiojo- Vadinamą Labor Day

Rugsėjo 2 d. Central Labor 
Union buvo surengus prakal
bas ir sorkių. programą. Išsto
vėjau beveik tris valandas ir 
nieko gero neužgirdau.

Išeina pirmininkas perstato 
lošėjus ir prašo publikos, kad 
jiems plotų katutes. Taip ir 
tęsėsi per 2 valandas.

Paskui pradėjo kalbėti. Pir
miausia kalbėjo Salana iš Bos
tono. Tas žmogelis tiek mela
vo klausytojams, kad net žmo
nės žiūrėdami į jį juokavo ir 
sakė, kad tai tikras melagius 
ir akių mulkintojas. Tai kokia 
gi jo kalba buvo ? Ogi susi
riesdamas gyrė poną Green, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentą, būk jis esąs vienas 
geriausias darbininkų draugas 
ir už darbininkus kovojąs. 
Taipgi nepamiršo ir poną Roo- 
seveltą pagirti. Sakė, būk po
nas Rooseveltas tai tikras dar
bininkų išganytojas, nes visus 
darbininkus užganėdinęs ir 
darbus davęs ir būk dabar ne
są bedarbių Jungtinėse Valsti
jose. Ir nesisarmatino tas su
tvėrimas taip per akis neteisy
bę sakyti darbininkams. Jis net 
nemato, kad apie 15,000,000 
yra bedarbių dabar šioje šaly
je. Net Mass, valstijos kon- 
gresmanas William P. Conne
ry, irgi kalbėdamas, pripaži
no, kad bedarbių yra virš 12 
milionų. Jis sakė, kad žmonės 
neužganėdinti ir alkani, turi 
būt kas nors pagerinta.

Kiti kalbėtojai užgyrė Wag- 
nerio Bilįų, bet pats kongres- 
manas pasakė, kad šitas Bilius 
yra ne del darbininkų ir jis 
nieko nepagerins darbinin
kams. Tas ir teisybė.

Matote, draugai darbininkai, 
kokie ponuliai sėdi Amerikos 
Darbo Federacijos vadovybė
je ir, kaip jiems rūpi darbinin
kų reikalai. Jiems tik savo ki- 
šenius rūpi. Ponas gauna į 
metus kelias dešimt tūkstan
čių dolerių, todėl jam alkio 
nėra. Jis nemato, kaip darbi
ninkai vaikščioja alkani ir ap- 
drįskę.

Kitas - demogogas, ponas 
Leo. F. McCarthy, pirminin
kas, pasigyrė, būk Lawrence 
gerai dirba ir dabar nėra be
darbių. Tai, girdi, ačiū Roose-

kasdien stovi 
kol gauna

Tas 
keli 
ant 
su- 

kad'

kad

veltui. Matote, kaip jis nori 
pridengti kapitalistų darbelius. 
Ponas McCarthy gerai mąto, 
kad Lawrence yra užsiregis
travę E.A.R. raštinėje penki 
tūkstančiai darbininkų, o dir
ba tik 2,200. Dar ir tie negau
na dirbti pilną savaitę, o tik 
kelias dienas ant mėnesio, 
ponas irgi nemato, kad 
šimtai
“bread line 
puvusių miltų ir ką nors, 
savo gyvastį palaikyti.

Tie ponai neprisiminė,
darbininkai turi organizuotis 
ir palaikyti vienybę, kad ga
lėtų laimėti geresnę sau būk
lę ir pragyvenimą. Tie ponu
liai neprisiminė, kad tarpe Ita
lijos ir Ethiopijos gali kilti ka-" 
ras, kuriame jaunuoliai bus 
žudomi už kapitalistų reika
lus. Tas jiems ne galvoje. Jie 
nepasiūlė publikai jokios pro* 
testo rezoliucijos prieš karo 
rengėjus.

L. K. Biuras.

Maskva. — Pernai iki šio 
laiko Sovietuose buvo suva
lyta 82 nuošimčiai laukų 
derliaus, o šiemet jau 87 
nuošimčiąi.

Daily Worker” 
ir laiške paduota kvota LLR 
Chorui — turime sukelti 
$7.15. Laiškas priimtas. Tuo- 
jaus nutarta surengti “West 
Party”, kad sukėlus savo kvo
tą. Komisija iš trijų darbuosis, 
kad del “Daily Worker” par
ty pavyktų.

Nutarta rengtis prie rudeni
nio koncerto, čia irgi komisi
ja iš vien merginų nutarė mo
kintis operetę “Vestuvės Pušy
ne.” Taipgi nutarta turėti 
draugiškumo “party.” Taigi, 
tarimų pridaryta gan apsčiai. 
Dabar reikia žiūrėti, kad visi 
tarimai būtų įvykdyti gyveni
mam

Pas choristus, o ypatingai 
pas choristes yra geras ūpas 
ir nereikia abejoti, kad tari
mai' bus pravesti gyveniman. 
O kad tikrai tarimai stotųsi 
gyvenime, tai būtinai reikia, 
kad visi choro nariai lankytųsi 
į pamokas, ypatingai vyrai. 
Turime pasirodyti, kad esame 
verti vyrais vadintis, visi kaip 
vienas, turime dalyvauti pa
mokose ir pagelbėti darbuotis 
komisijoms.

O reikia žinoti, kad, apart 
savo parengimų, choras daly
vaus ir kitų organizacijų pro
gramose. Choristai mano, kad 
šie tarimai turės būt įgyven
dinti iki kalėdų. O ką kitos or
ganizacijos veiksit? Kaip A 
LDLD 9 kp.? LDS 3 kp., Ko
munistų Partija ir kitos vietos 
organizacijos ?

Choro valdyba dabar susi
deda vien iš merginų ir mote
rų, bet reikia pripažinti, kad 
merginos gana gerai rūpinas 
choro reikalais, ypatingai Ma
ry Zurbaitė, Olga Dovidoniur 
tė ir J. Krasauskaitė. Tik vie
nas dalykėlis yra apleistas, tai 
narių mokesčiai. Kad kiek, tai 
mes pasiliksim neteisėti cho
ro nariai. Bet aš pasitikiu, kad 
valdyba sugebės ir narių duo
kles sutvarkys. Taipgi būtinai 
reikėtų padauginti chorą na
riais. Jaunimo Norwoode yra 
dar daug, kurį galima įtrauk
ti į chorą, todėl pasidąrbuokim 
ir choro narių skaičių kokiu 
desėtku galėsime padauginti.

“Boisas.”

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.
1OO Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 $
Į PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS £ 

S Senai ‘dirbąs graborystSs pro- § 
:» fesijpię ir Ęrooklyno apielin- g 
■S kėj plačiai žinomas. Tik dabar g
2 atidarė savo ofipą ir patarnauja
§ balsamavimu ir palaidojimu n
3 mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim į 
$ Paršam do automobilius ierme* ig 
5 nims, vestuvėms, krikitynoms S 
:2 ir kitokioms parems S
g Saukit* dien< ar naktj 2

| 423 Metropolitan Avė. j
| Brooklyn, N. Y. 8
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

hrti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

>

<♦>Kučiauskas pardavė 5 seri- 
$15.75 

12.89 
9.45 
3.15

Mikolaitis—-1 ser. 3.15
Deltuva—1 ser. 3.15
Meškys—1 ser. 3.15
Kevalas—1 ser. 3.15
Lopeta—1 ser. 3.15

111 dol., šiais metais vos tik 
$6L96. Gal krizis paveikė, bet 
keistai. Gal centų kiek ir pa
naikino, bet tų mūsų pereitų 
metų narių darbuotojų neiš
naikino, visi kuopoje esti.

Žinant taip svarbią rolę šian
dieninės darbininkų spaudos ir 
jos sunkią ekonominę būklę, 
visa eilė kuopos draugų reikia 
skaityti neatlikusiais savo dar
bininkiškų pareigų klausime 
dienraščio “Laisvės” gelbėji
mo.

Tiesa, nors ne pilni $3.15 
buvo pribuvimai nekuriu tų 
draugų ir pernai, bet jų ener
gija padėjo ir kitiems sukti tą 
sunkų finansų ratą pirmyn. O 
šiais metais tie draugai-drau- 
gės nei į rankas pardavinėji
mui serijų nepaėmė.

Bet nekurie draugai, perga
lėdami įvairias kliūtis, stovi1

SOVIETŲ SALDAINIAI
TUOJAU UŽSISAKYKITE PARENGIMAMS 

SOVIETŲ SALDAINIŲ
PADARYTOS IŠ VAISIU IR MEDAUS

Kaina nuo 35c iki 40c Svaras
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:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA. • ’* • ‘
427 Lorimer, Street Brooklyn, N. Y.

P.
K.
M. Seimys—1 ser. nepilną 2.93 
M. Stanienė—1 ser. nepil. 2.04 
J. Jasaitis—1 ser. 1 tikietą .20 

Virš minėtų draugų-draugių 
p a s i d a r b avimu dienraščiui 
“Laisvei” liks $61.96.

joms kitokių būdų kovai 
prieš badą ir skurdą, mes

• Tai
buvo juodžiausias paveiks-

Pll«a8i Pave,k*la®Vihampoles atsjskyrėm su jomis. U « ^4 4 4 M 1 44 a 4^ a 1 a. a 4Biednuomenės-Darbininkų

t Išėję iš 11-to forto žings- las kokį esame matę Kaune, 
niavom su šiurpu,kratančiu Už trijų kilometrų nuo
musų kūną, kaip čia tuose pertekliuje pukščiuojančios 
urvuose puvo Lietuvos be- Kauno ponijos, čia, Viliam- 
darbiai. Praeidami Syl- pOiej, buvo tikras Tundelio 
Y10? .v uztennjom, i piešiamas pragaras, kuria-
kad is šiam os ulicaites, prie * me didžiausiuose nedatek- 
įmones vartų, susirinkęs di-, iiuose, skausmuose vaitojo 
delis skaičius moterų ir vai- darbo liaudis-darbininkai.
kų. Kumštelėjau d. Guobai, 
kuris neužtėmijo, “matai 
kas čia, eime pažiūrėti.’'

Vakare duonkėpyklos 
darbininkai ir kitos Kauno 
darbininkų delegacijos bu- 

Prieiname artyn ir žiūri- vo pas mus.
me, kaip moterys viena už J. Mažeika.

pri-Mūsų kuopa, oficialiai 
gulėdama prie Lygos prieš Ka
rą ir Fašizmą, tik nuo pereito 
mėnesio užsidėjo po 75c kas 
mėnesį mokėti į Lygos iždą, 
kadangi ten finansai labai rei
kalingi. Mūsų kuopa įstojimo 
mokestį senai užsimokėjusi.

Balsiai perskaityta vardai 
neužsimokėjusių narių į ALDL

Kanada prieš Anglijos Karą
OTTAWA. — Kanados 

ministeris pirmininkas R. B. 
Bennett per radio pareiškė, 
jog Kanada nesileis, kad ją 
įtrauktų į bet kokį užsienio 
karą. Iš to suprantama, 
kad- jeigu kiltų karas tarp 
Anglijos ir Italijos, tai Ben- 
netto valdžia stengtųsi nuo
šaliai pasilikti.

Pittsburgh^ Pa. — Fašisti- 
■niai “Kryžeiviai” pradėjo

D už šiuos metus. Draugai pa- bombomis sprogdinti kovihgų 
suskirstė juos matyti ir pakai- darbininkų namus. Mainieriai 

ginkluojasi prieš tuos nenau- 
oficialio agento dūlius.

binti, kad užsimokėtų.
“Laisvės
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Puslapis šeštas
v

Pirmądien., Rugseįo 9, 1935

Į NE W YORKO IR APIEUNKES ZINIOŠ)
sius savo reikalus, nežiūrint, 
ar kas būtu laisvamanis, ar ti
kintis, ir neatsižvelgiant j jo
kius politinius skirtumus.

Ar visiems yra aiški tų nu
tarimų prasme? O kuriems ta
tai aišku, ar jūs sutinkate su

Didis Laimėjimas Bremeno 
Šešių Byloje

Masinis darbininkų spaudi
mas, vadovaujant Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui, 
pereitų penktadienį veik pilnai 
laimėjo garsiąją Bremeno by
lą. Penki iš šešių didvyriškų 
jūreivių tapo išteisinti. Kalti
namuosius sumaniai gynė teis
me TDA advokatai ir kongres- 
manas Marcantonio.

Savo teisminėj kalboj teisė
jas Louis B. Brodsky prilygino 
Bremeno laivą “piratų (jūrių 
plėšikų) laivui, išdidžiai ne
šančiam juodą plėšimo vėlia
vą.” Išstatymas svastikinės 
emblemos, sako teisėjas, “buvo 
suprasta kaipo pasityčiojantis 
iššaukimas visuomenei.”

Drolette Sulaikytas

šeštas kaltinamųjų, Edward 
Drolette, likosi sulaikytas po
licijos sufabrikuotais kaltini
mais, būk pas jį radę metali
nius krumplius ir būk jais jis 
sumušęs policistą. Bet ir jo by
loje masių spaudimas padarė 
įtaką, kadangi teisėjas paliko 
jo kauciją $1,500,. kaip buvo, 
nepakėlė, kaip paprastai da
roma po įkaltinimo kvotime.

Paliuosuotais yra Arthur 
Blair, William Bailey, William 
Howe, George Blackwell ir 
Vincent McCormick. Taipgi 
panaikinti kaltinimai prieš 
Robert Rhodes, ir Tony Albus, 
kuriuodu buvo areštuoti de
monstracijoj, reikalaujant pa- 
liuosuoti Bremeno dalyvius.

Bus vedama stipri kova už 
paliuosavimą Drolette. Tuo 
pat sykiu vedamas prisirengi
mo darbas apvaikščioti laimė
jimą penkių paliuosavimo. Ap- 
vaikščiojimas įvyks 20 šio mė
nesio, Manhattan Lyceum.

Turke Pavirto Aligatorium
Jaunas vyras, Thomas 

Smythe, kuris šiuo tarpu ran
dasi CCC kempėj, Tiajuana 
Creek, Floridoj, parašė savo 
draugams Nut Kliubo nariams, 
Jersey City, sekamą laiškelį: 
“Atsiunčiu jums didelę turkę 
(kalakutą) Padėkavonės Die
nai.”

Kliubo nariai apsidžiaugė ir 
tarpusavyje sukolektavo $5.47 
apmokėjimui persiuntimo, ka
da pribuvo didelė dėžė. Ta- 
čiaus kada atidarė dėžę, visi 
atsidūrė nemažam strioke — 
iš dėžės išrėpliojo didelis ali
gatorius, sulaužė dvi kėdės ir 
stalą pirm, negu pajėgė jį pri
rišti retežiais už sprando ir 
uodegos. Pririštas aligatorius

Dresiy Išvežiotojai Pasiryžę 
Tęst Kovą

Penktadienį šaukta konfe
rencija tarp fabrikantų ir 
streikuojančių moteriškų dra
bužių išvežiotojų atstovų ati- 

‘ dėta iki pirmadienio. Tik 4 
iš 7 fabrikantų organizacijų 
atstovų dalyvavo. Dubinsky 
nieko neturėjo pasakyt. Jis 
diena anksčiau buvo sakęs, 
kad pirmadienį būsiąs šaukia
mas generalis stapičius, jei iki 
tai dienai nebus pradėta de
rybos.

Trokų draiverių mitingas, 
kuris turėjo įvykti ketvirta- 

i dienį, jau trečiu kartu atidė- 
1 tas, o trekais vežiojami drabu- 
į žiai, kaip ir lig šiol. Užklaus- 
i tas apie generalį stapičių dre
sių ir bliuzių sekcijos čairma- 
nas, Julius Hochman, taipgi 
vengė atsakyti. Atrodo, kad 
unijos viršininkai vengs skelb
ti generalį stapičių. visų šakų 
darbininkų dresių industrijoj.

Streikas Prieš Išmetimą 
Iš Darbo

i

■ Retail Clothing Merchants 
i Association išmetė iš darbo— 
i paskelbė “lockout” savo dar- 
; bininkamš, kad atsikratyti 
I unijos. Jau paleista darbinin- 
! kai iš k-i’ių vietų, tame skai- 
' čiuje ir krautuvėse ant Pitkin 
; Ave., Brooklyne. Manoma pa
leisti visus Broadway krautu
vių darbininkus, taipgi 78

j krautuvių ant Manhattan
■ Avenue, Brooklyne, kur krau- 
tuvninkai yra susirišę su mi
nėta krautuvninkų sąjunga.

Prieš tai Retail Clothing 
Salesmen’s Unijos Lokalas 
1006 skelbia streiką ir pikie- 
tuoja krautuves. Unijistai pra- I

. šo darbininkus nepirkti drą- 
bužių pikietuojamose krautu
vėse. Brooklyne streikierių 
centrai yra įsteigti 29 Manhat
tan Avė. ir virš Witty’s valgy
klos ant Pitkin Ave.

WPA Darbininkų Streikas 
Del Užvilktų Algų

Penktadienio rytą apie 75 
darbininkai sustojo dirbę pro
jekte prie 107th Nat. Guard 
Armory, 67th St. ir Lexington 
Ave. Grupė iš anie 20 maliorių 
ir medžio apdirbėjų sudarė 
delegaciją ir pareikalavo iš
mokėti užvilktas algas.

Kitas stapičius įvyko WPA 
projekte Brooklyno Muziejuje, 
prie Eastern Parkway ir 
Washington St. Jie pareikala
vo tuojau išmokėti algas, ne-

bet kitų reikalavimai atmesti, 
kaipo neturėjusių pilnų įrody
mų, jog buvę prigauti.

Sumažinta Sąmata Patinka 
Buržujų Atstovui

Artinantis rinkimams darbi
ninkams svarbu'įsitėmyti, kas 
kieno reikalus gina.

šiomis dienomis svarstyta 
New Yorko Miesto sąmata 
1936 metams. Kontrolierius 
Frank J. Taylor pasiūlė, kad 
ateinantį metą sąmata būtų 
tik $539,695,777, nes tiek ma
noma surinkti taksais ateinan
tį metą, šio meto sąmata buvo 
$553,432,599 arba* $13,736,- 
822 daugiau, negu skiriama 
ateinančiam metui. O ir tai 
daug ko trūko biednuomenei.

Aldermanų Tarybos pirmi
ninkas Deutsch pritaria tokia 
sąmatai miesto išlaidoms, sa
kydamas, kad “visiškai gera.” 
Jisai sake, kad galima sutau- 
pinti ant asmeniško patarna
vimo išlaidų, žinoma, jis netu
rėjo mintyje tų $15,000, ku
riuos jis gavo alga už 1935 
metus. Jis mano tą taupinimą 
pritaikyti kitur. Jis taupino šį 
metą ir taip mano taupyti atei
nantį metą ant mokytojų ir 
gaisrininkų algų, taipgi ant li- 
gonbučių, visuomenės šelpimo, 
knygynų ir panašių reikmenų.

Darbininkai kontrolieriai - 
aldermanai tikrai nepritartų 
tokiai taupybai.

Jieškoma 7 ar daugiau vai
kų, kurie mažu laivu išplaukė 
pasivažinėti pereitą trečiadie
nį. Manoma, kad, užėjus lie
tums ir stiprioms vilnims, vai
kai galėjo tapti nustumti ko- 
kion užlajon Hudson upėje ar
ba išnešti į atviras jūres..

Panelė Van Dyck, Bank of 
Manhattan Co. darbininkė, su
gebėjo plėšikų nepastebėta 
įlįsti telefono budon ir pa
šaukti policiją, kol plėšikai 
triusėsi banke 188-03 Linden 
Bouleward, Queens. Tačįaus 
policija pribuvo minute vėliau 
ir 5 plėšikai paspruko automo- 
biliumi su $6,500 pinigų. Visi 
kiti tarnautojai buvo ginkluotų 
plėšikų suvaryti į kambarį lai
ke plėšimo.

Mrs. Adams, 87 metų se
nutė, gyvulių ligonbučio di
rektorė, tapo pašaukta suim
ti šunį. Kada ji pribuvo, rado 
tris policistus ir daug išgązdin- 
to svieto besidarbuojančius su
valdyti, kaip jie manė, “pa
siutusį šunį.” Senutė į 10 mi
nučių šunį nuramino ir su šu
nim vienam taxi nuvažiavo li- 
gonbutin.

Į SVARBIAS DISKUS!
JAS PIRMADIENI

Trumpos Žinutės
Judžių Operatorių 306 Loka- 

lo nariai, skaičiuje 700, pa
smerkė unijos viršininkus už /
neleidimą streikuoti ir nuro
do, kad tuomi savo darbu 
viršininkai pasirodo bosų ša
lininkais. Lokalas siųs komite
tą' • pas unijos prezidentą 
Browne, ’ Washihgtonan, rei
kalaujant atšaukti drausmę 
streikuoti.

i i

Streikuojanti Spring Pro
ducts Co. darbininkai, 175 
Walnut Ave., Bronx, pasmer
kė Šalpos Biuro vedėją, panelę 
Adele Hammerschlag, streik- 
laužiavime. . Jinai atsakė pa
šalpą Robinsonui, streikuo
jančio. jaunuolio tėvui, pa
reikšdama laiške, kad “nese
nai apsilankius pas Spring 
Products Co., ...pasirodė, 
kad Clarence Robinsonas gali 
greit sugrįžti į darbą.” Esą 
daugiau gavusių tokius laiš
kus.

Apvaikščiodami laimėtą uni-

DRG. BIMBA PADARYS 
ĮŽANGĄ DISKUSIJOM

Pirmadienio vakare, rugs. 9 
d., įvyksta “Laisves” 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 suvienytą 
frontą kovai prieš čia jau grę
siantį karą, prieš sprandą rie- 
čiantį fašimą, už demokratines 
teises, už pilietines darbinin
kams laisves, prieš gyvenimo 
bloginimą, o už jo pagerinimą. 
Tame Kongrese Komunistų In
ternacionalas nustatė gaires, 
kaip didžiosios minios gali iš
vien veikti kovoj už svarbiau-

drau-1*°ją •

šnypščia ir sutriuškino šluotą, 
kurią jam pakišo vienas iš vai
kinų.

Matomai, anas vaikinėlis 
susitinka nemažai tokių “
gingų” aligatorių. Mylėdamas 
artimą, kaip pa+s save, norė
jo parodyti draugams, kaip 
“saldu” gyventi Roosevelto 
CCC kempėse su tokiais susie- 
dais, kaip minėtas aligatorius.

Ankstyba Auto Nelaimė
Apie 7 vai. šeštadienio ry

tą susidūrė pedlioriaus trokas 
su pasažieriniu automobiliu. 
Susidūrimas buvo prie kampo 
Broadway ir Varet St., Wil- 
liamsburge. Pasažierinis au
tomobilius važiavo Broadway, 
o trokas skersai. Pasažierinis 
automobilius, nespėjęs sustoti 
per susidūrimą, metėsi šonu 
ant šaligatvio ir visu smarku
mu smogė į eleveiterio stulpą. 
Visi penki automobilio pasa- 
žieriai nuvežti į ligoninę. Su- 
lyg nelaimės aišku, kad auto
mobilius lėtai nevažiavo. Ke
leivių vardų nepavyko sužino
ti. Tonis.

priimdami pažadų.
Prie Armory projekto, sąra

šo vedėjas ponas Moran pra
dėjo keikti delegacijos kalbė- 

Tu prakeiktas Raudo
nasis agitatoriau,” rėkė jis. 
Ir ūmai jis paleido kumštį 
darban. Vienas darbininkas 
buvo taip sužeistas, kad reikė
jo ūmai gydytoją šaukti. Greit 
pribuvo vyriausias inžinierius 
ir pažadėjo išmokėti čekius į 
dvi dieni, taipgi ištirti mušty
nių kaltininką.

Kaltina Kompaniją Apsukus 
Investorius

Harry A. Gordon, referis, 
užrekordavo Kings County 
Augščiausiam Teisme raportą, 
kad 410 asmenų, pirkusių iš 
S. W. Strauss and Co., Inc., 
New Yorke, morgičių bondsus 
buvo prigauti, nes pardavėjai 
tų bondsų perstatė pirkėjams 
.dalykus kitaip, negu buvo.

jų vienybę kailiasiuviai su
aukojo “Daily Workeriui” 
$74. . Darbininkų Mokyklos 
Draugų sueigoj pirmutinį do
lerį paklojo Edward Drolette, 
kovingas priešas fašįstų, kurį 
policija pašovė Bremeno de
monstracijoj. Jis pasakė, kad 
“D.W.” buvo vienintelis , iš 
angliškų dienraščių . teisingai 
aprašiusių jo bylą. Darbinin
kai naudoja įvairias sueigas! 
parėmimui savo dienraščio. 
Reiktų ir tarp lietuvių tą prak
tikuoti.

Paaiškėjo^ kad dresių fa
brikantai buvo suplanavę pa
naudoti telegramų nešiotojus 
dirbti streikuojančių dresių iš- 
siuntinėtojų darbą. Bet tele
grafo paslai greit susiprato ir 
atsisakė dirbt.

Suėmė 6 jaunus vyrus, da
lyvavusius apiplėšime BMT

Reikalauja atmokėti įvesdinu
siems jų įdėliu^ sumoje $958,- 
878. Atskiri įdėliai siekia nuo 
$97 iki $27i7&7. Viso nuneštų 
pinigų yra 5 milionai dolerių,

stoties kasos pereitą pirmadie
nį ir nušovime jauno darbinin
ko Edwin Esposito, kuris tuo 
metu dirbo kasininkų. Grobis1 
buvo $250 ir plėšikai pasidali
no po apie $30.

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.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
• > Adomas Gajauskas, 20 m. 
amžiaus, 344 So. 3rd St., mi
rė rugsėjo 6, šv. Katarinos li
goninėj. Bus palaidotas rugsė
jo 9 d., Šv. Jono kapinėse. Ve
lionis priklausė prie Karalie
nės Angelų parapijos choro.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Mathew P. 
Ballas.

BEER, WINE, LIQUOR
BEER, WINE, LIQUOR

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
15 6156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, 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 Street, 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 issued to the undersigned 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 11833 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 969 Gates Ave, Borough of 
Brookyln, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ANGELO BELLO 
EMPIRE BAR and GRILL

959 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
LDS 13 KP. NARIAM
Šį trečiadienį, rugsėjo (Sep

tember) 11 d., įvyks LDS 13 
kp. mėnesinis susirinkimas Ki- 
burio svetainėje, 950 Jamaica 
Ave., Brooklyn, N.Y. Pradžia 
8-tą , vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite pribūti. Valdyba.
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“LAISVES” KONCERTAS
Labor Lyceum, Brooklyn, N. Y.

S

.... ~~ .. ........ _---

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

WIWIWIW»WWMWIWWIW»WWHWIWMWIIWWHW»WWIWM

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios • duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Tel. STagg 2-3438
{steigta 1861 |

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc. ;

I
Augščiausios paskolos 

Brooklyne ant 
DAIMANTŲ 

LAIKRODŽIŲ 
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS 
705 GRAND STREET^ 

14th St. Subway, 2 blokai 
BROOKLYN, N. Y.

Grand and Metropolitan Ave. . 
karai priveža.

----- ...... . ....
e i

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 1 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju jvai-’ 
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue)

________Brooklyn, N. Y. 

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Speeialistas ant Operaciją Ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Uhion Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu- 

' mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
■■■'■■■■■■■—----------------- ■ ■ ■ -

ROBERT LIPTON^

Dovanos

Įstaiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Bet

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Special? nuolaida, kurie ateis sa 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton '
701 GRAND STREET 

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

B Telephone, EVergreen 8-9770 B

I J. GARŠVA I

I Graborius (Undertaker) | 
B Laidotuvių Direktorius B 

B Išbalzamuoja ir laidoja numiru- B 
B sius ant visokių kapinių; par- B
■ samdo automobilius ir karietas I 7 
B veselijoms, krikštynoms ir pa- B
B sivažinėjimams B
■ 231 Bedford Avenue I
I BROOKLYN. N. Y. I

3----------
Sergančių Vyry ir Motery 

Chroniškos Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, • 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i gos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau- . 
dūliai. Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažarnės Li- *

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

Čiepų {leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




