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Palestinoj, 
žydų Fašistai. 
Kurčias Redaktorius. 
“Kondicija.”
R. Briffaulto Novele.

Rašo R. M.

Kurie skaitote angliškai, pa
tartina būtinai perskaityt šios 
savaitės “New Masses” laidoj 
Lesterio Coheno žiupsnį įspū
džių iš Palestinos. Autorius la
bai gabus rašytojas ir mokąs 
plačiai dalykus pastebėti. Jis 
pats žydų tautybės, o jo žmo
na—krikščionė, bet abu radika
lai. Jiedu važinėja po pasaulį ir . 
lanko žymesnes vietas. Jeruzoli- I 
moj jiedu apsilankė tiek žydų, 
tiek mahometonų, tiek krikščio
nių šventvietėse ir gabiai jas 
apibudina.
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Telephone STagg 2-3878

Pavojingai Peršautas Huey 
Long, Fašistinis Senatorius

BATON ROUGE, Loui
siana. — Dr. C. A. Weiss, 
30 metų amžiais, dviem 
revolverio kulkom į pil
vą pavojingai sužeidė fa
šistinį Jungtinių Valstijų 
senatorių Huey Longą, 
valstijos seimelio prieme
nėje. Longo sargybiniai 
čia jau sušaudė Weissa iš

Tarpe Palestinos arabų ir žy
dų verda didelė kova, sako ra
šytojas. Stambūs žydai biznie
riai ir kapitalistai nesamdo 
arabų darbininkų. Kova verda k U 1 k a S V aidžio. Longui

j įleista kito žmogaus krau
jo, bet dar abejotina, ar 
jis išliks gyvas. Kodėl 
Weiss jį užpuolė nužudyt, 
dar nėra žinios.

už žemę, kurią žydai veržia iš 
arabų, senai ten gyvenančių 
žmonių. Išvyti iš savo žemės 
ūkių, arabai, praleidę grašius, 
gatvėse voliojasi, it valkatos.
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Kaimiečiai Jezne Įvei--SŠŽSX Italija Nepaiso Tautų 
kė Policijų, Paleido iš 
Kalėjimo Areštuotus

Turgaus Dienoj Valstiečiai Neleido Jezne Pardavinėt Lauko 
Ūkio Produktu ir Kuolais, Plytgaliais Užpuolė Policiją

Korespondencija iš 
Lietuvos

VARŽA VA. — 60 nuo
šimčių Lenkijos gyvento
jų atsisako dalyvauti rin
kimuose Lenkijos seimo. 
Pagal naują konstituciją, 
tie rinkimai taip suvaržy
ti, kad leidžiama balsuot 
tik už fašistų paskirtus 
kandidatus. Lodziuje ir 
kitur areštuota daug val
džios priešininkų. Komu
nistai ir kiti pažangūs 
darbininkai kai kur užba
rikadavo kelią į balsavi
mo vietas. Įvyko smarkių 
susikirtimų su policija.

Lygos nei 5-kių Šalių 
Taikymo Komisijos

Masiniame Fašistų Suplaukime Mussolini Pareiškė, jogei 
Italija Neatlaidžiai Maršuoja Užkariaut Ethiopiją

Beje, nurodo Cohen, žydai iš- ....... oegaii panešt to sunKaus,
naudotojai bando organizuoti MAŽIAI VĖL GKAMNA gyvenimo ir griebiasi galu-' 
savo fašistus, kurie turėtų elg-1 A HlrDnC IfD A dTTTI pneTnonių: spėka reL 

kaip KLAlrEDUd KKAS1 UI kalauja savo būviui pageri-tis su arabais panašiai, 
hitleriečiai elgiasi su žydais Vo
kietijoj... Tik vienam klausi
me arabų ir žydų buržuazija NEMONIEN’E, Rytinėj
pilnai susitaiko: kovojime ko- Prūsijoj, Hitlerio karo or- 
munistų. Taip, komunistai ten laivyno ministeris Herman 
yra persekiojami, kaip ir kito- ’ Goering rugs. 8 d. sakė pra
se reakcinėse šalyse. Bet Pa-i kalbą prie sienos tarp Vo- 
iestinos Komunistų Partija gy-; kietijos ir Klaipėdos kraš- 
vuoja! j to, atsišaukdamas, kad ša-

Taigi išvada aiški: buržua- lys, pasirašiusios Klaipėdos 
zija visur tokia pati. Ji kovoja 1 valdymosi sąlygas Lietuvai, 
savo tarpe iki neateina jai! greitai ką nors turi daryt, 
bendras priešas komunizmas. įcJanį “apgint Vokiečius es- 

--------  i ančius po Lietuvos valdžia.”
Kauno liaudininkų dienraštis' Jis, grūmodamas Lietu- 

suranda sekantį: |Vai, sakė, jog “reikia griež-
“Prieš karą pasisakė An- tų neatidėliojamų žingsnių 

'trasia Internacionalas, prieš I Klaipėdos krašte,” ir pridū- 
karą girdime, darbininkų^ ir jOg «įaį yra nepakenčia

mas šiandien dalykas, kad 
*maža vokiečių valstybė būtų 
kitataučių pavergta.”

valstiečių organizacijų bal
sus, bet Trečiasis, komunisti- • 
nis, internacionalas prieš ka
rą nepasisakė.”
Man rodosi, čia kaltė ne Ko

munistų Internacionalo, bet 
liaudininkų dienraščio redakto- Į 
riaus: jis arba kurčias arba tik
sliai meluoja. Tik kelios savai
tės atgal pasibaigė Septintas 
Kominterno Kongresas. Kas gi 
ten buvo vyriausiai svarstoma? 
Aišku, kova prieš karą ir fa
šizmą.

rinką ėjo agitacija nieko 
neparduot ir kartu vaikyt

JEZNAS, Alytaus apskr. ^uo Jink(?s. kuPčius <Pirk“ 
—Didelis Lietuvos ūkininkų °. nuo
'skurdas, matyt, jau artinasi *mkos ir ^°_s ūkininkus, 
j prie kokio galo ; skriaudžia- kurle_ nesilaiko nutarimo n 
mi valstiečiai ilgiau jau ne J bandė parduot savo atvez- 
begali panešt to sunkaus j Sandus ai itką.

• • . , . . , į Pasigirdo garsių šauks
mų: “Neduosim pirkliam 
nei vieno grūdo, kol mum 
nebus duodama žmoniška 

l kaina; tegul Kauno ir kitų • 
miestų ponija badauja!” Ki-1 
tur šaultė: “Mokestis už i kietijos ambasadorius Lu-' koTbėdnmas 

iššaukė mes mok^m gūdais '■1 v ■ 1 .Kalbėdamas

ja savo būviui pageri
nimo. r Negirdėtai atpigus 
ūkininkų produktams, o es-Į 
ant dideliem valdžiai mo- 
kestim ir brangumui daiktų 
krautuvėse, jau : 
žmonių pasipriešinimą prieš 
valdžią.

o ne litais!”
Kilo didelis sumišimas;

Rugpjūčio 22 d., ketvirta- pĮSanizuoti ūkininkai dau
žė nepaklusnius; išbarstė 

- Į ant rinkos kiaušinius tų, 
kurie bandė parduot vieti
niams pirkliams. Turguje 
buvo ne tik vietinė policija, 

nutarė neparduot pirkliam i Stakliškių miestelio 
(uz 10 kilometrų nuo Jez- 

\ 1 i • • J —

dienį, Jezno miestelyj, tur-1 
gaus dienoje buvo pirmas! 
valstiečių išstojimas prieš. 
valdžią. .Nežinia kieno pa
mokinti, apielinkės žmonės

žemą 
kiau- 
ūkio 
pi r Iš
veža

kainą; taipgi gyvulių, 
šinių, sviesto ir kitų 
produktų neparduot 
liam, kurie supįrkę 
Kaunan parduot.

Jau iš pat ryto po visą

ROMA. — Italija ištikrų-'jos, tik be karo. .Bet koks’ 
Ijų nesutiko su Tautų Lygos čia būtų teisingumas, jeigu 
komisija, sudaryta iš Ang- Ethiopiją butų priversta 

dijos, Francijos, Turkijos, grūmojimais padaryt tokį 
IIspanijos ir Lenkijos atsto- nusileidimą?
■ vų delei Ethiopijos klausi- Kalbėdamas Romoj, Mus- 
mo sprendimo. Italijos de- solini faktinai pakartojo 
legatas Lygos Taryboj su-1 tuos popiežiaus žodžius, sa

kydamas, kad Italija “trok
šta taikos, jeigu sykiu su 

PROTESTAS AMERIKAI mu Jis“)šr?iškL j°g.Atalih
me, kad Italija užvaldytų 
Ethiopiją.

Italija Uždarinėja Savo 
Konsulatus Ethiopijoj

ADDIS ABABA. — Itali
jos valdžia uždarė keturis 
savo konsulatus įvairiuose 
Ethiopijos miestuose ir su
šaukė jų konsulus į Italų 
Atstovybę Addis Ababoj.

Tai vėl ženklas, jog Itali
ja neatlaidžiai rengiasi ka- 

į r ui.

lijos, Francijos,

|VU delei Ethiopijos klausi-

PIKTAS HITLERININKŲ
.ignoruoja šią komisiją, ne- 

----------  , kreipia į ją domės.
WASHINGTON. - Vo-| Mussolini, rugsėjo 8 d. 

v v __________ » susirinkusiems
ther žodžiu užprotestavo . 70,000 savo garbintoju, pa- 
Jungtinių Valstijų užsienių'rei§kg) kad «Italija dabar 
reikalų ministerial C. Hul-' tikrai maršuoja” užkariaut 

j Ethiopiją. Jis suriko klaus- 
teisejas ^amas; “Kam jus norite, 

Louis B. Brodsky paliuosa- k-tcI priklausytų Ethiopi- 
vo penkis vyrus, dalyvavo-!ja?» Ir prirengta fašistu 
sius nupiešime Hitlerio ve- 'govėda atsakė: “Mums' 
liavos nuo Vokietijos laivo 'mums!” 
“Bremen’o”. Luther ypač
kreipė domę į “smerktiną” Mussolini Tik Laukia, kol 

i Praeis Lietūs
vadino nazių vėliavą “jūrų | GENEVA. ■

'gos Taryboj yra supranta- 
Hitlerininku 1 a i k raščiai ma> Mussolini nesiskai- 

Vokietijoj reikalauja “atsa-^Y? vsu jokiu .jos nutarimu 
komybės” iš Amerikos už tą Pfies karą. Jis tik del žmo- 
įvykį. Kai kurie primena, 
kad Amerikos valdžia pro
testavo prieš savo piliečių 

t kalbas Komunistų Interna- 
icionalo Kongrese Maskvoj, 
o dabar, fgirdį, štai nieko 
bolševikams nedaro New
Yorke.

Fui del to, kad New Yor-j 
ko magistratas

no); matyt, jau nujautė ne- Brodsky’o kalba, kur jis pa-1 
ramumą.

Iš-karto policija smarkiai banditų vėliava.
• -I — v ZZ 1 1 Mgriebėsi už savo “darbo” — 

puolė areštuot smarkesnius
(Tąsa 3-įiam pusi.)

- Tautų Ly- Anglijos Karo Laivai ir vra cnnvonra.

ŽINIOS 1S LIETUVOS ’BALTAGVARDIEČIU BURBULAS APIE SSRS 
' “PARAMį” ITALIJAI PRIEŠ ETHIOPIJĄ:

Del įvežimo Lietuvon 
Vartotų DaiktųVartotų Daiktų New Yorko “Times” rug-ikus prieš komunistus

KAUNAS. — Dažnai pašilai- sėjo 8 d. išspausdino neva [prieš Sovietų Sąjungą.
ko, kad vykstantieji į Lietuvą “žinią”

,ir

is Graikijos, kaip, Į Reikia kreipt domę į tai, 
nepasirūpina savo vežamų daik- gir(]i, Sovietų Sąjunga par- 
tu sąrašais, patvirtintais per davinėja karo 
Lietuvos konsulatus, ir del to, 

kondicija”. Va- muitinėse tie daiktai būna su
laikomi, ir tenka žmogui vargo 
be reikalo.

Norint to išvengti, konsula
tams įsakyta anie tai piliečius 

Kiekvienu atve-1

Smetonos “Aidas” nukalė ' Lietuvos konsulatus, ir del to i 
“naują” žodį:
dinasi, sudzūkino lotynišką žo
dį conditio, na, ir turėkis! Jei
Kauno fašistinė spauda darys 
tokią evoliuciją ateityj, kai iki
šiol, tai greit anglai lengvai painformuoti.
galės skaityti ją. Lietuvos dar- ju turi būti sudarytas vežamos I 
bo žmonių masės, žmonės, del vartotos mantos sąrašas.
to nenukentės, kadangi jos ne- šas turi būti konsulatų patvir- 
skaitė, neskaito ir neskaitys. tintas, nurodant, kad toks pi- 
Smetonos oficiozų.

žymesnieji kritikai pripažįs
ta, kad Roberto Briffault pir
moji novelė “Europa” (anglų 
kalboj) yra tikras literatūros 
šedevras. Ji vaizduoja gedimą 
valdančiosios klasės. Briffault 
yra didelės kultūros ir plačios 
erudicijos žmogus. Jis žymus 
kritikas. Savo politiniu nusis
tatymu, jis artimas revoliuci
niam darbininkų judėjimui.

Pereitą sekmadienį teko būti 
Coney Islande. Vienas mano bi
čiulis typiškai pastebėjo: “žiū
rėkit, kokios smarkios vilnys 
ant jūros vandens. Manai, kad 
leitenantas Vaitkus jų nemato 
iš savo viešbučio lango? Ar ga
li dėlto žmogų kaltinti del ne- 
lėkimo?”

Alma, Colorado. — Sude
gė šeši bedarbiai savo bū
delėj kalnuose. Jie čia bu
vo atvykę aukso jieškoti 
pragyvenimui.

jog net šis “Tiihes’o” prane
šėjas nedrįsta tvirtint, būk

1 minimi dalvkai vežami Mus-
I soliniai Sovietu laivais. Ir viiiuinavijLt Į c j

Ji pasako- Pati “žinia” ištikrųjų nieko; 
daugiau neparodo, kaip tik-'

Slepia Italy Mirimus 
Rytinėje Afrikoje

reikmenas
Italijai prieš Ethiopiją.

Visa ta vadinama “žinia” į 
parašyta kaip proklamacijaj 
prieš Sovietus. < 
ja tokius dalykus:

Jau, girdi, keli mėnesiai,ta’’ Graikijos piik’liaii____ __________ __
Graikijos laivai veža iš Juo-, tuos dalykus pirko ir vežėimįrę įįį 113 Italijos darbi-

ROMA. — Mussolini skel-
Įbia, kad rytinėj Afrikoj, 

“I Ethiopijos kaimynystėj te-

Lėktuvai Aigipte
ALEXANDRIA, Aigip- 

tas. — Anglija atsiuntė 24 
savo karo laivus į šią prie
plauką. Anglų lėktuvai die
ną naktį saugoja prieplau
ką ir ginklų sandėlius.

nių akių kol kas neva ro- 
kuojasi su Tautų Lyga. Ti
krumoj jis tik laukia, iki 
praeis lietų sezonas Ethio- 
pijoj ir jos kaimynystėj; o 
tuomet užbaigs ceremonijas 
ir pradės karą.
Sumanymas Uždaryt Italam 

Suezo Kanalą
PARYŽIUS. — Praneša

ma, jog Tautų Lygos Tary
bai bus duota sumanymas 
uždaryt Suezo kanalą Itali
jos laivams į Ethiopiją. An
glijos atstovas Tautų Lygai 
Anthony Eden sako, kad 
Anglų karo laivynas yra 
prirengtas “visokiems įvy
kiams.” Bet abejojama, ar 
Franci jos atstovas balsuos 
už Suezo kanalo uždarymą

Mexico, D. F. — Meksi
kos karo ministerija rodo 
plūgus, padarytus iš nuse
nusių ginklų ir šovinių.

Neanolis, Italija. — Lai
vais “Liguria,” “Pollenzo” 
ir “Piemonte” išvežta Afri- 
kon dar 5,120 Italijos karei
vių ir oficierių.

Roma. — Italijos karo 
ministeriia įsakė visus ar
mijos arklius ir mulus va
dint tik tikrais itališkais 
vardais. Mat, gyvuliai taip*

Sara 1 alAlJUa lervai VCZJCl Jlo * I mil Lltv JLJLO ILcUIJUb UdlUl"
' dųjų marių Sovietų prie- savo laivais. O pasakymas, j ninkai, nusiųsti ten karo 

darbams. Sako, kad jie nup 
karščių užtroškę, bet ne nuo 
limpamų ligų žuvę. Fašis
tų valdžia giriasi, kad da- bet kokie sumanymai tegą- 
vus $240,000 atlyginimo 4ų Ii būt priimti tik vienbal- 
darbininkų šeimynoms.

Pasak Mussolinio, iš 200r 
000 Italijos kareivių rytinėj 
Afrikoj iki šiol mirę tik 93 
oficieriai ir kareiviai.

plaukų kviečius, anglį, alie- būk Sovietai dabar specia- 
lietis, grįžtąs į Lietuvą, tam tik- .l\ų ir kitus dalykus,, reika- |jaį pasisamdę 12 Graikijos 
rą laiką gyveno užsienyje, kad, lingus Italijos karui. Bet |ajyų vežti reikmenas ita- 
tie daiktai yra jo nuosavybė ir (žinios -autorius pripažįsta, ]am į Afriką, tas pasakymas 
t.t. Vartoti automobiliai be jog “apie tai nebuvo jokių, ‘ piikas meias Bet ma
muito įvežti neleidžiama, nes pranešimų spaudoj Rusijos,^ it kai Sovi;t iešai
ta! nelaikoma manta. Italijos ir Graikijos.” Reis-i-. Hotawin tarno nnsio-riphs

Ppi • •
laivų vežti reikmenas ita- 0 Lygos Taryboj turi j^ti patriotais.

Amerika Nejieškos Daugiausjai diiiciihd ncjicsnus vdUEiai

Ethiopiją Griežtai Atmeta Priekabiu prieš Sovietus?.. - .. , . .... v. i ir lietuvių tarpe pasigriebs
kia, tik dabar viską suzi- išpūs tą melą prieš bol- 

( ševikus.
Sovietų atstova’s Tautų 

Lygoj, Litvinovas, buvo pir
mas, kuris pareikalavo viso
mis tarptautinėmis jėgomis 
su turėt Italiją nuo ‘ karo 
prieš Ethiopiją. 
Sąjunga visuomet 
tebėra didžiausia 
už taiką, ir tuom 
įgijo didelio pritarimo tarp 
užsienių darbininkų. Bur
žuazija, todėl, stengiasi su
naikint tą pritarimą prole-

mojęs pats “N. Y. Times’o” 
j korespondentas, kuris, ta- j 
jčiaus, nepaduoda savo var- 
do.

Jis dar toliau “važiuoja” 
tvirtindamas, būk “Rusų 
laivų monopolio agentas 

Hitleriui sPec^a^a^ Pasamdė dvyliką 
karštą pageidavimą artimų kl!riais tSovietai .iš™" 
ryšių tarp Italijos ir Vo- tlnal gabens tavorus l Af‘ 
kietijos. Hitleris su pasiten
kinimu atsakė, kad jis lau-1 
kia daug “gero” iš politinio baltagvardietis, 
bendradarbiavimo tarp Vo- spausdamas brėžia, kad va 

žiūrėkite, kaip Sovietai “re-ftariato diktatūros politikai 
Jeigu Francijos valdžia, I mia” Mussolinio karo tiks- 

pagaliaus, pasipriešintų Ita- lūs prieš Ethiopiją.
Ii jos planams prieš Ethiopi
ją, tad Mussolini šauktųsi > Sovietų priešai stengiasi pa- ramą 
talkon Hitlerį. ! kurstyt užsienių darbinin-Ethiopiją. '

Hitleris vėl Bučiuojas 
su Mussoliniu

BERLYNAS. — Naujas 
Italijos ambasadorius Vo
kietijai B. Attolico savo 
kalboj išreiškė

riką.”
Taip rašo, matyt, koks

Jis pri-

Sovietų 
buvo ir 
kovotoja 
Sovietai

Italijos “Globą”
....... ..................„............. ADDIS ABABA. — Ethi-

Bet Mussolini dešimterio- opijos valdovas Haile Šėlas- j 
pai" sumažina tikrą tokių šie griežtai atmeta francū- 
mirčių skaičių; slepia, kad zų pasiūlymą, kad Italijai' 
Italijos kareiviai ir darbi-,būtų duota ant Ethiopijos 
ninkai ten krinta nuo lim- tokia globa (protektora- Į 

tas), kokią turi Anglija ant 
Iraqo.

pamų ligų, ir prie to dar jis 
blofina apie didelius atlygi
nimus jų šeimynoms.

kietijos ir Italijos.

Tokiomis neva .“žiniomis”

ir tuo tikslu skleidžia pro
vokatoriškas neva “žinias” 
apie išmislytą “Sovietų pa-

” - Mussoliniui prieš

MASKVA. — Amerikos 
1 ambasadorius Sovietų Są- 
l iungai Wm. C. Bullitt išva- 
,žiavo į Berlyną. Jis turėsiąs 
2-3 savaites atostogų vaka
rinėj Europoj.

Iš to spėjama, kad Ame
rikos valdžia nieko daugiau 

t* . v. . .. nedarysianti prieš Sovietus
Fopmzius Non Ethiopijos d j jungtinil) Valstijų Ko- 

Italijai be Karo bmunistu Partijos delegatų , 
VATIKANAS. — Savo kalbu Komunistų Interna- j 

pamoksle keliems tūkstan-^cionalo Kongrese Maskvoj, j 
—Šokių mokytojas A. H. Yiams Italijos karo veteranų j---------------------
Ludwig išradinėja naujufc, popiežius rugs. 7 d. sakė,! Washington. — Amerikos įį 
šokius, kur galėtų šokt dvi • kad jis trokšta, idant Ita- Darbo Federacijos vadai 
moterys su vienu vyru arba Iii jos “teisės būtų patenkin- skelbia, būk darbai šį rude- 
du vyrai su viena moterim, tos, bet su teisingumu ir nį žymiai pagerėsią. JBet 
Tuomet, sako, geriau užteks taika.” Vadinasi, Italija tu- jau desėtkai tokių prana* 
šokiams partnerių.

Šokiai Trims
SAN FRANCISCO, Cal.

retų gaut bent dalį Ethiopi- šysčių neišsipildė.
ilrl
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Su Tuo Negalima Sutikti
Worcester! o fašistų laikraštis, “Am. 

Lietuvis” (num. 36-tam), talpina pirmam 
puslapyj sekančio turinio pareiškimą:

Jau laikas visiems Lituanikos II rėmė
jams prabilti ir sustabdyti p. p. Grigaičio, 
Vaivados ir visos ALTASS valdybos netei
singus skelbimus. Mes visi Lituanikos II 
rėmėjai turim greit sukrusti, jeigu norim, 
kad liktų lietuviams Lituanika 11, kurios 
vertė išneša 40 tūkstančiu doleriu. O jei
gu dar patylėsim, tai tuoj važinės musų Li
tuanika II koki vokiški ar airiški gaivalai. 
Štai jau gandai eina, kad jau F. Vaitkaus 
uošvis, kuris taisė Lituaniką II nori konfis- 

* kuoti, kad neužmokėjo už darbą, kurį dirbo 
prie Lituanikos II. žinoma tas tuoj ir 
įvyks jei ne už taisymą, tai už aerodromą 
pasiliks konfiskuotas, nes jau visi suaukoti 
pinigai išsibaigia, išlaidos yra didelės, rei
kia mokėti lakūnui, sargams ir už.aerodro
mą, o jau vargiai kas atsiras aukoti dau
giau šiems ponams, be jau jų skridimu visi 
netiki, kurį jie skelbia..

Mes visi Amerikos lietuviai, kurie esam 
prisidėję prie šio Lituanikos II fondo, turim 
siųsti savo įgaliojimus ir prašymus Lietuvos 
atstovybei, kad Lietuvos atstovybė paimtų 
tą mūsų Lituaniką II ir pasiųstų laivu Lie
tuvos Aero Kliubui, o Lietuvos Aero Kliu- 
bas, kad ateinantį pavasarį atsiųstų Litua
niką II be sustojimo, Kaunas — New Yor- 
kas. Tai būtų tikras lietuvių tautos pakė
limas ir butų pirmas į Ameriką tokio skri
dimo. Todėl, jeigu norim nepalikti maina- 
žodžių rankose, šią “Baltą Gulbę,” tai visi 
aukotojai subruskim, nes laikas, kad paskui 
nebūtų pervėlu.

'‘Lituanikos II” Rėmėjas.
amtt " vr -> tav--r?..' • ? *»- u -**•

Tenka pažymėti, kad “Am. Lietuvis” 
savu laiku yra smarkiai rėmęs ALTASS 
veiklą ir agitavęs žmones aukoti “ant
ram skridimui” pinigų. Todėl šis pareiš
kimas daro ypatingą įspūdį. Pasirašęs 
“Rėmėjas,” matomai, turi artimų ryšių 
su ALTASS žmonėmis, kadangi jis suuo
džia, kas ir kaip dedasi “antro skridi
mo” pastogėje.

Žinoma, su “Rėmėjo” nuomone, kad 
“Litiianica II” turėtų būti atiduota Sme
tonai, mes griežtai nesutinkame. Tai 
būtų nei kiek negeresnis žmonių priga
vimas, negu jis daromas šiuo tarpu. Mes 
manome, būtų kur kas geriau, kad auko
tojai ALTASS’ui pinigų reikalautų “Li- 
tuanica II” greit parduoti ir jų pinigus 
(arba bent dalį jų) grąžinti jiems atgal. 
Tuo būdu ii’ SLA gal būt atgautų savo 
500 dolerių.

Mes girdėjome, kad ALTASS mano 
laikytis orlaivį ir iš jo darytis pinigų iš- 
rendavojimu kitoms kompanijoms. La
bai galimas daiktas. Juk ALTASS valdy
boje įeina žmonių, kurie biznyje vėtyti 
ir mėtyti. Jie pilniausi visokių skymų. 
Tie .žmonės kadaise buvo suradę Chinijos 
žemėje aliejaus šaltinius ir jų išnaudoji
mui buvo įsteigę net bendrovę, kurią 
prisimygusiai garsino per vieną Chica- 
gos dienraštį. Tūli iš ALTASS valdybos 
narių, beje, savu laiku piršo lietuviams 
darbininkams tūlos kujolų-bingolų kom
panijos Šerus.

Tąigi mes manome, bus sveikiausias 
žingsnis, jei aukotojai “antrajam skri
dimui” griežtai pareikalaus, kad “Litu- 
anica II” turėtų būti parduota ir gauti 
už įą pinigai—sugrąžinti aukotojams.

tuos mano nuopelnus respublikos prezidento 
akte, pasirašytame rugpjūčio 2-rą dieną, 
pasakyta, kad esmi pagerbiamas garbūs or- 
deno ženklu.

Na, tai turėsime dar vieną smetoninį 
kavalierių. Pažiūrėkim, ką tas žmogus 
dabar rašo apie Lietuvą:

Linksma Lietuvoj; geriau čia gyvent ne
gu Amerikoj—geriau ne tik man, bet ir 
vietiniam žmonėms. Krizė čia ne tokia žiau
ri slegia kaip Amerikoje (?—“L.” Red.). 
žodžiu, visų amerikiečių ūpas geras (iš
skyrus 4 komunistus). Diktatūra čia nėra 

, tokia bloga, kaip kas mano.
Laiškas rašytas dviem dienomis vėliau 

po gavimo smetoniško ordeno, rugpj. 18 
d., Kaune. Jis tilpo “Am. Liet.” už 7 d. 
rugsėjo. Vadinasi, gavėjui ordeno Lie
tuvoj gerai gyventi. Gerai buvo ir Vi- 
taičiui ir Šimučiui, ir Trečiokui ir ki- 
tiems jų kolegoms.. Juk be kitko tie po
nai buvo pakviesti pas “respublikos pre
zidentą,” į jo rūmus ir ten valgė ir gėrė, 
ten uhojo. Kad jiems ten buvo gerai, 
mes daleidžiame ir del to nesistebime.

Bet mes nesutinkame su tuo p. Chase 
pareiškimu, kur jis plepa apie gerumą 
gyventi Lietuvos' darbo žmonėms. Mes 
sakome, čia ponas Chase meluoja! Jeigu 
Lietuvos darbo žmonėms būtų buvę taip 
gerai gyventi, tai jie nebūtų sukilę prieš 
smetoninį režimą. Atsiminkim, kad ne
spėjo rašalas ant p. Chase laiško nudžiū
ti, kaip prasidėjo Lietuvos valstiečių iš
stojimas prieš Smetoną. Kaip žinia, ke
liolika valstiečių jame žuvo; Smetonos 
budeliai juos sušaudė.

Taigi už Gedimino medalį p. Chase, 
norėdamas atsimokėti budeliui Smetonai, 
negražiai nusimelavo. Kaip jis galės pa
rodyti akis prieš Hartfordo darbo žmo
nes, kuomet jis kada nors sugrįš iš Lie
tuvos su medaliu ant krūtinės ? !

Amerikos Darbininky Delegatų “Pasaulio 
Lietaviy Kongreso” Dalyvių Atsišaukimas 
J Lietuvius Darbininkus, Farmerius, Smulkius Biznierius ir 

Profesionalus; į Komunistus, Socialistus, Katalikus 
Ir Bepartyvius!
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dar ilgesnis raportas” Jay 
Lovestono. “Po šių dviejų 
raportų sekė labai ilgos” 
diskusijos.

; Dar Vienas Gedimino Kavalie
rius: “Lietuvoj Gerai," Sako Jis

f įį Hartfordo W. M. Chase-Čekanauskas, 
kuris kadaise buvo apskundęs SLA pild. 
tarybą Conn, valstijos valdžiai, gavo Ge
dimino ordeną. Pasak jo paties, rugp. 
Ifrd.

, .aš gavau surpryzą nuo švietimo mini- 
stęrio p. Tonkūno, kuris įteikė man kartu 
L.* D. kunigaikščio Gedimino ordeną. šiuo 
atžvilgiu rodos, kad aš tik vienas iš Kon
greso buvau išskirtas—apdovanotas. Keno 
tai buvo iniciatyva, išaiškinti mano Lietu
vai “didelius” darbus, nežinau, vienok už

Imperialistų Kampanija 
Pries SSSR

Jau padidėjo kapitalistinėje spaudoje 
nauja kampanija prieš Sovietų Sąjungą. 
Ji šaukia: ‘'Sovietai remia Italiją' karui 
prieš Abyssniją! Sovietai parduoda grū
dus, žibalą, anglį!” Sovietų laivai veža 
Italijai iš Juodųjų jūrų prieplaukų reik
menis !” < . ,

Ką šis riksmas reiškia? Tai kapitalis
tų propaganda prieš Sovietų Sąjungą. 
Savo laiku, kada kapitalo šalyse prasi
dėjo nedarbas, tai kapitalistai labai gar
siai šaukė apie “Sovietų dumpingą,” būk 
Sovietai tiek daug visko prigamina ir 
priveža į užsienius, kad del to kyla ne
darbas. Dabar imperialistai ruošiasi ka- 
ran, o to bėdą verčia ant Sovietų Sąjun- 
gos. . ,

Žinoma, kad Sovietų Sąjunga turi pre
kybą su Italija, kaip ji ją vedė ir pirma. ' 
Bet ar kapitalistinės šalys jau nutraukė 
prekybą su Italija? Ar iš Anglijos, Am
erikos, Vokietijos ir eilės kitų šalių ne
plaukia laivai į Italiją su karo reikmeni
mis, su plienu? Ar iš Pietų Amerikos 
neplaukia į Italiją prikrauti laivai 
sprogstančių medžiagų? Kad taip yra, 
tą žino visi kapitalistinių laikraščių re
daktoriai, bet, mat, tai kapitalistų dar
bas. Jiems valia parduoti Italijai gink
lus ir tų ginklų gaminimui medžiagą, bet 
jų supratimu Sovietų Sąjunga neturėtų 
Italijai parduoti ir kviečius, nes būk jie 
bus naudojami kareivių maitinimui.

Kad šiandieninėje padėtyje veik kiek
vienas daiktas virsta karine medžiaga, 
tą mes senai įrddinėjome. Maistas gali 
būti naudojamas armijai arba ir taip ša
lyje, kas palaiko karą. Drabužiai taipgi. 
Metalas ir jam medžiagos gali virsti gin
klais. Bet ar galima iškelti apkaltini
mus tik prieš Sovietus, kada visos kitos 
šalys veda prekybą? Aiškus ■‘dalykas, 
kad negalima. • •

Italija puola Abyssiniją, Jungtinės 
Valstijos nesenai puolė ir dabar dar ne
atsisakė Nicaragua, Japonija puola Chi- 
niją, Lenkija smaugia mažumas tautų, 
tat jeigu jau taip, tai Sovietai turėtų 
tuoj aus nutraukti prekybą veik su viso
mis didelėmis šalimis.

Vienas dalykas yra aišku, kad jeigu 
. Tautų Lyga prieis prie to,- kad panau
doti prieš Italiją visas priemones, tame 
skaičiuje ir blokadą, tai mes tikri, kad 
niekas tą taip teisingai ir pilnai nepra
veš gyveniman, kaip Sovietų Sąjunga. 
Pas ją nebus jokio svyravimo ir išsisuki
nėjimo. Bet dabar kelti prieš Sovietų 
Sąjungą apkaltinimus del jos prekybos 
su Italija, tai yra lygu tam, kada vagis 
bėga ir šaukia: “Laikykite vagį!”, tam, 
kad nuo savęs nukreipus atydą. Tą da
ro dabar kapitalistinės šalys.

DRAUGAI IR BROLIAI-SESERYS:
Mes, Amerikos darbininkų delegacija, kuri Kau

no “Pasauliniam Lietuvių Kongrese” augštai iškėlė 
reikalavimą demokratinių laisvių Lietuvos žmonėms 
ir vedėme kovą už jas, atsišaukiame į jus budavoti 
platų liaudies frontą čionai Jungtinėse Valstijose pa
matais tos programos, kurią priėmė Amerikos Lietu
vių Darbininkų Visuotinas Suvažiavimas, įvykęs 
Clevelande birželio 30 d. Ši programa susideda iš se
kamų punktų:

1. Padėt Lietuvos žmonėms įsigyti civiles demo
kratines laisves ir išlaisvinti anti-fašistinius politi
nius kalinius.

2. Kova prieš karą ir fašizmą.
3. Už gynimą ateivių teisių.
4. Už socialę ir bedarbės apdraudą.
5. Už pagelbėjimą lietuviams darbininkams su

siorganizuoti į darbo unijas.
Draugai:

Mes Kaune gavome moralį pritarimą nuo liau
dininkų, socialdemokratų ir komunistų mūsų kovoje 
už demokratines laisves Lietuvos žmonėms, už paliuo- 
savimą politinių kalinių ir prieš pavojų Lietuvos ne
priklausomybei iš imperialistinių Vokietijos ir įlen
ki jos pusės. Mes manome, kad ir čia, Jungtinėse Val
stijose, komunistai, socialistai, katalikai ir neparti
niai darbininkai turėtų sudaryti platų liaudies ben
drą frontą virš pažymėtais dienos punktais.

Kauno Kongrese, Vitaitis, Trečiokas, Šimutis, 
pralotas Krušas ir kiti reakciniai elementai pamynė 
po kojų reikalavimą demokratinių laisvių Lietuvos 
žmonėms. Jie padavė ranką Smetonos valdžiai ir 
padėjo jai stiprinti savo priespaudą ant Lietuvos 
žmonių.

Mes kviečiame įvairių sriovių lietuvius, sutin
kančius su Cleveland© Suvažiavimo priimta progra
ma, veikliai dalyvauti šaukiamose bendro fronto kon
ferencijose įvairiuose miestuose ir jungti savo jėgas 
apie Nacionalį Lietuvos Veikimo Komitetą, kurio bu
veinė yra Chicagoje ir kurio sekretorius yra Leonas 
Jonikis, 3116 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Varde Amerikos Lietuvių Darbininkų Delegac.:
Jonas Mažeika ir F. Abekas.

Bet ką tie reporteriai sa
kė? Kokius pasiūlymus da
vė “Opozicijai?” Nieko, o 
nieko. Ką pagaliaus suva
žiavimas tarė reporterių 
keltais klausimais? Nieko, 

'o nieko. Viskas, ką “Dele
gatas” (Prūseika ir But
kus) duoda savo pasekė- j 
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ŠYPSENOS
Gudrus Vaikas

Mažas Vincukas: “Mama, 
rogu-'jams žinoti, tai kad iš tų ra-! ar aš gausiu ant kalėdų 

portų ir baisių diskusijų | tęs ir šautuvą ?" 
“paaiškėjo,” “kad dabarti-j 
niu laiku J. V. yra tik viena i 
rimta komunistų jėga... 
tai Komunistinė Opozicija.” 
Kodėl ji tokia? Gal daug 
narių turi? Gal daug vei
kia? Gal daug masių lai
mėjo del komunizmo? Nie- 

■ ko panašaus. Klausykite, 
ką atsako “Delegatas”:

i “Ar tai kalba šiaučius iš 
St. Louis, ar mainierys iš 

,Pa., ar mokytojas iš Chica- 
gos, ar plieno darbininkas 
iš Pittsburgh©, ar ‘Work
ers Age’ redaktorius Miles 
1—nei vienas čia nėra nei 
‘didelis,” nei “mažesnis,’ bet 
kiekvienas klausimą ima iš 
esmės, be ypatiškumų, be sjtik0 į0 parapijono vaiką, visą 
noro ‘pastatyti ant savo, o 
kad jį geriau, visapusiškiau 
nušvietus.”

geras 
gulti 

ir at-

Motina: “Jeigu būsi 
vaikas ir vis eidamas 
prašysi dievo, tai jis gal 
siųs.”

Kada atėjo laikas Vincukui 
eiti gulti, tai jis atsiklaupė ir 
pradėjo visa gerkle šaukda
mas poteriauti.

Motina: “Vincuk, nešauk 
taip visa gerkle, kaip plėšia
mas: juk dievas nekurčias.”

“Gal dievas ir nekurčias, ' 
bet teta kitame kambaryje 
kurčia, kaip kelmas, o svarbu, 
kad ji tą girdėtų,” atsakė Vin
cukas.

Jam Maldą Nereikia

Pryčeris atėjo atlankyti vie
ną savo parapijoną. Atėjęs su-

Tai ir viskas. Delei to, 
, kad susiėję keli žmonės ne
sijautė vienas už kitą dides
niu bei mažesniu, tai “Ko
munistinė Opozicija” dabar 
Jungtinėse Valstijose “yra 
tik viena rimta komunistų 
'jėga!”

mann, sako “Delegatas, 
apie darbo unijai Taip pat 
labai ilgas, taip pat labai il
gos diskusijos. Bet kokios 

Rugsėjo pirmose dienose pėjo ir rūpi “Opozicijos” na- išvados? Kokia “Opozicijos” 
New Yorke įvyko taip vadi- riams ir “Naujosios Gady- 'pozicija' unijų klausime, at- 
namos “Tarptautinės Ko-!“"“” x------ T-‘- — ' ——— u-l,g „vU™ u;,,.

monistinės Opozicijos” : 
važiavimas. Prieš tai “Lai
svėje” dviejuose straips
niuose buvo apibūdintos tos 
diskusijos, kurios buvo ve
damos “Opozicijos” organe 
“The Workers Age.” Buvo 
parodyta, kad Lovestonas ir 
jo kolegos ruošias tolimes-

Klausimas Prūseikai ir Butkui

purviną ir su užmušta akia.
“Kaip matau, tai tu ir vėl 

mušeisi, o tai yra didelis grie- 
kas. Eik čia, aš už tave pasi- 
melsiu. ”

Vaikas: “Aš laimėjau mūšį 
ir be tavo maldų. Geriau sku
bėk namo ir pasimelsk už savo 
Džekį: jis nusinešė namo pri
plotą nosį ir abi juodas akis.”

Tik Viena Išeitis

. Daktaras: “Dabar tamsta 
Paskui sekė taip pat ilgas per tam tikrą laiką turėsi val- 

raportas tūlo • C. Zimrner- gyti prastą maistą ir vakarais
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'nes” skaitytojams. Jie, su-^sinešime linkui unijos, biu- 
su-' prantama, laukė, ką paša- rokratų, su kuriais iki šiol 

kys tasai “Tarptautinės Op- išvien toki Zimmermannai 
ozicijos” suvažiavimas. lir Kelleriai terorizavo ko-

Bet sta! išeina Naujoji suvažiavimas f Ogi ng žode.
Gadynė” (rugsėjo 5 d.) Sa
kau, joje Prūseika ir But- 

' kus duos informacijų apie 
savo “tarptautinį” suvažia- 

kur link nusitarė i

lio. “Delegatas” tyli.

Nepadavęs nė trumpiau
sioj sutraukoj turinio nei 

! raportų, nei diskusijų, nėnei ir dar aštresnei kovai a ................„ v ,.9 r— ------ --j “opozicionieriai” marsuoti? |puse žodelio nepasakęs apie 
į Bet nieko panašaus. Tūlas “nepaprastai sėkmingo 
(“delegatas” (kam ta slap- suvažiavimo,” nutarimus, 
|tybė?) rašo ilgą straipsnį ;per ^vį ištisas špaltas pasi- 
į“Nepaprastai Sėkmingas švaistęs žodžiais ir frazė

mis, “Delegatas” užbaigia:

prieš Komunistų Internaci-! 
onalą. Taip pat buvo “Lais
vėje” analizuoti Prūseikos 
straipsniai, tilpę “Naujoj 
Gadynėje,” nukreipti prieš T tautings Komunistinės 
Kommterną ir ruošianti he- !n * • • • „ 

rius tęsimui kovos toliau. ! T..,alz., ,
Suvažiavimas.” 

, s” sako, kad 
James Cork davė trijų va-

turėsi būti namie.”
Pacientas: “Nuo laiko, ka

da gavau jūsų bįlą už gydy
mą^ tai manau, kad tas tik ir 
lieka vienintelė man išeitis.”

Parinko A. M. Bedievis.

Ji Vis Jieško Vyro
Lrie:—Na, kur tu, drau

gele, taip lakstai po gatves?
Mile:—Ką, ar nežinai, 

kad šiemet yra pribuiši me
tai? Jieškausi vyro, sesut!

Už savaitės Milė apsive
dė. O už kitos savaitės Mi
lė vėl susitiko su Lile, kuri 
užklausė jos:

—Na, tai kaip, širdele, ar 
vis dar nesusirandi sau vy
ro?

Mile: O, aš vyrą jau tu- 
Jau visa savaitė, kaip 

vedusi. Dabar tik einu 
karčiamas, kad susira- 
jį parsivesti namon.

Lilė:—Taip, taip. Tai rei
škia ar vienokiu būdu, ar 
kitokiu, o tu vyro vis turi 
j ieškoti.

riu. 
esu 
per 
dus“Šis suvažiavimas Am

erikos darbininkų judėjimo 
Visa tai, be abejonės, .rū- 'landų raportą, o po jo “sekė istorijoj pasiliks kaip viena 

iš pačių svarbiausių tos rū
šies sueigų ir savo darbais 
našingiausių.” I

Bet kodėl jūs, Prūseika ir 
Butkau, slepiate tuos dar
bus nuo “opozicionierių,” 
nuo savo pasekėjų? Kodėl 
bijote juos iškelti viešu
mon,? Kodėl savo pasekė
jus laikote tamsybėje? Ką 
jūs jiems slaptai ruošiate?

Dar daugiau: Kodėl “Nau
joj Gadynėj” neturėjote jo
kių diskusijų apie tą “Tarp
tautinės Komunistų Opozi
cijos Suvažiavimą?” Kodėl 
“Laisvei” teko supažindinti jums vieną gerą patarimą, 
“ o p o z i c i o n i erius” apie —kalbėjo lektorė. 
“Workers Age” ir Lovesto
no ruošiamą “Opozicijai” džiame! 
ateities kelią? Kodėl paslė
pėte nuo savo pasekėjų tą 
faktą, kad “Workers Age“ 
špaltose prieš suvažiavimą 
buvo keliamas klausimas- 
paskelbti Komunistų Inter- 

| nacionalą “n e b e r e voliuci- 
niu?”Henri Barbusse, garsusis rašytojas ir kovotojas prieš 

karą ir fašizmą, mirė nesenai Maskvoj, turėdamas 61 
metus amžiaus.

Mažai Skiriasi
—Taip, taip, tinginys ma

žai skiriasi nuo numirėlio.
—O kiek gi jiedu skiria

si?
—Tiek, kad tinginys uži

ma daugiau vietos negu nu
mirėlis.

Patarimas Vyrams
—Vyrai, jei jūs nenorite 

turėti su savo pačiutėmis 
barnių, tai aš galiu duoti

—Taip, taip, norime, mel-

—Jūs patys pasigamin
kite pusryčius, o jūsų pačiu
tės tepamiega...

Tik du vyrai teįstengė 
suprasti moterį. Vienas tų 
vyrų jau miręs, o kitas be- 
protnamyj.

' Surinko Es—Džei.

t

f

z
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KAIP BUS RENKAMAS SMETONIŠKAS 
SEIMAS LIETUVOJE?

seimo nariu. ; pus grabo... r
“Tuo pačiu laiku buvo čiai metų praėjo 

pakeistas ir Klaipėdos kraš- kuomet šitie 4-n 1 in -v> 1 r i 11 v .

Trys tūkstan- Yra keletas išleistų raštų kad mes labai mažai tesirūpi- vietų po visą Lietuvą. Bet 
> nuo to, reakcijos laiku, rusiškomis naAe kova prieš karą ir fašiz- 
rankraščiai raidėmis: giesmės,.. ___  _______  o_____ , malda-i

to seimelio rinkimų įstaty- parašyti; jie randasi biblio- knygės ir neva beletristikos
Pakeitime sakoma i teko j

Smetonos žinių agentūra 
“Tsb.” skelbia tą tvarką, 
sulyg kuria bus renkami fa
šistiško seimo atstovai Lie
tuvoj. Minėtoji fašistų ži
nių agentūra skelbia:

“Nesenai Lietuvos Prezi
dentas pasirašė ir paskelbė 
naują Lietuvos seimo rinki
mų įstatymo pakeitimą. Pa
gal tą pakeitimą, rinkti sei
mą dabar turės teisės Lietu
vos piliečiai, ne jaunesni, 
kaip 24 metų amžiaus, o bū
ti renkamais į seimą — ne 
jaunesni, kaip 30 metų am
žiaus.
renkami tie asmenys, kurie 
priėmė Lietuvos pilietybę, 
bet kartu turi ir svetimos 
valstybės pasižadėjimą pri
imti juos tos valstybės pilie
čiais; asmenys, priklausę 
pine organizacijos, kuri yra 
teismo pripažinta turėjusi 
tikslą atimti Lietuvos nepri-

žius, užsiėmimas. Visų kor
telių išvaizda bus vienoda ir 
be jokių ženklų. Rinkimų 
dieną nebus varoma jokia 
agitacija.

“Išrinktieji į seimą atsto
vai, pradėdami eiti pareigas 
turės duoti priesaiką arba 
iškilmingą pasižadėjimą. 
Priesaika bus tokia: “Pri
siekiu Visagalio Dievo aki
vaizdoje, kad būsiu ištiki
mas Lietuvos Respublikai, 
saugosiu Lietuvos ir Vals
tybės Konstituciją ir kitus 
Lietuvos Valstybės įstaty-

A* C/V AllVVti IAAAA , v« • ••• •

Į seimą negali būti lmus lr .sėmingai eisiu sei-

mas.
kad į seimelį negalės būti 
renkami tie patys asmenys, 
kurie negali būti renkami į 
seimą. Pakeitimu įvedamą 
ir nauja, tokia pat kaip į

rankos raštų skyrių- formoje, “Išleiden ugni ne- 
beužmauši,” Vilnius, Sirki- 

rankraščiai | no laida, 1888 m., be auto
riaus parašo. Perskaičius 

jiš 1055.metų. Toliaus ran- ją, tuojaus prisimena lietu- 
seimą^ rinkimu* tvarkaT'Pa- ^as^ kaipo retenybė lotynų yių kalbos darkymas. Daug 
galiau ir Klaipėdos krašto kalboj rankraščiai iš VII, žodžių ten _ yra sekamų.

A . . T7TTT Y*___j______ Y* _ T7V . _____ __ ’/ U-,,-. J r,. n’/ C i

je.
Čia randasi 

“Ostromirovo evangelijos”

Kuomet nėra organizaci
nio veikimo, kokis turi būti, 
tai ir pinigų klausime labai 
šlubuoja. Tą padėtį Philadel- 
phijos revoliuciniai darbinin
kai ir visi, kurie tik esate nusi-
statę prieš karą ir fašizmą, tu- pagelbon. 
rime pataisyti.

M. Žalei.

Kauno laikraščiai nei žode
lio apie tai nerašo. Matyt, 
nenori, kad vienur valstie
čiai žinotų, kas darosi ki
tur. Jau kaip kur ir ka
riuomene pribūna policijai

atstovams nustatyta priva
loma priesaika arba iškil
mingas pasižadėjimas.”

VIII šimtmečių ir Europos j “selska,” “sūdžios”, “gaspa- 
rankraščiai, pradedant nuo doriai,” “locnas,” “nabaž-
IX šimtmečio. Rankraščiai | nas,’ ir tt. Prisimena spau-

Valdininkai už tai meta 
kaltę ant žydų biznierių, 

|būk žmonės kelia riaušes
Bokštas Parašiutam itik kad krautu™.se . viskas labai brangu. Vie-
Tveriaus gubernijoj, Re- 'nok, kad rugių centneris nu- 

ževo mieste, Sovietų Sąjun- krito (prieš rugiapjūtę) iki 
goj, yra maldininkų apleis- 4-rių litų, ir prieš tai vai
tą katedra-bažnyčia su 200 džia nieko nedaro, valdinin- 
pėdų augščio bokštu. Dabar kai nieko “nežino,” o tik žy- 

. Bet reikia ži- 
so-jnot, kad ir žydai krautuv- 

lavi- ninkai apdėti baisiai dide- 
nasi šokti žemyn su para- liais mokesčiais, ir mažuose 

miesteliuose tokie krautuv- 
ninkai kaip tik pajėgia pa
sidaryt menką pragyveni
mą. Jie sako: valdžia viską 
'sau pasiima, o mum tik ant 
menko pragyvenimo palie
ka...

Kad Lietuvoj yra šeši vy
skupai, kurie ima ministe- 
rių algas iš valdžios iždo; 
kad augšti valdininkai dva
rus supirkinėja, — valdinin
kai ir-to “nežino!”

Kaip ten nebūtų, bet tokis 
I apsireiškimas mūsų kampe 
—Jezne— turi nepaprastos 
reikšmės... Tur būt, arti
nasi kokis sprogimas.

Jezno šaulys.

Sulyg šituo Smetonos sky- Marijos Stewart maldakny- dos uždraudimo metai, Lie- 
mu, į taip vadinamą seimą, gių su jos užrašais prieš ei- tuyos rusifikacija caro lai- 
nebus galima praeiti darbi- siant mirti, ir seniausi ran- kais, 
ninku klasės
Smetona pasirįžęs pravesti Kame”, kurie nesenai buvo 'šytų draugų Kapsuko ir 
į savo seimą savus žmones, tarptautinėj parodoj Tehe-' Angariečio, 
kurie užgirtų “tautos va
dą/’ jam nuolankautų. ( Toliau randasi rankraš-

Smetona pagamino savo Yių: Lincolno, Washington©,Įdijavo Marksas, Engelsas ir 
atstovams ir priesaiką, ku-1 Schillerio, Byrono, Heines, i Leninas ir darė jose pasta- 
rioj verčia juos pasisakyti Goetės, Hugo, Danton, Did- bas. 
už Lietuvos konstituciją,,erot’o, Hėgelio ir kiti rank-' 
na, o pat “tautos vadas” tą raščiai, priklausą plunksnai 
konstituciją laužo! Kokia I didžiausių dailės ir mokslo 
ironija!

Aišku, Lietuvos darbo 
žmonės su šita smetoniška 
rinkimų tvarka nesutiks. 
Jie kovos už tokį seimą, ku
riu rinkti galėtų tokius as
menis, katrie gins jų reika
lus.

atstovams, kraščiai Firdusio “Šach-

pine (Persijoj).

Yra keletas raštų, para

išėjusių 1906- 
1908 metais.

Yra knygos, kurias siu

prie bokšto pritaisyta trys‘dus kaltina, 
platformos, nuo kurių 
vietiniai sportininkai

siutais.mo nario pareigas. taip, 
Dieve, man padėk.” O iškil
mingas pasižadėjimas bus 
toks: “Pasižadu, kad būsiu 
ištikimas Lietuvos Respubli
kai, saugosiu Lietuvos Vals
tybės Konstituciją ir kitus 
Lietuvos Valstybės įstaty
mus ir sąžiningai eisiu sei
mo nario pareigas. Teesie, 

” Seimo na
rys, kuris atsisakys duoti 
priesaiką arba iškilmingą 
pasižadėjimą, nustos buvęs'

klausomybę arba atplėšti naiio^pare 
Lietuvos teritorijos dalį, kaiP . Pa?lzada*
jeigu nuo to teismo pripaži
nimo nėra praslinkę 5 me
tai. Seimo rinkimuose ne
gali dalyvauti teismo nu- 
smerktieji arba į teismą pa
traukti atsakomybėn pilie
čiai, rinkimų metu esantie-1 
ji namuose suimtiesiems.

“Be šių naujienų į įstaty
mą yra įvesta ir dar kai ku
rie pakeitimai. Anksčiau 
būdavo patiekti rinkti išti
sai sąrašai ir rinkikai turė
davo balsuoti už visus sąra
šus. Dabar bus balsuojama 
ne už sąrašus, bet už atski
rus asmenis. Lietuva bus 
padalinta į Apygardas ir j 
kiekviena apygarda rinks 
tam tikrą atstovų skaičių. 
Kiekvienas balsuotojas ga
lės balsuoti už tiek asmenų, 
kiek jo apygardoje bus ren
kama seimo narių. Tuos as
menis jis dabar galės laisvai

Leningrado Viešoji Biblioteka Viena 
Didžiausių Pasaulyje

Išdžiovintos ryklio ir kitųOstrovskio Aikštė No. 1
Leningrade. Per didelius jūrų gyvūnų kaukės, išsta- 
gotiško stiliaus langus, iš- tytos ant lentynų. O greta 
margintus žaliais, mėlynais, 
raudonais, geltonais stik
lais, saulės spinduliai atsi
muša į baldus i?1 žmones, sė
dinčius Leningrado viešo- 

1 sios—Saltikovo Ščedrino— 
i bibliotekos salėje.

Ant žemo stalo stovi se
novės rašalinė, iš molio pa
gaminta. Menkai apšvies
tam kambaryje — senovės 
smėlinis laikrodis. Smėlis,

'literatūros veikėjų. Didelis 
skaičius bibliotekos rank
raščių, surinktų šimtme
čiais.

Apart to, didelis skaičius I 
rinkinių rankraščių pasau
linių muzikos kompozitorių. 
Pagaliaus, čia randasi rank
raščiai simfonijų, operų, ro
mansų, dainų, parašytų žy
miausių Rusijos kompozito
rių, kaip Glinkos, Dorgo- 
mirskio, Borodino, Muso- 
gorskio ir Rimskio-Korsa- 
kovo.

Kas dar įdomu, tai rank
raščiai Rusijos rašytojų 
klasikų. Čia surinkta visos 
Rusijos literatų raštai: 
“Boris Godunov” ir “Evge- 
nyj Onegin” parašyti Puš
kino 'ranka; rankraščiai 
“Mertvije Duši,” Gogolio, ir 

: “Ona Karenina” — Tolsto- 
Ijaus, ir kt.

Kaimiečiai Jezne Įveike Poli
ciją; Paleido iš Kalėjimo 

Areštuotus

uz-nutarimo vykintojus ir 
darinėt juos vietiniu kalėji- 
man, manydami tuomi sui- i 
rutę nuslopint. Bet pasiro-1 
dė, kad žmonės jau nebijo 
policijos revolverių, kurie

1914 metais šitoj bibliote
koj radosi 3,700,000 įvairių 
knygų ir leidinių. Po Spa
lio revoliucijos knygų tur
tas dvigubai padidėjo. Da
bar bibliotekoj spausdintų 
raštų randasi apie 6,400,000 
vienetų.

Ši biblioteka Sovietų Są
jungoj užima pirmą vietą, 
gi pasauliniai skaitant, tai 
ji yra antra—Washingtono
biblioteka pirmoji. Žinoma, jiem buvo kaišiojami į pa

noses.
Greit susiorganizavo mi

nia valstiečių ir pasigriebę 
kas kuolą, kas akmenį, kas 

knygų perskaitė drg. Lėni- Pakuot po
nas. Jis čia studijavo, knlepmą.^. Uzke-
ruošdamas spaudai didelį ,lli m,ln"t.‘Į lsive!ze va*na’

Kanįtalizmo Išsi-!,nan. kalejirnan ir arestuo- — . . •• * fiinQma naliiincQvn 1

tai tik knygų skaičiumi, 
bet ne jų senumu, jų svar
ba.

Šitoj bibliotekoj daug

prikaustyta ant ilgų retežių 
storos knygos; tai “Fausto 
kabinetas.” Fausto kabine
te yra vienintelės iš bran
giausių pasaulinių leidinių 
pirmykštės spaudos kny- 
gos. Pati jauniausia knyga įJ Aukštose bibliotekos spin- 
turi 435 metus.. Seniausio-__ j.-j—_____________

ji, “inkanabulu,” pirmuti-1 - - ~ - — 
nė atspausdinta Nainskioi — - - 
štampuotojų Hugenbergo1 , v, . .
liejėjų. Greta pirmutinės; .s J?'1 UX° 

nidus JIS Uilimr gities laisvai Oincinn© miixwuio. D0Die£iaus -------mirties Er
pasirinkti iš kandidatų sa- byrėdamas atskaitliuoja lai- 
rašo. Už kiekvieną pasi- ką. Sena astroliabija irgi 
rinktą kandidatą, balsuoto- smėlinė, su smėliu, kuriuo 
jas galės paduot tik vieną apiberia šviežiai 
balsą. Bus balsuojama spau- raštą, jis greit 
sdintomis kortelėmis. Jose [Tai tokis senovės 
bus pažymėta vieno kandi-i žiu rašomo stalo 
dato pavardė, vardas, am-’mas.

parašytą 
išdžiūsta, 
viduram- 
papuoši-

Piene Yra Visi Vitaminai Reikalingi 
Pilnai Sveikatai

Energija, skaistus veidas, 
stiprios akys, lengvas juo
kas, smagus geras būdas ir 
neturėjimas skausmų ir gė
limų priklauso nuo tinkamo 
maisto pasirinkimo labiau, 
negu kad dauguma žmonių 
mano.

John Hopkins Universite
to profesorius Dr. E. V. Mc- 
Colum ir Columbijos Univer
siteto profesorius Dr. Henry 
C. Sherman tvirtina, kad 
amerikiečiai' savo maiste 
perdaug naudoja mėsą ir 
permažai “a p s a u gojančių 
valgių,” kaip kad pienas, 
vaisiai ir žalios šviežios dar
žovės, be kurių yra sunku 
palaikyt sveikatą augščiau- 
siame laipsnyje. Dr. Sher
man sako: “Amerikoniškoje 
mityboje, kaip pastebima, 
trūksta kalkių tankiau, ne
gu kokio kito valgių elemen
to. Kiekvienas vyras, mote
ris ir kūdikis turėtų išgert 
bent po kvortą pieno kas
dieną.”

Pienas yra svarbiausias 
šaltinis kalkių druskų; o jos 
yra būtinai reikalingos, kad 
kraujas kur pradėjęs bėgti 
galėtų sukrekėti ir tuo bū
du sustoti; tos kalkinės drus
kos taipgi yra būtinas daly
kas, kad tinkamai galėtų 
veikti širdis ir raumenys.

Pienas yra gausingas šal
tinis baltimių (proteinų), ir

jis turi savyje visus vitami
nus, ir turi juos didesniame 
daugyje, negu bet kuris ki
tas maisto daiktas. Jis at- 
miešia arba naikina žalingą 
rūgščių perviršį ir padeda 
žarnose pasilaikyti naudin
giems augalėliams, tam tik
roms sveikatai tarnaujan
čioms bakterijoms.

Kuomet nėra Vitamino A, 
žmogus dalinai apanka ir 
abelnai kūniškai nupuola; 
o kai trūksta Vitamino B, 
žmogus praranda norą val
gyti; jo negaudami, vaikai 
pasidaro pikti, o suaugę bū- . 
na susierzinę ir abelnai ner- 
vuoti; visiška gi šio vitami
no stoka priveda prie bai
sios nervų ligos vadinamos 
beri-beri. Sakoma, kad Vi
taminas B yra būtinai rei
kalingas augimui.

Jeigu nėra Vitamino C, 
tai dantys genda. Jei žmo
gus negauna Vitamino D, 
tai genda jo kaulai ir išsi
vysto “ricketų” liga, arba 
kaulų suminkštėjimas.

Be Vitaminų A ir D vai
kai nustoja augę. O vaisin
gumui suaugusių vyrų ir 
moterų reikia gauti įvalias 
Vitaminų A ir E.

Pienas gi, kaip jau minė
ta, turi savyj visus vitami
nus ir didesniame daugyje, 
negu bet koks kitas pavie
nis valgio dalykas.

darbą:
vystymas Rusijoje.”'

Seniau retai kas galėdavo 
naudotis šita biblioteka. 
Dabar milionai Sovietų dar
bininkų ir intelektualų, bei 
studentų ja naudojasi. 896 
bibliotekos gauna knygas iš

i “I n dulgencijos7' 
yrą rečiausia “Šebelio Chro- 
nika.” Čia užlaikytos pir
mos iš Venecijos leidinių ir 
pirmasis spausdintas leidi
nys žymaus filozofo Plato
no (Plato). Virš 2,000 tomų 
pirmykštės spaustuvės 
spauzdintų knygų, išleistų 
tik prasidėjus knygų spaus
dinimui.,

Toliaus du senovės Aigip- 
to papirusai—ištraukos iš 
“mirusių knygų”, apysakos 
iš faraonų gyvenimo ana-

itose randasi didžiausio ra
šytojo filozofo materialisto 
IVoltairės raštai. Voltairės 

i pirkta po jo 
______ Ermitažo muzie
juj, bet po Spalio revoliuci
jos buvo pergabenta į vals
tybės biblioteką. Voltairės 
raštai susideda iš 7,000 to
mų.
Tautinių Mažumų Turtai
Tarpe tautinių mažumų 

knygų yra ir lietuvių kny
gų leidinių. Seniausios kny
gos — tai maldaknygės ir 
kunigų leidiniai, kaip tai: 
kunigo Aleknos, vyskupo 
Baranausko, Basanavičiaus 
ir kt. buržuazinių rašytojų.

Sen. Guffey, kongresmanas Lewis ir mainierių uni
jos prez. Lewis (pirmoj eilėj) eina pamatyti, kaip 
prez. Roosevelt pasirašys negerą mainierių intere
sams Guffey bilių.

tuosius paliuosavo. Policija, 
pasijuto bejėge-.. PradėjoI 
gražumu žmonių prašyt nu
rimti ir nekelti maišto... 
Pradėjo žmonėm įsakinėt, 
kad nevežtų turgun daugiau 

_________ _ savo tavorų, kol nebus kai- 
valstybinės bibliotekos, ku- n<įs pakeltos, ir kitaip ra- 
rios savo keliu aptarnauja I IT,mt įpykusius valstiečius.

Ir tik gražuoju policijai pa
sisekė susirinkusius šiek 
tiek nuramint.

Nusigandus Policija i
Reikia pripažint, kad šiuo j 

laiku policija gudriai pada-i

plačiausias skaitytojų ma
ses, gyvenančias, tolimose 
vietose. Praeitais metais 
bibliotekoj lankėsi vięn tik
tai iš Leningrado 42,000 
skaitytojų. Vis nauių skai
tytojų čia lankosi. Taigi su _ 
tuo auga ir bibliotekos už- i Te, nepradedama šaudyt į > 
duotis organizuoti bibliote-: žmones; matyt, policija nu-j 
kos darbą, kad aptarnauti jautė, kas jiem būtų buvę, j 
tuo didžiausiu bibliotekos . jeijiors vienas žmogus būtu ' 
kultūriniu turtu plačiausias įnašautas... Girdėjau kai-j
skaitytojų mases.

A. Bekevičius.
Leningradas, 10-VIII-35.

Philadelphia, Pa
Kas Remia Komunistų Partiją

Del vedimo komunistinio 
darbo likos surinkta aukų pas 
draugus ir organizacijas seka
mai. ALDLD 142 kp. Delear 
N. J. aukavo $5.00, ALDLD 
6-to Apskričio pereitos konfe
rencijos auka, $5.00; po dolerį 
suaukavo sekamai: Kuržins- 
kas, Stasiukaitis, Dr. Shimkus, 
W. Talumas, A. Sobliskas; 
Šimkūnas. $1.50; M. žald. 
2.00; po 50c..Regen, Krivida. 
ir E. Samulionis; po 25c. Ba
nionis, Skirvainis ir Baranaus
kas. Viso surinkta $20.75c. 
Visiems aukotojams ačiū.

Minėtos aukos buvo renka
mos padengimui nedatekliaus 
Aug. 3 demonstracijos.

Sąryšyj su Aug. 3-čios de
monstracija, buvo išdalinta 
knygutės ženklelių, bet drau
gai, kurie turėjo paėmę, labai 
mažai pasidarbavo tame rei
kale, daugelis grąžino nei už 
centą nepardavę. Drg. Pilėnas 
pardavė už $1.20c., Baranaus
kas $1.00; M. žald. $2.00; 
Šmitienė $25c. Jei kiti drau
gai, kurie turėjo paėmę kny
gutes, būtų nors tiek pasidar
bavę, tai kur kas būtų dau
giau atsiekta. Tas parodo,

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS,
111.40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

5 Telefonas: Evergreen 7-7770

| PAUL GUSTAS
§ LIETUVIS GRABORIUS
g Senai dirbąs graborystes nro- 
5 fpcijoie ir Rrooklyno apielin-
2 kėi plačiai žinomas. Tik dabar 
g atidarė savo ofisą ir natarnauja
3 balsamavimu ir palaidojimu
» mirusių.

. Girdėjau kai- j 
bant, kad Jezno policija! 
stvėrėsi šaukt daugiau poli- j | Veltui Chapel Šermenim 
cijos iš artimesniu mieste- i 
lių (Butrimonių. Kruonio), 
bet. sakoma, ir telefonas at
sisakė tarnaut policijai...

Tokie dalykai, kaip girdi
si, pasikartoja daugelyje

Parsamdo automobilius šerme
nims. vestuvėms, krikštytoms 

ir kitokioms parems 
Aaukits ar nakt)

423 Metropolitan Avė.. 
Brooklyn, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT. MICH.

SOVIETŲ SALDAINIAI
TUOJAU UŽSISAKYKITE PARENGIMAMS 

SOVIETŲ SALDAINIŲ
PADARYTOS IŠ VAISIŲ 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 LorimeV Street Brooklyn, N. Y.

krautu%25e2%2584%25a2.se


'AnlraH., Rugsėjo 10, 1935

|||fį|ĮįiĮgĮJ^WiĮ)^ ' ■< • -'''■ -W,

' ' * : ms G .;.'■ ‘ 7 ?> fIp-;W’vwV. *':

LAISVE ’’■
..' : ,, \ ---.....

U'

Puslapis Ketvirtas
T

Anglių Laukai ir .
UMWof A

Jungtinėse Valstijose nors 
yra keleriopos rūšies anglių, 
bet paprastai tiktai vadinama 
dviem: minkštąja ir kietąja. 
Kietosios anglies laukai (sluo- 
gsniai) randasi rytinėj dalyje 
Penna valstijos, o minkštosios 
laukai randasi išsimėtę po visą I 
šalį įvairiose valstijose ir ke
liose vietose Kanadoj. Abiejų 
laukų (kurie randasi labai gi
liai po uola) darbininkai maž-1 
daug yra susiorganizavę į vie
ną uniją vadinamą UMWA 
(United Mine Workers of 
Amerika), kuri yra išdalinta į 
apie 30 distriktų, kuriai narių 
priklausytų, jeigu pajėgtų vi
sus sutraukti po savo sparnu, 
600,000. Kadangi ir Kanados 
angį, yra susispietę po ta pa
čia unija, tai šios unijos vadai 
išdidžiai ją vadina “Tarptau
tine”, del sutrumpinimo var
do.

Iš paviršiaus žiūrint išro
do, kaip ir koks didis, bran
dus kūnas, galinga angliaka
sių organizacija apimanti net 
dvi šalis. Bet tikrenybėje ma
tosi, kad tas kūnas stovi ant 
prasto fundamento, sutrūku- 
sio. Trūkimas yra tame, kad 
vadai yra padalinę uniją į du

nauda iš to bus angį. Lewisas 
su savo demagogiška politika 
apdums akis minkštosios ang
lies kasėjams su Guffey įsta
tymu, kuris, jo aiškinimu, pa
daro baronus, jau esančiais 
milionieriais, bagočiais taip, 
kad jie galės angį, duoti geras 
algas ir “puikų kontraktą”. 
Nors tai yra bjaurus melas ir 
naujas kontraktas bus tiktai 
vergija angį., bet čia Lewis 
bus apsidirbęs šiame anglies 
lauke.

Nors čia Lewis trauks į kie
tosios anglies lauką daryti čio- 
naitiniams darb. naują kont
raktą, nes senas jau išsibaigs 
su bal. 1 d., 1936 m.

žinomas daiktas, kad Lewis 
naudos tą pačią savo taktiką 
ir čia. čia, taip lygiai baronai 
“biedni” ir streiko, jeigu pa
skelbus, neišlaikys ir industri
ją margis nusineš ant uodegos. 
O juk taip Lewis nedarys, nes 
“sugriovus” industriją, kur 
dings angį., kuriuos taip “tė
viškai” Lewisas “myli”. Ir 
šiame laukę taip lygiai bus 
darbin. atnaujintas neva “kon
traktas”, kuris jau senai yra 
sutrupintas į niekus.

Taipgi tie didieji anglių 
laukai, kur dirba virš pusės

gliakasiam kovoti su baronais 
nesiseka, čia reikia stipriai 
angį, suorganizuoti į vieną 
uniją ir eiti kovon su valdan
čiąja klase ir baronais, o ne 
kaip ten gražiai įrodyti, kad 
esame “galingi.

Kol Maloney nepaskelbs 
angį, reikalavimų surašo, uni
jos platformos ir neves pro
pagandos už tikrą angį, kon
centravimas! prieš esamas 
bjaurias aplinkybes, tol sunku 
laukti pasisekimo iš šio naujo 
užsimojimo.

Požeminis.

Drg. Abeko Prakalbu 
Maršrutas Mich. Vaisi.

šiuomi pranešu visoms AL 
DLD 10 Apskričio kuopom,
draugai, kad rengtumėt pra
kalbas draugui F. Abekui, ku
ris tik sugrįžo, iš Lietuvos iš 
Kongreso, kuris įvyko Kaune. 
Jis išduos labai svarbų raportą.

Maršrutas prasidės 22 dieną 
rugsėjo ir baigsis 5 dieną spa
lio. Apskričio komitetas išda-

liogerius, kaip kad anglių rū-, miliono organizuotų darb., ap- 
šys ir tuomi yra nusilpninę jos art vargo darb. ir jų -šeimoms 
jėgą, kada prieina angliaka-! nieko neduoda iš priežasties 
siams gerinti savo būklę arba , padalinimo angį. į liogerius ir 
atremti baronų puolimus ant • prastos vadovybės parsidavė- 
algų ir laužymą sąlygų darbe. 1 lių vadų. Priešingai, tie ang-
Juk visiems yra žinoma, kad 
visados šiai unijai yra daro
ma du atskiru kontraktu su 
baronais, kurie baigiasi skir
tingais laikais ir vasados dalis 
angį, dirba, kada kita kaujasi 
su baronais už savo reikalus.

Šiais ir kitais metais turi 
pasikartoti tų kontraktų at
naujinimas abiem laukam. 
Šiais metais nuo bal. 1 d. yra 
daromas kontraktas minkšto
sios anglies 450,000 darb. Vi
siems aišku, kokiu “zig-zag” 
procesu jis daromas, kad tik
tai neprileisti angį, prie atvi
ros kovo su baronais, kad su- 
lipdyt neva kokį “kontraktą” 
be streiko, be nuskaudos baro
nams. žinoma, tas yra daro
ma uoliausiu užsispyrimu va
dų prieš angį. norą. Ir nežiū
rint, kiek laiko ims ir kokia

lių laukai neša didelius milio- 
nus pelno anglies baronams.

Kad apkarpyti baronams 
milionus, kad pasidaryti geres
nį gyvenimą, tai reikia visiems 
susirūpinti savo organizacija, 
kad ją padarius tokią ir pa
mate, kaip ji išrodo. Reikia jos 
vadovybėje pastatyti teisingus 
ir kovingus vadus, kurie rū
pintųsi, kad tie milžiniški ang
lies laukai, kuriais baronai taip 
didžiuojasi, būtų nors kiek 
naudą nešanti ir darbininkam, 
kurie iš tų laukų sau daro 
pragyvenimą, suka ir šildo ša
lį.

Be susirūpinimo savo organ., 
o vien tik atsidėdami ant va
dų, per amžius liksime ver
gais, o iš to tiktai pelną .turės 
baronai ir mūsų unijos vadai.

Požeminis.

lino kuopom sekamas dienas:
66 kuopa, Grand Rapids, 

Mich.—22 ir 23 rugsėjo.
83 kuopa, Muskegon, Mich. 

—24 rugsėjo.
207 kuopa, Hart, Mich.—25 

rugsėjo.
218 kuopa, Scottville, Mich. 

—26 ir 27 rugsėjo.
Saginaw, Michigan—28 rug

sėjo.
Detroit, Michigan, 52 kp.— 

29 rugsėjo.
188 kuopa, Hamtramck, 

Mich.—3 spalio.
Kuopos pačios turi padeng

ti išlaidas už svetainę ir ap
garsinimus. Aukos turi būt 
renkamos ir priduota Apskri
čio valdybai arba kalbėtojui. 
Sykiu ir turit priduot skaitli
nę, kiek kuri kuopa surinko 
aukų, nes iš to reikės padeng
ti kalbėtojo išlaidas. Kas liks, 
bus paskirta politiniam kali
niam.

Visi draugai rengkite pra
kalbas. Kitos kuopos negaus 
užkvietimo.laišku, nes Apskri
čio sekretorė neturi antrašų, 
šios kuopos malonėkite pri- 
siųst sekretorių antrašus N. 
Astraur/jienei, 700 So. Liddes- 
dale, Detroit, Mich. Jeigu ku
rios kuopos nerengtų prakal
bų, praneškite priežastį Aps
kričio sekretorei.

Kietosios Anglies Lauke
Elizabeth, N. J.

gija auga ir bujoja gana smar
kiai, imant atydon bedarbę ir 
smunkančią industriją šioj 
apielinkėj. Galima paimti tą 
džiuginantį reiškinį, kad už šį 
pusmetį, pasidarbuojant auš- 
riečiams, gauta ne mažiau, 
kaip 15 naujų narių, kurie visi 
gana jauno amžiaus, kaip vy
rai, taip ir moterys. O per šį 
pusmetį mirė tik penki nariai 
ir visi mirusieji buvo gana 
senyvo amžiaus žmonės. O tai 
reiškia, kad draugija atsipildo 
jauno amžiaus žmonėmis, kas 
kitose Elizabetho draugijose, 
ypač’ po kontrole parapijos, 
retai atsitinka.

Labai smagu ir linksma pa- 
žymėt, kad ir draugijos pa
rengimai, įvykusieji šiais me
tais, pavyko iš finansinio ir 
moralio taško. Teisybė, rengta 

i jų nedaug — vakarienė ir pik-

jai, kurie su tuo bizniu išvilio
jo iš tūlo Iršovičiaus 4,000 litų.

•Ketvirtas kaltinamas žulikas 
Cveigas bandė pabėgt, bet tapo 
lenkų pasienio policijos nušau
tas.

ĮVAIRUMAI
KAIP LIETUVOJ DEGIN

DAVO RAGANAS

nikas, bet abu.pavyko, ypač iš 
finansinio atžvilgio. Iš vaka
rienės gauta suvirš šimtinė 
pelno, o iš pikniko biskį ma
žiau. žinoma, tie sėkmingi pa
rengimai davė nariams dau
giau ūpo tolimesniam veiki
mui.

Iš visuomeninio veikimo yra 
irgi kuom pasigirti, nes aušrie- 
čiaį prisidėjo su dešimtine 
prie pasiuntimo delegato į Vi
suotiną Lietuvių Suvažiavimą 
Clevelandan, kas daug pagel
bėjo padidinimui skaičiaus de
legatų iš Elizabetho kolonijos. 
Taipogi prisidėjo prie vietinio 
Elizabetho Lietuvių Darbinin
kų Draugijų Sąryšio, kuris pu
sėtinai pradėjo veikti visuome
niniame darbe.

AbeĮnai, veikiama kaip gali
ma, taip sakant, visais fron
tais, ir, žinoma, tas visas dar
bininkiškas veikimas išeina 
draugijai ant naudos, o ne 
kaip nekurie aušriečiai mano, 
kad tas veikimas žalingas 
draugijai.

Beje, reikia pažymėti, kad 
šiais metais valdyboje įvyko 
šiokių tokių mažų pakeitimų, 
rezignuojant draugijos pirmi
ninkui Petrui Poškai, kuris, 
reikia pasakyti, per daugelį 
metų padėjo daug darbo bujo- 
jimui šios draugijos. Jo vietą 
dabar užima senas veteranas 
Elizabetho visuomenėj Stasys 
Liutkus, kuris energingai veda 
draugijos dalykus. Iš daugiaus 
pasidarbavusių šiais metais 
draugijos veikime, ypač pa
rengimais, reikia duoti kredi
tas finansų rast. A. P. Grygo-
čiui, kuris padėjo daug ener
gijos ir klapato vakarienės su
rengimui. O pikniko surengi-

Visiems aišku, kad UMW 
A 1-mame distrikte vyravusi 
UAMP naujoji Maloney unija 
likosi perblokšta su paskuti
niu streiku, ėjusiu per keturis 
mėn. po Glen Alden komp. 
Tačiaus, tas perbloškimas, pa
sirodo, nėra mirtinas smūgis. 
(Naujoji unija, vadovaujant 
Maloney, ima progą iš to, kad 
sekančiais metais kietosios an
glies lauke bus daromas nau
jas “kontraktas” su baronais 
ir tuomi mano vėl atsistoti ant 
kojų. Kad vėl atsistojus ant 
kojų, Maloney dabar išleido la
pelį į angliakasius sakydamas: 
“Mainieriai, žiūrėkit!” Lape- 
lyj atspausdinta nuotrauka 
Mbffat Anglies komp. čekio, 
UŽ 64c., kuris buvo užmokėtas 
darbininkui už vienos dienos 
darbą. Prie to, lapelyj nuro
doma atsitikimas, kaip buvu
sia 1-mo dist. prez. Boylanas 
“pakėlė” ang. algas ant milio
no dol. per “taikymo angį, 
bordą.” Ten nurodoma, kad 
pirmu pakėlimo skundu angį, 
gaudavo $8.00 ir $6.43 už 8 
vai. darbo dieną, o po to, da
bar gauna nuo $6.50 iki $5.50, 
bet už liuodavimą daugiau 
,karų anglies. “Tai bent pakė
limas!”, šaukia Maloney. Už 
tokį numušimą algų Maloney 
nurijo gavęs darbą Boylanas 
už sekretorių “taikymo bor- 
dė>” kur mokama $10,000 me

tams.
Toliau nurodoma, kokiais 

veiksmais prieš angliakasius 
užsiimdavo naujas distr. vice- 
prez. John Sullivan ir tuomi 
dasigavo iki tos vietos. Po dau
gelio netikslumų, nurodytų U 
MWA viršininkų, Maloney 
klausia angliakasių: “Ar šio 
dist. angį, norite, kad ir se
kantį kontraktą darytų šio 
plauko žmonės, parsidavė-į 
liai?” Jeigu ne, tai Maloney ■ 
agituoja rašytis vėl į naują 
uniją ir siųsti po dolerį kas 
mėnuo. Jis rokuoja, kad susi
rašymas į naują uniją būtų di
delis įrodymas federalei val
džiai* angį, norą, į kjirią uni
ją darb. nori prigulėti. Tokiu 
būdu jis užtikrina, kad nau
ją kontraktą bus galima pa
daryti jam, nes tuomi bus iš
mušta senoji unija.

Tačiau jo lapelis nepasako, 
kaip toli jis mano naują uni
ją plėsti. Kol kas, nepasako 
nei kokius reikalavimus ši 
unija statytų darbdaviam, jei
gu ji gautų jėgą. Jeigu Ma
loney neplėš šios unijos į yi- 
sus tris distriktus (o plėstis, 
kaip sako UMWA “Journal” 
sustabdyta 7-tam ir 9-tam dis
trikte), o tiktai čia laikysis 
Wilkes-Barre apielinkėj, žino
ma, nieko tikėtis negalima. 
Jau daug sykiu buvo prirody
ta, kad mažomis grupėmis an-

“Aušros” Draugijos Darbai
Kadangi jau gana gerokas 

laikas praėjo kaip “Laisvėj” 
tilpo žinučių apie aušriečių 
veikimą ir kadangi jūsų kores
pondentas yra gavęs gana 
daug vėjų nuo aušriečių už ne- 
parašymą, tai šiuomi pranešu, 
kad baigiantis vasaros sezonui 
vėl bandysiu karts nuo karto 
pranešt Elizabetho visuome
nei apie aušriečių veikimą.

Reikia pažymėti tą faktą, 
kad “Aušros” pašalpos drau-

me del draugijos labo šiems 
nariams: Krivickui, Gudaičiui 
ir Burkauskui.

Kiti draugijos darbuotojai, 
kurių nepažymėjau šiame ra- 
šinyj, atleiskite, nes visus gi 
nepatalpinsi. Jeigu ir toliaus 
aušriečiai taip darbuosis, tai, 
be abejonės, mes dar padidin
sime savo eiles keleriopai.

“Aušros” Korespondentas.____ \__ ____
Litų Padirbėjai

KAUNAS. — Teisman pa
traukta VI. Burneikis, Grosma- 
nas ir Jofe, kaipo litų padirbė-

Berlyno steigiama subve, kur nesenai žuvo 22 dar- 
bininlftu, dėka fašistų nepaisymui darbininkų gyvybių.

“Liet. Žinios” rašo:
1623 m. kovo 20 d. Rymo 

Popiežius Grigalius XV ka
talikų dvasiški j ai išleido 
bulą: ...pagal gausumą 
mūsų apaštališkos galybės 
šiuo raštu įsakom ir liepiam 
žmogų tikėjimo išsižadėjusį, 
su velniu sandorą padariu
sį, burtais ir kerais vieną ar 
keletą žmonių numarinusį 
tuojaus atiduoti teisėjams, 
kurie pagal didumą kaltės 
turi jį bausti...

Visų katalikiškų Europos 
valdovų sankcionuota, ši bu- 
la davė teisę kunigams be 
pasigailėjimo naikinti visus 
bažnyčios priešus. Didžiąją 
tų priešų dalį Lietuvoje su
darė “velnio apsėstieji” ir 
kai kurios senstelėjusios 
moterys—“raganos.” Teisti 
nusikaltėlius sušauktas Var
šuvoj Lenkijos ir Lietuvos 
kunigų susirinkimas nuta
rė pavesti sudaromam iš 
keturių žmonių, bajorų ir 
valstiečių, teismui.

Tokie teismai daugelį 
kaltųjų degino ant laužo.

Kaltumui nustatyti buvo 
metodas: kankinti kol pri
sipažins ...

Raganas tikrindavo van
deny : skęsta — nekaltą, be- 
sispardydama laikosi pavir
šiuje — išaiškinimus turi 
baigti budelis. Ištrauktoms 
iš vandens “raganoms” už-Į 
rišdavo akis, suverždavo ge-; 
ležiniais pančiais rankas ir į 
kojas ir įmesdavo į didelį į 
bosą. Kartą per dieną iš- ■ 
traukę degino karštais vir-l 
balais padus ir reikalavo 
prisipažinti. Kantrybės ne
betekusi ėjo ant laužo.

“Raganų” deginimas Lie-į 
tuvoje buvo pavirtęs kasdie-; 
niniu reikalu. Niekas tuo 
nesistebėjo ir vaitojančioms 
ir klykiančioms nerodė jo
kios užuojautos. Tokia buvo 
amžiaus dvasia: ko gailėtis 
pasaulio priešų! !

Šiurpus nužudytųjų skai
čium Kražių Šv. Benedikto 
klioštoriaus vedėjos Dievo
baimingos Panos Šverinai- 
tės sušauktas 1696 m. Dir-, 
venų dvare teismo sprendi
mas. Bajorai Kaunackis, 
Guževskis, Daugėla ir Išlev- 
skis per penkias dienas su- 

I degino ant laužo keturiasde- 
j šimt su viršum “raganų” ir 
| du “raganius.”

Pagaliau tų liepsnojančių 
laužų ėmė išgastauti pati 
dvasiškoji vyresnybė.

Sudeginus, kaip raganą, 
1702 m., Luokės kanaunin
ko motiną ir pačiam kanau
ninkui pakėlus triukšmą, 
buvo panaikinti bajorų ir 
valstiečių teimai, “Raganų” 
tyrimas ir joms bausmių 
vykdymas perėjo į pačių 
kunigų rankas.

1737 m. vyskupas Juoza
pas Kerpis išleido įsakymą, 
kad sauvališkai kankinu
sius, plukdžiusius ir deginu
sius persekios, kaip razbai- 
ninkus. Apskundėjui nuo to 
laiko išrišimą galėjo duoti 
tik pat vyskupas.

Nežiūrint tokių įspėjimų 
daugiausia apsigimūsios 
juodais plaukais ir kumpom 
nosim bobos tebečirškėjo.

1752 m. vysk. Antanas 
Tiškevičius įsake raganų iš
tyrimą pavesti trims “iš
iri intirtgiems” kunigams.

Aštuoniolikto šimtmečio 
gale Volterio ir kitų francū- 
zų rašytojų įtakos dėka tarp 
pasaulietiškos diduomenės 
ir dvasiškijos saitai ėmė 
trūkti. Bajorai pasidarė ti
kėjimui abejingi ir ne tik 
nebepritarė tikybiniam 
smurtui, bet ėmė atvirai 
pulti pačią katalikų bažny
čią. Šviesesnės bajorijos 
griežti protestai nepasiliko 
be pasėkų, ir, pagaliau, “iš
mintingi” kunigai turėjo 
baigti savo veiklą del raga
nų. 4-

Žengiančiam pirmyn mok
slui kunigai per visą aštuo
nioliktą šimtmetį buvo at
sparūs. Taip 1748 m., kai 
užtemo Lietuvoje saulė, 
vysk. Antanas Tiškevičius 
įsakė savo vyskupijai mėne
sį gavėti. Jis nurodė, kad 
tai esąs Dievo įspėjimas del 
per mažo klusnumo bažny
čiai.

Nuožmiais atėjūnais, juo 
tolyn, juo dažnyn, ėmė rody
tis mokslo pionieriai. Vietoj 
tikybinių dūmų, jie kultūri
nę rinką užvertė kitomis 
prekėmis. Dūmų pristatinė- 
tojams tai buvo pavojingi 
konkurentai.

platintojai, ir visi, kurie pardavinŠ* 
jote barčekius arba turėjote bent ko-1 
kią atsakomingą vietą, būtinai daly
vaukite susirinkime, rugsėjo 10 d., 
7:30 ’vai. vakare, 735 Fairmount 
Afę., Phila., Pa.

Komiteto Sekr.

LAWRNECE, MASS.
ALDLD 37 kuopos specialis susi

rinkimas jvyks rugsėjo 12 d., 7 vai. 
vakare, L. U. Kliubo kambaryje. 
Draugai ir draugės, malonėkite susi
rinkti laiku, nes turime labai svarbų 
klausimą išrišti, nelaukiant vėliau. 
Būkite tikrai 7 vai. svetainėje.

ALDLD 37 Kp. Komitetas.
(214-215)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97-tos kuopos susirinkimas 

atsibus utarninke, rugsėjo 10 dieną, 
7 vai. vakare, pas draugę M. Rudie
nę, 76 Fourth St., Larksville.

Malonėkit visi draugai ir draugės < 
dalyvaut. y

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. Klevinskas.
(213-214)

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. T
(213-214)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

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

Rengėjai.
(212-214)

PHILADELPHIA, PA.
Visi “Laisvės” pikniko komiteto 

nariai ir busų kapitonai ir tikietukų

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

WILLI AMSBURGHEx
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

Krti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ik ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausioj: 

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

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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* tolaus Neukrantz

Barikados Berlyne
... . Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

i

(Ši apysaka, kaip pats autorius savo 
įžangoj rašo, nėra iš piršto išlaužta, bet 
nupiešia aktualius įvykius Berlyno gat
vėse Gegužės Pirmą, 1929 metais, kuo
met viešpatavo social-demokratų valdžia. 
Kiekvienas nupasakojimas dokumenta
liai paremtas taip, kad abejonėm vietos 
nelieka.

Mūsų revoliucinės spaudos skaitytojai, 
be abejo, susipažinę su socialdemokratų 

^partijos vadų visa eilė pardavysčių kiek- 
I vienoj šalyj, ypatingai Vokietijoj, tačiau 

iš šios apysakos dar bus aiškiau, kas yra 
kaltininkais priręngime fašizmo su Hit
leriu priekyje Vokietijoj ir kitur.

Gi Hitleriui užviešpatavus, buvus ga
linga social-demokratų- partija toj šalyj, 
dingo nuo žemlapio. Dešinieji nuėjo su 
Hitleriu, gi kairesnis elementas—su ko
munistais. Kaip žinome, nemažai tapo 
sugrūsta į koncentracijos kempes ir ten 
kankinami. Autorius šios apysakos irgi 
jau kelintas metas koncentracijos sto
vykloj kankinamas.—Vertėjas.)

Veikalas Paaukotas Amžinos Atmin
ties 33-ms, Kritusiems nuo Policijos Kul
kų Berlyne Gegužės Dienomis, 1929 m.

Apie Autorių
> Išauklėtas buržuazinėj šeimynoj—da

lyvavo jaunuolių judėjime, 1914, liuosno- 
ris kare, paskui keturis ir pusę metų ap
kasuose. Susipažinau su Hugo Haase— 
pirmu žmogum, nuo kurio išgirdau kaip 
ką apie “socializmą” visame mano gyve
nime, gelžkelio pionierių kareivinėse Ka
raliaučiuje, pavasaryje, 1919 m., tą die
ną, kuomet buvau demobilizuotas. Supra
tau labai mažai apie tai tuo laiku, bet 
pakako, kad susilaikyti nuo mano užma
nymo prisirašyti prie vieno iš Rytinės 
Prūsijos Skyrių Liuosanorių Lygos 
(Liuosanorių Lyga — slapta Fašistų 
“Juodoji Reichswehr”, kuri tuo laiku 
gyvavo). Neužilgo po nutraukimo ry
šių su savo šeimyna Berlyne—pradėjau 
j ieškoti daugiau žinių—mokytis, skai
čiau nemažai knygų be jokio plano, lan
kiau mitingus ir prelekcijas. Pragyveni- 

dariau dirbdamas raštinėje ir rašy
damas trumpas apysakas, kurios buvo 
protarpiais išleistos šen ir ten. Mano ak- 
tualis politinis prasilavinimas tikrenybė
je prasidėjo keli metai vėliau, kuomet 
buvau “opozicinis” Dirbtuvės Tarybos 
narys Distrikto Tarybos Raštinėje Kre- 
uzberge (Berlynas). (Weimaro konsti
tucija nustatė steigimą dirbtuvių tarybų 
visose įmonėse, kur dirba virš 30 dar
bininkų). Vėliau dirbau įvairius darbus, 
apart kitų darbų dirbau už pagelbininką 
Žiemių Jūrų nedidelio laivo įguloje, ir 
galų gale patapau komunistu, kaipo pa
sekmė trumpo ir netikėto susidraugavi
mo su draugais laike nelegalio periodo. 
(Nuo 1923 iki 1925 m. Vokietijoj Ko- 

r munistų Partija buvo nelegalė). Nuo to 
laiko revoliucinė darbininkų klasė pasi
savino mano išsilavinimą. Buvau aktyvis

* kaipo redaktorius Internationale Arbei- 
terhilfe, vėliau suorganizavau Agit-Prop 
Trupę “Artistų Pagelba”, kuri gyvavo 
tuo laiku ir išvykau su ja maršrūtan į 
Ruhro distriktą, ir pagaliaus tapau pri
imtas į redakcinį štabą Welt am Abend 
(Didokas darbininkų vakarinis laikraš
tis Berlyne). Paskui sekė du metai ligo
ninėse ir sveikatos įstaigose, tai vis pa
sekmė pasaulinio karo. Po ilgo buvimo 
Sovietų Sąjungoj, sugrįžau Berlynan ir 
dirbau be pertraukos kaipo aktyvis Par
tijos darbininkas ir proletarinis rasėj as 
darbininkų klasės eilėse.

Kas liečia apysaką, kuri seka, turiu 
pareikšti, kad nei minimi asmenys nei 
jų veiksmai nėra “išrasti”, išgalvoti, bet 
viskas tapo paimta iš tikrų įvykių ge
gužės dienų 1929 m., Koslinerstrasse

* (gatvėje). Pakeitimai padaryti tik tokio
se vietose, kur asmenims -numatomas pa
vojus nuo klasinio teisingumo myrmido- 
nų. Ypatingai, policijos nupieštos ata
kos, yra paimtos iš tyrinėjimo komisi
jos dokumentų, kurtę buvo man priduo
ti panaudojimui, visi dokumentai yra pa
daryti po priesaika ir bile laiku galima 
patikrinti legaliu būdu.

DALIS PIRMA 
Skyrius 1.

125 Centneriai Cemento 
—NETTELBECKPLATZ...!
Jaunas mieguistomis akimis vyras pa-

žvelgė gatvėn pro tramvajaus langą.
. —Ar tas jūsų laikraštis... ? —Mote

ris sale jo nurodė į laikraštį prie jo ko
jų. Jis paėmęs įsikišo kišenėn; dar mi
nu ta ir jis jau buvo lauko pusėj.

Geltona gazinių lempų šviesa atsispin
dėjo ant šlapio šalygatvio. Pūstelėjimas 
vėjo ir lietus jį prablaivė. Garsiakalbis 
iš valgyklos ties tramvajaus sustojimu 
skambiai trukšmavo. Jis šąlo. “Žmogus 
privalėtų turėti ploščių”, sau pamanė, 
užsiversdamas švarko kalnierių. Nusi
spjovė, ir susikišęs rankas į kišenius iš- 
lengvo nužingsniavo namo.

Skubėjo jis iš Pankstrasse į tamsų tarp- 
gatvį, kur jis gyveno. Mažos krautuvė
lės jau buvo uždarytos. Tik karčiamos 
dar buvo gyvos, iš kurių metėsi juostos 
šviesos nušviesdamos gatvę. Už langų 
augštų tamsių namų-didžiuma be uždan
galų, kaip kur spinksojo menkos kerosi- 
ninės lempos. Iš atdaro skiepo garavo šil
tas pokas skalbinių. Dar keletas namų 
ir jis buvo namuose.

Dvi moterys stovėjo • ties namo duri
mis. Jis linktelėjo biskį ant jųjų pasvei
kinimo ir dingo tamsiame tarpnamyje. 
Ir tik užmatęs savo kambario langą iš 
kiemo atsikvošėjo. “Gerai... Ona yra 
namuose,” mintijo ir, būdamas tame už
tikrintu, perbraukė ranka per nuvargin
tą veidą. Tą pakartodavo kiekvieną va
karą, eidamas skersai kiemo. Jis džiau
gėsi nušviesto lango reginiu. y Nieku 
daugiau.

Jis atsargiai pasilipo siaurais laiptais 
ir pravėrė duris.

—Gerą vakarą, Ona. .
—Gerą vakarą, Kurt.
Pakabino savo kepurę ant durų kablio 

ir sudribo ant kėdės. Jaunas cemento 
nešėjas, Kurt Zimmerman radosi savo 
namuose. n

Kambaryje užteko vietos tik dviem su
sėsti prie stalo sale krosnio. Kurt alkū
nėmis pasirėmė ant stalo ir tėmijo į Oną, 
kuri prirengdinėjo vakarienę. Jis buvo 
perdaug pavargęs kad kalbėti, bet jam 
buvo malonu sėdėti ir žiūrėti į ją. Ji 
tvarkė viską taip vikriai ir skubiai. '

Krosnio šiluma palengva džiovino jo 
drėgnas drapanas. Taukų ir svogūnų 
kvapas dilgino apetitą. Prisiminė, kad 
kelios dienos atgal ji§ prižadėjo nusives
ti Oną į judžius. “Gal reikėtų mums eiti 
šiandien,” mieguistai mintijo. Ona bū
tų patenkinta, jei tik jo kaulai neskau
dėtų taip labai...

...Užveizda darėsi vis aršesnis ir ar
šesnis. Rytoj cementas reikės nešti vie
nais laiptais augščiau...

Jo akys užsimerkė.
—Dabar štai, balandėli, užvalgyk tru

putį. .. Kurt, Kurt, — jau užmigo!
Ji pastūmė torielę toliau ir lengvai 

truktelėjo jo petį. Kuomet jis pakėlė gal
vą ir mieguistai ranka perbraukė per sa
vo veidą, Ona pastebėjo jo nubalimą ir 
nuovargį. Jam pradėjus dirbti prie bu- 
davojimo Lichtenberge, grįždavo namo 
nualintas kiekvieną vakarą. Buvo be 
darbo ištisus šešis mėnesius ir jis dabar 
nepajėgia panešti tą paskubą, įvestą ta
me darbe...

—Ne, ne...—jis tingiai šyptelėjo, — 
aš nemiegu.

Pradėjo valgyti. Ona atsisėdo kitoj 
pusėj stalo ir žiūrėjo į jį. Švelniai juokė
si. Jo plačiame ir didokame delne šaukš
tas kaip ir pranyko. O kuomet buvo nu
vargęs, jo gramėzdiškumas buvo dar 
įžymesnis.

Vienok Kurt buvo gero būdo. Tik bu
vo vienas dalykas, delei kurio jis smar
kiai užpykdavo, ir tame klausime ji bu
vo labai atsargi neišreikšti savo nuomo
nę, nebent tik būtų absoliuti s-reikalas. 
Ji apsivedė su juo du metai atgal, pilnai 
žinodama, kad jis dalyvauja darbininkų 
judėjime ir pašvenčia jam visą savo liuo- 
są laiką. Buvo bereikalinga jąm įkalbi
nėti priešingai. Jei buvo koks susirinki
mas, arba koks darbas atlikti, tai kad ir 
labiausia {nuvargęs, nesulaikomai eina ir 
atlikinėja savo pareigas iki vėlai nak
čiai—paskui vėl pusė po penkių iš ryto 
keliasi į darbą. Tarytum nepakanka be
darbių draugų, kurie gali tą darbą atlik
ti ’ir surasti laiko miegui. Kokia iš to 
nauda, jei jo spėkos bus pakirstos tame

procese? Ji kitokių reikalavimų jam ne
statė. Ji buvo darbininkė ir gerai žino
jo, su kiek mažai privalo pasitenkinti. 
Gal būt jis eis vėl ir šį vakarą!

—Kurt, ar vėl reikia šį vakarą eiti?— 
Jinai atsargiai pradėjo.

—Ne, Ona, — tiesiai į lovą šį kartą... 
tai yra,—jis klausiančiai pažvelgė i ją, — 
jei bent norėtum eiti judžių pažiūrėti? 
Mėgsti,, ar ne?

—Ne, balandėli, tai yra tavo sumany
mas, — ji nusijuokė,- bet tuo pačiu kar
tu buvo patenkinta, kad jis jos klausia.

Tai nebuvo labai įtikinantis kvietimas. 
Nevisuomet jiedu atsinešdinėjo vienas į 
kitą su tokiu rūpestingumu, bet šį vaka
rą Ona buvo susirūpinus. Ji matė, kaip 
sunkus darbas lenkia jį žemyn. Tačiaus 
ji mintijo, galėtų visą tą pataisyti, jei 
tas būtų jos galėj.

Pirm apsivedimo Ona dirbo ilgą laiką 
dirbtuvėj, ir liauni, pilna svajonių mergi
na pergyveno sunkią mokyklą. Ona ži
nojo, ką reiškia gyvenimas.

(Daugiau bus)

apsiriko oro žinovas
ST. PAUL, Minn. — M. 

A. Emerson, valdiškas oro 
žinovas, paskelbė, jog rųgs. 
6 d. bus graži diena, ir to
dėl visi gali be baimės va
žiuot į valstijos parodą. 
Bet, kaip tyčia, tą dieną li
jo.

SKAITYK LAISVE 
m kitiems užrašyk
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Pagelba Vasarine Sloga Sergantiems
j rudeninė. Pavasarinė rūšis tę
siasi nuo pabaigos kovo mėne
sio iki pradžios gegužės, ir 
žmogus gali užsikrėsti nuo se
kančių medžių—nuo aržuolo,' 
skirpsto, medliepio, beržo ir nuo 
amerikoniško riešučio. Vasari
nė rūšis paeina nuo vaisiadul- 
kių gėlių ir nuo visokių žolių, 
visai paprastų žolių, kaip tai 
nuo motiejuko, birželio žolės, 
darželio žolių, saldžių pavasari
nių žolių ir gyslapių, ir tęsiasi 
nuo pabaigos gegužės mėnesio 
iki vidurio liepos mėnesio. Ru
deninė rūšis paeina nuo piktžo
lės ir prasideda viduryje rug
pjūčio iki šalnos. Vaisiadulkės 
nuo piktžolės yra mikroskopiš- 

jkos ir lengvai įkvėptos jos už- 
I puola delikatną vidurį įkvėpi- 
! mo tako ir yra neišpasakytai

DR. JOHN L. RICE
New Yorko Miesto Sveikatos

Komisijonierius
Išvykimas į kalnus, į laukus 

liuo.sus nuo vaisiadulkių arba 
net ėmimas jūrinių kelionių pa
stangose pasiliuosuoti nuo vasa
rinės slogos arba “Hay Fever,” 
sakoma, teikia kokios nors pa
gelbės. Bet Dr. Ray M. Ba
ly eat, tos ligos žinovas, vokuo
ja, kad tik apie 5 arba 10 nuo
šimčių visti vasarine sloga ser
gančių randa palengvinimo taip 
darydami, tai yra pamainyda
mi klimatą. Jis sako, kad' tas

> nuošimtis ištikro permažas.
Medikai iškas mokslas bando 

gydyti šitą ligą arba nors pa
lengvinti. žmogus gali būti im- 
munizuotas prieš įvairias vasa
rinės slogos rūšis, ir daugumo-1 skaudžios.

Vienas nuošimtis visų žmo-'(je atsitikimų tai pasekminga, j .
Pagydymas susideda iš įčirški-' nių Suv. Valstijose turi vasari
nio vai.siadulkių ekstrakto per nę slogą. Daugumas iš šitų at- 
nekurį laiką. Visų pirmiausia sitikimų tampa dusulingi. Va- 
pabandymai padaroma sužinoti, 
kokioms vaisdulkėms sergantis 
buvo užkrėstas, žmogus turi 
kas met imti šitą pagydymą, 
nes.tie įčirškimai neduoda nuo
latinio immunizavimo.

Yra trys rūšys vasarinės slo
gos—pavasarinė, vasarinė ir

KONGRESAS PLANUOJA 
PAGARBĄ AMERIKOS

EKSPLORATORIAMS
Eksploracijos Leif Erickson, 

Henry Hudson, Hernando De 
Soto ir Cabeza de Vaca, gaus 
tautišką pripažinimą, jeigu Kon
gresas užtvirtins Dilių pa
gerbti atminti tų vyrų.

Leif Erickson Diena jau vie
ša šventė Wisconcine, Minneso
ta je ir South Dakotaje. Bilius, 
nesenai įneštas kongrese, autori- 

1 zupja prezidentą paskelbti spa
lio 9 d., kaipo “Leif Erickson 
Dieną” per visą šalį.

Erickson, garsus skandina
viškas ekspjoratorius jau 1,000 
m. iškeliavo į šiaurinę Ameri
ką ir pasekmės šitos kelionės 
buvo įsteigimas kolonijų, kur 
nors prie Atlant'iko pakraščio. 
Šiandien sunku rasti kokius 
nors faktus apie šituos gyven
tojus ir užvardinti tikrą vietą 
kur jie apsistojo, bet prof. R. 
N. Anderson iš Ma’dison, Wis., 
sako, kad Erickson, ar tik ne- 
apsi.stojo vietoje, kuri šiandien 
vadinama Gerry’s Landing, ne
toli nuo Harvard’© universite
to.

Henry Hudson, anglas, dirb
damas prie Dutch East Indies 
kompanijos persikėlė per At- 
lantiką laive “Half Moon” 1609 
m., kuri kelionė ėmė. net keturis 
mėnesius. Po ištyrinėjimų ry
tinio pakraščio, kas šiandien 
yra Suv. Valstijos, jis rado 
įtaką upės, kuri net šiandien 
nešioja jo vardą, ir šitoje apie-' 
linkėję apsistojo šitie pirmieji 
holandai. 1785 m. miestas Hud- 
son, kur tas laivas “Half 
Moon” apsistojo, gavo .savo čar- 
terį ir dabar planuojama išleis
ti tinkamą specialį pinigą pa
žymėti 150 sukaktuves to mies
to.

Pusdolerinis pinigas neš pa
veikslą Cabeza de Vaca. Jis ap
leido Ispaniją 1527 m. su eks
pedicija į šiaur. Ameriką. 1535 
m. suėmė šituos vyrus indijo- 
nai, bet de'Vaca ir trys kiti pa
bėgo. Keliaudami per šalį jie 
pasiekė. Teksas valstiją ir sek
dami Rio Grande jie atidarė 
garsią “Old Spanish Trail”.

Taipgi norima, kad preziden-

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

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

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

r!'

sarine sloga ir dusulys yra li
gos, kurios užpuola akių, nosies 
ir gerkles giltinę plėvę. Va
sarinės slogos apsireiškimai pa
sirodo viršutinėje dalyje kvė
puojamo trakto, dusulio apsi
reiškimai apatinėje.

tas paskirtų komitetą .surengti 
tinkamą apvaikščiojimą atei
nančių keturšimtinių sukaktu
vių De Soto ekspedicijos iš 10 
laivų iš Kubos į Floridą. Po 
baisių kovų.su.vietiniais gyven
tojais jis su savo vyrais nuke
liavo į šalies vidų pakol pasie
kė Mississippi upę./Jis numirė 
nuo karščio prie pat didžiosios 
upės.

Didvyriškas Sovietinio 
Orlaivio Išgelbėjimas

Stalino mieste, Sovietų 
Ukrainoj, audra nutraukė 
baliūninį orlaivį V-2, kuris 
naktį buvo prie geležinio 
stulpo prikabintas. Tuo lai
ku orlaivyj buvo 13 žmonių, 
tarp jų ir jauna komunistė 
Vera Achenvald, orlaivio 
vairininke.

Kapit. Ivan Gudavencev 
ir du kiti orlaivio įgulos 
nariai tuo kartu buvo ant 
žemės. Jie pagriebė už nu
leistų orlaivio virvių ir ban
dė jį sulaikyt; bet orlaivis 
iškėlė juos augštyn, ir du 
neišlaikydami nukrito ir su
sižeidė. Gudavencev, ta
čiaus, ; nepaleido virvės; jis 
jąja užlipo į orlaivio valte
lę (gondolą), ir paėmęs vai
rą pradėjo manevruot, kad 
išgelbėt orlaivį su žmonė
mis. Taip po šešių valandų 
kovos su audra jam ir pa
vyko nusileist su orlaiviu 
žemyn ir visus išgelbėt.

Apart Veros ’ Achenvald, 
orlaivyj buvo kelios kitos 
moterys jo mechanikės. Ir 
jos visos narsiai *ir gabiai 
kovojo su audra.

Cape May, N. J. — Ame
rikos pakraščio sargai su
ėmė “aliejinį” Anglijos lai
vą “Popocatepetl” su $200,- 
000 vertes alkoholinių gėri
mų.
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Ši knyga pamokina, kaip ligoje ar susižeidime 
pačiam save gelbėtis, pavyzdžiui:

Ką daryti, kada apsidegini ar apsišutini?
Kaip sulaikyti, kada iš nosies teka kraujas?
Kaip pačiam gydy'.is užgavimą ar sumušimą? 
Kaip gelbėtis išsinarinus ar nulūžus kaului? 
Ką daryti, kada žmogus nuslobęs-nebekvėpuoja? 
Kaip gelbėti gazu pritroškusį?

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

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

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

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

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

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

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

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

priedu naujų pakeitin\ų pilietybės įstatymų
Knygute patogi nešiotis kišeniuję, kaina 25c. šį menesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUOJAUS.

Kodėl Turės {vykti Komunizmas
Apie komunizmą dabar kalba valdininkai, armijų 

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

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

Žydų darbininkų dienraščio Freiheit redaktorius

Krikščionybė Ar Komunizmas
PARAŠĖ A. BIMBA

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

Kunigas $. Kneižis

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

Knygele iš 32 puslapių, kaina 5c.

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
jų -eilė. Virš 50 mokytojų 
susitelkė, kad įsigauti į tary
bos posėdžius, bet jų neįleido.

i Tačiau vėliau sutiko įsileisti jų 
į atstoves, Laurą Liebman ir

So. Brooklyno Lietuviai 
Tveria Chorą

Pasibaigus programai tęsė
si šokiai iki vėlokai naktį.

Pašalinis.

Iš Draugijų Sąryšio 
Konferencijos

Jeigu kam nėra žinoma, 
tai mes jum pasakysime, kad 
ir didžiulis ir plačiai pagarsė
jęs Aido Choras buvo sutver
tas So. Brooklyne. Southbrook- 
lyniečiai tuomet padėjo daug 
triūso sutvėrimui to choro. 
Nors daug draugų, kurie Aido 
Chorą tvėrė, jau šiandien ir 
negyvena So. Brooklyne, kai 
V. Januška ir kiti, bet dar yra 
keletas, kurie nors metais jau 
pagyvenę, bet dar ir šiandien 
pasižada prisidėti prie tvėrimo 
naujo choro.

Kaip komisija, kuri darbuo
jasi tam reikalui pranešė, tai 
jau yra susirašę suvirs 20 di
džiumoje jaunuoliai, kurie bus 
kaipo pradžia. Pirmos bando
mos pamokos bus ateinantį tre
čiadienį, rugpjūčio 11 d., 7:30 
vai. vakare, Workers Center, 
5th Ave. ir 23rd St., Brooklyn. Į

Visi mylintieji dailę ir galin
ti bent kiek dainuoti ateikite.

Kurie ir manote, kad nega
lite dainuoti, vistiek ateikite 
del išbandymo.

MŪSĮJ SUSIRINKIMAI
susirinki- 
ketvergą, 

vakaro, 
svetainėje, 419 Lo-

Koresp.

Brooklyne Veikia prieš Karą
Brooklyno organizacijos ir 

abelnai darbininkai yra susirū
pinę Italijos karo planais prieš 
Ethiopiją. Kad padėti taikos 
trokštantiems Ethiopijos žmo
nėms išvengti karo, kuris taip
gi, gali tapti pasauliniu karu, 
brooklyniečiai šaukia paradą 
ir demonstraciją ateinantį 
penktadienį. Prasidės lygiai 
10 vai. ryto, prie Chauncey 
St.-ir Lewis Ave. Tikimasi ei
lės masinių organizacijų orga
nizuoto dalyvumo parade ir 
demonstracijoj.

Iš Bažnytinio Parengimo

buvo ir

nebuvo 
užsitęsė 
veikiau-

Pereitą sekmadieni Klaš- 
čiaus Darže, įvyko Masnetho 
parapijos parengimas. Abelnai 
paėmus šis parengimas buvo 
gana skaitlingas; gal būt di
džiumą šio susirinkimo sudarė 
vaikai, bet nemažai 
suaugusių.

Programas kad ir 
labai įvairus, vienok 
gana ilgai; priežastis
šia buvo tame, kad vakaro ve
dėjai, su kunigėliu priešakyj, 
niekaip negalėio gaut progos 
paaiškinti publikai, kas nori
ma daryt. Mat, svetainėje 
visai kitaip parapijonai rokuo- 
jas su kunigu, negu bažnyčio
je. Visą laiką tęsiasi parapijo- 
nų tarp savęs pasikalbėjimas.

Vienok, visgi šiaip taip su
sitvarkius, parapijos choras, 
kuris taipgi pusėtinai skaitlin-

ALDLD 1 kuopos 
mas įvyks ateinantį 
12 rugsėjo, 8 vai. 
“Laisvės’ 
rimer St.

Visi nariai būkite susirinki
me. Atsiveskite ir naujų na
rių. šis susirinkimas bus labai 
svarbus. Jame gausim brošiūr 
ra puikių raštų, paminėjimui 
20 metų sukaktuvių nuo ALD 
LD įsikūrimo. Taipgi reikia 
prisirengti prie tų sukaktuvių 
minėjimui parengimo,' kuris 
įvyks 22 rugsėjo.

Katrie draugai dąr neatsi
ėmė! “šviesos” ir knygos, ma
lonėkit visi ateiti ir pasiimti. 
Patys turėsit gražaus skaity
mo, o sekretoriui palengvinsit 
nešiojimą. Taipgi kurie drau
gai dar nesugrąžinę knygelių 
štampų šelpimui Lietuvos Po
litinių kalinių, malonėkit šį su
sirinkimą sugrąžinti, kadangi 
laikas jau užsitęsęs perilgai 
ir kuopa turi atsiskaityti su 
Lietuvos Draugų Komitetu.

Kuopos Org-rė.

Sekančią Nedėlią LD.S. 3-čio 
Apskr. Metinė Konferencija

Su šiuo pakartotinai prane
šama, kad sekantį nedėldienį, 
15 d. rugsėjo (September), li
tą valandą ryto, Lietuvių Sve
tainėje, 180 New York Avė., 
Newark, N. J. įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 3-čio 
Apskričio metinė konferencija. 
Išrinkti kubpų delegatai, ragi
nami prisiruošti minėtai kon
ferencijai su raportais ir da
lyvauti. Jeigu iš svarbios prie
žasties negalėtų kuopos dele
gatai dalyvauti, tad prašoma 
greitai prieš konferenciją pri
siųsti sekretoriui raštišką ra
portą apie kuopos stovį.

Apskričio valdyba suvažiuo
ja anksčiau pora valandų ir 
turės savo posėdį prieš konfe
renciją toje pačioje vietoje.

Apskr. sekretorius, 
P. Baranauskas.

Delegatai Išvažinėjo
. Draugas F. Abekas, “Vil

nies” redaktorius, kuris buvo 
Am. darbininkų, delegatu į 
“Pasaulinį Lietuvių Kongre
są”, Kaune, pasakė Brooklyne 
ir Newarke po prakalbą ir šeš
tadienį išvyko Chicagon, iš kur 
greitu laiku pradės maršrutą 
po vidurines valstijas.

Draugas Mažeika dabar 
maršrūtuoja New Jersey vais

Kas, sudainavo trejetą liaudiš- tijoje, o su 12 šio mėnesio iš-
kų dainelių (kurios yra įdai
nuotos į rekordus ir ne nau
jos) ; sudainavo vidutiniai, bet 
basų, matomai trūksta, nes jų 
visai nesigirdėjo.

Toliaus, kun. Karpavičius 
pranešė, kad yra nubalsuota 
(nežinau kada juos nubalsa
vo) keturi asmenys: karalius 
karalienė, karalaitis ir kara
laitė, kuriuos aprėdė mišiau- 
nais ploščiais ir davė po žvil- 

. gantį puoduką; taipgi buvo tu 
karalių maršavimas po svetai
nę.

O dar viena program© dalis, 
tai buvo leidžiama nuo galeri
jų į svetainę skristi vaikų pa
daryti “orlaiviukų” modeliai. 
Gana įdomus dalykas, kuomet 
pradėjo vaikų paruošti “orlai- 
viukai” skraidžioti, vartytis po 
svetainę. Kuris ‘/orlaiviukas” 
geriausiai ir toliausiai skrido, 
tai jo savininkas gavo dova-

BT Dėlę.

vyks į Connecticut.

Gale mėnesio laukiama su
grįžtant d. Kelienės, kuri tuo
jau po Kauno kongreso išvyko 
pamatyti Sovietų Sąjungą.

E. Jeskevičiutė Sugrįžo iš 
Atostogų

Konferencija įvyko 8 rug
sėjo, Piliečių Kliubo svetainė
je. Delegatų dalyvavo 44 nuo 
22 organizacijų bei draugys
čių. Konf. buvo gyva. Disku- 
suofca, kaip vesti • kovą prieš 
karą ir fašizmą; už socialę 
apdraudą ir įvairiais dabarti
nio laiko klausimais, taipgi 
perkeista vardas: vieton Drau
gijų Sąryšio, dabar vadinsis 
Brooklyno ir Apielinkės Vei
kimo Komitetas. Svarstyta ir 
ką turės1 veikti dabartinis ko
mitetas.

Dabartinis komitetas, susi
dedantis iš 17 draugysčių bei 
kliubų atstovų, turės susirinki
mą ateinantį sekmadienį. Ta
me susirinkime išsirinks komi
teto valdybą. Nuo tada vyk
dys konferencijos tarimus ir 
patarimus.

Konferencijos eigą ir tari
mus smulkmeningai aprašys 
konferencijos rinktas sekreto
rius.

Draugas-St. Balčiūnas, “Lai
svės” presmanas, sugrįžo dar
ban po 3 savaičių atostogų. 
Patenkintas pailsiu, tik nepa
tenkintas oro komand-ierium, 
kuris net ištisą paskutinę sa
vaitę užsuko lietų.

Išmetė iš Italijos Konsulato 
ir Areštavo

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Dalyvis.

So. Brooklyn, N. Y
Drg. Mažeikos Prakalbos 

Pavyko

Penktadienį, rugsėjo d d., 
Darbininkų Centre, L.D.S. 50 
kuopa turėjo surengus prakal
bas drg. Mažeikai, kuris ką tik 
sugrįžęs iš pasaulinio lietuvių 
kongreso, buvusio Kaune. Pub
likos buvo vidutiniai, bet kai 
del So. Brooklyno, tai gerai, 
nes čia labai sunku sutraukti 
lietuvius į prakalbas. ‘

Savo prakalboj drg. Mažei
ka vaizdžiai nupiešė dabartinę 
Lietuvos padėtį. Gana plačiai 
papasakojo apie mažųjų vals
tiečių padėtį, kaip jie skur
džiai gyvena, nes visi ūkio 
produktai labai pigūs, o kas 
jiem ' reikalinga nusipirkti iš 
miesto, kaip tai ūkio įrankiai 
arba kiti smulkūs reikmenys, 
reikia gana brangiai mokėti.

Darbininkų padėtis, aiškino 
drg. Mažeika, nėra nęi kiek 
geresnė. Darbininkai uždirba 
labai mažai. Daug yra bedar
bių, kurie turi teisiog badauti.

Apie kongresą taipgi plačiai 
paaiškino. Kongreso atstovai, 
sakė drg. Mažeika, tai buvo 
didelėj didžiumoj Smetonos 
šalininkai. Nekurie iš jų buvo

New Yorke Susitikus Senai 
Pažjstamą Chicagietj

kur gyve- 
Neorgani- 
kur kas
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Notary Public Tel STagg 2-5043
s

MATHEW P. BALLAS
H

pa- 
Re- 
šei-
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Jane Speed ir Julia Church 
Kolai’, Am. Lygos Kovai Prieš 
Karą ir Fašizmą atstovės, tapo 
išstumtos iš konsulato raštinės 
per paties Mussolinio asmeniš- 

(ką atstovą, kunigaikštį Guido 
Colonno, o paskiau jo įsakymu 
areštuotos.

Minėtos moterys, kurios 
eina iš žymių Amerikos 
voliucijos laikų veikėjų
mynų, buvo pirmutinės iš anti-; 
fašistų, kurioms pavyko įeiti 
į Italijos konsulatą bėgyje 6 
mėnesių ir asmeniškai pareikš
ti protestą prieš nepamatuotą 
Mussolinio ataką ant Ethiopi
jos žmonių.

Kunigaikščiui stumiant Jane 
Speed, jos ranka užkliuvo ra
šalinę, kuri virsdama visus tris 
aptaškė rašalu, o Janę dau
giausia. Tačiaus kunigaikštis 
begėdiškai susičiupo už to įvy
kio ir areštuodino Janę, saky
damas, būk jinai ant jo liejus 
rašalą. Tų dviejų moterų tei
smas įvyks šį rytą, 10 rugsėjo, 
4th District Court, 153 E. 57th 
St. TDA šaukia visus pripildy-’’ 
ti teismabutį, taipgi ragina 
tęsti pikietą prie konsulato, 
kuris iki pereito šeštadienio 
buvo vestas per 72 valandas 
be pertraukos dieną ir naktį.

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

J
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Reikia Vienytis Gynimui Et
iopijos, Šaukia Jaunimas

LIPTON 
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

ROBERTTel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sods, Inc.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Are. 

karai priveža.

HARMAN
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Susitikus, pirmas klausimas: 
“Ar dirbi?” Jis klausė manęs, 
aš jo. Pasikeitę klausimais, 
sužinojova, jog abu dirbava ir 
kur. Kalbėjomės apie ypatiš- 
kus reikalus, kurie nėra svar
bu. Vėliau d. užklausė keblų 
klasimą, sekamai:

“Tu važinėjai ir gyvenai 
daugely miestų, buvai du kar
tu Kalifornijoj ir visur dirbai. 
Tai pasakyk, kur didesnis dar
bininkų 'i naudojimas ? ”

Atsakiau, kad visame kapi
talistiniame pasaulyje darbi
ninkai. negali išbėgti nuo iš
naudojimo ,visur juos išnaudo
ja. Bet kur darbininkai or
ganizuoti, ten turi geresnes 
ekonmines gyvenimo sąlygas, 
ypatingai, kur unijos vadai at
stovauja darbo žmonių, reika
lus ir nariai kovingi, darbda
viai priversti skaitytis su uni
ja, negali iš darbo pravaryti 
už mažiausį prasikaltimą. Tad 
turime organizuotis 
name ir dirbame, 
zuotus darbininkus 
daugiau išnaudoja.

Mažieji kontraktoriai, ar tai 
būtų dailydžių amate ar siu
vėjų bei krautuvių ir įvairių 
įstaigų, kur dirba patys savi
ninkai, dar’ labiau spaudžia. 
Pavyzdžiui, jūs atmenate, ka
da buvom Lietuvoj, ūkininkas 
pasisamdydavo darbininką ant 
Relių dienų, tai norėdavo daug 
darbo padaryti. Palyginus su strantu, daugiausia jaunimo, ir 
dvarų darbininkais, mažasis Union aikštė aidėjo jį šūkiais, 
valstietis išsunkdavo daugiau ' 
darbo. Tas pat ir čia 
Yorke ar Chicagoj.

Aš manau, jūs atsimenate ' kaktuviu 
daug vietų, kur kartu dirbova nėjimui 
dailydžių darbą. Pas mažus įaunjmo 
kontraktorius, kad ii’ gauda- Berne, švencarijoj, rugsėjo 8, 
vom $12 už 8 valandas, bet ,1915 metais, vadovaujant Ka- 
turėdavom padaryti daugiau,’ ro]jui Liebknechtui, kuris pas-: 
negu verta. O kada dirbome i ]<jau fap0 nužudytas Vokieti- 
prie Union Stoties budavojimo, jos social patriotų vadų, Hitle- 
Chicagoje, gaudavom tą patį rj0 pranokėjų, įsakymu.

| Demonstracijoje kalbėjo 
nepadarydavom. 1 jojin Little, Jaunų Komunistų

s Distrikto organizato
rius; Tito Nunzio, italų darbi

ai vadas ir redaktorius 
i laikraščio L’Unita Operaia;

“Apgynimui Italijos fašistų 
puolamos Ethiopijos ir sulaiky
mui karo reikią jaunų ir su
augusių vienybės,” šaukė jau
ni kalbėtojai Union Square 
demonstracijoj pereitą šešta
dienį. Dalyvavo 8,000 demon-

Demonstracija buvo šaukta 
New apvaikščiojimui Tarptautinės 

! Jaunimo Dienos 20 metų su- 
Ji tapo įsteigta mi- 

pirmo prieškarinio 
kongreso, įvykusio

užmokestį, o darbo kartais nei | 
pusę tiek
Taipgi bosas nedabodavo pri- Lygos 
sistbjęs, nematydavom, nors L- 
kada ir reikėdavo. Tai toks Į n ;n 1 J..

tiesiog Lietuvos valdžios ap- buvo mano atsakymas drau.p .. 1
Apie Kaliforniją Parašy-. janles Ashford, jaunas negrųmokami. Kurie ir buvo neva 

liberališkesni, kaip Vitaitis, 
Pivariūnas ir kiti iš Amerikos, j

— • jUOs pavaiginUs, j 
jam ir jokio pa- 
neparodė. Tik 
Kanados darbi-

Draugė Elena Jeskevičiutė, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Centro Sekretorė sugrįžo 
darban po atostogų. Atostogas 
ji praleido namie, daugiausia 
sveikatos reikalams, kuriems 
nepritenka laiko darbo metu. 
Trumpą laiką buvo ligonbutyj 
išėmimui tonsilių. Beje, vieną 
savaitę buvo nuvykus į Camp 
Unity, kur smagiai laiką pra
leidus ir pasilsėjus. Jos atosto
gų metu L.D.S. Centre su d. A. 
Kairyte dirbo d. H. MantuŠ- 
kaitė. ' ;

tai Smetonai 
jie nusilenkė 
sipriešinimo 
Amerikos ir 
ninku atstovai energingai sto
vėjo už biednuomenės reika
lus, už suteikimą laisvės prieš- 
fašistiniams politiniams kali- ( 
niams ir už suteikimą civilių 
laisvių Lietuvos liaudžiai. Bu
vo statyta keletas klausimų, į 
kuriuos drg. Mažeika atsakė.

Aukavo Lietuvos politiniams 
kaliniams šie draugai-gės: M. 

; Paipa, J. Weiss ir A. Bagdo
nas pb $1; po 50 centų : K. Be
niulis ir P. Litatanskienė; po 
25 centus F. Šidlauskas, K 
Milinkevičius, J. Teisutis, U. 
Mikolėnas, J. Barion, J. Anzis 
ir A. Welmus. Su smulkiomis 
aukomis viso $6.25. Varde Lie
tuvos politkalinių tariame šir
dingiausią ačiū.

x Koresp.

gui. .
siu vėliau.

Brooklynietis G. K.
vadas Harleme, ir kiti. .
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FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
TeĮ.: Glenmore 5-6191

512

Pas Laisviečius

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su* 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Dr. Petriką Išvažiavo 
Atostogaut į Kubą

Pereitą penktadienį dentis- 
• tas Dr. A. Petriką išplaukė va- 
I kacijoms į Kubą, kur praleis 
kokią savaitę laiko.

Rep.
i

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Louis Vitkus, 46 metų, 62 

School St., mirė rugsėjo 7 d. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
Garšvos koplyčioj. Laidos rug
sėjo 10 d., 2 v. p. p., Alyvų 
kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. ;Garšva.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

_____ • Brooklyn, N. Y.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos

Trumpos Žinutės * PRANEŠIMAS

Draugas C. Briedis, “L.” 
spaustuvės darbininkas, šiomir 
dienomis gavo kraujo užnuo 
dijimą dešinėn rankon ir tuk 
laiką negalės dirbti. Eina ge 
ryn.

Paul Meyer, Liognbučių De- 
partmento vyriausias inspekto
rius, tapo pravarytas iš tarnys
tės už suktybes, kurių jis gero
kai pridaręs. Jam buvo pa
vesta prižiūrėti $40,000,000 
vertės ligonbučių statybos dar
bai. Jisai dirbęs miesto dar
bus per 25 metus ir gaud.avo 
po $3,580 algos metams. Jis 
tame darbe “gerai pasidarba
vęs”, duodamas kontrakto- 
riams visokias koncesijas, 
mainais gaudamas kyšius.

Dėka masių spaudimui 
orotestui prieš pravarymą
darbo mokytojų, švietimo Ta
ryba buvo priversta pažadėti, 
kad pravaryti už stapičių mo
kytojai gaus darbus, kaip ateis

O

ir 
iš

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.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

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

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

4

Telephone; Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas 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 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tcl. Sfngg 2-0783 . NOTARY
Night Tcl. 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, Nf Y.

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai lt 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažarnės Li

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

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

z




