
Sveika Pastaba.
Bendri Frontai

Jubilėjuose.
20 Mil. Litų.
Dzūkai Gerai Pasirodė.
Grigaitis Aiškinasi.

Rašo R. M.

Pereito trečiadienio “Laisvė
je” korespondencijoj iš Bing- 
hamtono, d. Trumpata pastebi, 

. kad ten labai madoj “jubilėji- 
niai porinio gyvenimo bankie- 
tai.” Girdi, “kai kuriuose ban
ketuose sudaroma tikri bendri 
frontai—visos sriovės išvien...’’

Mes, žinoma, neturime nieko 
prieš tos rūšies “bendrus fron
tus.” Bet tolydžio norime at
kreipti skaitytojo domesį į d-. 
Trumpatos labai sveiką mintį 
“šiemet, rašo jis,

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dięnraštis

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Kova prieš Mėsos Bran- FINĮI DARBININKU ORGANIZACIJŲ ŠTABAI Kardo Dovana Hitleriui 
gumą Clevelande Auga AUKOJO DIENOS ALG^ “DAILY W0RKER1UI” Kaipo Karo ŽenklasKaipo Karo Ženklas

CLEVELAND, Ohio. — 1 — .riYų
Pereitą šeštadienį Buckeye; Dubininkų Sąjungos n Fi- 
apskrityj pravesta toks sek-jniI federacijos, centrų lai
mingas vienos dienos strei- uautojaų 39 is viso, susn iri

paremia “Daily Workerį”

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

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

NUREMBERG, Vokieti
ja. — Atsidarius. fašistų 

Draugai finai šaukia ir partijos kongresui, miesto 
kitų tautų darbininkiškų or-'majoras įteikė Hitleriui ko- 
ganizacijų .štabus aukoti piją auksinio istoriško Vo- 
dienos uždarbį tam reika- kiečių imperijos kardo, ypač 
lui.

Devyniose K o m u n i s tų 
Partijos sekcijose Didžiaja
me New Yorke “Daily Wor- 
kerio” finansavimo kvota 
jau 25 nuošimčiais išpildyta.

Italija Mobilizuoja 
10 Milionų Žmonių 
Kaip Vienybę Karui

“šiemet, rašo jis, sukanka 20 kas prieš mėsos brangumą, i rugsėjo y et., pasizaaejo 
metu, kaip įkurtas Aušros Cho- kad net patys krautuvnin- 'aukot dienos algą, pnside- 
ras, ALDLD 20 kuopa ir kaip kai mušė telegramą prezi-' Aami prie “Daily Worke- 
pastatyta Lietuvių Svetainė, tentui Rooseveltui" reika-1 ri°>” Amerikos Komunistų 
Pirmos dvi organizacijos jau lnnrlnmi nnnio-int nrminpq Partijos organo, vajaus SU- 
Planuoja bendru jubilėjinį nrį-, (wholesa]e) kainas. | kėlimui $60,000 jo išlaiky- 
nejimą. Svetaines direktoriai,;' ™ šeštadieni buvo areš- mui ir gerinimui. Tuo bū- 
gal būt, irgi suplanuos. Oroa- t 12!moteru ir vvru kai- ckl Bnų centrų darbininkai nizacijų jubilėjai turėtų būti : motei ų 11 vyi ų Kai- , _ __________ - _______
damj žymesni, neyu asmeny po- iP° streiko pikietmmkai. ‘ 
rinio gyvenimo jubilėjai’’ (Ma- Streikierių delegacija įtei-; nJP ąnVIFTII SA niNCA PAŪFŪA TURKI I&I ikelkg Komunlstu Interna- 
no pabraukta. — R. M.) kė Swift ir Armour kompa-. OvIILilŲ ur^JUHurl rrlUElZrl lUIlIMJrU (cionalo Kongresą, kurį ap- 

-------  niioms reikalavima nunierint irmuTi nn • !šaukė “teisiu ir tvarkos

rinio 
no pabraukta.

kaipo dovaną už verstino 
kareiviavimo s u g rąžinimą 
Vokietijoj. Hitleris jį pri
ėmė “kaip ženklą šalies 
stiprybės.”

Dr. Otto Dietriech, nazių 
■ spaudos galva, savo kalboj 
. keikė Komunistų Interna-

Mussolini Telkia net Vaikus—Pašaukė Armijon dar 50 
Tuksiančią Vyru—Ethiopijai Greit Gręsia Karas

Teisinga, šimtą kartų teisin
ga !.Tik pamąstykim, kaip rūpės-' kompanijos i š S i S ukinėda-. 
tingai ruošiamasi (tūlose kolo-' mos atsakė, kad už augštas 
nijose) paminėti vedybinio gy- kainas esą kalti farmeriai ir 
venimo sidabrinis jubilėjus ar- Rooseveltį politika.
ba lo-kos metų. sukaktuvnj ju-. Bendras komitetas kovai 
bilejus, bei sunaus ar dukters . v , d ,
vidurinės mokyklos užbaigimo pnes mėsos brangumą tapo 
pokilėlis arba net paprastas padidintas iki 100 nai lų. 
gimtadienis! Sukviečiami įvai- i 
riausi svečiai, dažnai net poli-' 
tiniai griežtai priešingo nusista- I 
tymo asmenys. Kodėl gi nepa
vartoti tokio paties rūpestingu
mo organizacijų bei kitų viešų 
visuomeniškų įstaigų jubilėjam? kultūros ir švietimo komi- 
, ------- sionierius Bernhard Rust

šiemet mes turime LDS pen- | įsake pašalint iš vokiečių 
kerių metų sukaktuvių ju lė- mokyklu visus žydų vaikus 
jų. Palyginti, neilgas laiko- J .v. amžiaus
tarpis, bet jis neišpasakytai.,™10 b. amz.lavu.s-

♦‘svarbus mūsų savišalpos orga- ^10’ girdi, uzkiecią vokiečių 
nizacijai. ; vaikus “blogais papročiais.”
. šiemet ALDLD—mūsų prole-j 
tarinės šviesos žibintas — šven
čia 20-ties metų sukaktuvių ju-

Spšb IR IRANUI TŲ SALIU ŪKYJ IR PRAMONĖJE ! griovikui,” o nazių suvažia- 
įvimą jis garbino už “kūry- 

. įr Vokietijos
MASKVA. — Sovietų Są- skirtumas tarp Sovietų san- “laisvčs” vykdymą.

junga stato Turkijai dide-' tikiu su tomis šalimis ir bu-1 --_ ■ ........
les audyklas verpyklas ir vusios Rusijos carų politi-’ neį gafo savo varjotiš- 
budavoja kitus stambius, kos, kurie tik grobė Turki- 'kiems blofams

ROMA. — Italijos dikta
torius Mussolini įsakė de
šimčiai milionų gyventojų 
būt pasirengusiems susi
rinkti paskirtose vietose, 
kada bus duota ženklas var
pais, fabrikų dūdomis ir 
būbnais. Šaukia ne tik ka
riškas, valdiškas ir šiaip fa-

Addis Ababa. — Ethiopi- 
ja atsišaukė į Tautų Lygos 
Tarybą, kad greitai veiktų, 
nes Italija savo kolonijoj 
Eritrėjoj jau traukia armi
jas į Ethiopijos pasienį.

Ethiopų valdovas Haile 
Selassie atmetė Italijos rei
kalavimą, kad leistų Italų

Nazių vadai ištikrųjų ne-

Išveja Žydą Vaikus iš 
Vokiečių Mokyklų

BERLYNAS. — Fašistų

INaziai ketina atidaryt at- pyklą-dirbtuvę perdirbimui 
skiras žydų vaikams. moky- grūdų į įvairius valgio pro- 
klas. Bet reikės bent 20 žy- dūktus.

bilėjų. Organizacija, išleidusi dų vaikų, kad jiems, vienoj Sovietų E ksportstroj 
40 pavadinimais įvairių knygų, ai kitoj vietoj atidarytų t r u s t a s pastatys Iranui- 
organizacija, kuriai nėra kitos mokyklą, 
lygios visam pasaulyj.

Šiemet prasideda
jubilėjaus — sidabrinio jubilė-
jaus — minėjimas. “]
darbininkų kelrodžio, mokyto- ‘ 
jo, organizatoriaus;
kuri
darė
savo
giau
laikrašti
apšvietos darbininkuos.

■Lives’’ Ruošia Valdišką Anęlą De- 
>o jubilė- ... .v ...
Laisvės”, monstraciją pnes Italiją

LONDON. — Didžioj Al
bert svetainėj rugs. 24 d. 
šaukiama demonstracija-mi- 
tingas išreikšt Anglijos val
džiai pritarimą už jos daro
mą spaudimą per Tautų Ly
gą, kad sulaikvt Italiją nuo 
įkaro prieš Ethiopiją, arba 

Sakykit, draugės ir draugai, kad “sėkmingai” tą karą 
argi neverta šitų įstaigų jubilė- baigt, jeigu jau jis prasidės, 
jams—tokiom svarbiom sukak- Tam demonstraciniam su- 
tuvėm suruošti—įdėti daugiau- sirinkimui pirmini nkaus 
šiai laiko ir pastangų, kad juos didžponis politikierius Cecil 

ir kalbės tokios augštos vei
slės asmenys kaip Earl of 
Lytton ir kt.

Laisvės,” 
tiek daug darbininkų pa- 
reginčiais ir pažįstančiais 
klasinį priešą, kuri dau- 
negu kuris kitas lietuvių 

Amerikoj paskleidė

padarius grandioziškais, kaip 
žmonės sako?

Argi ne laikas pradėti prie to 
ruoštis jau dabar? Kodėl gi, 
pasinaudojus šituo, negalima 
įtraukti į mūsų judėjimą naujus 
tūkstančius lietuvių darbinin
kų?

“Lietuvos Aidas” rašo: “Per 
paskutiniuosius kelerius metus 
ūkininkams ž. u. produktų kai
noms palaikyti iš valstybės iž
do pridėta per 80 mil. litų, 
šiais metais bus primokėta per 
20 mil. litų.” Ar tie pinigai, 
pone Atlante-Jakševičiau, yra 
ne iš tų pačių valstiečių suplė
šti? Taip! Smetona kas metai 
suplėšia iš valstiečių ir darbi
ninkų šimtus milionų litų. Tai
gi už tą “dovaną” Lietuvos val
stiečiai sako Smetonai “iš
grauš!” Jie eina kovon, skel
bia streiką!

Beje, šis Lietuvos valstiečių 
išstojimas parodo, kad Dzūki
jos valstiečiai smarkiai ėmėsi 
su fašistų valdžia. Nesenai til
pusi korespondencija iš Jezno 
tą gerai vaizduoja. Pagalinus,
“Laisvėje” tūpęs streikuojan-Matysime, matysime!...

fabrikus,—kaip rašo New ja ir žandariškai elgesį su 
York “Times” koresponden- Iranu-Persija?
tas Walter Duranty. .1

O pora savaičių atgal So
vietai padarė svarbią pre
kybos ir pramonės sutartį 
su Iranu, kuris pirmiau va
dinosi Persija. Einant šia 
sutarčia, Sovietų Sąjunga i 
pastatys Irane milžinišką 
malūną su triobesiais-aruo- 
dais saugiai juose laikyti; 
65,000 tonų grūdų; .sykiu 
Sovietai įtaisys dįd^iųlę kę-

Sovietų E ksportstroj

Persijai 10 elevatorių-aruo-

šistines suaugusių spėkas, (atstovybei Addis Ababoj at- 
bet ir vaikus nuo 8 metų sigabent dar 200 savo kar- 
amžiaus. Suaugę turės su- ervių neva “apsaugai.” Ita- 
sirinkę laukti iki 12 valan- ^.ia del to protestuoja, klau- 
dai nakties, o vaikai iki 9 įSdama, kodėl Ethiopija leido
val., koks bus duotas jiems3* n 1‘ I • n vai., KOKS UUč UUULdb JltJIJ-JI] Sdliy JSUIU uOC. j įsakymas bei pareiškimas.

už Suvienytą Frontą
i Turkijai Sovietai neįkai
nuojamai patarnavo ypač 
tuo metu, kada Anglijos re
miama Graikija buvo pasi- 
mojus per karą visiškai su
naikint Turkų valstybę. Ir 
jeigu ne Sovietų finansinė 
ir ginklų pagelba, veikiau

si šia, priešai taip būtų ir ap
sidirbę su Turkija.

Šitokie Sovietų- santikiai 
su palyginamai silpnomis 
šalimis Turkija ir Iranu 
padarė jas . draugiškas So
vietam ne tik taikos metu, ,Jpcvv, 
bet, kaip minimas korės-’tų atstovų grupės pirminin-į 

pondentas spėja, užtikrina , kas Danijos seime. Jis iš-i

COPENHAGEN. ■ ”
tik įvykusiame Socialistų 
Jaunimo I n t e r n a c ionalo ? 
Kongrese delegatai iš Fran-i 
cijos, Belgijos ir Ispanijos 
reikalavo vieno fronto su 
komunistais kovoj prieš ka
rą ir fašizmą. Tokiai vie
nybei daugiausia priešinosi. 
Danijos, Švedijos ir Nor
vegijos socialistų 
ypač Al. Andersen,

Šiai visuotinai mobilizaci
jai laikas dar nepaskirtas; 

j bet manoma, kad taip bus

Anglijos atstovybei parsi- 
traukt būrį kareivių iš In
dijos.
NĖRA VILTIES IŠVENGT 

ITALIJOS KARO <
GENEVA. — Pirminin-, ,, 

kas penkių šalių atstovų ko
misijos, ispanas S. de Ma
dariaga, pranešė Tautų Ly
gos Tarybai, kad Italijos de
legatas Aloisi nedaro nei 
mažiausio nusileidimo. Be 
to, Italijos valdžia viešai pa
reiškė, kad ji visai nesiskai
to su šia Lygos Tarybos pa
skirta komisija. Todėl, -sa
ko, komisija nieko negalės 
padaryt dele* Italijos sutai
kymo su Ethiopija.

_  Vo 1 inciiiv-incv, nau vcxxp uuu 
padaryta, pradedant Italijai 
karo veiksmą prieš Ethiopi- 

arba parodant “italų 
i vienybę,” jeigu Tautų Lyga 
padarytų kokį priešingą 
Italijai nutarimą arba Ang
lija bandytų užkirst Musso- 
liniui kelią per Viduržemio 
marias į Afriką.

Arihijon pašaukta dar 
50,000 , vyrų. Iki spalio 
mėnesio Mussolini ketina 
turėti jau 1,000,000 kareivių 
armiją.

vadai, 
socialis-

Persijai 10 elevatorių-aruo- L. , j j k- • • . i ?.
dynų, kur galima bus lai-'™ bendradarbiavimą- m to- rodinejo, jog Antrojo (so- 
kyt ir včdint, apsaugojantIklam®. atsitikime, jeigu im- cialistų) Internacionalo Pil- 
nuo sugedimo, po 16,000 to. į Penalistai užpultu bent vie- dantysis Biuras yra nutaręs 
nų grūdu kiekviename. Dar jną IS trl™ ^erų kaimy- atidėt . klausimą bendro
kiti 10 statomų elevatorių 
bus po 8,000 tonų įtalpos 
kiekvienas.

Sovietų Mašinos
Be to, Sovietai pabudavos 

Iranui 5 fabrikus bovelnai, 
apvalyti, vilnom karšti ir'

Spaustuvių Darbininkai 
Boikotuoja Nazius

MONTREAL. — Tarp- 
tautinės Spaustuvių Darbi
ninkų Unijos suvažiavimas 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kad Amerikos atletai 
nedalyvautų h i 11 e rininkų 
rengiamoj pasaulinėj sporto 
Olympiadoj ateinančiais me- 

- n - at i ■---------— --- ------ •- .tais. Suvažiavimas taipgi
veikė New Yorko magistrą- įr šaukiančią į pasauliniai- nutarė kovot prieš fašizmą 
tui-teisėjui Brodskiui, kad plačius suvienyto fronto jr hitlerizmą ir nepirkt iš 
jis paliuosavo penkis darbi- vėiksmus. Bet dauguma Vokietijos įvežamu tavoru. 
ninkus, kurie buvo areštuo-■ bąlsų ši rezoliucija tapo at- Į 

nu.

Masės Paveikia Amerikos 
Teismam, Sako “Pravda”

, bendro 
fronto su komunistais iki 
kito savo susirinkimo, kuris 
įvyksta š. m. spalio mėnesį. 
Todėl, girdi, ir jaunieji so
cialistai neturį teisęs dabar 
eiti į vieną frontą su komu
nistais.

100 N. J. Federac. De-
legatų už Darbo Partiją

L___  L' MASKVA.Sovietų Ko- Belgijos ir Francijos jau-
ryžiams mechaniškai lukš- niunistų Partijos organas inųjų socialistų delegatai

“Pravda” rašo, jog masinis,įnešė rezoliuciją, pritarian- 
judėjimas prieš fašizmą pa-įčią proletariato diktatūrai

čių valstiečių, lapelis-atšišąuki- 
mas, kaip ten pažymėta, yra iš
leistas Perlojoj—kaime, stovin
čiam ant Merkio upės kranto, 
tarpe Varėnos ir Merkinės. Per
loja labai pagarsėjo tuo faktui 
kad jos sūnūs smarkiai kovėsi 
su lenkais įsiveržėliais į Lietu
vą.

Grigaitis aiškinasi (“Liet, 
žiniose” už rugp. 30 d.), kodėl 
Vaitkus iki -šiol neskrido per; 
Atlantiką į Lietuvą. Ir ko jis 
ten neprikalba! Girdi, vėjas 
pūtęs iš vakarų, tai Vaitkus ne
galėjęs del to lėkti. . . (O iki šiol 
žmonės manė, kad pavėjui ge
riau lėkti, negu prieš vėją). 
Tai oras netikęs, tai kas tai 
įpylęs vandens į benziną (gerai, 
kad jis to dalyko komunistams 
neprimeta!), etc., etc. Na, betgi 
vasara jau baigiasi. Gal ruduo 
bus pasekmingesnis. Gal vė
jas pradės pūsti iš rytų, gal 
niekas vandens į i benziną neį
pils, gal ir lietūs r sustos liję.

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Šimtas New Jersey valsti- ' 
jos Darbo Federacijos dele
gatų pasirašė rezoliuciją, 
reikalaudami, kad dabarti
nis tos organizacijos suva
žiavimas nutartų įsteigti 
Darbo Partiją valstijoj.

Įžanginę s u v a ž i avimuį 
kalbą pasakė Adolph Hirs* 
chberg, kurį paskyrė atža* 
gareivis Darbo Federacijos

tenti.
Pagal prekybos-pramonės 

sutartis, Sovietai taip pat 
; teiks Turkijai ir Iranui 
įvairių mašinų, pramonės 
įrankių ir techniškų įrengi
mų. Iš antros pusės, Sovie
tai gabens sau iš tų kraštų1^08 nuo „Vokietijos laivo, l •.--- -------------- ,
tokius gamtinius produktus, i “Bremen.” ,Išvaikė Detroito Protesto
kokiais tos šalys yra turtių-! Albany, N. Y. — Pagal v D i • • 1
gos. Bet importas (įveži- Roosevelto valdžios paliepi- Mitingų prieš Bombininkus
mai) iš Sovietų pusės į tas m&.-New Yorko valstijos — r- — •
šalis tik lyginsią vertei ive- 'gubernatorius Lehman turi > DETROIT, Mich. — Poli- ve negrą Ed. Bracey, vadą tai . panafals. sumanymais
žimų iš tų šalių 'į Sovietų ištirt teisėjo L. B, Brodskio cija išvaikė susirinkimą ga- Hope Hull Pusininku Uni- norj suardy t .Amerikos Dar:
Sąjunga. ‘Taigi nebus pre- nuosprendį, kur jis ne tik tvėj, kur buvo protestuoja- jos. Pirmiau tokie gaivalai federaciją, Kuri esanti 
kybinio" išnaudojimo, o tik' paliuosavo penkis suimtus .............................. 8_.
draugiška lygybė.

Sovietai, vadinasi, savo 
techniškomis . jėgomis gali 
jau ne tik savus, reikalus 
aprūpint, bet ir galingai 
kaimynams patarnaut; o to
kį patarnavimą jie atlieka 
labai draugiškomis sąlygo
mis.

Naujoji gi Sovietų preky
bos sutartis su Iranu apima 
ir naudojimąsi’ 5 Kaspijos 
marių p r i eplaukomis ir 
t a r p v a Istybiniais gelžke- 
liais.
Sovietai—Geras

Argi tai ne <

ti už nuplėšimą nazių; vėlia- mesta. 
Vokietijos laivo ,

- i už 'nazių vėliavos nuplėšia
mą nuo laivo “Bremen”, bet 
dar ją pavadino “jūrų ban
ditų vėliava.”

Graikų Ministerijos Galva 
Remia Karaliaus Grįžimą

kaimynas 
ilžiniškas

ATHENAL — Graikijos 
ministerių kabineto pirmi
ninkas Zaimis taipgi sutin
ka, kad būtų vėl užsodintas 
ant sosto ex-karalius Jur
gis, kuris išvytas iš šalies 11 
metų atgal. Stipriausias ka
raliaus rėmėjas yra karo 
ministeris Kondylis.

v ~ iri įgaiuivio uaiuu a uuciavAjvo

Peršovė Jau Penktą Vadą Į prezidentas Wm. Green/-
Faraieriy Pusininkų Kovos jI BIRMINGHAM, Ala. .Jįveltą ir uzsipuldmSio 
Šaika buožių gengsterių ir ?arbo Partijos sumanymus. , 
policininkų užpuolė ir pašo- f1? Pasak?.™- buk koraun1?- '

mą prieš fašistinius gaiva
lus, kurie pereitą savaitę iš
sprogdino bombą East Side i J___ •-.A-._
priemenėj. Susirinkime bu
vo suimtas sekcijos sekre
torius Fr. Walker, bet ne
suradus jokios geros prieka
bėj, drg. Walker tapo pa- 
liųosuotas.

policija dar tebelaiko 
sekcijos rašomąsias mašinė
les
PO

nušovė W. Fosterį, J. Mer-1 
riweatherj, S. Childsą ir B. 
Johnsoną, kaipo pusininkų-

kpmunistų sekcijos raštinės farmerių kovos vadus. 
nrinmGYYpi Susirinkime bu- ---- •----------

Gyvenimas Vis Brangsta
NEW YORK.— Naciona- 

lės Pramonės Tarybos Kon
ferencijos Komitetas ap- 
skaitliuoja, jog pereitą mė
nesį gyvenimo reikmenos 
pabrango dar puse nuošim
čio.

Nepraleiskit “Daily Wor- 
kerio” numerio šį šeštadie
nį. Jame bus įtalpinta pa
matinė rezoliucija Komuni
stų Internacionalo 
kongreso. ’ > .

? pagrobtas laike kratos 
bombos išsprogdinimo.

Columbus, Ohio. — Vals
tija sustabdė senatvės pen
sijas 85,000 žmonių. Sako, 
.kad nebeturinti pinigų. 7-to

žmoniškumo ir Amerikos 
vėliavos partija.” <

Po jo kalbai N. J. Darbo 
Federacijos centro vadai 
tuojaus įnešė rezoliucijų iš
braukt visus komunistus iš į 
federacinių unijų. Dauge
lis delegatų tuom pasipikti
no, ir sako, kad senieji va
dai nieko gero neišgali 
pasiūlyti darbininkų nau
dai, o tik pjudo prieš.rau
donuosius. . • . '|S

Paryžius. — Francijos 
valdžia žada savo lėšomis 
išvežti “namo” bei padėti 
apsigyvent bedarbiams far- 
mose. Bijo magnio jų jĮų- A 
dėjimo miestuose.
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Dar Keturi Brazilijos Lietuviai
Deportuojami
Mūsų žodis (už rugpj. 10 d.) praneša:

Keturi liet. darb. A. Jurkus, L. Puodžius, 
J. Nelkauskas ir A. Niniskis kalinami 
10-tas mėn. “Cadeia Publica,” šiomis die
nomis bus išvežti į Lietuvą. Jie, arešto me- 

, tu nė vienas neturėjo su savim dokumentų 
ir juos policija už kelių dienų butų paleidu
si, nes neturėjo jokių kaltinimų, bet Mačiu
lio pasidarbavimu, jie liko užlaikyti kalėji
me ir pareikalauta jiems iš Lietuvos nauji 
pasai, kurie jau į konsulatą atėjo ir per- 

' duoti policijai.

Tai, vadinasi, vyriausiai Smetonos 
konsulo-žvalgybininko Mačiulio pasidar
bavimo dėka šitie keturi darbininkai bus 
atiduoti Kauno budeliams. Mačiulis ėjo 
pareigas ne tiktai konsulo, ne tiktai žval
gybininko Smetonai, bet taip jau jis žval- 
gybinihkavo ir vietinei Brazilijos išnau
dotojų valdžiai.

Mūsų draugai gelbėjo suimtuosius de
portuojamus, kiek išgalėjo. “Kaip tik 
gauta žinia apie jų išvežimų,” rašo “Mū
sų Žodis,” “tuojaus pasiųsta jiems iš ‘M. 
Ž? kasos 8 doleriai kelionei, taipgi sušel
pė juos Puodinės darbininkai, pravesda- 
mi tarpusavio rinkliavų.”

nistus, kaip ir Japonijoje. Mūsų šalys 
privalo bendrai muštis prieš Rusijos pla
nus. Kol kas mes tų atliekame sėkmin
gai.”

Kokia iš to išvada? Jau nuo senai Ja
ponijos imperialistai rengiasi užpuolimui 
ant Sovietų Sąjungos. Jie tuom tikslu 
pravedė . daug gelžkelių Mandžurijoje. 
Jie vis daugiau pavergia Chinijų. Jie 
jieško bendro susitarimo su kitais dide
liais imperialistais karui prieš Sovietų 
šalį. Jų reikalai nuolatos susikerta su 
Amerikos imperialistų reikalais Chinijo
je ir Ramiajame vandenyne. Bet jie vie
ni prieš kitus keldami komunizmo pavo
jų nori rasti bendra kalba.

Ypatingai Japonijos imperialistams 
prielankus vėjas pūstelėjo paskutiniu 
kartu. Roosevelto valdžia pradėjo prote
stus prieš Sovietų Sąjungų be jokio pa
mato 'kaltinant ja už Komunistų'Inter-' 
nacionalo veikimų. Jie tudm klapsimu 
pasiuntė į Maskva brdtestuš.

Japonijos imperialistai pasidrąsino ir 
tiesiai užprotestavo Sovietui Sąjungai 
prieš Japonijos Komunistų Partijos vei
kimų. Gi admirolas/ Takeshita atvyko į 
Ameriką platesniam' suokalbiui prieš 
darbininkų ir valstiečių tėvynę.

Lietuviai darbininkai privalo dar dau
giau paaštrinti kova prieš imperialistų 
rengiama karų, prieš jų ruošiama užpuo
limų ant Sovietų Sąjungos. Darbininkai 
privalo sutverti tvirtus miestų komitetus. 
Clevelando suvažiavimo nutarimų prave- 
dimui ir bendrai kovai prieš karų ir fa
šizmų kartu su kitų tautų darbininkais. ,

Aleksa Budra Pakorė Savo Žmon^ Kirviu 
Sukapojo Žentą, Sužalojo Dukterį irSukapojo Žentą, Sužal

Du Ūkius Padegė

I Pavasariop automobilių ne
laimėj užsimušė i J. Baublis. 
Velionis dirhiĮuvės darbą nela
bai mėgdavo, labiausia mylėjo 
medžioklę. Daug kas sako, 
kad apie mirusius neverta kai- i 
bėti. Jeigu f ’

i mūsų gyvenime apie tave la-' jokių vingių

giai ne virvė kalta, jei žmogus 
pasikaria.

Besiklausant So. Bostono 
Darbininko” radio progra- 

i mos, įaguni įspūdį, kad Rusi- 
taip, 4 tai kodėl ;jos liaudis po visų mukų, be 

j nušaus tiesiai į 
nujautė koki tai blo- ^’aus^a kalbama, kuomet tavęs dangaus karalystę. Nes sulig 

tame būrelyje nėra ir nieko įos radio vedėjų pranašystės, 
(Brangus broli! Siunčiu tada Ėudra padegė švogerio i'aw'Xneprigh-di. 

v . v , . . kluoną ir tvartą, kuriame _____
tau api asymą baisaus įvy- buvo {ryS gerį arklįaį, trys' 
kio Budrių šeimynoje. Per-karvės, U ' ‘
duok šią žinią jūsų laikraš-1 Pradėjus tvartui degt, pra-, proga nutarė teiktf premijas

(Korespondencija iš 
Lietuvos)

Budrų 
gumų, jo stubon neįsileido, negirdi. O juk numirėliai da tai baisesnio

I vietus negali
Kiekjaiko tam atgal Jurgi- ^a^ 

kiaulės ir vištos, nes dr-tė 25 metų sukakties d^uotls’. bet • - , sidziaugia.

pragaro už So- 
būti. Atrodo, 

iš to turėtų di- 
kažin kodėl ne-

Svarbus Connecticut Valstijoj 
Referendumas

Lapkričio mėnesio 1 d. Connecticut 
valstijoj prasidės įdomus referendumas. 
Jame dalyvaus šeši šimtai Amerikos 
Darbo Federacijos lokalų, gyvuojančių 
minėtoj valstijoj. ADF nariai turės iš
spręsti klausimų: “Ar įkurti Connecticut 
valstijoj Darbo Partijų?” (Shall A La
bor Party be instituted in the state of 
Connecticut ?).

Kaip žinia, pereita Conn, valstijos A- 
DF konvencija nutarė panašų referendu
mų padaryti, kad davus pilnų progų eili
niams. nariams pareikšti savo valia.

Taigi minėtam referendume reikalin
ga dalyvauti visiems darbininkams, pri- 

- klausantiems prie ADF. Dalyvauki! lap
kričio. mėn. ADF lokalų susirinkimuos. 
Balsuokit už įsteigimų Darbo Partijos 
Conn. valstijoj.

Reikalinga žinoti tas: reakcininkai ir 
šiaip visoki politikieriai, prisijungę prie 
demokratų bei republikonų partijų, dės 
didelių pastangų, kad šį referendumų pa
kreipus savo pusėn, t. y., kad didžiuma 
ADF narių pasisakytų prieš steigimų 
darbo partijos. Todėl yra būtina, kad 
visi pažangesni ADF nariai dalyvautų 
balsavimuose ir kaip vienas balsuotų už.

Ethiopiją ir Karas
Sovietų Sųjungos laikraščiai “Pravda” 

ir “Izviestija” jau senai atžymėjo, kad 
kariauti. prieš Ethiopijų Italijos fašis
tams nebus paprastas piknikas, kad jie 
susidurs su dideliais keblumais. Sovie
tų Sųjungos Raudonosios Armijos orga
nas “Krasnaja Zvezda”' davė Straipsnį, 
kuriame Ethiopiją vadina tvirtuma1 ant 
uolų. 1 ■ ’ * 1 ' '

Ethiopiją yra kalnų šalis, o poniuose. ‘i

\ Imperialist ai Suokalbiauja
Dabar Jungtinėse Valstijose yra Japo

nijos buvęs vyriausias karo laivyno ad
mirolas Takeshita. Jis specialiai atvyko 
į Ameriką tartis bendrais reikalais. Los 
Angeles mieste kalbėdamas jis pareiškė:

“Vienas iš daugelio bendrų uždavinių 
Jungtinių Valstijų ir Japonijos yra at
mušti Rusijos komunizmų.” Ir toliau sa
kė : “Aš randu čionai veik tų pat—komu-

—didelės .balos. Ji<iki šių ląikų (&avQ iįę-. 
priklausomybę išlaiko acių gąnįitįriėmš 
sąlygoms.. Italijos , žmonių , jiąvergikai. 
jau du kartus pirmiaus kariavę tikslu 
pavergimo Ethiopijos ir abu kartūs* Ita
lija karus pralaimėjo. ‘ Anglija’'irgi ne
turėjo pasisekimo. ' ’ . /

Ethiopijoje oras karštas, daug, yra vi
sokių uodų ir kitų gyvūnų, kurie platina 
ligas, jų įkandimas mirtinas. Europos 
žmonėms sunku ten išlaikyti karštį. Jų 
tarpe greitai prasideda ligos ir mirtingu
mas.

Dabar ir imperialistinių ir fašisti-. 
nių šalių politikai jau šalčiau kalba apie 
Ethiopiją. Vokietijos fašistų užsienio į 
politikos nustatytojas Alfred Rosenberg 
sako, kad karo liepsna iš Ethiopijos per
simes į Aziją ir Europą. Reiškia, virs į 
pasaulinį karą. Guglielmo Ferrero tvir
tina, kad Italijos karas su Abyssinija abi 
šalis sunaikins. Amerikos generolas R. 
L. Bullardas sako, kad Italijai daug ims 
laiko ir kainuos pinigų Ethiopijos užka
riavimas.

O reikia žinoti, kad fašizmo politikai ir 
imperialistai nesupranta to, kokias per
mainas Italijos fašistų užpuolimas ant 
Ethiopijos, vienatinės nepriklausomos 
Afrikoje šalies, įneš į Afrikos ir Azijos 
šimtus milionų pavergtų kolonijų ver
gų. Jeigu savo laiku Morokkoje sukili
mas tęsėsi apie 2 metus ir Francijar rei
kėjo ten pasiųsti 200,000 armijų su ge
riausiais įrankiais po'pereito karo, {tai t 
kiekvienam aišku, kas bus,1 kada: nauja*; 
kolonijalių vergų sukilimų banga praši-/ . 
dės. O prie to ir patys imperialistai /pa-' ! 
gatavi tuoj aus griebti vieni kitiems už 
gerklių, nes Italijos veržimasis į Ęthiopi- 
jų sudaro pavojų Anglijos kolonijoms, o 
dalinai ir Francijos.

čiui. M. š.)
, Prieš mėnesį laiko Vėžio

nių kaime, (Jezno valsčiu
je, Alytaus ap.) mokytojas 

i Paulionis slaptai ; apsivedė 
su Aleksio Budros dukteri
mi. Slaptai apsivedė todėl, 
kad merginos tėvas Budra 
buvo priešingas dukters ap- 

■ sivedimui su mokytoju; gi 
; motina ir giminės pagelbė
jo jųjų susituokimui, už kų 
Budra baisiai įpyko ant pa
čios, ant mokytojo ir visų, 
kurie tik kuomi prisidėjo 
prie tų vedybų.

Rugpjūčio 13 d. Budra 
užsikvietė pas save į sve
čius žentų mokytojų Paulio- 
nį su pačia būk tai susitai
kymui. Vakare Budra su sa
vo žmona pamelžė karves, 
o jaunavedžiai nuėjo gult. 
Kuomet Budriene nuėjo ka- 
njaron iškošti pienų, Budra 
prisitaikė ir užmetė jai vir
vės kilpa ant kaklo ir užme
tęs virvę ant kokio tai va
gio, pradėjo ja smaugti- 
karti. Moteris kankinosi ir 
smarkiai kriokė, kad net 
kitam kambary gulinti duk
tė išgirdo. Neužilgo krioki
mas nutilo. Tuoj Budra įėjo 
į . kambarį, kur gulėjo jo 
du'ktė !su • vyru. Duktė už
klausė, kodėl motina taip i -i . i - i. ~ ; r.

dėjo [kaimynai bėgt prie nariams, per 2(5 metus nesir-j 
gusiems. Atsirado' tiktai du 
tokie laimingi, tai Pr. Kudirka 

šaudydamas, ir Ječius. Pirmajam, kaipo

uejo Kaimynai uegL pne 
gaisro-—genint, bet Budra 
su reyolveriu rankoj, rai
tas lakstė ir i

Jaunas Senis.

Wilkes Barre, Pa
Pranešimas Wilkes-Barre ir 

Apielinkės Lietuviams

Rugsėjo 22 dieną bus visų 
lietuvių organizacijų konfe- 
lėncija prieš karą ir fašizmą. 
Čia visų organizacijų pareiga 
skaitlingai dalyvauti, šioj kon
ferencijoj bus .aptarta labai 
daug svarbių dalykų, bus pa
daryta planai del veikimo

prieš karą ir fašizmą tokiais/turn geriau aptart dalykus ir 
nurodymais, kaip kad visuoti- j prisirengt bendrai kovot prieš
nas Lietuvių Seimas nutarė, 
kuris įvyko Clevelande birže
lio 30 ir liepos 1 dienomis.

Draugės ir draugai, laikas 
jau trumpas, todėl visi pasi
darbuokime, kad galėtum šią 
konferenciją turėt vieną iš 
skaitlingiausių.

šion konferencijon yra kvie
čiama ir katalikiškos organi
zacijos prisiųst gerą, skaičių 
delegatų, kad visi sykiu galė

karą ir fašizmą. Taipgi kurie 
da nėra sužinoję kas buvo nu
tarta tam Visuotinam Lietuvių 
Suvažiavime, tai šioj konferen
cijoj galės išgirst pilną rapor
tą. Čia gali dalyvauti ir pasi
klausyti. ir tie, kurie nepriguli 
prie jokios organizacijos. Visi 
yra kviečiami.

Konferencija bus Darbinin
kų Centre, 325 E. Market St. 
Pradžia lygiai 2 vai. po pietų.

J. Visockis.

neprileido žmonių prie gesi- .kunigų gėntkartės ’vyrukui, bu- 
nimo bei gyvulių gelbėji- Y° įteikta fontaninė -plunks- 
mo. Ęrintant 'nuo degančio aa’ ° antrajam,- kaipo .papras- 
stogo ugniai, karves bliovė, tainJ kaimiečiui,/ Žiro. Tąn jau
arkliai žvengė, baisu ir 
klausuti. Kada jau gyvuliai 
liepsnose nutilo,'Budra lei
dosi prie savo tetos ūkio, 
netoli nuo šio, ir ten pade
gė trobesius. Čia irgi viskas

PacĮegęs du ūkiu, Budra 
leidosi namo. Prisiartinęs j 
prie savo trobesių, pamatė, i 
kad jau iš Jezno policija at- 
vykuš ir, patėmijus jį, bėgo 
prie jo suimt. Tuomet Bud- 
dra, matydamas, kad nepa- 

dviem šūviais į burna 
nudėjo...
p tai užsibaigė ši bai- 
.gedija Vėžionių kai-

save
Tai 

si tn 
me.

ŠYPSENOS

Kas Buvo Kaino Pati?
nė šis, nė tas., Bet ir iš viso to-! Krikščionių zokoninkas, 
kios premijos, neturi praktiš- beaiškindamas afrikiečiui 
kos:vertes. Juk nesirgę visgi krikščionybės mokslą, dėjo 
yra laimingesni už sirgusius. visas 'pastangas, ' ‘ ‘ ‘

----- — nors, prikalbinus jį priimt 
■ krikščionybę.

.darbininkai susirašė į I —Gerai,—tarė 
Tai yra .................. 1

Jau treti metai, kaip gar- į 
barnių 
uniją.
reiškinys, tiktai vargas tame,;

I kad unijistai darbininkai ar; 
’ bent jų didžiuma respubliko- 

niškai-detnokratiškai protauja, 
o dar tūli visai neprotauja. 
Mat, barščiai visi vienu vardu, 
tiktai ne visi gardu.

kad kaip

afrikietis, 
džiuginantis'—Jeį man su teisingais

įrodymais atsakysi dar vie
nų klausimų, tai aš priim
siu tavo krikščionybę ir ta
vo dievų.

—O kas per klausimas, 
brolau ?

—Kai pirmojo žmogaus 
Adomo sūnus Kainas buvo 
išvarytas šalin nuo savo gi
minės, ir nesant daugiau 
žmonių pasaulyje, Kainas 
apsivedė, tai kas buvo jo

No.Kuniginiam “Drauge 
196, kokis ten žmogelis pasi
rašęs J. P. š. perdaug tamsiais 
ruožais atsiliepia apie Liet. 
Namo B-vę. Tasai reporteris 

'norėtų įrodyti, svietui, būk mi- pati?
Baįsus vaizdas: .Budriene' 

pasmaugta^ žentas kirviu, 
sukapotas, duktės ranka; ; R'včj; yr^ •
smarkiai perkirsta 
ūkiai' sudeginti...

Gal kas pamanys, kad
Budi a buvo iš pijo to išėjęs. SUprątim.u, ne įstaigos kaitos, 
Ne. Jis buvo Žvėriško ika? jeį žmonės pasigeria, kaip ly- 
rakterio žmogus. Jis įjau sėr i.

_ , _ . , . : dėjo į 12 metų kalėjime už
kriokė; tėvas atsakė, būk'nuūūHmą žmogaus peiliu, 
jai kas tai skaudėjo, bet ji j bekazyriuojant. Sakoma, jis 
jau užmigo. Užsižiebęs lem- |jr savo tėvą užmušęs ir kur 
pą Budra pasiėmė kirvį ir j tai pasiėpęS. 
prisitaikęs smogė ašmenim I . .
žentui kakton, giliai įkirs- i Gi mokytojas I aulionis 
damas. Paulionis dar šoko buvo visų mylimas vąikmas; 
iš lovos ir stvėrėsi už Bud- 3^ buvo mandagus ir gero 
ros, bet greit sukniubo ant į budo 
žemės. Tada Budra kirviu 
sukapojo Paulionio galvą į 
kelis kavalkus... Duktė nu
jauto, kad ir jai tas gali 
būt, šoko pro atvirą langą 
bėgt; tėvas paleido į ją kir
viu ir smarkiai įkirto ran
kon. Duktė bėgo į artimiau
sio kaimyno stubą. Matyda
ma, kad tėvas ją vejasi su 
kirviu, įbėgus kaimyno prie- 
menėn, įlindo ten stove j u- 
sion skrynion ir užsidengė. 
Budra, įbėgęs pas kaimy
nus su revolveriu ir kirviu 
rankoj, reikalavo pasakyt, 
kur jo duktė pasislėpė. Ne
radęs ten dukters, leidosi 
laukan. Užsėdęs ant savo 
arklio leidosi Matešionių 
kaiman pas savo švogerį,ku
ris buvo piršliu jo dukters 
apsivedįme prieš jo norą.

ir ; girtavimo orgijos. Tai yra per- 
j j didelis persūdymas.. Vargas su 

1 tais žmonėmis,, kurie per 
smilgą nemąto miško. Mano i • ... J w 4 .*

—Brolau, — tarė zokinin- 
kas, — jeigu tu nesiliausi 
besirūpinęs apie kitų žmo
nių pačius, tai tu vistiek ne
gali tapti krikščioniu...

> Surinko Es—Džei.

Tų pačių nužudymo 
jis nupirko uošviuidien

vežinĮių ir pakinkus ir šiaip 
uošv 
kėjo

šelpė. Gi Budra atmo- 
baisiu kerštu.

M. šol.

Norwood, Mass
Mūsų Smulkmenos

“Laisvės” No. 207 drg. Qry- 
bas.vykusiai aprašo apie Jur- 
ginės parapijos pikniką, tiktai 
kažin delko nepažymėta, kad 
minimas piknikas atsibuvo su 
alučiu, dėlto keletas parapijo- 
nų sustreikavo ir piknike ne
pasirodė.

ižin, ar visur ar tiktai pas 
šiemet daug sutuoktuvių.mus

Rodęs, vasara buvo neperkarš- 
čiausia. 
nova

Užtai kaip kurie ži- 
i pranašauja šaltų žiemu-

ŠVogeriŠ; SyęęsįųąktieS* {lai- i žę, Mdt, sakomą, panose bą- 
*ki|, bet peil langų pamatęs 1 šią šilčiau miegoti.
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DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2*7964

MENKOS MĖNESINĖS
Drauge gydytojau, atsaky

kite ir man per “Laisvę”. Aš; 
esu moteris
6 colių,* 150 svarų. Jau 12 
metų, kaip vedusi, turiu tre
jetą vaikų, mažiausis tik me
tų. Aš jokios ligos nesu turėr I 
jusi iš pat mažytės, ir taip, : 
rodos, nieko netrūksta, jau
čiuos sveika.

Tik mano mėnesinės nevie
nodos, tai kelios dienos vėliau 
tai anksčiau. Ir labai mažai 
kraujuoja, tik truputį pirmą 
dieną, o paskiau tai tik keli 
lašai. Bet dabar tai jau iš
kirto šposą: 5 savaites visai 
neturėjau, o šeštą savaitę tru
putis kraujo ir paskui per 5 
dienas tik po kelis lašus. Kas 
čia tai man galėtų būti: ar tik 
taip mano mėnesinės .dingo ar 
ir vėl Pieštumas ? Aš .po kiek-

'vieno susiėjimo išsiplaudavau. 
Pirmiau, kada buvau pastojus, 
tai jau man kraujas daugiau

Milžiniškos eiles žmonių (į>Jew Yorke ) bedarbių, laukiančių prie shlpps davi
mo stočių ląukiac duonos šmotelio arba darbo. (Įsidėmėkite: tai nė Maskvoj 
šis vaizdas imtas, bet New Yiorke—-tur tingiausiam pasaulio mieste!)1

. oz, . , . I nebepasirodė,is 36 metų, 5 pėdų ir I
ATSAKYMAS

Negalima, Drauge, tikrai. 
Į pasakyti. Su mėnesinėmis vi- 

7 j saip atsieina, kad ir tokiose, 
'kaip dabar Jūsų, apystovose. 
Vely Jūs tuojau nueikite ten 
pat pas gydytoją persitikrin
ti : tai bent žinosite tikrai, 
kaip yra, ir Jums taip nerū
pės. Tas rūpestis juk sveika
tą griaužia, nors labai dažnai 
jis esti ant tuščio, be pamato, 
be reikalo.

Tiesa, kaip Jūs sakote, Jūs 
visuomet labai mažai kraujuo
ja! ir dažnai kiek užsitraukia, 

i vėliau užeina mėnesinės, tai 
gal Jums ir šiuo kartu nieko 
ypatingo. Tur būt, Jums liau-. 
kos, kiaušidinos (ovarinčs) ir 
kitos, nėra taip veiklios. To- 
kiais atsitikimais gerai esti 
vartoti skydinės liaukos: Thy
roid gland< 14 &r«> 1OO tablets, 
po vieną prieš valgymą, bent 
keletą mėnesių. Skydinė liau
ka, mat, padeda atgaivinti 
kiaušides, ir tada geresnės esti, 
mėnesinės. Imkite taip gi io
do tinktūros, po lašą kas pora 
dienų, nuolat.

Mėnesinės gali būti menkos 
ir dėl mažakraujingumo. Dau
gelis. moterų yra mažakraujin- 
gų, nors jos ir sveria pakan
kamai arba net ir perdaug, čia 
dalykus pataiso atatinkamas 
maistas, gyvas, natūralūs, ne
sugadintas maistas, su visa 
gausa vitaminų, mineralinių 
druskų,, šarmų, ir kitokių dės
nių.
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Iš Kauno Kongreso
Paskutinėj Sesijoj Darbininkų Delegacija

Išleido Pareiškimą, kad Kongresas 
Nebuvo Pasauliniu

'įAmerikoj 80 nuoš. darbiniu- plačiųjų masių minčių reiš- 
kai, o kiti smulkūs biznie- kėjai, tai jų neperka. Prie 
riai ir darbo inteligentai, i to žmonės neturi laisvės, 

i Tik koki 5 nuoš. nedarbin-i Demokratinių laisvių atstei- 
Jo-ciaic cinnrycnic ArUn Igjmąs Lietuvoje yra pirmu

reikalu prie sutvarkymo 
tinkamo švietimosi ir kėli
mo kultūros reikalų. Dar 
žodis. Kodėl Amerikos Lie
tuvių Literatūros Draugija

Igatus balsuojant pasisakyti ir savais žmonėmis.—J. M.), valdžia su Skipičiais išėjo 
prieš tą rezoliuciją. 60 bal- Tačiau, kad nevisi kongre- j --1- T---- —-— 
su prieš 7 priimama.

Į šią sesiją žvalgyba iš- 
sortuoja žmones į galeriją. 
Kauno darbininkus, kurie 
turėjo tikietus, kaipo atsto
vai ir kitus žmones ne fašis
tus sulaiko, neleidžia jų vi
dun. Leidžia tik savo ištiki
mus žmones. Matyt, savųjų 
skaičius pilnai sumobilizuo
tas.

gasis sluogsnis. Apie pačios 
Lietuvos žmonių padėtį re
zoliucijoje nei žodžiu nepri
siminta. O kaime ir mieste 
neapsakomas vargas, kaip 
darbininkam, taip ir vals
tiečiam nėra laisvės. Net pa- išaugo tokia didelė ir tiek 
čiame Kongrese delegatam1 apšvietos darbų nudirbo? 
atimama demokratinės tei- Gi todėl, kad darbo žmonių 

i pa- reikalais rūpinosi ir tąja 
i neigti ir neprileista jiem plotme apšvieta skleidė.

kryptimi, kuri labiausiai 
atatinka lietuvių tautos ge
nijų ir gyvenamosios politi
nės epochos -Lietuvos vals- 

o . ., . -i ., . tybei statomus uždavinius,Sulaiko vieną kitą pne^ei t ig Lletuvos va]st
Amerikos delegacijos akių konstitucijos nustatyto 
Visi jie turi leidimo tikie-! 
tus į Valstybės Teatro gale
riją. Mes reikalaujame, kad; 
jie būtų suleisti. Delegatas 
Abekas pareiškia garsiai, 
kad tautininkai nori užpil
dyti balkoną ir galerijas su 
savo pasekėjais, o kitų, sau 
nepatinkamų žmonių nelei-! 
•ūžia. Jeigu tiems piliečiams 
yra išduoti tikietai, tai jie 
neturi būt diskriminuojami, 
—sako Abekas.

Ž v a Igybininkas išstena: 
“Ar ponas nori, kad komu
nistų prileistume? Pats gi

dėsnio, kad .suverene val
džia priklauso tautai, kuri 
tąja valdžia vykdo per nu
statytas konstitucijoje įstai
gas, randa, kad Lietuvos is
torija ir jos ateitis impera
tyviai reikalauja, kad iŠ tė- 

jvynės emigravusieji lietuvių 
: tautos dalis išlaikytų lietu
vybę ir nesiliautų palaikiu

si si tamprius ryšius su Lie- 
’ j tuva, ir kad tam tikslui pa

siekti reikalinga:
a) kad lietuvių tauta rem

tų tiek moraliai, tiek me- 
nori už komunistus agituo- džiaginiai, kur tat būtinai 

4-J ” vznilrolinrro Irnltiivirniia iv*

nusivylę. Išėjo nusivylę ir 
krikdemų “Rytas” su Kru- 
šais, Briškom ir Ko.

Iš kongreso išėjo darbi
ninkų delegatai nenusivylę, 
bet linksmi, gavę sandrau
gų gražų būrį iš eilinių ka
talikų, kurie buvo išduoti 
savo dvasios vadų; Pasta
rieji irgi išėjo tik savo va
dais nusiminę, o nenusimi
nę, kaip “Ryto” rašėjas-re- 
daktorius kad rašo, bet prie
šingai, pasirengę atatinka
mu momentu dėtis plačian 
liaudies frontan į kovą už 
atsteigimą Lietuvai demo
kratinės darbo žmonių san
tvarkos su sušauktu Seimu 
iš delegatų, rinktų slaptu, 
visuotinu ir proporcionaliu 
balsavimu.

Vakare darbininkų dele
gatai tarėsi su vietos dar
bininkais, kaip aplankyti 
kapą žuvusių keturių drau
gų: Giedrio, Požėlos, Grei- 
fenbergerio ir Čiornio, ku
riuos Smetona nužudė.

J. Mažeika.

su prieš 7 priimama. so darbais patenkinti, rodo
Po rezoliucijų priėmimo I ir didelis skaičius susilai- 

prezidiumo pirm, pareiškia, I kiusių balsuojant (mano pa- 
Itad bus dabar kalbama apie braukta.—J. M.). Taip pat 
naujus sumanymus. Delega- neaišku, kur dingo tie at- 
tas J. Ormanas nuo Lietu- 
yių Darbininkų Susivieniji
mo, visos darbininkų dele
gacijos vardu skaito pareiš
kimą, kur nurodoma, kad 
tariamas pats kongresas ne
buvo tokiu. Toliaus pareiš- į 
kime atsišaukiama budavoti 
Platų Liaudies Frontą už 
demokratinių laisvių atstei
gimą Lietuvoj, už laisvę or
ganizuotis Lietuvos žmo
nėm profesiniai, politiniai ir 
kultūriniai, kad plačiosios! 
Aiasės galėtų tinkamai Lie
tuvos nepriklausomybę nuo 
jos priešų apginti...

stovų norai, kuriuos jie dau
geliui pareiškė pirmomis sa
vo viešėjimo Lietuvoje die
nomis.

“Visa tai suėmus, jau šiek 
tiek aiškėja, kodėl iš kon
greso atstovai taip šaltai ir 
be entuziazmo išsiskyrė.”

Nežiūrint, kaip neaiškiai 
rašė “Ryto” žmogus, bet 
aiškiai pasako svarbią min
tį, kad jų žmonės-delega- 
tai, t. y. katalikai eiliniai 

'nariai, nusivylė kongresu. 
Slaptai jie būtų padavę sa
vo balsus už “įneštas į rezo- 
iliucijas pataisas.” Bet vie- 

Pirmininkas kūju muša į šai, iš vienos pusės, jie bi- 
stalą ir neduoda del. J. Or- jojo Smetonos agentų, o iš 
manui baigti pareiškimą .antros, užr ūstinti savo 
skaityti. Darbininkų dele- “dvasiškų vadų.” O tokių 
gatai reikalauja, kad būtų delegatų buvo iš Latvijos, 
leista baigti daryti pareiš- Jungtinių Valstijų Šiaurės 
kimas. Fašistiniai elemen-1 Amerikos ir kitų šalių. Jų 

skaičius siekė apie 30 su 
virš. Jie buvo sąžiniški de
mokratijos šalininkai. .

Katalikai stojo su darbi
ninkų delegatais už teisę1 
Kauno darbininkų atsto-. y° 
vams pasakyti žodį kongre- j 
se, jį pasveikinti; jie stojo 
su darbininkų delegatais už 
diskusijas po paskaitom; 
stojo už slaptą ^alsavimą,

vos valstybę ii vykdyti tei-' g_g. par})įnin^ų norai 
sės į Lietuvos Rytus su sos-l -
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tine Vilnium, reiškia viltį, j svejkinti kongresą bei jo de- Taigi skaityta rezoliucija 
kad atgaivintosios nepn- /Įegatus. Demokratinių lais- netinkama ir reikia prieš ją 
klausomos Lietuvos vidaus vįų atsteigimas Lietuvoje kaipo tokia balsuoti.” 
santvarka evoliucionuos /a,yra pirmutinis, svarbiau- Už rezoliuciją 63 balsai, 

sias ir būtinas dalykas, bet bendradarbiavimo klausimu 
patiektoj rezoliucijoj nieko prieš—7 ir visi kiti susilai- 
apie tai nei neprisimintą; ko. 
Aš kviečiu Kongreso dele-1 Skaito rez. ekonominio 
gatus balsuoti prieš patiek- b e n d r adarbiavimo klausi- 
tą rezoliuciją ir pasisakyti mu. Nuo mažumos išeina 
už demokratinių laisvių at- raportuoja delegatas J. Or- 
steigimą. Kad rezoliucija man. Jis nurodo: “Kuomet 
neatsako, jau minėjau: ji Lietuvoj nėra laisvės, žmo- 

svarbesnio nes neturi teisių valdžią 
punkto, kuris atsakytų die-1 rinkti, tai valdininkai sa- 
nos momentui; rezoliucija vaip šeimininkauja. Jiem 
visa yra svetima Lietuvos Lietuvos liaudies reikalai 
darbo liaudžiai. j yra svetimi. Toliaus. Kuo-

“Pavyzdžiui Amerikos iš- ™et. žnįoniU teisės paneig- kų ^delegatai dalina visiem 
eivija galėjo susikurti gyve- kongreso delegatam tąjį

pareiškimą. Jį paskleidžia 
n. , . , j , . ir tarpe Kauno darbinin-! lietuvių bendradarbiavimą. ■>
Aš siūlau, kad balsuotume!! o
prieš didžiumos rezoliuciją!, kongresas baigiamas. Su- 
ir už mažumos pasiūlymą: I _ Lietuvos Žmių kores- 

ikad Lietuvoje pirmiausiai jP0n^en^0 žodžių, 
būtų atsteigta žmonėm civi- 
lės teisės ir paliuosuoti visi 
antifašistiniai politiniai ka
liniai.” 59 balsais prieš 7 
priimama didž. rezol.

Pasaulio Lietuvių Sąjun
gos rez. skaito pats Skipi-

reikalinga, kultūrinius ir 
tautinius lietuvių išeivių
reikalus bei jų organizaci- 

- -■ - - -Įjas, nežiūrint jų politinio
ar konfesijų skirtumo, krei
pdama ypatingo domesio į 
jaunosios kartos auklėjimą, 
lietuviškoje dvasioje per 
mokyklą, bažnyčią, literatū
rą ir spaudą;

už leidimą norinčius eiti vi-j 
dun, o labiausiai tuos turi i 
suleisti, kurie jau yra buvę 
ir prie to turi DULR įėjimo 
į Valstybės Teatrą įgalioji- 
mus-leidimus. Bet žvalgyba 
daugelį tokių nuvaro nuo 
Valstybės Teatro durų, ne-
žiūrint delegatų protestų, i b) kad emigravusieji lie- 

Atidaroma sesija. Skipitis tuviai svetur, būdami loja- 
pareiškia, kad bus skaity-, lūs toms valstybėms, kurių 
mas rezoliucijų ir jų prie-1 piliečiais jie yra, ar kurių 
mimas. Darbininkų delega- svetingumu naudojasi, ro
tas Abekas duoda įnešimą, dytų vieningumą bendrais 
kad rezoliucijos būtų bal- visą lietuvių tautą liečian- 
suojamos slaptai. Įnešimas įčiais reikalais ir sutartinu 
paremtas kelių delegatų.
Įnešėjas nurodo, kodėl rei
kalinga slaptai balsuoti. Sa
ko: čia yra delegatų, kurie je, keltų pasaulio tautų aky-
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darbu tiek išeivių spaudoje 
informuojant apie Lietuvą, 
tiek kultūros ir meno srity-

neturi savyje

i tai šaukia, prašalint skaity
toją. Triukšmas. Darbinin- Scranton, Pa

nimą tarp svetimų ir dar l organizuotis, Šviestis,. tai 
šiandien savo suvargusius'nera ir kalbos apie užsienio 
brolius ir sesutes Lietuvoje| 
doleriais’ šelpia.' Jie turi ge
resnes sąlygas: laisvę orga- prieš 
nizuotis ir šviestis, ko netu
ri Lietuvos žmonės.” Gar
sus delnų suplojimas.

R e z o liucija balsuojama. 
62 balsai už, 8 prieš ir 33 
susilaiko. Reiškia trečdalis 
delegatų susilaiko nuo bal
savimo. Slaptai balsuojant, 
be abejonės, jie būtų baisa-

Rugsėjo 31 d. “Laisvėj” bū* 
padaryta klaida, nes pasa- 

: kyta, kad konferencija šaukia- 
1 m a rugsėjo 4 d. 1 vai. po pie
tų, o turėjo būti rugsėjo 1 d., 
2 vai. po pietų. Kita visa žinia 
buvo teisinga.

Bedarbių Demonstracija „
Tik gaila, kad “Labor Day” 

rengiančia demonstracija negav 
Įėjo įvykti iš priežasties dide* 

” .nuodėme išeiti prieš Lietu- lio lietaus. Todėl demonstran
tai Lackawanna pavieto, susi
rinkę Darbininkų Centre ant 
314 W. Market St., nutarė lai
kyti bedarbių demonstraciją- 
rugsėjo 13 d. su visais reikala
vimais. Tie reikalavimai bus 
priduoti Lackawanna pavieto 
pašalnos išdavėjams.
“Daily Workerio’’ Piknikas z
Taip pat “Daily Workerio” 

piknikas nukeltas į rugsėjo 
15 d., tai yra, šį sekmadienį, 2 
vai. po pietų. Kurie tik mylite

j “Dalis kongreso dalyvių i 
apleidžia salę. Jie dalija la- reikale priėmimo rezoliuci- 
pelius (Pareiškimą.—J. M.), jų. Bet susilaikė laike rezo- 
antifašistinės grupės para- liucijų priėmimo nuo balsa- 
šytus, kad nepripažįsta kon- vimo, todėl, kad jie skaitė 
greso, nes buvo varžoma.. ....... _

Kongresas baigiasi be | vos liaudį. Iš šito viso kas 
darbininkų delegatų ir ei-: viršuj pasakyta galima kon-ve nrieš rezoliuciia kuomet tis. Joje siūloma tokią Są- ^aro nmKų aeiegatų r ei- ;vusuj pasalia gam. avę pnes lezonuciją, Kuomet . jkurti Gauna žodi nanclu is galerijų ištikimų- statuoti kaipo faktą, kad jie 

nuo ‘Kanados darbininkų JI tautininkų Krikdemų būtų balsavę už darbininkų 
atstovas delegatas Guoba, organas ,Rytas rašo: delegatų pataisymus,
Jis nurodo, kad jo - atsto- i ■ ,vl . . . . . i ; . .
vnninmnQ nr<rani7nėiih£ da- PRreiskia nepasitenkinimo naudojamas kongrese, vaujamos organizacijos .aa ę j ™.l fii kiti delbtai

buvo nors trumpai, bet aiš- J 
kiai delegato Abeko nušvies
ta, kad ji neatsako Lietuvos 
santvarkos reikalams.

Kun. Kemėšis skaito re
zoliuciją “Švietimosi ir kul
tūros reikalais.” Ši rez. irgi, 
pagaminta fašistinio režimo, 
sustiprinimo dvasioje. Dele
gatas Mažeika gauna balsą 
10 minučių. Jis nurodo:

“Pačioj rezoliucijoj nieko 
nesakoma apie sąlygas, ku-

nuo

Jis nurodo, kad jo - atsto-
: • delegatų pataisymus, jei

... “Keli atstovai del to s 1 a p t a s balsavimas būtų

viešai savo pageidavimo ir se lietuvių tautos ir Lietu-Ti°se žmonės gyvena, ypač. .
noro negali išsireikšti. Jie vos valstybės vardą bei as- Lietuvos plačiosios masės; kų, bet pasisakytų prieš jų 

nepažymėta ir kaip jų švie- deportavimą; kad nebūtų

vė. instrukcijas stoti prieš Į j(fla kalba apie sūbatos ry- 
tokios sąjungos šutvei-imą, sosiją, Kur darbininkų 
jeigu jį veiktų taip, - kaip delegatai reikalavo diskusi- 

■ veikė DULR. Jo organįząci- į JU vieton Požėros paskai- 
jos reikalauja, kad Lietuvos j M.), . nes kongresas 
valdžia ne tik kad valsty-1 Paiąiasi, ° negavę išsi- 
bėms toms, kuriose lietuviai tąrtį, svnrbesniais reikalais, 
išeiviai gyvena, ypač Pieti-! ^rknenąma,, kąd po paskai- 
nėj Amerikoj, nepadėtų de 
portuoti Lietuvių darbinin

Gi kiti delegatai, rėmu- 
sieji reakcinį prezidiumą 
(išskyrus vieną Augustą), 
buvo didžiumoje iš Lietu
vos valdžios atstovybių kan
celiarijų, parsidavusių krik-

sugrįš į tas šalis, kur juos 
laukia terorizavimas už pa
reikštą balsą nuo tų žmo
nių, kurie ir šį kongresą lai
ko surakinę. Kad pilniausiai 
galėtų kiekvienas delegatas 
išreikšti pilnai savo nuomo
nę. turime naudoti slaptą 
balsavimą, priimant rezo
liucijas. Nubalsuojama 42 
balsais prieš 18 viešą bal
savimą naudoti. Mūsų de
legatai tuomet duoda įneši
ma, kad rezoliucijos būtų

piracijas; _ . _ . .
c) karštai dėkoja Lietu- timuisi tos sąlygos kenkia, tokių pasireiškimų, kaip

vos lietuviams už jų per Pirmiausiai reikia kalbėti i Sao Paule ir -kitose pieti-

tų nebuvę diskusijų ir taip- 
?i kolonijų atstovai dar ne- 

avę padaryti praešimų 
apie kolonijose esančių bū
klę.” Tas teisingai pažymė-
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dėmų ir Vitaičių, Trečiokų, j darbininkų klasės dienraštį, vį- 
Pivariunų ir kitų. Jie visi 
kėlė kortas augštyn už kiek- 
vieną priešdemokratinę 
mintį. Tą visi matė.

Taigi darbininkų delega
tai pačiame kongrese pa
traukė gražų skaičių žmo-

si būkite šiame piknike. Pik
nikas įvyks ALDLD Parke —- 
High Works Grove.

S. P. S.
Nuo Red. — Būk toks ge

ras, drauge, sustok rašinėjęs 
paišeliu. Įsigyk plunksrią ir

nių savo pusėn, kurie juos1 rašalo. Paišeliu rašytas laiš- 
suprato ir rėmė. ! kas labai sunku įskaityti ir

Iš kongreso Smetonos suprasti. <k

Bet kas gelbėjo tai padė
čiai, jei ne krikdemų • atsto
vai, kurie susidėjo iš Kru- 
$ų, Briškų, Šimučių ir visos 
eilės, kurie į kiekvieną kar
tą darbininkų delegatų bal-

Draugiją Užsienio Lietu- aPie pačių sąlygų pakeiti-1 nės Amerikos dalyse, kur
viams Remti nuvarytą nau-, 
dingą barą užsienio

giniam ^sukon?oiidavimui7 reikalus. Tas pats ir mū- Taipgi jis pažymi, kad re-
ragina juos nenuilstamai tėvynėj Lietuvoj. Gi re- zoliucijoj nieko nesakoma ,
tęsti tuo būdu pradėtą visai zoliucijoj apie tai nieko ne-;apie išeivių būtiniausius ir ?o reikalavimą ^diskusi- 
lietuvių tautai didelės svar-|sakoma. Pajudinkite švieti-!gyviausius reikalus, . .
bos darbą.” įmosi klausimą Lietuvoje ir|už jų socialūs lygybės apgy- picini. Smetonos

Darbininkų delegacija !pamatysime’ kad darbo inimą ir 1 ’v
reikalauja kad skaitytu jų žmon§s negali susikrapšty- vimus; už jų socialį draudi

mą. Paimkite Amerikos an-. lietuviai darbininkai yra de- 
'li’etu’jgliakasius ir bedarbius., portuojami per ten esan- 

moraSniam ir medžią- ;Jiem reikia literatūros apie čius Lietuvos konsulius.

kaip joms, puolė į pagelbą Ski- 
i skirtam 

kovą prieš deporta- padėti nepraleist “išsitarti 
iž iu sociali draudi- Svarbesniais reikalais.” “Ry-

“Ar Norit Pirkt Anti?
Jei Joe Penner bus pas jus ant 

pietą, štai valgią receptas:
priimamos po punkčiai. Ir ,ti būtinam gyvenimui lėšų, mą nuo nedarbo, senatvės to” redaktoriui, matyti, są----- ipnauocą rezoliuciją, vz.iur.i~ ^inė nerami, kad jie, krik

demų vadai, taip bjauriai 
pasitarnavo Lietuvos liau
džiai, padėdami jų protesto 
balso neprileisti pasireikšti 
kongrese per jų siųstus de
legatus iš Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir kitų Lietuvos į- 
monių.

Toliaus rašo: “Atstovai, 
Jiėginę įnešti į rezoliucijas 

ataisymų, nieko nelaimė
jo.” Kokie “atstovai,” “Ry
to” redaktorius užtyli. Bai
su pasakyti, kad vienati
niais atstovais, kurie reika
lavo balso ir “mėgino įnešti 
į rezoliucijas pataisų,” bu
vo darbininkų delegatai.

Apie pasibaigusį kongre
są,/‘Ryto” rašejas liūdnai 
ir abejojančiai baigia:

“Ar kongresas ką duos 
užsienio lietuviams, sunku 

I pasakyti, nes nežinia, kaip 
; bus vykdomos rezoliucijos 
1 (tiek mažai bepasitiki net

tas nubalsuojama priešin
gai.

Šimutis skaito rezoliuciją, Atsisakoma skaityti, 
kuri čia seka: " į met darbininkų delegacija

“Pirmasis Viso Pasaulio ‘ duoda įnešimą, kad vietoj. 
Lietuvių Kongresas, susi-1 rezoliucijos būtų priimta j 
rinkęs laikinoje Lietuvos' reikalavimas už sušaukimą 
sostinėje Kaune, 1935 metų 
rugpjūčio mėn. 11-17 dd., 
Lietuvos . valstybės nepri
klausomybės atstatymo aš
tuonioliktaisiais metais, ap
svarstęs visos lietuvių tau
tos reikalus, lenkia galvą 
prieš tuos lietuvių tautos 
didvyrius ir darbuotojus, 
kurių krauju ir pastango
mis atstatyta nepriklauso
ma Lietuvos valstybė su lai
svu išėjimu į lietuviškąją 
jūrą per Klaipėdos uostą— liaudžiai-darbininkijai. Lie- 
ir reiškia savo tvirtą naši- tuvių tauta, kaip ir kitos, 
ryžimą visomis išgalėmis,susideda iš darbo žmonių, 
remti Lietuvos Vyriausybės kurios didžiuma valstiečiai, 
pastangas sėkmingai tvar- Lietuviai išeiviai, gyvenan- 
kyti Nepriklausomą Lietu- ti svetur, o ypač J. V. Š.

“Laisvę” už trečiadieni, 4 d. o laikraščiai labai brangūs, ir pabėgimo. Ir paskuti- 
rugsėjo kur ištisai tilpo) kita tle laikrasciai ne mai žodžiais kviečia dele-

Tuo- - -------------------- *-------------- --- - - -- ' 1

Seimo, už demokratinių 
laisvių atsteigimą Lietuvo
je. Pirmininkas nepriėmė 
įnešimo.

Delegatas Abekas reika
lauja balso kalbėti apie 
pačią revoliuciją. Gauna 
žodį—10 minučių. Jis pra
deda kalbą, pažymėdamas: 
‘‘komisijos patiektoj rezo
liucijoj nieko nepasakoma, 
kas būtiniausia reikalinga 
di d ž i u m ai m ūs ų tautos,

C ^z, M 
X O’

Kepta Antis, Bigararde* 
Obuolių Košelė Rudi Ryžiai

RUPPERT’S BEER

&&£

Vaizdelis iš Maskvos Kultūros ir Poilsio Parko, kur 
darbo žmonės leidžia linksmai savo liuoslaikj.

Reikalaudami, nesakykite alaus— 
sakykite RUPPERT’S

Jacob Ruppert’s Beer
^Mellow with age;*

*Jeigu jūs neturite šio re
cepto, ar galime mes jį at
siust jum su komplimentais?

Jacob Ruppert Brewery New York City.



LAISVE r" Ketvirtai, Rugsėjo 12,1935

Sekretorius. Valdyba.
ii
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dentų Biuras irgi linki laimin
gai jiems sugyventi ir dalyvau
ti darbininkiškam judėjime.

kuopos draugams, 
įvyks sekantį penk- 
13 d. September, 8

Komitetas.
(216-217)

paremti finansiniai ir moraliai šį 
mūsų paręngimą. Visas pelnas bus 
skiriamas deį pašalpos politinių ka-

minėtame mitinge. Nepamirškite 
pasikviesti ir savo draugus. Minėtą 
mitingą rengia Komunistų Partijos 
ir Tarpt. Darb. Apsigynimas.

Komunistė.
(216-217)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-tos kuopos susirinki

mas bus Sept. 12 d. 7:30 vai. vakare 
pas drg. Butvilą, 4620 Melrose St., 
Phila., Pa. Tad visi organizacijos na
riai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turim kelius svarbius klausimus 
apkalbėti.

! valdvietes, ištikimai gins dar- šom visų ^darbininkų, senų ir Jaunų 
bininkų reikalus.

PITTSBURGH, PA.
Ketverge, rugsėjo 12, Lietuvių 

svetainėje, 1322 Reedsdale St., įvyk
sta ALDLD 87 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi kviečiami dalyvauti. Taipgi 
tie, kurie duoklių neužsimokėjote, at
eikite ir užsimokėkite. Kviečiami ir 
nauji nariai.

Puslapis Ketvirtas

'd? -į

• “5 s

gams lankyti unijos susirinki
mus, nes mūsų lokale yra ge
rų ir sumanių unijos reikale 
darbuotojų, kuriuos reikia pa
remti. Netikęs mūsų išsisuki
nėjimas, kad mes nemokame 
gerai angliškai kalbėti, tai ką 
darysime, tik pasėdėsime. Da
lykas štai kame, draugai. Jei
gu susirinkime kyla koks svar
būs klausimas1 ir eina balsavi-

.t?

Rugsėjo 6 d. buvo surengta linių. 
taip vadinama “shower party” 
del draugės Kaškavičaitės, ku
ri dabar yra ženota su draugu 
p. Petrukevičium. šita jauna 
pora apsivedė laisvai. Parengi-! 
me buvo susirinkę nemažai! 
svečių iš visos apielinkės. Ir, 

mas, tai mes savo balsais pa- Liaudies Choras papirko dova-j 
remsime tuos draugus, kurie na jaunavedžiams. Korespon- 
įneša kokį gerą sumanymą del ’ 
darbininkų labo. Tuomi mes 
neduosime unijos viršinin
kams sauvaliauti ant eilinių 
narių.

Susimildami, lietuviai, lan
kykite unijos susirinkimus.

Unijos Narys.
Šitie vyrai buvo pasiųsti kalėjiman po to, kuomet Californijos Standard Oil 

Kompanijos šnipai įskundė juos valdžiai, būk jie turėję dinamito. Parsidavęs 
kompanijai prokuroras juos kaltino.

ANGLIES DULKES

turavojo ADF 
kad bedarbė

Scranton, Pa. — Darbo Die
noj, UMW of A 1-mo distr. 
prez. Kosik 
prez. Greenui,
tuoj liks užmirštas dalykas. 
Esą, tuoj šiame distrikte gaus 
darbą 20,000 angliakasių. Tą 
pačią dieną valstijos šalpos 
galva pranešė, kad nuo liepos 
mėn. 24 d. iki rugpj. 24 dasi- 
dėjo 100,000 bedarbių ir vis 
nesustoja dauginimasis 
esamų milionų. Gavo 
gogas per vėplas.

Toks angį, pasiel- 
papėikimo ver-

pažymėti, kad
Old Forge ka-

jų dolerių dienai. Tas skyles 
neva operuoja buvę ir esan
ti bosai kompanijų kasyklų 
bei šiaip kontraktoriai. Ka
dangi ten dirba maži skaitliai 
darb. nuo penkių iki dešimties, 
tai nepajėgia susiorganizuoti. 
Kaip kur tame skaičiuje ran-j 
dasi ir darbdavių giminių, tai 
tas dar labiau apsunkina pra
dėti organizuotis.

Kur tik pasisuksi, čia var
gas.

“due bills, 
girnas, tai tik 
tas.

Beje, reikia 
minėtos komp.
sykių darbininkai nutarė dau
giau nebelaikyti savo svėriko 
ir “dekiotojo.” Vėl žingsnis 
atgal.

Plymouth, Pa. — Kelios die
nos atgal čia pradėjo dirbti 
Red Ash kasykla. Ši kompani- 

! ja atidavė dirbimui kasyklą 
kontraktoriui Leoni iš Wyo
ming, Pa. šis atsivežė ir dar-

Rugsėjo 10 d. (Raštas gau- ] bininkus visus iš savo apielin- 
tas irgi rugs. 10 d. — Red) čia i kės. Vietiniai darbininkai, ku- glies stabilizacijos 
įvyks iškilminga vakarienė di- ‘ rie ten visada dirbo, pasiprie- 
džiulėj svetainėj išleistuvėm šino. Dabar maina pikietuoja- stitucionalis. Vyriausias teisė- 
buvusio distr. prez. Boylano į ma ir stovi uždaryta. Tai ši-i jas Wheat nustatė rugsėjo 16 
naują dešimttūkstantinį dar- taip reikia kovoti už savo rei-I d. 
bą ir pagerbimui jo, kaipo • kalus, o ne kaip Pittstono dar- 
“didžiai verto” žmogaus uni-i bininkai.
jos rateliuose. Jo sėbrai galva- Laf|; P^TTšioi apieiin. 
ja, kaip sukelti tokia suma pi-L _. , . , , . ,... .. ‘ . . i kej randasi daug taip vadina-mgų ir palaikyti jį senoj vie-' į ... skviiu >■ kur darbi. 
toj. Iškilmėse dalyvaus visas . .. . , ._ , . v, , . ; mukai dirba nuo vieno iki tri-Internacionalis štabas ir Le-. 
wis bus vyriausiu kalbėtoju, i

Tai va, kur ir kaip fgfeit 
paslankus šie ponai. Girti 
jiems vienas kitą, tai mėgia
miausia užduotis. Bet kada čia 
ėjo Glen Alden streikas, kada 
valdžia ir įvairios tarpininką-; 
vimo komisijos kvietė pribūti 
gelbėti išrišti streiko klausimą, 
arba pereitais metais buvo 
kviestas čia pribūti per J. A. 
Gormaną, angį, 
boardo” viršyla, 
tūkstančio skundų, tai jis nusi-1 
juoke ir pareiškė, kad nesvar-1 
bus dalykas ir jo adjutantai 
atliks. Tai va, kaip šie ponai 
atsimoka darbininkams, 
angį. tyli. O, kaip reikia 
gliakasiams susiprasti!

prie j 
dema- i

Washington, 
James Waiter 
den tas Carter 
r e i k a 1 an j a 
augščiausiame
prieš Guffey minkštosios an- 

įstatymą, 
nes tas įstatymas esąs nekon-

D. C. — čia
Carter, prezi- 
anglies komp., 
“indžionkšino” 
šalies teisme

išklausymui to skundo ir 
įrodymui, kaip tas įstatymas 
gali būt konstitucionalis.

Jeigu kaip, tai dar gali pri
sieiti Lewisui atsisveikinti 
“pergale ir laimėjimais.”

Požeminis.

su

Cleveland© Kronika
Apie Pieno Industrijos Darbi

ninkų Vargus
Nors pienas yra geras mais

tas, sveikas ir gardus, bet prie 
darbo yra visai kas kita. Vieni 

“taikymo darbininkai turi dirbti sušlapę, 
išrišti virš ; sušilę,

an- •

an-
No.

Pittston, Pa. —Pittstono 
glies kompanijai pasisekė 
9 angliakasius prigauti ir gau
ti sutikimą eiti dirbti’ už nu
muštą algą. Komp. “prižadė
jo” kasyklas operuoti “be per- 
stojimo,” del to laimėjimo. 
Ant kiek algos bus mažesnės, 
tai angliakasiai dažinos už 
mėnesio laiko, kada aplaikys

Iš LDS 55 Kp. Susirinkimo
Susirinkimas atsibuvo rugsė

jo 4 d. Nors narių susirinkime 
buvo mažai, bet apsvarsčius 
nekuriUos bėgamus klausimus 
lietuvių tarpe, nutarta paauko
ti sekamai: Drg. Kapsuko 
Vardo Fondan $3, LDS 5 kuo
pai, Philadelphia, Pa., $3 ir 2 
nuoš. pelno nuo pikniko į LDS

I bedarbių paskolos fondą. 
Taipgi užmokėjo $6 už nari
nes mokestis į Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą, nes 
55 kp. priklauso.

Buvo atsilankęs iš Komunis
tų Partijos 6-to distrikto atsto
vas, kuris kvietė balsuoti už 
komunistų kandidatus šį rude
nį ir kad kožnas kalbintų savo 
pažįstamus balsuoti taip pat. 
Atstovas paaiškino, kad šie
met yra net aštuoni kandidatai 
į miesto gaspadorius ir kožnas 
nori gauti šiltą vietą. Bet mes, 
darbininkai, turime savo vieną 
kandidatą, kuris tik vienas 
darbininkų reikalus atstovau
ja.

Draugė Valentą pranešė, 
kad bus šaukiamas visų Cleve- 
lando draugų ir draugių susi
rinkimas reikale brangumo 
pragyveninio ir mėsos streiko 
klausiniu. Išrinktas draugas; 
Dočkus atstovauti LDS 55 kuo
pą. ' ’ ' ;

55 Kp. Narys

visą dieną, kiti turi 
dirbti šaltyje žiemą ar vasa
rą. Piečio išvežiotojams reikia 
bėgioti su bonkomis nuo vie
nos stubos prie kitos pakol iš
dalina nuo 250 iki 300 kvortų 
kas dieną. Kaip vieniems, taip 
kitiems darbas yra sunkus ir 
kenkia sveikatai.

Nors pas mus jau treti metai 
gyvuoja unija — International 
Brotherhood of Teamsters, Lo
cal 336, bet prie gerų rezulta
tų dar 
turėjo 
tas su 
unijos
rašymą net ligi rugsėjo, o gal 
būt ir toliaus traukę pasirašy-

neprieita. šiemet jau 
būti padaryta kontrak- 
gegužės 1 diena, bet 

vadovai nutraukė pasi-

PHILADELPHIA PHILADELPHIA

šokiams grieš šeško radio orkestrą
Prašome visų draugų, draugių ir prietelių užjausti 

mūsų nelaimę, apie kurią visi žinote. 
Bus duodamos 5 brangios dovanos.

pataisytas) iki City Line. Už tiltuko 
į kelią Knights 2 d. Tėmykite iškabas. 
66 prie City Line; iš ten būsite nuvežti

Kelrodis: Automobiliais važiuokite Frankford Ave. (keliafe jau 
tuojaus sukit po kairei 
Gatvekariu: imkite No. 
į parką.

Kviečia L. D. Si.

Kornu Piknikas c
Rengia Liet. Darb. Sus., Philadelphia, Pa.

Sekmadienį, 15 d. Rugsėjo (September)
MIKOLAIČIO (GUDAVIČIAUS) FARMOJE

Pradžia 10 valandą ryte

mą, jeigu nariai nebūtų pra-' 
dėję smarkiai reikalauti, kad 
tuojaus būtų pasirašytas.

Rugsėjo 3 d. buvo specialis 
narių susirinkimas, šauktasTiu- 
balsavimui padaryto kontrak
to su kompanijomis. Pasekmės 
buvo prastos, nes unijos vir
šininkai neprileido narių prie 
balsavimo. Viršininkai turėjo 
advokatą, arba, taip sakant, 
tiesių patarėją, bet ir tas nie
ko negelbėjo, unijos viršūnės 
pamatė, kad gali nubalsuoti 
prieš jų norą ir atmesti kon
traktą. Lokalo sekretorius 
Geo. Margo pareiškė, kad jau 
vėlus laikas ir balsuoti nebus 
leista. Balsavimo dieną pa
skyrė rugsėjo 5 d. nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. Eiliniai 
nariai pasipiktinę tuo, nes uni
jos viršininkų skymas yra, kad 
pravaryti savo norus, tai yra, 
kad priversti juos pi’iimti vir
šininkų padarytą kontraktą.

Pagal padarytą kontraktą, 
vidaus atsakomingiems darbi
ninkams mokės po 69 centus. į 
valandą,, paprastiems darbi
ninkams po 53 ir pusę cento, 
8 valandos į dieną, 6 dienos į 
savaitę, arba 48 vai. į savai
tę. Išvežiotojams mokės po $2 
arba 
šion, 
pusę 
tojai

$?.4O į dieną ir komi- 
jie turės dirbti po 7 ir 
valandos į dieną. Išvežio- 
pradės dirbti 7 vai. ry

te. Taigi, šiemet Cleveland© 
žmonės negaus pieno anksčiau 
kaip 7 vai. iš rytmečio.

Lokalas 336 turi 1,800 na
rių, bet į paprastus suširihki- 
mus mažai lankosi. Susirinki
mai atsibūna kas antrą ir ket
virtą pirmadienį.

Nors lietuvių ir nemažai 
dirba šioj pramonėj, bet prie 
unijos nenori priklausyti, o ku
rie priklauso, tie susirinkimus 
mažai telanko. Patartina drau-

Lawrence, Mass
Darbai ii* Darbininkų Bėdos
Ayer Mill dirbtuvė dar taip 

nebuvo slekavus, kaip dabar. 
Daug darbininkų atleista iš 
darbo, o katrie dirba, tai irgi 
gaūna tik po vieną dieną ar 
dvi į savaitę. O boseliai mui
lina darbininkams ūkis, būk 
tai busią darbo už poros savai
čių. Bet pažiūrėkite, kiek jau 
savaičių praėjo, jau baigiasi 
vasara, o kaip nėr darbo, taip 
nėr.

žinoma, ne visiems bėda. 
Boseliai dirba ir “sakinėliai” 
taip pat. Bet kiti darbininkai 
atleisti ir vaikštinėja be dar
bo. Laukite gorų laikų, nes 
“sakiniai” užėmė darbininkų 
vietas.

Taip kalba darbininkams, 
kaip ateina darbo pažiūrėti. 
Vienas, darbininkas priėjęs 
prie boso prašo, kad jam duo
tų pagelbą, tai yra, kad duotų 
dirbti, nes, sako, “aš turiu 
septynius vaikus ir visi maži, 
aš nedirbu ir iš miesto neduo
da jokios pagelbos?’ Tapo už
klaustas, kodėl jam neduoda 
iš miesto pagelboš. Jis atsakė, 
kad jo moteris dirbanti Wood 
Mill dirbtuvėje 2 dienas į sa
vaitę, tuo būdu miesto admi
nistracija atsakė, kad jis ga
lįs pragyventi iš moters algos. 
Gi moteris gauna $2.42 į die
ną. Na, tai ir gyvenk devynie
se šėimyna iš $4.84 per savai
tę.

Jau laikas darbininkams su
siprasti ir neklausyti mulkinto
jų. Kas reikia daryti? Ateina 
rinkimai miesto tarybos. Ne
balsuokite už buržuazinius 
kandidatus, ale balsuokite už 
darbininkus kandidatus, bū
tent, už Kom. Partijos. Tik tie 
komuhištų kandidatai, išrinkti

i
Atsiranda kokių vaikėzų, į 

kurie pradėjo eiti per stubas ir Į 
mušti žmones, štai rugsėjo 7• 
d. vakare jie atsibaladojo ant j 
gatvės Ames ir Ohio ir pra
dėjo terorizuoti gyventoją.; 
Vaikėzai buvo apsiginklavę ir 
reikalavo pinigų. Bet tas žmo-l 
gelis pinigų neturėjo, tai chu
liganai vėl išėjo. Jiems išėjus, k0 prakalbos, ar geriau sakant, ra- 
žmogus greitai pranešė polici
jai, kuri dabar j ieško tų chuli
ganų.

HARRISON-KEARNY, N. J.
Pranešimas Harrisono ir Kearny’ės 

A.L.D.L.D. 136 
kad susirinkimas 
tadienį, tai yra 
valandą vakare.

Meldžiu draugų ir draugių, kad vi
si susirinktumėte, nes bus labai svar
bių dalykų, kutie reikės apsvarstyti. 
Todėl meldžiu nesivėluoti, o pribūti 
į laiką.

Susirinkimas turėjo įvykti pereitą 
penktadienį, bet kadanig tą pat va
karą čia arti, tai yra, Newarke, įvy-

portas, kuri išdavė drg. Abekas, ku

Bus svarstomi šie punktai: 
Kova prieš karą ir fašizmą. 
Už socialę ir bedarbės apdraudą. 
Už unijas ir ją vienybę.
Kova prieš deportaciją ir dis-

Pataisome klaidą. “Laisvė
je” buvo pranešta, kad Komu
nistų Partijos Lietuvių Frakci
jos distrikto piknikui, kuris į- 
vyko rugpjūčio 4 d. Maple 
Parke, medaus 5 svarus aukojo 
Karpavičius, o turėjo būti J. 
Kasparavičius, iš Haverhill, 
Mass.

L. K. Biuras.

Waterbury, Conn
Pranešimas Tiesiai iš Lietuvių 
Išeivijos Kongreso, įvykusio 

Kaune
Waterburio ir aplinkinių 

miestelių lietuviai darbininkai, 
15 d. rūgėjo, sekmadienio va
kare, 8 valandą, 103 Green 
St., Waterbury, Conn., įvyksta 
lįbai svarbus pranešimas per 
draugą J. Mažeiką' apie atsi
buvusį “Viso Pasaulio” Lietu
vių Išeivijos. Kongresą. Drg. 
Mažeika dalyvavo tame kon
grese. Jis rinktas atstovas nuo 
Visuotino Lietuvių Suvažiavi-' 
mo, įvykusio Clevelande 30 
birž. ir 1 d. liepos.

Draugas J. Mažeika ne tik
tai galės pranešti iš paties 
kongreso, bet jisai daug gales 
pasakyti iš Lietuvos darbinin
kų gyvenimo. Jisai matėsi su 
daugeliu Lietuvos darbininkų 
ir gal bus matęsis su jūsų bro
liais ir seserims, gyvenančiais 
Lietuvoj. Taigi, būkite visi ir 
kalbinkite savo pažįstamus 
kaimynus, ypatingai katalikus 
darbininkus. Svarbu kožnam 
darbo žmogui išgirsti kas de
dasi Lietuvoj, apie Lietuvos 
kaimiečių, ūkininkų sukilimą

BRUSSELS. — Schaubec- 
ke ir trijuose kituose Belgi
jos apskričiuose sudaryta 
socialistų ir komunistų jau
nuolių bendras frontas ko
vai prieš.karą ir fašizmą.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Tarpt. Darb. Apsigynim. ręngia šo
kius, Liet. Tautiškam Parke, 14 d. 
riigsėjo (Sept.), 8 vai. vakare. Pra-

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

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

Klauskite informacijų 
knygų vardus ir kainas; 
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS, 
111-40—-128th St.

So. Ozone Park, N. Y.

apie 
atsa-

. EASTON, PA.
Nedėlioj, rugsėjo 15 d., 1935 m. 

įvyksta konferencija-pasitarimas ben
dro veikimo penkiais punktais, nusta
tytais Visuotino Suvažiavimo Cleve- 
lande.

1.
2.
3.
4.

kriminavimą.
5. Už Lietuvos liaudies teises.
Konferencij^ šaukia Bendro Veiki

mo Komitetas. Buvo išsiuntinėta at
sišaukimai visoms organizacijoms ir 
kuopoms dalyvauti šiame pasitarime 

kimo yra kviečiamos dalyvauti tame 
svarbiame pasitarime.

Konferencija prasidės 2 vai. po 
pietų, Easton Baking Co. svetainėje.

Bendro Veikimo Komiteto Sekr.,
L. T.

(216-217)

ris tik ką sugrįžęs iš Lietuvos, Kau- •( ir jei kurios kuopos negavo atsišau-
ne atsibuvusio kongreso, tai kuopos 
susirinkimas tapo atidėtas.

Protokolų Rašt. W. Zelin.

BRIDGEPORT, CONN.
Liet. Draugijų Atstovų Prieška

rinis Komitetas rengia prakalbas del 
drg. J. S. Mažeikos, penktadienį, 13 
d. rugsėjo, 407 Lafayette St., 7:30 
vai. vakare. Kviečiam visus lietuvius 
skaitlingai dalyvauti ir išgirsti drg. 
Mažeikos raportą apie buvusį Liet. 
Išeivių Kongresą Kaune, taipgi lie
tuvių padėtį, su kuriais jis turėjo 
gerą progą susitikti.

Komitetas.
(216-217)

CLEVELAND, OHIO
Svarbus pranešimas visiems lietu

viams, 20 d. rugsėjo, Lietuvių svetai
nėje, 6835 Superior Ave., yra šau
kiamas masinis mitingas. Taipgi 
kviečiam ir lietuviškos bankos direk
torius ir depozitorius. Bus pakeltas 
klausimas, kodėl Bunža buvo išmes
tas iš savo namų per lietuvišką ban
ką.

Korespondentė.
(216-217)

BINGHAMTON, N. Y.
Herndon masinis mitingas “Chain 

gang truck” įvyks sekmadienį, 15 
d. rugsėjo. South Side Parke Con
klin Ave ir De Russey St. Pradžia 7 
vai. vakare.

Binghamtono lietuviai darbininkai 
esate kviečiami masiniai dalyvauti

MONTELLO, MASS.
L.D.S. 67 kp. susirinkimas įvyks 

ketverge, 12 d. rugsėjo, 7 vai. vak. 
Liet. Taut. Name. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim daug svarbių 
reikalų apsvarstyti, taipgi turim ap
svarstyt ir vajaus reikalą.

A. Baronas.

PHILADELPHIA, PA.
Paskutinis sezono piknikas! L.D.S. 

kuopa rengia smagų kornų pikniką, 
kuris įvyks nedėlioj, 15 d. rugsėjo, 
ant puikios Mikolaičio (Gudavičiaus) 
farmos. Vasaros ir maudynių sezo
nas jau pasibaigė, bet ant gražios 
ūkės vis dar gamtos grožybė ran
dasi. čia randasi ir Šokių svetainė 
viduryje vaisių sodo, taipgi yra visa 
eilė sėdynių ir stalų. Visi ateikite, 
ypatingai kviečiam ir biznierius da
lyvauti, nes čia yra labai didelė ūkė, 
ant gražaus kalno.

Kelrodis: Imkite karą No. 66 
Bridge-Frankford Avė., ir važiuokite 
iki City Line, iš ten būsite nuvešti į 
parką. Automobiliais važiuokite 
Frankford Ave., už tiltuko sukite po 
kairei į Kriights kelią No. 2. Tėmy- 
kite iškabas. Pradžia pikniko 10 vai. 
ryto.

Kviečia L.D.S. Kuopa 
(215-216)

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinameshe kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-H61 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
' ’ Telefonas: EVetgreen 7-1661'
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LAI S V fi Piislapis Penktas

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Iš Anglų Kalbos Verte V. Lienius.

darąs ... žmogus, kuris priima tc^kį dar- < 
bą nuo niekšų, turi būti pats toliui Jis , 
kabėjo, nežiūrėdamas į riebų žmėgųy pa- | 
skiau atsisukęs į rakandų kraujy tojus* 
užpakaly jo jis prabilo: i I

—Bet jus—jūs esate- proletarai; tokie kų> į bendra frontą? kovai prieš

ar

(Tąsa)
Kaip penktą valandą ryte pasigirdo 

pirmi žingsniai laiptais. Vyrai, drebė
dami, su ryšuliukais po pažastų žingsnia
vo dar tamsiu tarpgatviu. Iš Weddingo 
gelžkelio stoties, ankstyvus traukiniai 
pilni tylių, mieguistų darbininkų, išsiju
dino į industrinius centrus Siemensstad- 
to, Rummelsburgo ir Renickendorfo...
* SKYRIUS III.

• Kasdieninis Atsitikimas su Netikėta
Išdava

Tą patį rytą, lygiai 10-tą valandą, ma
žas riebus žmogiukas su juodu portfeliu 
po pažasčia beldė į duris numerio 3, ant 
ketvirtų lubų. Nebuvo jokio atsakymo. 
Jis subeldė smarkiau ir garsiau.

Tarpgatvio priešingoj pusėj durys pra
sivėrė apie du coliu ir per tą pravarą se
na moteris nužiūrinčiai tėmijo pribuišį 
su portfeliu.

—Ko tu nori nuo tų žmonių... ?
Mažasis žmogus atsigrįžo.
—Ar negalėtumėt man pasakyti, 

ponia Kruger yra išėjus?
Sena moteris, neatsakydama, nužiūrė

jo žmogų nuo galvos iki kojų ir piktai 
^užtrenkė duris. Jis padarė netinkamą 
pradžią. “Nemalonūs čia žmonės...”

Pribuišis atsigrįžo dar sykį link užda
rytų durų, nešvarių laiptų.

Rašomosios mašinėlės nurašyta krivū
lė su oficiale antspauda apačioj tapo pri
segta prie vieno namo sienos. Riebus 
žmogutis dar sykį smarkiai pabeldė į 
duris.

—Ponia Kruger, jei jūs pati neatida
rysite duris, būsiu priverstas spėką pa
naudoti, išlaužti spyną,—šaukė visa ger
kle pro rakto skylutę.

Namo viduj pravirko kūdikis. Pasigir
do kur tai girgždėjimas atidaromų du
rų ir kaž kas lipo laiptais. Tai buvo 
darbininkas, kuris išėjęs užmatė riebų 
žmogutį.

—Ho, ho... tai tu! Netrukšmauk čia 
ftaip labai, mano moteris yra serganti!— 
tafre jis šiurkščiu tonu ir vėl dingo.

Po to pribuišis girdėjo, kaip jis nubė
go per kiemą.

Riebus žmogutis atsidūrė labai nejau
kioj padėtyj. Kad kaip nors būtų gali
ma įeiti vidun nevartojus spėkos! Atro
dė pavojinga išlaužti duris. Gerasis die
ve! esąs valdžios tarnautojas ir privalo 
daryti, kas paliepta! Pasitaisė savo 
portfelį ir pakelį, kuriame buvo jo pus
ryčiai, ir kuris jo pačios visuomet rūpes
tingai buvo suvyniotas, idant popieros 
netaptų suteptos.

—Klausyk, ponia Kruger, atidarykite 
duris, aš pažiūrėsiu, kas galima padary
ti! — jis kalbėjo atsargiau per rakto 
skylutę.

Ir kuomet jis negirdėjo iš vidaus jokio 
garso, durys staiga tapo atidarytos tokiu 

Smarkumu, kad jis pašoko atgal iš savo 
pasilenkusios pozicijos labai nusigandęs.

—Ko tu nori?... Nešdinkis iš čia... 
Jei nori, atsivesk ir policiją!

Siaurame nejaukiame tarpdury j, su 
rudu skarmalu suvyniotu kūdikiu ant 
rankos, stovėjo jauna moteris. Iš bai
mės ji krykštavo tokiu skaudžiu balsu, 
kad galima buvo girdėti gana tolokai.

“Na! aš jau žinau gerai jos tipą,” pa
manė riebus žmogutis. Ir kuomet per- 

• sitikrino, kad moteris tik viena namuo
se, greitai atgavo savo autoritetu. Sku
biai įkišo koją tarp durų ir sienos ir sa
vo lašiniais nustūmė sunykusią moterėlę

neturiu daug laiko,.”
Išdeklamavęs, apsisuko, nekreipdamas 

daugiau atydos į moterį ir paspyrė į du
ris vienintelio kambariu gyvenamo na
mo. Ten nebuvo daug ko kraustyti! Tai 
yra nuostabu, vaizdavosi sau riebus 
žmogutis, kuomet jis žvalgėsi aplinkui po 
tuščią kambarį, kad šie namai išrodo vi
dutiniai gerai iš lauko pusės. Niekas ne
galėtų įsivaizdinti, kad čia būtų tokis 
skurdas. Šie žmonės neturi nei lovos! 
Tik vaikai, ir valgyti nieko nėra.

Tylus dejavimas atkreipė jo atydą. Vi
dury kambario, ant seno matraso • ant 
grindų, gulėjo mažytė šviesiaplaukė mer
gaitė, suklostyta sena lovos užklode. Iš
lindę žandikauliai iš jos įkritusio, be
spalvio veido sudarė keistą, nenatūralų 
efektą. Iš jos plonučio, veik bekūnio 
kakliuko, gerklės kaulas buvo aiškiai iš
sikišęs po bekraujės odos.

—Baisu, kad tokis sutvėrimas dar gali 
gyventi, — murmėjo riebusis žmogus, iš- 
mėtinėjančiai kratydamas galvą. Jis bu
vo nemaloniai užgautas. Oh, kokis skur
das !

Jis nužingsniavo linkui langė, kad pa
šaukus jo rakandų kraustyto  jus iš apa
čios. Jis norėjo apsidirbti su evikcija 
kiek galint greičiau. Atidarė jis langą 
ir išsilenkė.

—Po paralių, kas gi pasidarė?
Su nusistebėjimu jis pamatė, kad kie

mo išvaizda persimainė. Pirma jis bu
vo tuščias; dabar pilnas sujudusių mo
terų, kurios karštai kalbėjo į jo pagel- 
bininkus. Tie joms daug nesipriešino. 
Nekurios moterys saugojo langą ir už
matė jo iškištą galvą.

—Tai tas vyras!
Šimtai veidų atsikreipė į jį.
—Šalin su ta kiaule... Eik šalin 

lango. 
kas!..

—Jis turėtų gėdytis atlikinėti tokius 
darbus!

Nusigandęs jis atšoko nuo lango. Ge
rasis dieve! visas namas buvo sukilęs!... 
Ką tie žmonės norėjo nuo jo? Gal būtų 
buvę geriau, jeigu jis būtų atsivedęs ir 
policistą,—ot, ką aš gaunu už savo gerą 
būdą!

Jis žvalgėsi aplinkui su abejone. Ser
gantis kūdikis prie jo kojų vis dar tyliai 
dejavo; veikiausiai turėjo didelį karštį; 
o gal veik be sąmonės...

—Išmesti padlą laukan!
Jis smarkiai pašoko ir, išgirdęs labai 

arti moterų balsus, jų riksmą, bejėgiai

nuo
kraugerys-kankintojas... šeš-

kaip ir mes. Jie duoda jums kelius cen
tus ir paverčia jus į priešus jūsų pačių 
klasės. Pasižiūrėkite aplinkui, draugai. 

(Daugiau bus)'

PITTSBURGH^IR APIEUNKES ŽINIOS
APLA Centro Rengiamas Šokis 

su Programa

Subatoj, rugsėjo 14, Lietu
vių svetainėj, 1322 Reedsdale 
St., N. S., įvyksta Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoj I 
Centro Komiteto rengiamas ( 
šokis. Pradžia 8 vai. vakare., 
Įžanga išankstę 20 centų, prie 
durų 25 centai.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Šokiams gera muzika, taipgi 
bus muzikalė programa.
Konferencija Gynimui Hern

don ir Kitų Politinių Kalinių

Subatoj, rugsėjo 14, Walton 
svetainėj, 220 Stanwix St., į- 
vyksta labai svarbi konferen
cija, kurią šaukia Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
gynimui Angelo Herndon ir 
kitų politinių kalinių. Prasidės 
lygiai 2 vai. po pietų.

Visos draugijos kviečiamos 
šioj konferencijoj dalyvauti. 
Kurios neturės išrinktų dele
gatų, tai gali tų valdybos da-; 
lyvauti. Padarykime konferen
ciją skaitlingą. Visi bendrai 

’ ginkime savo klasės darbuoto
jus, patekusius į kalėjimus de
ki mūsų reikalų. Visi bendrai 
reikalaukime paliuosuoti An
gelo Herndon, Tom Mooney, 
Billings, Krumbein ir šimtus 
kitų.
Jaunuoliai Gražiai Pasirodė

LDS jaunuolių kuopos pik
nikas, rugsėjo 8, buvo sėkmin
gas. Buvo nemažaj jaunimo, 
taipgi ir “senių.” Visi gražiai 
linksminosi. Kuopai liks gra
žaus pelno.

Taipgi buvo padaryti lai
mėjimai “Daily jWorkerio” 
naudai — liko' $1100 pelno. 
Jaunuoliai pradeda smarkiau 
veikti. Dabar turi nemažą iž
dą, todėl ir aukomis galės pa
sirodyti. Girdėjau, jie rengia
si prie “halloween” maskara
dų šokio.
Kas Remia “Daily Workerj”

Draugas Geo. Urbonas rašo, 
kad Braddokas; East Pitts
burgh ir Wilmerdingas jau su-

Northsidiečiai jau sukėlė virš 
$6.0(. Taipgi 
87 kp. “card 
29. Manoma 
padaryti.

Bei; ką daro kitos kolonijos? 
Kensington pasižadėjo 

;i bent $10.00. žadėjo

išlaikė 16 metų klasių kovos 
kvotimą? Į tai galima atsaky
ti labai trumpai. Komunistų 
eilėse turime ne pakankamai 
lietuvių darbininkų. Daugelis 
tų, kurie turėtų būti K. P. ei-

rengia ALDLD
party” rugsėjo
gražaus pelno lese, laikosi’ už jos sienų.

karą ir fašizmą? Kiek lietu
vių pasiliko K. P. eiHese?' Ar

Niekada pirmiau nebuvo 
reikalo visiems darbininkams 
sudaryti bendrą frontą ir ko
voti, prieš karą ir fašizmą kaip 
dabar. Tad kviečiame darbi
ninkus ir profesionalus daly
vauti rugs. T3 d. Olympia 
Arena, Broad ir Bainbridge 
Sts., 8 vai. vakare. Taipgi 
kviečiame įstoti į K. P.

j Lietuvių Frakcijos Sekr.

susirietė. Gal jie mes akmenimis? Kad' !;e!ę pasižadėtą kvotą $10,

—Ponia Kruger, turiu pareikšti, kad 
jūs neprivalote užsitraukt ant savęs kal
tę priešinimusi valdžios autoritetui.
# Nepaisant, kad moteris- buvo veik ne
sava iš sujudimo ir nei žodžio negirdėjo, 
ką jis sakė, nelaukdamas, jis deklamavo 
jau oficialę formulą: “Kadangi, nežiū
rint atkartotinų reikalavimų, jūs neuž
mokėjote užvilktą mokestį už rendą, su
moje 47 markių, ir kadangi Biednųjų 
Teisių raštinė atsisako mokėti už rendą, 
pridedant ir savaitinę pašalpą 8 markių, 
skirtą jums, yra jums įsakoma išsikraus
tyti iš šio namo kaip 10- vai. iš ryto. Ka
dangi jūs neišpildote tą reikalavimą, ma
no pareiga yra išpildyti evikcijos įsa
kymą prieš jus. Surinkite visus daiktus 
tuojaus. Ten apačioj yra vežimas nuve

dimui jūsų rakandų į Werkhouse. Aš

tik jis išsisuktų iš to. Bet dabar jam 
buvo nebegalima pereiti per minią. Jis 
išgirdo žingsnius, ateinančius laiptais.

—Jie ateina! — jis sau šnibždėjo.
Žingsniai artinosi. Daugelis grąsinan- 

čių, stumiančių žingsnių. Koridoriukyj, 
kur stovėjo verkianti moteris su savo 
kūdikiu, pasigirdo vyriškas balsas:

—Nieko tokio, ponia Kruger, nebijok. 
Tiktai perleisk mus.

Durys tapo atidarytos. Riebusis žmo
giukas drebėdamas stovėjo ties langu, 
įsikabinęs į savo portfelį. Jo trumpas, 
minkštas kaklas buvo sutinęs, jo gyslos 
išsivertę, lyg raudoni kaspinai, ir jo bur
na visai atdara nuo didelio sujudimo.

Prieš jį atsistojo plačių pečių darbinin
kas, apie trisdešimt metų amžiaus, bet 
jau su žilstančiais plaukais. Darbinin
kas pasilenkė ant sergančios mergaitės. 
Kažin kas lyg sujudo jo ramiame, be iš
raiškos veide. Jo plonos lūpos susispau
dė. Trys rakandų kr austyto j ai įėjo su 
juo kambarin.

Kas tokio ramiame darbininko veide 
lyg nuramino riebų žmogų. Tai buvo 
jų vadas; aišku, jis čia buvo autoritetas. 
Lengvai nusilenkdamas valdžios funkci
onierius padarė žingsnį linkui jo.

—Bendovski yra mano pavardė... 
Bendovski,—jis atkartojo mandagiai. — 
Tik paklausyk manęs, pone... Man la
bai gaila ir aš pats esu sujudintas... 
ypačiai pamačius šitą kūdikį... net... 
baisu.;.. Kokiuose laikuose mes dabar 
gyvename! Bet leiskite man jus įtikinr 
ti, kad aš neturiu kitokios išeities.—Jis 
graibėsi bejėgiai apie portfelį ir ištrau
kė mašihuke prirašytą popiergalį.

Darbininkas jį perkirto greitu rankos 
numojimu. — Labai gerai... tu žinai ką

bet dar darbuojasi sukėlimui 
mažiausia $5.00. Jie taipgi ski
ria aukų “Laisvei” ir Vilniai.”

Tai pagirtinas tų draugų 
darbas. Jie duoda gerą pavyz
dį visoms kitoms kolonijoms.

' New 
! šukei 
' darbuotis mckeesrokiečiai, so-
kiečiai, Washington© draugai. 
Laukiame darbais pasirodant.

Atsiminkite, draugai ir drau
gės, kad mums reikia sukelti 
.mažiausia $75.00 delei “Dai
ly W 
siems
ta sukėlus. Matote, wilmerdin-v y

giečia 
dirba.
taip pat padirbėti?
Politikieriai Pešasi už Vietas

Rep
partijose eina didelės varžyti
nės už valdiškas vietas. Mat 
artinasi “primary” balsavimai, 
tai abejų partijų net po kelis 
kandidatus skverbiasi į vieną 
vietą.

Sup 
lo dar 
bo žm< 
iki rin 
jau visai kitaip kalba.

Maž
ganizacija čia surengė prakal
bas ir pakvietė įvairių partijų 
kandidatus kalbėti. Republiko- 
nų ir demokratų kandidatai 
prašo juos remti, tai jie numuš 
taksus, duos daugiau darbų ir 
1.1, ir 1.1. Komunistų Partijos 
atstovas tuojaus juos numas- 
kavo j 
politik:
kaily, po rinkimų jie nieko ne
duos i 
tarnau
Komunistų Partija nieko neža
da duoti. Jinai taktai kviečia 
visus darbininkus bendrai ko
voti ir 
galima

“Priinary
munistų Partija nedalyvauja. 
Galutinuose rinkimuose jinai 
turės savo kandidatus. Dabar 
eina rinkimai, piliečių parašų. 
Todėl visiems reikia pagelbėti, 
kad pakankamą skaičių para
šų surinkus. Taipgi turime su
kelti ir

Tiktai 
teisingai gina darbininkų rei
kalus. Remkime ją visais gali
mais būdais.

orker.” Todėl tenka vi- 
pasidarbuoti, kad tą kvo-

i .mažai kalba,, bet daug 
, Kodėl kitiems negalima

ublikonų ir demokratų

rantama, prižadų be ga- 
g. Pasirodo jie net dar
omų geriausi prieteliai 
kimų, bet po rinkimų

ųjų namų savininkų or-

aręikšdamas, kad tie 
eriai tiktai vilkai avies

r negafi duoti, nes jie 
a didiesiems turčiams.

tik per kovą kas nors 
laimėti.

rinkimuose Ko-

finansinės paramos.
Komunistų Partija

Reporteris.

PHILADELPHl JOS ŽINIOS
Komunistų Partijos 16 Met. 

Sukaktuves

Rugs. 13 d. Olympia Are
na, Broad ir Bainbridge gat
vių, 8 vai. vakare, bus paminė
jimas Komunistų Partijos 16 
metų sukaktuvių.

Amerikos Komunistų Partija 
gimė audrose klasių kovų. Ji 
gimė tik užsibaigus pasaulinei 
skerdynei. Tuo laiku purtė 
revoliucinės bangos veik visą 
Europą. Caristiniąi-kaizeri- 
niai sostai lūžo-virto, Amerikos 
darbininkai ir buvo įsupti į re
voliucines bangas, kovoti prieš 
išnaudotojus, kaip tai, plieno 
darbininkų streikas, angliaka
sių streikas, ir kitų industrijų' 
kovos. Tie generaliai streikai; 
gana smarkiai purtė Amerikos 
plutokratus.

Pabaigoje 1919 metų kairy- 
’sis socialistų sparnas pasitraut- 
kė nuo Socialistų Partijose ir 
suorganizavo K. P. Po kelių; 
mėnesių gyvavimo K. P., par 
baigoj1 gruodžio 1919 ir prar- 
džioj sausio 1920 m. valdan
čioji- klasė puolėsi ant komu
nistų visu įnirtimu, daužė'jųi 
įstaigas, areštavo darbininkus^

tūkstančiais ir grūdo į kalėj i- 
Valdančioji ‘klasė manė, 

sunaikins komunistų

daugiau išnaudoti dar- 
Bet tas jai nepavy-

mus. 
kad ji 
veikimą, ir kad ji galės liuo- 
sai dar
bininkuš.
ko. Dalinai, tiesa, supara-liža- 
,vo tam tikram laikui veikimą, 
bet visai jo nesunaikino ir ne
galėjo sunaikinti. Nėra tokios 
spėkos, kuri galėtų sunaikinti 
revoliucinį judėjimą.

Tad nesigilinant ( į praeitį 
daug, ręikia pasakyti keletas 
žodžių apie dabartį, šiandie
ną K. P. stovi kur kas tvir
čiau, negu 1919 metais. Jos 
spėka auga, jos armija auga. 
Ji daugiau ginkluojasi mark
sizmo-leninizmo mokslu ir mor 
bilizuoja darbo minias kasdie
ninei. kovai: pries' išnaudotojus 
ir už galutiną darbininkų ga
lią, už Sovietinę Ameriką. Ji 
jau vadovauja Amerikos, dar* 
bininkus kovoms. Ji mobilizuo
ją ir lekrutuoja naujus karei
vius į revoliucines eiles.

Bet ką mes, lietuviai, veikia
me, ypatingai Philadelphijoj ?' 
Kiek, mes prisidedame prie 
rpobilizavimo lietuvių darbinin- i

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

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

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

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

Ką daryti, kada apsidegini ar apsišutini?
Kaip sulaikyti, kada iš nosies teka, kraujas? 
Kaip pačiam gydytis užgavimą ar sumušimą? 
Kaip gelbėtis išsinarinus ar nulūžus kauhii? 
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, prigčru- 
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 
ronuotus.

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. MEZARA
' 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 pakeitimų pilietybės įstatymų?
Knygutė patogi, nešiotis kišeniuje, kaina 25c;, šį mėnesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUOJAUS.

Kodėl Turės įvykti Komunizmas
Apie komunizmą dabar kalba valdininkai, armijų 

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

. 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 S. Kneižis
Siūlo krikščionybę kaipo išsigelbėjimui žmonijos iš 

nelaimių. O drg. Bimba, remdamasis Markso-Lenino 
? mokslu-, paraše 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.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street) Brooklyn) N.. Y.
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Brooklyno ir Apielinkės Lietuvių 

Konferencijos Tariniai
Konferencija įvyko 8 d. rug*’] veikti visais klausimais, kokie 

sėjo, 10:30 vai. ryto, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo svetinėj, 
80 Union Avė., Brooklyne. 
Konferencijos šaukimo sekre
torius d. D. M. šolomskas ati
darė konferenciją ir paprašė 
mandatų peržiūrėjimo komisi- 
jon dd. S. Petkienę, J. Kovą 
ir J. Kartoną.

Tvarkos vedėju išrinktas 
J. Siurba, sekretorium d. 
Kuraitis.

Pakol mandatus tvarkė, 
D. M. šolomskas išdavė rapor
tą, kaip rengtasi prie šios kon
ferencijos, kiek buvo • kviesta 
organizacijų, draugysčių bei 
kliubų. Taipgi plačiai atžy
mėjo pasaulinę padėtį, kad vi
sos kapitalistinės šalys nori 
įvesti fašizmą ir rengiasi ka
rui, kuris grasina visai darbo 
žmonių klasei.

Jis padarė išvadą, kad dar
bo žmonės organizuotai gali 
sustabdyti karo pragarą ir at
remti fašizmą ir kad tuo tiks
lu buvo šaukiamas Visuotinas 
Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimas Clevelande. Suvažiavi
mas pasisakė kovoti prieš ka
rą ii* fašizmą; už bedarbių pa
šalpą ir socialę apdraudą li
goje ir senatvėje; už lietuvių 
darbininkų organizavimą į uni-: ohan, Aaron L. Jacoby, Aaron 
jas ir unijų vienybę; už atei
vių teisių gynimą ir prieš de
portacijas; už pagelbą Lietu
vos liaudžiai išgavime susirin
kimų, spaudos ir žodžio lais
vės.

Tame suvažiavime išrinko 
nacionalį veikimo komitetą. 
Susirišimui veikime sū .HHęib- 
naliu veikiančiu komitetu ir 
vedimui darbo tarpe lietuvių 1 
miestuose ir miesteliuose yra 
šaukiamos konferencijos, kaip 
mes turime šiandien Brookly
ne, sakė, d. šolomskas. Po ke
lių klausimų ir mažų diskusi
jų d. šolomsko raportas priim
tas.

Mandatų komisija pranešė, 
kad dalyvauja 45 delegatai 
nuo 22 organizacijų, pašalpi- 
nių draugijų ir kliubų. Konfe
rencija priėrfiė dienotvarkyje 
pažymėtus punktus. j

Nutarta įsteigti pastovų ko-' 
mitetą, kuris bus žinoma, po 
yardu Brook yno .r Apielinkės nįų nutarg tag svarbias disku.

d.

d.

iškyla darbininkų gyvenime: 
šaukti konferencijas 
diskusijas ir kviesti j jas visų 
lietuviškų laikraščių redakto
rius. Žodžiu sakant, visą vei
kimo aparatą sukti ta vaga, 
kur neštų naudą darbo žmo
nių klasei, smulkiems biznie
riams ir inteligentijai.

Pranešta, kad greitu laiku 
gausime brošiūrėlę iš Vis. Liet, 
Darb. Suvažiavimo, Clevelan-

rengti

de. Brošiūrėlėj /bus aprašyta 
suvažiavimo eig^ ir sužymėti 
visi tarimai, už kuriuos mes 
vėsime kovą prieš kapitalisti
nę klasę ir kviesime talkon 
visus lietuvius, neskiriant pro
fesijos, amato, nei įsitikinimų.

Komitetas turės pirmą po 
konferencijos susirinkimą šį 
sekmadienį, 15 rugsėjo, 10 v. 
ryto, “Laisves” svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Visi 
būkite.
< fee j e, d. V. Kėršulisi paaū- 
kavo^Bfoęklyno i|* Apielinkės 
Lietuvių Veikimo Komitetui 
$1. Varde komiteto tariu ačiū.

Konferencijos ŠekiL
G. Kuraitis.

Dresmeikeriy Stapičius

............. .... ......................... ■■■■-.................... ............. ■ ................ . ■■ ■ — ----------------------------------- - ■

Perspėjimas Williamsburg© Liet Piliečiams
17 dieną rugsėjo (Septem-į Amerikos Lietuvių . Piliečių 

ber) atsibus primary rinkimai Kliubo nariai yra ne vienodo / • • • V • 1 • • • —(nominacijos).
Williamsburge yra 

Amerikos Lietuvių 
Kliubas, 80 Union Avė. 
kliubo nariais didelėj didžiu
moj yra darbininkai, bet pri
klauso biznierių ir profesio
nalų.

Ant šio kliubo namo yra iš
kabinta didelė demokratų par
tijos iškaba, kurios viršuje sa
koma, būk šis kliubas ųžgyrė 
demokratų partijos kandidatus 
Peter J. Branchalo, John H. 
Harman, William F. X. Ge-

didelis 
Piliečių 

. šio

F. Golstein ir M. J. Galan- 
drillo į county (apskričio) 12 
ir 16-tų rinkimų distriktų vie
tas.

. ) . l t!

Jokio Amerikos Lietuvių pi
liečių Kliubas južgyrimo neda
vė demokratų partijos, kandi
datams, nes tas niekados nebu
vo kliubo susirinkime* svarsty
ta. Ši demokratų iškaba yra jų 
tikslus demagogiškas * suvę-

v • cių.

Diskusijos Kominterno 
Klausimais Atidėtos 

Kitam Ketvergui
Pereitą pirmadienį lietus pa

kenkė diskusijoms apie Komu- 
inistų Internacionalo paskutinio 
Kongreso tarimus; ir patys su-

Trečiadienį International 
Ladies Garment Workers Uni
ja iššaukė į stapičių 100,000 
moteriškų drabužių siuvėjų. 
Sulaikyta darbas 2 :30 po piet 
ir darbininkus šaukė į Madi
son Sq. Garden masinį mitin
gą, kad tuomi priminti bo
sam- savo spėką rengiantis prie 
atnaujinimo sutarties, kuri už
sibaigia, sausio 31, 1936 m.

{ » ’ 'i ’ . • t ' t ’

> Mitinge dalyvavo ir Ladies 
Apparel Shipping Clerks’ Uni-j 
ja, nors unija nėra dalis ILG 
WU. Dar nežinia, kaip šis 
mitingas atsiliepė apie pasta
rosios unijos karžygiškai ve- 
dama streiką.

Mūsų Susirinkimai
ALDLD 1 kuopos Nariams

Am. Liet. Darb. Literatūro: 
Draugijos 1 kuopos susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, 12 
rugsėjo, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėje, 419 Lorimei 
St.

Šiame susirinkime gausime 
ALDLD jubilėjinę brošiūrų 
“Kelias į Šviesą”. Taipgi reiks 
prisirengt prie kuopos 20 me
tų sukaktuvių bankieto, kuris 
bus 22 rugsėjo. Turintieji Liet, 
politkalinių šelpimui štampų 
knygutes malonėkite sugrąžin-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

MMMW»WIWIVIW»WWIIUIIVHWWIWMMMWIWIWIW«WIM.

Notary Public Tel STagg 2-5043

5 
S MATHEW P. BALLAS

H

politinio nusistatymo. Klasiniai 
i darbininkai stoja 

už Komunistų Partijos kandi
datus, kiti už Socialistų Parti
jos, treti už demokratus, ket
virti už repųblikonus, o dar 
kiti visai . nepritaria jokiai 
partijai.

Todėl Williamsburgo lietu
viai darbininkai, nemanykite, 
kad kliubas užgyrė demokratų 
politikierius, kurie nieko dar
bininkams nedavė ir neduos, 
kurie yra kapitalistų partijos 
kandidatai. Nei vienas darbi
ninkas neprivalo atiduoti savo 
balsus už demokratus ar ki
tas kapitalistines partijas.

Mano supratimu, ateityje 
kliubo nariai neturėtų pavėlin
ti demokratų, partijos apgavin- 
giems politikieriams naudoti 
kliubo vardą piliečių apgavi
mui, r Jeigu tie politikieriai 
pasigamino tokią iškabą be 
kliubo narių žiĮhfūs, tai lai pa-1 
$ijkąĮrina ant savo .kamino, bet 
flę ant RJiųbo nar^ų centais iš
būdavote namo. ,, «. . .
r, . ALPK Narys.
< ■ i" f ■■■■„ ......................- irirrs

Piliečių Kliubas Rengs Balių
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubas rengs balių šeštadienį, 
5 d. spalių, savo name, 80 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Visos organizacijos prašomos 
nerengti nieko tą dieną, bet 
dalyvauti šiame baliuje.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Charles Kašėta, 44 metų, 

409 Ilewes St., mirė rugsėjo 9 , 
d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos rugsėjo 12 d., Holey Se-' 
pulchre kapinėse, East Oran
ge, N. J.

Laidotuvių apeigom rūpina- ( 
si graborius J. Garšva. Į

LD.S. 3-čio Apskričio
Delegatams

i. * ’ . ; i. I t I . • •

iCHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

. K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

S

(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

s <

n ’
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Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems
Saukite dieną ar nakt]

g 423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ROBERT LIPTON

Ti
<

<p
Painters and Carpenters

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

Ai BALČIŪNAS
Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

<f>

<♦)

Dovanos

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Lietuvių Veikimo Komitetas. 
Apkalbėta būsimo kom. vei
kimas. Konferencijoj praves
ta nuomonė, kad be perstoji- 
mo būtų kviečiama lietuvių Hg 
draugystės, kliubai ir visokios į, 
organizacijos visų sriovių ir 
įsitikinimų. Į komitetą nutar
ta rinkti nuo didesnių drau
gysčių po 2, o nuo mažesnių 
draugysčių ir kuopų po 1 at
stovą.

.lės laisvai išreikšti savo nuo- 
Į komitetą išrinkti sekami ^jOnęS įękiais klausimais; , , 

draugai: A. Balčiūnas, nuo bendras frontą^ ‘ reiškia,, 
fiv. Jurgio Draugystės^- J. Bui-, žmOnes, stodami į jį, turė- 
vydas, nuo L. A. Piliečių Kliu- pasitraukt iš parapijų, So- 
bo; J. Nalivaika, nuo Amalga- ciaĮjstų> Partijos bei kitų orga- 
meitų Unijos 54 Lokalo; W. nizacijų,—ar ne?
Kūlikas, nuo $o. Brooklyno I gali darbininkai, prade- 
ALDLD kuopos; V. Pranaitie- dant nuo katalikų ir baigiant 
nė, nuo LDS 1 kp.; A. Murei- į komunistais, visi išvien kovot 

prieš gręsiantį karą ir fašizmą, 
už demokratines laisves ir už 
kasdieninius savo reikalus?

Kaip galėtų įvairių sriovių 
d a r b i n inkai, inteligentai ir 
smulkieji .biznieriai padėt Lie
tuvos liaudžiai atgriebti bent 
kiek laisvės?

Kur link dabar dis skloka- 
opozicija «po Komunistų Inter
nacionalo paskutinio Kongreso?

Bus ir daugiau klausimų, ku
riais visi susirinkę galės pasa
kyt savo nuomgpę.

Įžanga veltuj; 
Visus kviečia,

Lietuvių Komunistų Frakcija.

sijas atidėti kitai dienai. Dis
kusijų mitingas dabar, todėl, 
ruošiamas ateinančiam ketvir
tadieniui, rugsėjo-September

L, “Laisvės” svetainėj, 7:30 
vai. vakare.

Įvedamąjį diskusijom žodį 
pasakys drg. A. Bimba, “Lais
vės” redaktorius. w . .

Tautininkai, katalikėj, so
cialistai ir sklokininkai, visi gar

Ar bendras frontą? ‘ reiškia,

Draugės ir draugai, katrie 
esat išrinkti delegatais į Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 3-čio Apskričio konferen
ciją, kuri įvyks rugsėjo 15 d., 
11 vai. ryto, .180 New York 
Ave., Newarke, yisi pribūkite. 
Nei vienas nepąsilikit namie, 
ątvažiuokit į šią svarbią kon
ferenciją ir kiekvienas dele
gatas turėkit naujų sumanymų 
LDS labui. Jei kurios kuopos 
neišrinkote delegatų, tai kuo
pų komitetai pasirūpinkit kuo 
greičiausiai paskirti delegatus. 
Jaunuolių kuopos taipo pat 

.pasirūpinkite pasiųsti delęga- 
^tiisį nes si kohferericija bus 
viena iš svarbiausių.

Draugiškai* LDS 3-čio Apsk. 
Pirminihkas. A. Skairus.
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Lehmanas Reikalauja Tirti'' 
Pareiškimus Bremeno Byloj

<!>

<!>321<!

512
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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 

padidinu to- 
ko- 

pageidauja- 
Taipgi at- 

įvai-

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $1Q.OO ir augštyn.

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

<♦>

<!>

<f>

<t>

<♦>

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

WILLIAMSBURG^E:
252 Berry St., Brooklyn, N.Y.

arei Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

d)

<♦'

<P

<♦>

T

ir 
kio dydžio, 
kio
ma.
maliavoju 
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parSm, krikžtynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

________Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.
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ka, nuo ALDLD 1 kp.; N. Pa
kalniškis, nuo Aido Choro; G. 
Kuraitis, nuo APLA 22 kp.; 
K. Levanas ,nuo TDA. 17 kp.
. Iš kolonijų: S. Brusokas, 

jiuo E. New Yorko LDS kuo
pos; S. Petkienė, nuo Great 
Necko LDS kp.; S. Ruzgis, iš 
Cliffside, N. J.; J. Jurkevičius, 
iš Bayonne, N. J.; Šulcas, iš 
Jersey City, N. J.; L Sabaliau
skas, iš Yonkers, N.‘ Y.; K. 
Tiškus, iš Great Neck, N. Y.; 
P. Mingila, iš New Yorko 
miesto. Komitetas susideda iš 
17 draugų.

Nutarta įgalioti komitetą

Valstybės sekretoriaus Hull 
įsakymu, N. Y. valstijos guber
natorius pareikalavo tirti tei
sėjo Louis B. Brodsky pareiš
kimus Bremeno demonstracijos 
dalyvių jūreivių byloje, kurio
je jis atsisakė nuteisti dalyvius 
pareikšdamas, kad nazių svas
tika yra “juoda piratizmo vė
liava.”

LaGuardia, užklaustas, ką jis 
mano apie tą incidentą, nesmer
kė teisėjo. “Aš neturiu tam 
galios,” sakė majoras, “Aš ga
liu paskirti, tai viskas.” Klau
siamas reporterio išsireikšti 
apie teisėjo nurponę, jis nuo
bodžiai atsakė: “Aš turiu įva- 
lias savo bėdų.’* • ' t

SOVIETU SALDAINIAI
TUOJAU UŽSISAKYKITE P

SOVIETŲ SALD^
PADARYTOS IŠ VAISIU

Kaina nuo 35c iki 4
•

Už tą kainą draugijos parduod 
' svarą ar mažiau. Gi draugijorr 

žiau kaip 5 svarus, kaina dauj 
rengimuose galima ant saldaini

ĮRENGIMAMS

JNIŲ
R MEDAUS

0c Svaras

a perkantiem po 
i perkant, nema- 
f žemesnė ir pa- 
ų gerai uždirbti.

Del platesnių informacijų

“LAISVĖS” ADMINISI

427 Lorimer Street B

treipkites:

RACIJA 

rooklyn, N. Y.

į

* Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius ‘ 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Uiiion Avenue 

.Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumal, 
Odos Išbėrimą!, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK __
iki 8 P. M. 
iki 3 P. M. 
LIETUVIŠKAI t

Valandos—9 A. M. 
O sekmadieniais 9

MES KALBAME




