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KRISLAI
Kanuolių Pašaras. 
Jaunuolių švietimas. 
“Gyveninio Veidrodis.” 
Gešeftas Tęsiamas. 
Boikotuotojai.
Fašistai ir Seimai. 
“Smegenų” Darbininkai.

Rašo S. Brooklynietis.

Išnaudotojų patriotizmo pri
pumpuoti, nepatyrę jaunuoliai ! 
yra pirmas kanuolių pašaras 
imperialistiniam karui.

Sunku būtų Amerikos kapi
talistams vėl pasiųst frontan 
darbininkus ir farmerius, kurie 
dalyvavo pereitoj pasaulinėj žu- 
dynėj. Jų viltis irgi yra jaunuo
liai.

Tatai primena ir jaunuolis 
drg. Vytautas Zablackas perei
tame “Laisvės” numeryje, ra
gindamas susirūpint mokyklo
mis delei klasinio jaunuolių per- . 
auklėjimo prieš kapitalizmą ir ‘ 
jo karus.
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Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Sovietai Stoja UŽ Amerikafaipgi Prj“ R*Ia«ja Valdžios Ne-
J IVinoonlinm K orą r Icicf Koevkli! Mroilrn

Bendrus Žingsnius 
Karo Sulaikymui

MUSSOLINI KARIAUS 
KAD IR SU VISAIS?

GENEVA. — Pagal Unit
ed Press pranešimą, Sovie
tų Sąjungos atstovas Litvi
nov pakartojo, kad Sovietai į 

retų gaut pasekėjų iš lietuviš- rems ket kokius bendrus: 
kai-amerikinio jaunimo tarpo. į Tautų Lygos veiksmus, rei- 

Kas gi užims senųjų veikėjų kalingus stabdymui Italijos 
vietas lietuvių darbininkų ju-'nuo karo prieš Ethiopiją. 
dėjime, jei ne tokie jaunuoliai?

čiagimis V. Zablackas mini, 
mą straipsnį parašė lietuviškai 
ir gana gerai. Tas pavyzdys tu-

Holandijos, Švedijos ir Bel- 
i „m- „ x-, gijos atstovai taipgi prita-New Yorko Times tik . , ■> . & r • -... , • - _ iria tokiem veiksmam pries46-me savo puslapyje isspaus-' .... . L .

dino žinutę, kad Minneapolyj 1 Italijos, kai O planus, kaij) 
policija, užpuolus streiko pikie-1 kad reikalavo Anglijos už- 
tininkus, du asmenis nušovė k sienių 
kelis desėtkus sužeidė. Tame 
pat numeryj “Times” pašven
čia špaltų špaltas fašisto sena
toriaus H. Longo laidotuvėm ir 
rašymams apie vienos aktorės 
nušovimą po girtos puotos pas 
turčių. Fašisto Hearsto

reikalų ‘ ministeris 
Hoare, kalbėdamas Tautų 
Lygos Taryboj.

ROMA. — Iš čia New 
Yorko “' 
dentas praneša, kąd Musso-1 i • • • • 1 • riANew'hm nepaisys jokių Tautų

Mussolinio Karą?

Sukilę Meksikos Studentai 
Užvaldė Seną Universitetą

Trys šimtai studentų už
ėmė universitetą, kad pri
verst Meksikos preziden
tą L. Cardenasą įvest 
daugiau laisvės toj įstai
goj ir paskirt daugiau pi
nigų universitetui, kuris 
stovi ant bankroto kran
to, Studentai plytomis ir 
akmenimis atmuša visus 
“tvarkdarius.” Tas uni
versitetas buvo įsteigtas 
dar 1557 metais.

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų užsienių rei
kalų ministeris Cordell Hull 

I priminė Italijai ir Ethiopi- 
i jai, kad jos turėtų ramiai 
(išspręst savo kivirčą pagal 
ĮKelloggo-Briando nekaria- 
Ivimo sutartį, kurią pasira-j 
■še ir tos dvi šalys. Hull 
taipgi numato., kad iš karo 
vienur gali išsivystyt karas 
kitur. Todėl, sako, taikos 
palaikymas turi būt visų ša
lių rūpesnis. Jis, todėl, ra
gina sušaukt konferenciją 
visų tą sutartį priėmusių 
šalių ir paskelbt nesitaikan- 
tį užpuoliką kriminalistu.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Times” korespon-1 Huey Longo Laidotuvėse
’onočo Ir ori IVTiiacn- I _ _ ___________ i

LUlCių. laksiu X . . .*

York Journal” per ištisus sep-1 Lygos ir Anglijos grasim-
tynis puslapius malą apie šį[mų bei žygių prieš Italiją, 
nuotikį. O Minneapolio tragedi-

Dalyvavo 100,000

GRASINA KOVOJAN- 
TIEM VALSTIEČIAM

Kauno miesto ir apskrities 
ikaro komendantas išleido įsaky- 

BATON ROUGE. La. —;mą, kur grasina 3 mėnesiais ka- 
Jeigu Anglija pati arba šermenyse ir laidotuvėse 1 Įėjimo ir 5,000 litų piniginės 

, nepralei- 
rimą uždarytų Suezo kana- riaus Huey Longo dalyvavo i džiautiems maisto dalykų į mie-

jai jis teduoda tik 27 eilutes pagal Tautų Lygos nuta- nušauto fašistinio senato-jbaudos valstiečiams,

leist Kasyklų Streiko
WASHINGTON. Jungti

nės Mainierių Unijos vadai 
derybose su minkštųjų ang- 
liakasyklų savininkais ir 
Roosevelto valdžios atsto
vais deda pastangas, kad iš
vengt tų kasyklų 400,000 
darbininku streiko, r

Streikas turėjo įvykt ba- 
llandyj, išsibaigus senai' su
tarčiai. Bet unijos prezi
dentas J. L. Lewis keturis 
sykius jį atidėjo, laukdamas, 
kol kongresas priims- Guf
fey bilių delei anglies biz
nio sutvarkymo. Paskutinį 
sykį streikas buvo atidėtas 
iki rugsėjo 16 d. Kadangi 
Guffey bilius neduoda jokių 
pagerinimų m a i n i eriams, 
tai jie spiria savo vadus 
nuo tos dienos ir paskelbti 
streiką. Kasyklų savininkai 
gi puolasi prie Roosevelto 
valdžios, kad per verstinas 
derybas suturėtų streiką ir I sutaikytų darbininkus su 
bosais.

2 Nušauti, 50 Sužeista, 
Užpuolus Policijai 

Streiko Pik i etą
Naziai Areštavo Amerikos 
Jūreivį už Internacionalą

HAMBURG. — Laivo 
“George Washing ton” 
amerikonas j ū r i n jnkas 
William Gill, gatve eida
mas, pradėjo švilpti Inter
nacionalo melodiją. Na
ziai perspėjo, kad Vokie
tijoj Internacionalas grie
žtai uždraustas. Jūrinin
kas jiems atsakė, “po vel
niais su jūsų Hitleriu!” 
Už tai liko areštuotas ir 
dabar laikomas žvalgybos 
nuovadoj.

5,000 PIKIETININKŲ KO
VOJO 3 VALANDAS

MINNEAPOLIS, Minn.'— 
Rugs. 12 naktį šimtai poli
cijos su šarvuotais automo
biliais, nuodingomis bombo
mis ir šautuvais užpuolė 
5,000 darbininkų, piketavu
sių Flour City Ornamentai 
Iron Works fabriką, reika
laujant, kad kompanija pa
šalintų skebus. Užpultieji 
gynėsi plytomis ir akmeni
mis. Kova prasidėjo prieš 
vidurnaktį ir tęsėsi iki 3:30 
vai. ryto.

Policija nušovė pikietinin- 
ką Eugene Casperą ir pra
eivį Melviną Bjorklundą. 
Veikiausia mirtinai pašovė

vietos.
Tokia “lygsvara,” buržuazi

nės spaudos, kuri giriasi esanti v.
“gyvenimo veidrodis.” tai, girdi, reikštų pra- valstijų. Taip jis buvo išsi-

-------  i džią Italijos karo su Angli- garsinęs savo blofais, kur 
Gešeftas su “Naujienų”-Vait-Tautų Lygai priklau- žadėjo padaryt “kiekvieną 

kaus skridimu į Lietuvą dar ne- sanciomis sahmis. , zmOgų karalium” ir lygiai
užsibaigė. IŠ Lietuvos laikraščių' Italijos karo laivai Ran-1 padalint turtus.” 
matome, kad ir ten vis dar ren- don.osiose jnaiiose jau stab-1 Longo kūnas buvo pašar- 
ka aukas “sparnuoto lietuvio do ir per šerengąjyaro įvai- votas Louisianos valstijos 
pasitikimui. irius laivukus, žiūrėdami, seimeivj4 jįs įr palaidotas

QvinVa nAfltaiiintP deipfratu i ne^tų gabenama l seimelio sode. Patį soda
Skloka neatsiuntė delegatų į vay.0 reikmenos Ethioniiai • v v > - u v • .i— •„ 1^4... leiKmeiiob namopijcu. seimeiis pašventė amžinai;

atminčiai x . . .v .v ,.
, • tjv. tojus prie issisokimų. Jau buvo■jos diktatoriaus ir didžiau- . ,. . ... ,.v .v ;_v . v , įvykių, kad tie issisokeliai uzsto- 

S1O ra e lenaus. _ j0 kelią pravažiuojantiems, ban-
________ _________Senatorių Longą nušovė dė naikinti ūkininkų vežamus 

siunčia dar 1,800 geriausių. jaunas daktaras C.. A. j miestą maisto produktus ir 
kareivių i savo sala Maltą Weiss, kurį užtat ant vietos trukdė susisiekimą. 

x/ixo r. xcxoioviiiiCTx ociiuv pcxicxi ĄT’ a v • inrAi* Jin________ SUS011^^ T.nnrrn n am nn a cnr_ I ut>___ ...
kai, antspauda Hitlerio planam. Viduržemių ju.rO]..

Ne kitokį seimą planuoja ir į 
Smetona, kurį darbo minių 
bruzdėjimas privertė žadėt sei
mo rinkimus.

Del Silpnaprotes Du Žmonės 
Žuvo

JŪŽINTAI. Rokiškio apskr. 
Prieš Dvejetą metų rado pa- 

i km. pil. 
Trimbelį. Pasikorimo priežas
tis buvusi ta, kad vietos nevi
siškai sveiko proto mergaitė 

Mažindamas tą labai plačią G. prisikabinusi esą ji tapusi
1________ 1 _    1 _   ' _1  _ K. V. . • . • i • v •

lą Italijos laivams i Ethio- iki 100,000 žmonių iš kelių ■ stus* Val^iečiai, kaip jau mi-| -k • Bajoriškiu
x • v. _______ , ... ’ ... .• .. \ U npfa Irnvniu nriož SlKOlUSJ najOElSKiųnėtą kovoja prieš nepakeliamai i 

( sunkius rmokeščius ' ir nesvietiš
kai žęmas ūkio produktų kainas.

Brooklyno ir Apielinkės Lietu-; 
vių Veikimo konferenciją per- Į 
eitą sekmadienį. Tai senas j 
bendro fronto boikotavimas.

Hitleris šaukia neva Reich- 
stago-seimo susirinkimą. Tai 
bus tik fašistiniai seimo palai-

ANGLIJA RENGIASI 
PRIEŠ MUSSOLINĮ

LONDON. — Anglija

valstiečių kovą, karo komendan
tas juos vadina tik “priešvals
tybiniais išsišokėliais,” ir štai 
ką del to sako:

“Pastebėta, kad kai kuriuose i 
kaimuose atsirado priešvalstybi- 

MCtO V C A A UU <XA 11 ZjAAACAA į t • i i •

i” to buvusio valsti- n,° gaivalo kuris, kursto gyven-

sušaudė Longo asmens sar- 
kui būsią persiųsti į Aigip- £ai-

A 1 e x a n d rijoi. Aigipto VADAI ATMTJšf: N. J. 
prieplaukoj, sutelkta būrys 
galingų Anglijos karo laivų. 
Vis daugiau siunčiama ka
riuomenės į Anglijos kolo
niją Sudaną, kuris rube- 
žiuojasi su Ethiopiia. An
glija taip pat mobilizuoja 
orlaivius Aigiptui, Sudanui, 
Palestinai ir kitoms savo 
kolonijoms.

nėščia nuo minėto piliečio. 
Vaikas augo, bet nebuvo kam 
jo prižiūrėti. Š. m. rugpjūčio 
8 d. vaikas dingo. Vaikas ras
tas paskendęs vietos ežere.

Anglija Nori Chinijos 
Sovietų Valdomų Ploti; j________ |są ir dar vieną darbininką.. ?
TOKIO. — Anglijos agen-! Išviso sužeista apie 50, tame 

tas Fr. Leith-Ross pranešė i skaičiuje 5 policininkai. Ke- s 
Japonijos užsienių reikalų lios moterys apdegintos 
ministeriui Koki Horotai, nuodingomis dujomis. Tais 
kad Anglai norėtų išvien su bombų gasais buvo laikinai 
Japonais išnaudot gamti- apakinti ir keli kūdikiai ant 
nius turtus tų plotų, ku- motinų rankų, 
riuos užėmė Chinų Sovietų 
Raudonoji Armija. Tuom 
Anglijos imperialistai siūlo
si Japonam talkon prieš 
Chinijos Sovietus, taipgi su
prantama, ir prieš Sovietų 
Sąjungą.

Iš Gražių Javų—Mažai Grūdų*

VILKAVIŠKIS. — Spren
džiant iš išvaizdos buvo tikė
tasi, kad grūdų šiemet maž
daug dvigubai užderėjo. Bet 
kai pradėjo kulti, visos iliuzi
jos išdulkėjo: pasirodė, kad 

"Remdamasis ypatingų vals-! grūdai menkos kokybės ir ne- 
tybės apsaugos įstatų 9 §, skel
biu šį įsakymą:

“§ 1 Už agitaciją ir kėlimą 
nerimo, triukšmo, grasinimus, 

' užkabinėjimą ir turto gadini- 
Suvažiavime New Jersey vals- mą, bausiu administracinėmis 
tijos Darbo Federacijos vadam baudomis iki 3 mėn. kalėjimo 
dar pavyko atmušti daugelio de- I arba 5.000 litų, 
legatų reikalavimą įkurt Darbo 
Partiją. Nežiūrint jų suktybių, jai ir pavartojimą 
vis dėlto priskaity.ta 40 nuošim- smurto ir trukdymą susisiekti1 
čių balsų už Darbo Partiją. 'bus baudžiami karo lauko teis-;

Mirė Adv. Thompson, 
Sacco-Vanzetti Gynėjas

Nežiūrint kruvino polici
jos pogromo, darbininkai 
rengėsi į panaujintų masinį 
pikietą. Bijodamas visuoti
no streiko, tariamas “dar- 
bietis-farmerys gubernato
rius Fl. Olson paliepė laiki
nai užsidaryti viršminėtai 
dirbtuvei, pašalinant iš jds 
18 skebų.

ANGLŲ UNIJŲ VADAS 
Už TARPT. VIENYBĘ

daug byra.

DARBO PARTIJĄ
ATLANTIC CITY, N. J.

§ 2 Už priešinimąsi polici- 
prieš ją

LONDON. — Astronomas 
James Jeans apskaitliuoja šio

Artistų ir Rašytojų Unijos 
nariai, pašalpiniai darbininkai, 
New Yorke pikietuoja fašisti
nio laikraštuko “Mirror” lei
dyklą. “Mirror,” mat, išvedžio
jo, kad artistų ir rašytojų pa
šalpos darbai tai esą tik pinigų 
eikvojimas.

Streikuodami devynių laivų
radio operatoriai New Yorke,! Alexandria. — Praneša- 
šaukia iš darbo ir kitus laivų ma, iosr Italija turi šutei- j pasaulio"amžių 10 trilionų me- 
darbininkus ir laivakrovius. kus 80,000 armijos savo ko-!tų (1 su trylika 0).

lomioj Libijoj, netoli sienos 
Anglų valdomo Aigipto.

darbininkus ir laivakrovius.
Taip ir “smegenų” darbinin

kai yra priversti surast reikalų 
ir kovos bendrumą su “rankų” 
darbininkais prieš fašistus ir iš
naudotojus.

mo.
“Pulkininkas Įeit. Talevičius, 

Kauno Karo Komendantas.
Kaunas,

1935 m. rugpjūčio mėn. 27 d.”

EXTRA!
FRANCIJA EINA SU 
LYGA PRIEŠ KARĄ

SELASSIE NEBUS
CHIANG KAI-SHEK

Addis Ababa. — Ethioni-

UŽ AKTORĖS MIRTI SUIMTAS KAPITALISTUKAS; BET 
VIETINĖ VYRIAUSYBĖ STENGIASI JJ IŠTEISINTI

WEST CHESTER, Pa.—
Generolai Norį Taikos? lassie "pareiškė kad lis gins i* t j i’ u 11 ” c (iassie paieisKe, Kaa us gins rei10 Lyndel yj, Pa., naktį

BUENOS AIRES.—Grę- įaY° ^’1 vis°mis 
šia visai pakrikti Bolivijos 
ir Paraguayans diplomatų 
derybos del taikos. Bet 
pranešama, jog tų dviejų ša
lių armijų generolai drau- v . Fx<xxxxxxx*xxx^, x.VxxxV
giškai šnekasi vieni su ki- nusilenkia Japonų impena-, Wan stryto spekulianto, su- 
tais. Sakoma, jei valdžios 
nesusitaikys del ginčijamos 
Chaco žibalo srities, tai 
abiejų šalių armijų vadai, Sonoros valstijoj, Meksikoj, Pati nusišovus. Buvo pa
darysią sukilimus prieš sa- prasidėjo sukilimas prieš vai- daryta aktorės kūno, skrodi- 
vo valdžias ir vykdysią tai-; džią; bet jo vadai jau esą su- mas, bet valdininkai slepia, 
ką. imti. i | j ką parodė tas skrodimas.

Sako. “aš nebūsiu 
,Kai-shek.”
I Chiang Kai-shek 
šistinis Chinijos 
rius.

Chiang

yra fa- 
diktato- 

kuris pardavikiškai

buvo nušauta muzikalių ko
medijų aktorė Evelyna 
Hoey, 25 metų amžiaus. 
Rogers, 31 metų amžiaus, 
sūnus velionio piniguočiaus 
pulkininko, New Yorko

listnms ir be pasinriešmim.o įmtas jr laikomas tyrinėji- 
leidžia jiems grobti Chim->muj# Bet vietinė vyriausy- 
jos žemes. bė spėlioja, kad aktorė bus

Sonoros valstijoj, Meksikoj, P^ti nusišovus.

GENEVA. — Franci jos 
ministeris pirmininkas P, 
[Lavai vakar Tautų Lygos 
| Tarybos susirinkime pareiš
kė, jog Franci j a rems An
gliją ir Tautų Lygą, kad su
laikyt Italiją nuo karo prieš 
Ethiopiją. Jis karštai prita
rė Anglijos ministerio Hoa- 
re’o reikalavimui, kad ben
dromis jėgomis Tautų Ly
gai priklausančių šalių turi 
būt atremtas šio karo pavo
jus. Lavai šakė:

“Francija yrą ištikima

CHESTNUT HILL, Mass. 
—Širdies liga numirė pažan
gus advokatas W.G. Thomp
son, 70 metų amžiaus. Jis ---------- 7—, —
ypač pagarsėjo, kaipo gynė- Sovietų Sąjungos unijų cen- 
jas Sacco ir Vanzetti, nekal- Iras atsiuntė telegramą šu
tų darbininkų kovotojų, važiavimui Anglijos, darbo 
Bet kapitalistai buvo pada- uniju, šaukdamas į tarp- 
rę tokį sąlydų sumoksią tautinę vienybę visas unijas, 
prieš Sacco ir Vanzetti, kad dešiniąsias ir. . kairiąsias, 
jiedu tapo nužudyti elektros Anglijos Varinių Katilų 
kedėje 1927 metais.

VIENA. — Klerikališkų Aus
trijos fašistų laikraščiai prita
ria Italijos karui prieš Ethiopi
ją- .

Rokiškis.—Lietūs sunaikino 
75 nuošimčius kviečių: nesu
vežti javai jau sudygę. •

MARGATE, Anglija

Darbininkų* Unijos sekreto
rius Hill pritaria šaukimui 
bendros vienijimo konferen
cijos Amsterdaminio (deši- < 
niųjų) Unijų Internaciorialo 
su Raudonųjų Unijų Inter- I 
nacionalu, nestatant išanks-J 
to jokių sąlygų delei vieny
bės. .’7 $

Iš Rogerso tarnų liudiji
mų, matyt, kad tą naktį pas 
Rogers buvo girta_ puota. Tau7į“‘‘Logos'‘Įstatams"? 
Rogers būtinai norėjo ap- ]£as {jję atakuos Tautų Ly- 
nakvinti aktorę, pas save, o gą, tuo patim atakuos mūsų 
ta veržėsi važiuot atgal į1 (Francijos)• saugumą... 
New Yorką. Del to Rogers Francija nesistengs išvengt 
smarkiai užpyko. Jinai pra- pareigų, kurias jai uždeda 
še Rogerso šoferio F. Cata- Tautų Lyga 
lano paskolint $5 kelionei.
Norėjo telefonuot į Newjsu Anglija, idant saugot 
Yorką, bet Rogers nutrau
kė telefono vielas.

Rogers paeina iš veislės 
pirmųjų žibalo-aliejaus “ka
ralių.”

SMŪGIS VOKIETIJOS TAVORŲ ĮVEŽIMAM Į JUNGTINES 
VALSTIJAS-BŪSIĄ NAZIAM PAKELTA MUITAI 50%

Francija bendradarbiaus

.Europos taiką, kaip Lavai 
I pabrėžė.

Rokiškis.—Tarnaitė L. pa
korė ką tik pagimdyta savo 
kūdikį; tapo suimta.

WASHINGTON. — Pre
zidento Roosevelto valdžia 
pranešė Vokietijos ambasa
doriui Luther’iui, kad ši ša
lis nuo spalio 15 d. panai
kins prekybos sutartį, pagal 
kurią Vokietija galėjo savo 
tavorus įvežti į Ameriką 
prielankiausiomis s ą 1 y g o- 
mis. O atėmus tas paleng
vinančias sąlygas, Vokietija 
turės mokėti už savo įve
žamus Amerikon produktus 
apie 50 nuošimčių daugiau 
muitų, negu iki šiol. Tai 
bus smūgis Hitlerio preky-

bos politikai. •
Amerika nurodo, kad Hit

leris paskutiniu laiku duoda 
pirmenybių įvairioms ki
toms šalims tavorus vežti į 
Vokietiją, o tos šalys > už
tat sumažino muitus ant to- 
vorų, įvežamų į jas iš Vo
kietijos. Todėl įvežimai iš 
Amerikos į Vokietiją beveik 
visai išnyko, o Vokietija vis 
daugiau savo produktų vežė 
i Ameriką. Del panašios ne
lygybes prekyboje Jungti
nės Valstijos jau perspėjo, 
ir Italiją.
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kų būklės pagerinimą, o tikrumoje siekia 
padaryti juos savo paslėptų tikslų įran
kiais.”

Smetona šaukia valstiečius padėti jam 
smaugti “agitatorius.” štai ten pat ofi
ciozo žodžiai: 

“Galima laukti, kad po įvykių Veiveriuo
se, Butrimonyse ir kitose vietose, komunis
tų agitatoriai sieks dar labiau kurstyti ra
mius kaimo gyventojus, ragindami juos ne
pasiduoti, paleisti suimtuosius, atkeršyti už 
nukentėjusius ir t. t.... Valstybės saugu
mo organai pasirūpins tokius agitatorius iš 
kaimo pašalinti. Reikia tik, kad rimti kai
mo gyventojai tų agitatorių meškerei'nepa
siduotų ir neapsunkintų augumo organų 
darbo. ”

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year ------------------ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year--------------- $7.50
Foreign countries, per year--------------$7.50
Canada and Brazil, per year_____ $5.50
United States, six months_______ $8.00
Brooklyn, N. Y., six months_____ $4.00
Foreign countries, six months_____ $4.09
Canada and Brazil, six months----- $3.00

Puslapis Antras

Hitlerio Režimo Priešai
Besitęsiančiame nazių kongrese, Nu

remberg© mieste, buvo skaityta Hitlerio 
pareiškimas. Jame, be. kitko, apibrėžta, 
kas yra hitlerinio režimo vyriausi ir at
kakliausi priešininkai. Hitleris sakė jais 
yra-

žydiškas marksizmas ir jojo parlamenta
rinė demokratija; politiniai ir moraliai su
gedę katalikiški centristai, ir tūli nepatai
somi ir kvailai reakcingi buržuaziniai ele
mentai.
Tai charakteringas apibūdinimas. “Žy

diško marksizmo” pasekėjų Vokietijoj 
yra milionai—komunistai, social-demok- 
ratai ir jiems pritaria darbininkai; ka
talikų—taipgi milionai. Prie jų Hitleris 
prideda dar ir “buržuazinius elementus,” 
tai, matomai, nusivylę maži krautuvnin- 
kėliai, profesionalai, etc., etc., kurie ka
daise buvo Hitlerio rėmėjai, o dabar pa
sidarė jo priešais.

Vadinasi, nejučiomis Hitleris pasako 
tą teisybę, kurią mes senai kartojome: 
milioninės masės darbo žmonių Vokieti
joj yra nusistačiusios prieš Hitlerį ir jo 
režimą. Todėl galima drąsiai tvirtinti, 
kad fašizmas Vokietijoj bus nušluotas.

Juk minė-
Be minėtų

Net ir di- 
sunaikinti 

Žiūrėkim, kas

Neblogai Nukalbėta
Kai kada pasitaiko ir kunigų laikraš

čiams pasakyti tiesos. Štai Chicagos Ma
rijonų “Draugas” (už rugs. 11 d.) rašo:

Hearsto laikraščiai vis griežčiau nusista
tė prieš bolševikus. Nurodinėja, kad Ame
rikos visuomenė neturinti ramintis tuo, kad 
Amerikoj bolševikų mažas skaičius tesąs. 
’Nurodo, kad Rusijos caro sostui griuvus, 
bolševikų Rusijoj mažiau tebuvo, negu da
bar jų yra Amerikoj. Ir dabar Rusijoj bol
ševikai nesą skaitlingi, o laiko milžinišką 
kraštą vergijoj. Todėl, rašo Hearsto laik
raščiai, Amerika turi apsižiūrėti ir apsisau
goti kol dar nevėlu. Ateinanti Kongreso 
sesija, rašo Hearsto laikraščiai, turi atsi
duoti leidimui antibolševikiškų įstatymų.

• Hearstas su savo laikraščiais varysis prie 
to, kad bolševikų organizacijos įstatymais 
būtų paskelbtos nelegalėmis, kad bolševi
kams būtų atimta laisvė spaudos, susirinki
mų ir žodžio.

Bet kovai su bolševikiniu judėjimu Hear
sto minėtų priemonių neužtenka, 
tas priemones vartojo ir caras.
priemonių reikia dar kito ko.-
Tai gan teisingai pasakyta, 

džiausią reakcija negalės 
komunistinio judėjimo.
dedasi Vokietijoj, Lietuvoj, Italijoj ir 
kituos kraštuos, kur komunistinės parti
jos pavarytos paėlpin. Nors teroras bai
sus, nors jame krinta tūkstančiai geriau
sių darbuotojų-kovotojų, vienok Kom
partijos gyvuoja ir tęsia savo darbus, 
ruošdamos darbo žmonių mases nuverti
mui fašizmo ir visos išnaudojimo siste- 

■ mos.
Ten pat “Draugo” redaktorius sako: 

L “Kad sumažinus bolševizmui dirvą, tai 
* reikia bedarbius suimti į darbus ir mo

kėti jiems žmoniškas algas. Reikia pa
naikinti graftą politikoj.” Ir čia tiesa.

. Jei tas būtų pravesta gyveniman, tai bol
ševizmui dirva susimažintų. Deja, vel-

C tui “Draugas” mano, kad toki dalykai 
galimi gyveniman pravesti. Kaip žmo- 

ę gus nebegali pasikelti traukdamas už sa
vo batų ausiukių, taip kapitalizmas nega
li panaikinti graftą politikoj, negali ap
rūpinti darbininkus “žmoniškomis algo
mis” ir t.' t. Na, ir tas sudaro sąlygas 
bolševizmui, nori kas, ar ne.

r

r

■ Gyvenimas V is Gere į a
Vienas darbininkas rašo iš Leningrado 

; “Raud. Artoju j”:
Rodos dar nesenai—praeitais metais pa

vasarį buvo turguje matyti nešiojant ir 
pardavinėjant kepalėlius duonos. Tai gau
tą sulig korčiukių duoną parduodavo turgu
je brangesne kaina. Visai mažai ir blogos

rūšįes turguje būdąVo kitų ūkio produktų.
Rudenį panaikinus duonos kortelės, grū

dų produktų ir duonos pardavimas turguje 
visai išnyko. Dabar atidaryta daug naujų 
duonos ir kitų produktų magazinų, kurie 
organizuotai, švariau ir kultūringai pilnai 
aprūpina gyventojus, 
mesnės negu turguje.

Gerai organizuotas kolchozų turgus, čia 
mes užtektinai rasim 
sviesto, pieno, kiaušinių, paukščių mėsos ir 
kt. produktų. Visi produktai parduodami 
tam tikromis kainomis. Pardavimui įrengti 
stalai ir patalpos. Turgaus produktai iš
analizuojami, patikrinami ir tada leidžiami 
parduot.

Kainos turguje kiekvieną dieną mažėja. 
Palyginus su pernai metais produktai piges
ni 50 nuoš. Tai organizuota sovietinė pre
kyba gerina darbo žmonių gerbūvį.

Tragiškas Likimas
Nesenai generolas Johnson pareiškė, 

kad New Yorke, 'priimant bedarbius į 
WPA (Wo rks Progress Administration) 
darbus ir gydytojams egzaminuojant, 
surasta, jog vienas iš šešių asmenų yra 
nesveikas, netinkamas darbui. Iš 30,000 
aplikantų šeši tūkstančiai buvo atmesti 
kaipo netinkami darbui, turį kokias nors

Reikalinga žinoti, kad New Yorke, pa
lyginti, bedarbiai gaudavo didesnes šal
pas, negu kituose miestuose. Neveizint 
to, keletas metų gyvenimo iš tų šalpų, 
vieną jų šeštadalį padarė netinkamais jo
kiems darbams, sunaikino jų sveikatą, 
paliko juos be nič-nieko.

Ką tas reiškia? Tai reiškia smūgį nė 
tik minėtiems tūkstančiams nesveikųjų, 
bet visiems darbo žmonėms. Tai reiškia, 
beje, kad tūkstančių ir milionų kitų be
darbių minėtoji menkutė pašalpa, kurią 
jie gaudavo, atsilieps ant jų vaikų ir 
žmonų ir ant jų pačių.

Komunistai senai skelbė, kad ši baisi 
padėtis atsilieps ant visos darbininkų 
klasės labai skaudžiai, jei nebus prieš tai 
kovojama. Padėtis blogėja su kiekviena 
diena. Paimti prie WPA darbų, darbi
ninkai gauna menkai ką didesnes “algas” 
už tas pašalpas, kurias jie gaudavo. Va
dinasi, jų sveikata tebešilpnės.

Išeitis tepasilieka viena: kova už di
desnes algas; kova už unijines algas. O 
tie, ką. nedirba, privalo griežčiau kovoti 
už didesnes pašalpas, kad galėjus išgel
bėti savo ir savo šeimų sveikatą.

Daugiau. Roosevelto valdžia, podraug 
su valstijinėmis valdžiomis, yra pasirįžu- 
si dar pragaištingesnius planus pravesti 
gyvenimam Su spalių mėnesio 1 d. Roo
sevelto administracija marib ištraukti vi
sokią federalę pašalpą iš 30 valstijų. O 
su lapkričio 1 diena—padaryti tą patį iš 
likusių valstijų .

Nereikia nei sakyti, kaip skaudžiai tas 
atsilieps ant milionų bedarbių.

Todėl 28 dieną rugsėjo—tai bus šešta
dienis—ruošiama masinės demonstraci
jos prieš Roosevelto administracijos, pa- 
sirįžimus. Tų demonstracijų priešakyje 
stovi Bedarbių Tarybos. Bet yra užkvie
sta dalyvauti ir kitos bedarbių naciona- 
lės organizacijos.

Tiek bedarbiai, tiek dirbą darbininkai 
privalo būti pasirengę rugsėjo 28 dieną 
pasakyti savo vieningą ir griežtą žodį 
prieš tuos pasikėsinimus, kurie yra da
romi ant jų Washingtone!

Lietuvos ‘‘Aido” Sopulingi 
Šauksmai

Dejuoja Smetonos “Aidas” del valstie
čių streiko Lietuvoje. Neužteko to, ką 
mes andai pacitavome. Atėjusieji trys 
to laikraščio numeriai pilni dejonių ir 
grąsinimų komunistams. “Yra neginči
jamų duomenų, kad visas bruzdėjimas 
Suvalkijoje yra nepastebimai įkvėptas 
svetimų valstybių agentų,” rašo oficio
zas num. 197. Žinoma, tai nesąmonė, ką 
toliau patvirtina ir pats “Aidas,” kalbė
damas apie Vilniaus Dzūkijos valstiečių 
bruzdėjimą.

“Antras dalykas,” rašoma ten pat, “ku
rį reikia pažymėti • kalbant apie įvykių 
Suvalkijoje spyruokles, tai nepaprastas 
komunistų susirūpinimas neva ūkininkų 
ekonominiais reikalais. Iš atsišaukimų, 
išmėtytų Merkinėje, Alytuje ir kitose vie
tose, matyt, kad komunistai dabar siekia 
paimti savo ‘globon’ mūšų ūkininkus... 
Jei ūkininkai nenori netekti savo nuosa
vybės, jei jie nenori išsižadėti savo pra
kaitu aplaistytos žemelės, tai turėtų be 
atodairą varyti lauk tokius ūkininkų rei
kalų užtarėjus, kurie žada neva ūkinin

Kuomet šitaip valdžius oficiozas pra-. 
deda aliarmuoti, tai 'jau reiškia nepa
prastą padėtį. Tai parodo, kad Lietuvos 
komunistai valstiečiuose turi didelės įta
kos. Smetonos spauda maldaute-ipaldau- 
ja valstiečių padėti jai kovoti su komu
nistais. Žinoma,, komunistais Smetona 
čia skaito visus tuos, kurie aktyviai da
lyvavo streike. Panašiai išnaudotojai ar
ba jų agentai daro visur: kiekvieną ko- 
vingesnį asmenį, laike streiko arba išsto
jimo, jie apšaukia komunistu ir paskui 
bando jį nužudyti arba ilgiems metams 
įkalinti.

Bet fašistų oficiozas klysta, jei jis ma
no, kad tokiomis priemonėmis Smetona 
išriš valstiečių streiko priežastis!

IŠPLESKIM VALSTIEČIŲ STREIKĄ-
ŠAUKIA LIETUVOS KOMPARTIJA

ir fašistų valdžios plėšimą 
paverskim visos liaudies ko
va. Reikalaukim demokrati
nių laisvių liaudies masių 
kovai su jų engėjais. Ruoš- 
kim išstojimus ir be leidi
mų.

Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas siū
lo Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos, Socialdemokratų 
Partijos ir Sionistų-Socia- 
listų Partijos Centro Ko
mitetams, tų partijų vieti
nėms organizacijoms ir na
riams sudaryt platų liau
dies frontą kovai del vals
tiečių judėjimo palaikymo

Suvalkijos valstiečiai fa- ninku ir kitus sindikatus ir 
šistų valdžios ir sindikatų prieš fašistų valdžią. Tai 
plėšiami ir įvaryti į didžiau- i fašistų valdžia, Lapenai ir
sį skurdą, paskelbė streiką: 
—nepristato ir neleidžia ki
tiems pristatyt į miestus 
žemės ūkio produktus. Val
stiečiai reikalauja kainų 
pakėlimo savo produktams 
ir protestuoja prieš slegian
čią juos naštą, užkrautą fa
šistų valdžios.

Tai teisingi reikalavimai, 
tai teisinga kova. Mes ko
munistai tą kovą sveikinam 
ir palaikom.
Visos Lietuvos Valstiečiai
Lietuvos Komunistų Par

tijos Centro Komitetas šau
kia jus prisidėt prie Suval
kijos valstiečių kovos ir iš
plėšt tą kovą po visą Lietu
vą. Darbininkai jūsų kovą 
supranta ir palaiko. Nes ir 
darbininkai kenčia nuo sin
dikatų ir fašistų valdžios. 
Kenčia ir amatninkai bei 
smulkūs krautuvninkai.

Užtat, draugai ’ valstie
čiai, kreipkit savo kovą ne 
aplamai prieš “miestus,” 
bet prieš tikrosius savo iš
naudotojus ir plėšikus — 
prieš Lietūkį, Maistą, Pie
nocentrą, stambių malūni-

Tūbeliai, Glemžos ir Vieno- 
žinskiai, kurie įvarė vals
tiečius, darbininkus, amat- 
ninkus ir smulkius krautu- 
vininkėlius į didžiausį skur
dą, o patys iš darbo žmonių 
skurdo ir vagysčių pralobo 
ir pasistatė sau rūmus. Iš- 
plėskit kovą. Reikalaukit ne 
tiktai kainų pakėlimo, bet 
lir pramonės gaminių atpi
ginimo; reikalaukit suma
žinti mokesčių naštą ir ati- 
dėt skolų grąžinimą ban
kams ir panaikyt skolas 
privačiams lupikams; reika
laukit panaikint varžytinės, 
o išlicituotą valstiečių turtą 
grąžint jo savininkams; rei
kalaukit areštuot Koopera- 
tyvinius ir valstybinius va
gis ir aikvotojus; šaukit 
mitingus, ruoškit eisenas, 
demonstracijas ir kitus iš
stojimus; riškit tą kovą su 
kova prieš fašistų bado ir 
skurdo valdžią. Kai-kur į 
jūsų tarpą įsiskverbia vol- 
demarininkai, nuduodami 
valstiečių prietelius. Neti
kėkit jiems, saugokitės jų. 
Tai Hitlerio agentai, 1

: sindikatų gynėjai ir valstie- ir jo išplėtimo. Lietuvos Ke
lčių aršiausi priešai. Jie tik muriistų Partijos Centro 
įnori per jūsų nugara užlipt!Komitetas įpareiguoja visas 
'į valdžią, :kad dar daugiau |komunistų organizacijas bei 
slopint darbo žmones, Hitle-1 kuopeles tuč,-tuojau kreiptis 
rio ir naudotojų naudai. Vy- i liaudininkų, socialdemo- 
kit juos lauk. Paimkit visur kratų ir sionistų-socialistų 
kova į savo rankas. KUR- vietines organizacijas ir į 
KIT STREIKO KOMITE- jų narius su pasiūlymu kurt 
TUS kovai, vadovauti. Eikit i bendrus komitetus kilusiam 
išvien su darbininkais; tik' valstiečių judėjimui palai-
sąjungoj su darbininkais iš
kovosi! sau geresnį gyveni
mą.

kyti ir stiprinti.
Lietuvos Komunistų
Partijos Centro Kom.

1935 m. rugpj. 22 d.
Draugai Darbininkai ir 

Tarnautojai
Remkim valstiečių kovą, 

palaikykim jų reikalavimus. 
Šaukim solidarumo mitin
gus, skelbkim solidarumo 
streikus. Reikalaukim mais
to produktų ir kitų sindika
tinių prekių atpiginimo sin
dikatų pelno sąskaitom
Smulkūs Krautuvnink?: 

Amatninkai
Prisidėkit ir jūs prie ko

vos prieš sindikatų plėšimą; 
reikalaukit taip pat mokes
čių ir butų nuomos krautu
vėlėms ir dirbtuvėlėms su
mažinimo. • . - ’

DRAUGAI KAREIVIAI. Xidimufor^s

ŠYPSENOS

Tik Kantrybės
Laikas bėga, kaip užburtas, *

Niekad nesustoja:
jKaip bematant, jau žiemužė

Ii; kita “atjoja.”,.
Rodąs, vąsaros nebuvo,

Kaip sapnas praėjo; ,

Palaikykit savo tėvų ir bro- . £)a\* vis “neatėjo.” 
lių kovą. Atsisakykit išeit į jau jr “iauktp’ atsibodo, 

Bet ką gi daryti?
iDoleriukų del skridimo 

Reik daugiau prašyti. 
Nors antroči Lituanica

Senai “pasirengus” 
“Gale savaitės” pakilti

Į augštas padanges.
Bet kad “oro” patogumas 

Prie to neprileidžia,
Dėlto Vaitkus daug savaičių 

Coney Island leidžia.
Bet kas blogo jau čia tokio, 

1 Jei reikia palaukti?
By tik dolerių “skridimui” 

Dar možna išgauti.
Laukėm metą, laukėm 

antrą, 
Gal lauksim ir trečią, 

; Nepaisant, kad bolševikai 
Iš to juokus krečia.

Tik ramumo ir kantrybės 
Jūs daugiau turėkit, 

Ir Lituanicai ant “geso” 
Doleriukus dėkit.

į O mes vyrai augštais 
mokslais

Žinom, ką daryti, 
Kaip, iš New Yorko į Kauną 

.» Skridimą vykdyti.
, Rumboniškis.

užsiėmimus, ruoškit mitin-i 
„ „ , gus palaikymui valstiečių ; 
tai kovos. Kovą prieš sindikatų

SSSR — mažųjų tautų nepriklausomybes gynėja.

Vanduo, Ryžiai ir žemė
—Ant žmogaus pilama 

tris sykius gyvenime ir vis 
skirtingais daiktais.

—Kaip tai?
—Užgimusį krikštinant— 

pila vandeniu; apsivedant— 
ryžiais; numirusį—žeme.

Jis Supranta Priežastį
Žmogus įėjęs barzdasku- 

tyklon:—Esu žmogus ne
daug kalbąs. Kirpt ir skųst.

—Taip, taip, suprantu ta-- 
■ve, broli, — tarė barzda- 
skutis, — ir aš žmogus jau 

I vedęs...
' Surinko Es—Džei.

y
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Valio, Valio!!
(Laiškas pusbroliui).

Atleisk, broluži, kad aš tau 
Ilgai laiškelio nerašiau, 
žinok—gyvenimo eiga 
Bėgte, rods, bėga—tekina.

Prabėgo vasara skubiai, 
Ir skaistūs saulės spinduliai 
Bučiuoja žemę jau lėčiau, 
Ir paukščių dainos baigias jau.

Rudens aidai girdėt jau čia, 
žiema ir ta atbėgs risčia, 
Ir šaltis mus paglamonės, 
O puošnios gėlės nebžydės.

* * *
Įžvelgk pasaulin—jau kova 
Išsiplėtojus—gatava.
Kovon už būvį, aš ir tu, 
Eiva drąsėjime, kartu!

Paveikslas tavo pas mane, 
Rods, sako: drąsia krūtine

# Mes sieksim to, ko mums reikės, 
Nėra jėgos, kas suturės!

Atėjo žinios: Lietuvos
Valstiečiai jau lauke kovos.
Jau ginklas kįla prieš skriaudas,—
Valio, valio! šalin raudas!!

St. Jasilio\nis.
7-IX-35.

Operete “Tamyla” jau Gatava

ALPMS venetai ankstokai susirūpino žie
miniu sezonu, pradėjo reikalaut veikalų, ope
rečių. ALPMS į tai kreipė domės, pasiskubino 
reikalavimus išpildyti.

Veikalas “Tamyla” pereitais metais buvo 
loštas Brooklyne ir kitur. Sulošus jį Brook- 

flyne pasirodė, kad veikalas ne menkos vertės.
aIlPMS pirmininkui, d. J. Nalivaikai, kilo 
mintis “Tamyla” padaryt operete ir jis tą 
savo sumanymą pilnai atsiekė. Parašė “Ta- 
mylai” eiles, o d. B. šalinaitė pagamino mu
ziką ir turime operetę.

Biskį suvėlavom “Tamylos” dainų spausdi
nimą, tad prisiėjo po du kart siųst; tas suda
rė nesmagumo, bet tikime, kad repeticijų ne- 
sutrukdėme. 1 1 '’’"’’H*

Šiemet, pasirodo, operetę “Tamylą” loš bent 
keli mūsų chorai. Didysis Aido Choras, Brook
lyn, N. Y., “Tamylą” statys scenoje 6 d. spa
lio, Labor Lyceum.

Taipgi “Tamyla” bus lošiama Chicago, Ill., 
Worcester, Mass., Detroit, Mich., Grand Ra
pids, Michv Haverhill, Mass., Waterbury, 
Conn. 1 |1'W' * I

O Gardner, Mass., bus lošiama operetė “Ko- 
< va už Idėjas.” Tai dar tik pradžia sezono. Vė

liau, žinoma, dar visa eilė chorų loš vienokį 
^bei kitokį veikalą.

Urugvajaus Draugai Reikalauja 
Veikalą

“Draugai!
“Kreipiamės prie jūsų kas link veikalų. Pas 

mus jau daugiau kaip trys metai yra susitve
ręs ‘Liaudies Teatras,’ kuris turi sau už tikslą 
plėsti proletarinį meną. Bet čia mes turime di
delę spragą—trūkumas veikalų. Kiek veikalų' 
turėjome ir kurie buvo mums prieinami per
statymui, visus sutašėme, net po kelis kartus. 
Todėl, prašome jūsų, kad prisiųstumėt Am. 
Liet. Prol. Meno Sąjungos veikalų katalogą.

* Gavę katalogą—pažymėsime kokius veikalus 
turime ir kokių neturime, kuriuos malonėsite 
prisiųsti.

“Taipgi pageidaujame jeigu randasi pas ju
mis scenos mėgėjams vadovėlis, kuris maž 
daug supažindintų mėgėjus su pačia scena ir 
kaip elgtis joje,—prašome prisiųsti.

" ‘Liaudies Teatro’ Sekr.”
Veikalų katalogą pasiuntėme. Turime prisi

pažinti, kad iki šiolei, Am. Liet. Prol. Meno 
Sąjunga neturi pagaminus rankvedžio, kuris 
supažindintų mėgėjus su scena ir kaip elgtis 
joje. Laikui bėgant, tikimės tą spragą kaip 
nors užpildyti.

Amerikos menininkai šiuo klausimu turėtų 
susirūpint. I: •’’’T

• Lietuviai darbininkai įvairiose pasaulio da
lyse organizuojasi kovai prieš buržuaziją. Jie 
taipgi nepamiršta plėsti ir auklėti proletarinį 

^meną, kuris yra vienas iš svarbiųjų ginklų 
p prieš išnaudotojus.

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

į metus.
Menu Sąjunga, 46 Ten Eyek 3v., 

Brooklyn, N. Y.

Graži Auka
Smagu pranešti, kad Am. Liet. Prol. Meno 

Sąjungos Antras Apskritys Mass, valstijoje 
darbuojasi labai gerai. Jo ribose chorai taipgi 
draugingai sugyvena ir energingai darbuoda
miesi remia darbininkišką judėjimą visais ga
limais būdais. ALPMS II Apskričio pavyzdžiu 
turėtų sekti ir kiti mūsų vienetai.

Draugė Elzbieta Zurbaitė, II Apskričio sek
retorė, prisiuntė ALPMS Centrui laišką ir 
$10.00, kuriame tarp kitko rašo:

“Siunčiu dešimts dolerių ($10.00) kaipo 
auką nuo Proletmeno Antro Apskričio. Mes 
turėjome 1 dieną rugsėjo pasekmingą pikni
ką ir komitetas nutarė šią dalį pelno skirti 
ALPMS Centrui tęsimui darbo (veikalų ir 
dainų leidimui).”

Garbė Mass, valstijos menininkams!
Jie nuo šio pikniko ne vien tik Proletmeno 

darbo tikslams skyrė dalį pelno, bet ir kitom 
svarbiom darbininkų įstaigom.

Todėl kreipiame ir kitų mūsų vienetų domę 
sekti Proletmeno II Apskričio pavyzdžiu. 
Ypatingai dabar, artinantis žiemos sezonui, 
įvyks visa eilė didelių koncertų, teatrų ir šiaip 
žymių parengimų. Menininkai ir kitos mūsų 
kultūrinės organizacijos turėtų prisimint ALP 
M Sąjungą ir paremt ją visais galimais bū
dais, kad Sąjunga galėtų tęst taip svarbų dar
bą pirmyn.

Augame!
Pastarosiomis dienomis gavome laišką iš 

Pietų Amerikos (Buenos Aires) nuo Lietuvių 
Centralinio Meno Biuro. Draugai argentinie- 
čiai reiškia noro turėt tampriausius ryšius su 
ALPM Sąjunga. Taipgi jie įstojo sąjungon 
pasimokėdami narinę duoklę.

Sveikintinas žygis, draugai argentiniečiai!
ALPMS supranta ten veikiančių draugų są

lygas, todėl, visais galimais būdais gelbės jų 
meniškom organizacijom!

St. Jasilionis.

Atostogaujant
Gavus progą ištrūkt trejetai dienų iš kas

dieninės buveinės,'' pasiryžom keliaut pažmo- 
nin. Antano tardąs, nors nesenai gavęs gerą 
aplamdymą, bet, matosi, spartos nepraradęs,— 
smagiai rieda pirmyn.

šeštadienio rytas, 31-ma rugpjūčio. Kelio
nės pradžia vėsi. Bet migloms prasisklaidžius, 
įskaidrėjusi saulė pradėjo savo spinduliais ma
loniai glamonėti-kaitinti ir žemę ir visą kas 
yra ant jos paviršiaus. Mes vežime penkiese. 
Sėdime ir šnekučiuojamės.

Pakeliuj vaizdai gana margi, žaliuojanti 
kalnai, tarpkalnės, vingiuota upė, sriovenanti 
vis vienon linkmėn, ramus ežeras bežvelgiąs į 
augštą padangę, valstiečio sodyba vienur šiek- 
tiek “padabinta” ir “stilinga,” o kitur—ap
leista, rodos, laukia “mirties valandos.” Visi 
tie vaizdai taip ir vaišina akis. Dėkis juos 
minčių sandėlin ir laikykis atminčiai, jei gali.

Pirmos dienos kelionės siekis—Atlantic Ci
ty—daug sykių girdėtas, bet iki šiol nebuvęs 
mūsų aplankytas pajūrio miestas. Vykstame 
į jį per seną ir šalies istorijoj. svarbų miestą 
Philadelphią. Pačioj Philadelphijoj, manome, 
irgi reikėtų apsistoti pasidairyti. Bet stoka 
laiko neleidžia. Jei stosime čia—pervėlai būsi
me kitur.

Nuo Camdeno tilto, rodos, skriste skriejame 
lygiu New Jersey valstijos keliu, ir gėrimės 
lygiais laukais, čia nėra kalnų. Vienur ma
tosi gražūs vaismedžių sodnai, kitur—daržo
vių laukai, o dar kitur—tušti žemės plotai, 
lieknai. Neveltui daug “garbinama” šios apie- 
linkės uodai, čia jiems dirva veistis, gyventi 
ir savo snapais “bučiuoti” gyvus sutvėrimus. 
Prie keŲo matosi daug vaisių pardavimui. Ir 
gana pigūs jie čionai.

Apsistojus Atlantic City, pirmu sykiu, ne
žinai žmogus nė kur eiti, nė ko j ieškoti. Ma
tydami kambarių išnuomojimui iškabas, tre-' 
jetoje vietų pasiteiravome nakvynės. Bet atsi
sako duoti vienai nakčiai, šeštadienio naktį ir 
sekmadienį tikisi sulaukt čia daug svečių ir 
išnuomuot jiems kambarius dviems trims nak
tims ir gal visai savaitei. Na, tiek to, sakome, 
su nakvyne.

Vaikštinėdami, matome, kaip plačiuoju lent- 
keliu žmogus žmogų vežioja. Tų stumiamųjų 
vežimėlių čia visa eilė. Jei kas juokiasi, kad 
“necivilizuotoj” Chinijoj šitaip daroma, tai kai 
kas gali ir čia—pačiame civilizacijos židiny— 
skaniai pasijuokti. Vežimėliai—n u o s a v y be 
kompanijos. Vežėjai—samdiniai negrai. Mo
kestis už vežiojimą—jei du žmogų vežimėlyje 
—75c., o jei trys—$1.00 į valandą. Kiek iš tų
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pinigų gauna vežėjas—nepatyrėm. Bet, aišku, 
nedaug.

Suplanuojam veiklą. Mudu su Antanu eina- 
va pasidžiaugti ošiančiomis jūros bangomis— 
maudytis, o Nastė su mūsų draugėmis—pasi
vaikščioti plačiuoju lentkeliu ir prisipirkt at- 
mintuku.C

Susiėjus krūvon, pavakarieniavus, vyksta
me jieškoti nakvynės pas draugus, netoli Phi- 
ladelphijos. Paulsboro miestelyje susiranda
me d. Vaičaiti&nę, kuri sėda drauge su mumis 
ir nuvažiuojame pas d. Palilionį į Repoupą. 
čia apsinakvojam.

Sekmadienio rytui vos prabrėškus, subun- 
dam, atsikeliam. Miegot, jei nori, galima ir 
namie, o jei esi svečiuose—tai svečiuokis. Pa
pusryčiavę, nutariam vykti pasidairyt Phila- 
delphijon, o vėliau—grįžti į didįjį “Laisvės” 
pikniką į Westville. Drg. Velykis, gerai pa
žįstąs Philadelphia, sutinka vadovauti kelionę.

Važiuojant per Gibbstown, sustojame pas 
d. J akstį. Nes, kaipgi—būti Raseiniuose ir ne
matyti Magdės,—negražu. Jakščiai sako, jog 
Philadelphijoj itin svarbi pamatyti vieta yra 
“Planetarium.” Bet sekmadienį ji atsidaro tik 
vėlokai po piet.

—Na, tai bent istorinį laisvės skambalą 
(Liberty Bell) pamatysim,—sakome išvažiuo-

Pirma stotis Philadelphijoj—lietuvių svetai
nė, Moyamensing gatvėj. Svetainės gaspado- 
rius, Geležinis, maloniai įsileidžia vidun ir ap- 
rodo.

—Reikia daug svarinimo, gražinimo. Apleis
ta pirmesnio gaspadoriaus. Aš tik pradedu 
darbą,—pasakoja Geležinis.

Namas erdvus. Apačia—bufietas, biliardų 
stalai ir vienur-kitur įvairių laikraščių pridė
ta, ant sienų—paveikslai.

—štai ir buvusios lietuvių bažnyčios skerdy
nės, Philadelphijoj, atvaizdas, o šalę jo—Kra
žių skerdynės. Bažnytinė skerdynė Philadelphi
joj prablaivino ir mano akis iš religinio mig- 
lyno,—sako Velykis.

Namo antras augštas—gimnastikų įtaisai, 
trečias augštas—visai graži erdva svetainė šo
kiams, basket-bolės lošimui ir sceniniams vaid
menims.

Kita stotis—istorinis valdžios palaikomas 
namas, kuriame šalies nepriklausomybės de
klaracija buvo paskelbta, ir kuriame gausda
mas laisvės, varpas trūko, o dabar jis čia at- 
mintuku laikomas. (Gaila tik, kad Šiandieni
nė šalies gyventojų didžiuma nebeturi tų senų 
garbingų laisvių. Jas pasisavino valdančioji 
klasė. Gyventojų didžiumai, valdiniams, vėl 
reikės įsigyti arba, klasių kovoj, nusisavinti 
skambų laisvės varpą, kuris skelbtų laisvę 
Internacionalo žodžiais).

Pasigrožėję parkais ir kitais išoriniais vaiz
dais, leidomės “Laisvės” piknikam

Pikniko vietoje, dienraščio pritarėjų minia 
auga ir auga. Bušų ir automobilių skaitlius 
didėja. Parkas erdvus, bet parankumų šitokiai 
didelei miniai—permaža. Pastogės visai nėra. 
Didelė rizika imama pasitikėti gražiam orui. 
Jei lietus—rengėjai žymiai nukentėtų. O pa
dangės debesėliai labai atrodo gabeną lietų. 
Platforma šokiams—neužtektina, o koncerti
nei programai—žema, nes toliau esantiems ne
galima matyti programos dalyvių. Po vaikš
čiojančios minios kojomis žolės nebelieka, ji 
nykte sunyksta, pasidaro tik dulkstantis smil
tynas...

Pažįstamų matai čia ir iš vienur ir iš kitur. 
Sveikinkis, kalbėkis ir eik pažintin su naujais 
draugais. Klausykis kalbų ir pasi.stengk, jei 
gali, atsiminti visą tai, kas svarbu.

—Kodėl jūs leidote tiems aršiems darbinin
kų. priešams—legionieriams—naudoti * mūsų 
publiką, pardavinėjant vėliavukes?—bara žmo
gus d. Smitą.—Išvarykite juos.

—Išvaryti, tai gali būti taip, kaip 'ir užki- 
binimas širšių lizdo. O galima apsieiti ir be 
to. Mūsų publika supranta, ką remti, o ką ne. 
Nedaug čia jie peš,—suramina Smitas bepyks- 
tantį draugą.

Profesionalas dėsto savo patyrimus-iš pro
fesijos. Įsikalbėjus apie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą ir kitas savišalpos organizaci
jas, daktaras Stankus sako, jog būtinai reikė
tų daugiau atsargumo į tai, kokius žmones 
priimame į savišalpos organizacijas.

—Yra žmonių,—sako daktaras,—einančių į 
organizacijas tik pasinaudojimo tikslais. Fi
ziniai jie tinkami, kvotėjas-daktaras negali jų 
atmesti. Bet organizacija turi pati atsižvelgti 
į aplikanto kokybę. Yra narių, priklausančių 
į dvi-tris savišalpos organizacijas, na, ir “ser
ga,” ir ima pašalpą.. ..

Progoje, mudu su d. Smitu paprašėme dak
tarą parašyti sveikatos klausime paskaitą del 
LDS. Jis pažadėjo.

Apeiname maudymosi prūdą. Keliolika jau

nuolių maudosi, nardosi. O valanda pirmiau, 
matėme vieną jaunuolį narūną giliai persikir- 
tusį kaktą. Tai vis gal neatsarga, smarkavi
mas. ..

Farmerys aiškina savo draugui apie derlių, 
apie kainas:

—Viskas taip pigu, kad nė kas daryti. Už 
100 išvarų bulvių gauname tik 43 centus, o 
pamidoriams (tomeitėms) nėr marketo. Jei 
nori vežk Campbell kompanijai ir atiduok už 
10 centų bušelį. Ji padarys pamidorių sriubą, 
ir miesto darbininkai mokės 10 centų už mažą 
skardinukę (kenuką).

—Taigi, šiomis dienomis skaitome žinias, 
kad ir Lietuvos valstiečiai, buvę tokioj pat pa
dėty, pradėjo jieškot išeities. Jie net su gink- 

• Jais rankose. O amerikinė tautininkų spauda 
glostė ir tebeglosto Lietuvos vidujinius daly
kus. Ten viskas, girdi, caca, ten viskas pačia
me švelnume. Tačiau, pasaulis išgirdo, kad 
tas “švelnumas” priėjo net iki ginkluotam 
sukilimui. Mums reikia teisingos spaudos, to
kios, kaip dienraštis “Laisvė”!

Iš pasikalbėjimo ,su dd. Valilioniais, paaiški, 
jog jų užsiėmimas—tarnavimas pas tambius 
ponus—ekonominiu žvilgsniu žiūrint', yra žy
miai geresnis, negu fabriko darbininko. O bet
gi ir jų algos, sakosi, žymiu trečdaliu, negu 
būdavo keli metai atgal, sumažėjo. Bet žmo
gus gaunąs butą, šilimą ir maistą, nejaučia 
sunkių laikų asmeniniai.

Menininkai kalba apie meną. Drg. Nalivaika 
pasakoja mums, kad operetės “Tamylos” dai
nos jau tuojaus bus gatavos. Ir jos bus leng
vesnės, negu “Alkio.” Vadinasi, jo manymu, 
“Tamyla”, turės rasti geresnį pasisekimą, negu 
“Alkis.” Kita operetė, “Rūta,” parašyta d. 
Nalivaikos, irgi neužilgo bus išleista.

Draugingasis daktaras Kaškiaučius į visus 
švaisto plačią smagią draugingumo šypsą, su 
vi.sajs jautriai sveikinasi, ir, rodosi, visus šio 
pikniko dalyvius vainikuoja maloniais išsireiš
kimais.

Fotografas Valinčius judžių aparatu trauk- 
dinėja įvairias scenas paveikslams. Tai bus 
pikniko rekordas parodytas ir tiems žmonėms, 
kurie čia nedalyvauja.

Vienur-kitur besikalbą būreliai liečia ir taip 
vadinamą skloką.

—Je, Prūseika kėlė lermą' delei parti j iečių 
taktikos, kad ji buvusi, anot jo, “arklinė,” o 
dabar daugelis dalykų esą, ačiū jo ir Butkaus 
nurodinėjimams, pasitaisę. Pasitaisę taip, kaip 
Prūseika geidaudavęs. O vienok jis ir šiandien, 
vieton tiesti kelią grįžimui partijon, prieka
biauja prie visos parti j iečių veiklos.

—Prūseikos kelias ne į darbininkų klasinę 
veiklą, bet iš jos. Jis—mums nesvarbus. Mums 
svarbu jo suvedžioti, suklaidinti darbininkai. 
Į juos mes kalbame. Juos turime gauti atgal.

—Vilties yra. Jau daugelis Prūseikos suve
džiotų darbininkų reiškia nepasiganėdinimą jo 
vadovybe.

Pasak vieno, artimai žinančio naujagadynie- 
čių padėtį, tai Butkaus žmona esanti bene 
geriausia kovotoja už būvį. Būna, sako, atsi
tikimų, jog visam štabui nėr iš ko algų išsi
mokėti. Tada, kas kiek gaus, ar negaus, o 
Butkuvienė ateinanti ofisan ir neišeis tol, kol 
jos vyro alga nebus “sukelta.”

Koncertinė programa. Apie ją nedaug ką 
galima sakyti. Lauke negausi to dainų skam
bėjimo, kokį gautum svetainėje. Garsų išne
šiojimo įtaisytuvas prastai patarnavo, šokė
jus matė tik patys artimieji prie platformos. 
Be to, programoje ne visa tai buvo, kas buvo 
skelbta. (Stebėtina, kad,už poros dienų, “Lais
vės” pirmame puslapyje, juodomis raidėmis 
pasakyta: “programa išpildyta kaip skelbta.” 
čia, žinoma, dalykėlis menkas. Bet šis menkas 
dalykėlis gali būti priežasčia netikėjimui ir 
svarbiems “Laisvės” pranešimams; ypač dar 
žinant tai, jog šį pranešimą rašė kas nors iš’ 
pačių laisviečių štabo, ir, po to, neatitdisč).

Vakarop, nemažai svečių—vyrų ir moterų— 
matėsi paveiktų “stiprylo”, kurį svečiai buvo 
atsivežę bonkutėse ir juomi save vaišino. 
“Stiprylas,” vieton sustiprinti, nusilpnino, su- 
liaunino vieną kitą svečią ir net ant .žemelės 
parmetė... Tai negražu! Klasiniai susipratu
sių žmonių tarpe toks “stiprylas” neturėtų 
rasti vietos.

Temstant—dovanų laimėjimas ir... skirsty
masis namų link. Su pažįstamais atsisveikint 
nebesuspėsi.

Mes į nakvynę vėl pas Palilionį. Jis drau
gingai priima.

Pirmadienio ryte, grįžtant į namus, smagiai 
lynoja.

—Gerai, kad lyja šiandien, o ne vakar.
—Jei vakar—piknikui būtų buvę “kaput.”
Namie. Kelione visi pasitenkinę. Įvažiavome 

600 mylių.

. Puslapis Trečias

NAUJI RAŠTAI

turi Kuprast ir pa-
apvicnyt inuatnus.
ir jas kelti.”

—LENINAS.

Masės tą meną 
Menas privalo 
ir masių valią

“DIEVE, PASIGAILĖK Mū 
SŲ”. Parašė Jungtinių Valsti 
jų armijos puskarininkas W

KNYGA STOJANTI 
Už KARĄ

“Svarbu ne tai, ką menas suteikia kele
tui šimtų, ar net tūkstančių žmonių, 
kuomet jų milionai. Menas priklauso liau
džiai. Menas privalo savo giliausiomis 
'šaknimis įaugti į plačiųjų darbo masių 

Įtarpą. 
tmylčt. 
mintis

M

T. Scanlon (Skenlonas). Lie
tuvių kalbon vertė Petras ir 
Kastas Jurgėlos. Atspausdinta 
Marijampolėje, 1932 metais 
7,000 egz., 400 puslapių. Kaina 
$L Y

šią knygą Amerikoje smar
kiai garsina katalikų ir tauti
ninkų spauda.

Knyga aprašo Amerikos ma
rinų 97 kuopos, antros divizi
jos, ketvirtos brigados veikimą 
pereitame kare. Ta armijos da
lis dalyvavo mūšiuose ties Ver- 
dunu, Bois de Belleu, Seissons,
St. Mihiel, Mont Blanc ir ki
tuose punktuose.

Vertėjai savo prakalboje api-‘ 
budina jų ir kartu leidėjų tiks
lą, kur jie sako: “Bet labai 
svarbu, kad lietuvių visuomenei
būtų teikiamos tokios karo apy-

i ■ v; ■ 
y

sakos, kurios nedrumstų mūsų 
tautiečių pasiryžimą ginti Lie
tuvos nepriklausomybę” (pusi 
5). Ir toliau jie tęsia: “Tiki
mės, kad ši Amerikoj premiją 
laimėjusi knyga ne tik bus bent 
kam įdomi pasiskaityti, bet taip 

i pat bus naudinga kaip medžia
ga kovotojų psichologijai ir iš 
dalies dabartinių karų aplinky
bėms tirti.” (9 pusi.)

Iš to aišku, kad vertėjams ir 
leidėjams rūpėjo ne imperialis
tinių karų priežastys ir žiau
rumas bei darbo žmonėms ble- 
dingumas nušviesti, kaip ir pa
čios knygos autoriui V. T. 
Scanlonui arba generolui majo
rui J. G. Harbord, kuris prie 
knygos duoda įžangą, bet pa
kėlimas patriotinio nusistatymo, 
auklėjimas jaunimo už karą, da
bartiniu momentu imperialistų 
prisirengimo prie naujo karo.

Vertėjai savo įžangos pra
džioje prisimena E. Remarko 
knygą—“Vakarų Fronte Nieko 
Naujo”, bet jiems ši knyga ne
patinka už tai, kad Remarkas 
“aprašydamas savo pergyvena
mus, jausmus ir sąprotavimus, 
filosofuoja per ištisą knygą.” 
(5 pusi.).

žinoma, Remarko knyga— 
“Vakarų Fronte Nieko Naujo” 
nėra darbininkų dvasioje para
šyta, bet ji nepalyginamai ge
resnė už Scanlono knygą, ku
rios vertėjais yra Jurgėlos 
(Jurgelevičiai). Bet ji jiems ne
patinka, kad ten keliama pasi
bjaurėjimas linkui karo, kad 
ten kareiviai stato klausimą: 
už ką jie kariauna? Kuomet 
Scanlono knygoje—“Dieve Pa
sigailėk Mūsų”—jie yra paklus
nūs, tik pildo komandierių įsa- 
mus, miršta ir meldžiasi.

Iš to aišku, kad knyga tar- 
nauja naujo imperialistinio ka
ro ruošėjams. Marinų kapito-* 
nas J. V. Thomsonas, kurį ver
tėjai cituoja, rašo: “nėra didin
gesnio karo vaizdo, kaip regėti 
jaunus, išmankštintus vyrus 
vykstant į frontą.” O žinoma, 
dar ir tada, kad jie yra pa
klusnūs. Generolas majoras J. 
G. Harbord savo įganoje gėrisi 
knyga.

Autoriaus akyse: “Visa, ką 
mes darome, tai žygiuoti, žy- 
giuoti, 40 ar 50 kilometrų per 
parą” (17 pul.) Bet tai buvo tik 
pradžioje “viskas”. Paskui pra
sideda mūšiai, kovos, žudymai. 
55 puslapyje vaizduojama, kaip 
amerikiniai kareiviai mušasi už 
“prakeiktą duobę”, kad joje 
pasislėpti nuo vokiečių ugnies. 
67 puslapyje aprašoma, kaip

(Tąsa 5-tam pusi.)



"Prieš Karą ir 
Fašizmą”

Tokiu antgalviu ką tik atspausdinta didelio formato, 
48 puslapių brošiura-buletinas. Joje telpa Visuotino 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavimo tarimai, 
raportai, rezoliucijos ir ateities veikimo planas. Tai 
istorinis Amerikos lietuvių darbininkų dokumentas, 
kuriame smulkmeniškai išdėstyta pagrindai, ant kurių 
bus sucementuotas bendras frontas prieš karą ir fa
šizmą, prieš persekiojimą ateivių; už bedarbės ir so- 
cialę apdraudą Amerikos darbininkam ir už civiles 
teises Lietuvos liaudžiai. Trumpai pasakius, tai nepa
vaduojamas dokumentas dabartiniu laiku.

“Prieš Karą ir Fašizmą” išleido Visuotinam Suva
žiavime išrinktas Nacionalis Lietuvių Veikimo Komi
tetas. Brošiūra parsiduoda tik po 10 centų kopija. 
Imant daugiau ant karto platinimui, duodame 20 nuo
šimtį komiso, tai yra tik po 8 centus kopiją. Dabar 
geriausias laikas jos platinimui, kadangi ką tik pra
sideda draugų Mažeikos ir Abeko maršrutai, šiedu 

•draugai ką tik sugrįžo iš Lietuvos, kur jie atstovavo 
virš 60,000 organizuotų Amerikos lietuvių taip vadi

namam “Viso Pasaulio Lietuvių Išeivių Kongrese.”
Visų kolonijų draugai, pasiskubinkite užsisakyti bro

šiūros, ir, jeigu galima, prisiųskite kartu ir pinigus. 
Spauda ir persiuntimas brošiūros atsiėjo gana daug, 
o Komitetas pradėjo savo pareigas be jokio iždo. Tad 

-geresniam darbo pravedimui reikalinga visų draugų 
kooperacija.

Užsakymus siųskite Nacionalio Lietuvių Veikimo 
Komiteto sekretoriui sekamu antrašu:

L. JONIKAS,
3116 So. Hals ted Str.,

Chicago, Ill.

Shenandoah, Pa rašote ir galėtumėte dažnai 
pranešti iš streiko ir kitų dar
bininkų kovos eigų.

< •
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Mėsos Streikas Plečiasi
Kiekviena darbininkų kova 

už geresnes gyvenimo sąlygas 
turi savyje įvairių įvairiausių 
atsitikimų. Taip čionai ir su 
mėsos streiku. Kaip žinia, 
streikas pirmausią prasidėjo 
Shenandoah-Heights ir į vieną 
dieną mėsos pardavimas buvo

Philadelph. Žinios

DETROITO ŽINIOS
Remkime “D. W.” ir 
Jaunuoliu Mokyklą

gėrimai patenkins atsilankiu
sius. Įžanga 15c.

Mokyklos Rėmėjas.

prasi-' Viduryje šio mėnesio 
jdės tarptautinė darbininkų 
jaunuolių mokykla. Organiza
vimas ir švietimas jaunuolių 
^Detroito darb. turėtų stovėt 
pirmoj vietoj, nes ateitis yra 
jaunuolių ir geresnė ateitis vi
sos darbo žmonių klasės pri
klausys nuo jų (jaunuolių) 
veikimo. Todėl steigkime mo
kyklas ir lavinkime jaunuolius 
darbininkiško supratimo.

Kad mokykla būtų pasek
minga, tai mes, Detroito dar
bininkai, turime atlikti dvi už
duotis. Viena, paremti jaun. 
mokyklą fiansiniai, o antra— 
tai stengkimės pasiųsti kuo- 
daugiausia jaunuolių į šią mo
kyklą. Detroite neturėtų ras
tis nė vienos šeimynos, kurios 
jaunuolis .nelankytų mokyklos.

> Kitas mūsų darbas, tai rem
ti kaip finansais, taip ir ga
vime naujų skaitytojų “Daily 
Worker.” Tai vienintelis dar
bininkų dienraštis anglų kal
boje. Netekus “Daily Wor
ker”, netektume Amerikos 
darbininkų vado, organizato
riaus ir gynėjo darbo žmonių 
reikalų.
Frakcija 
dienį, 22 
Draugijų
tęr St. šokiai bus prie puikios 
muzikos; skanūs užkandžiai ir

Išduota Drausmė Panaikinta

neturėtų užmiršti, 
drausmę (injunc- 
mėsos streiko pi- 
ir prieš vadą M.

Tuom tikslu, KPL 
rengia balių sekma- 
d. rugsėjo (Sept.) 
svetainėj, 4097 Por-

Du mėsos dideli marketai 
(įstaigos), 4715 Grand River 
ir 4611 Fourteenth St., kurių 
darbininkai 
Jie išsiėmė 
tion) prieš 
kietuotojus
Zuk. Moterys to neišsigando, 
tuoj sekančią penktadienį ir 
šeštadienį visos mėsos krautu
vės, ypatingai tie du marke
tai, buvo tirštai pikietuojami 
ir turėjo užsidaryti. Vėliaus 
streiko vadovė M. Zuk ir Vei
kiantysis Komitetas sušaukė 
masinį susirinkimą. Išrinko 
komitetą iš 40 moterų, kurios 
nuėjo pas miesto majorą ir 
miesto tarybą užprotestuoti 
prieš “injunction”. Pareiškė, 
kad streikas bus vedamas ir 
toliau, nežiūrint jokių draus
mių arba persekiojimų.

Vėliaus įvyko teismas. Teis- 
mabutį užpildė publika ir 40 
moterų komitetas. Ir kuomet 
teismas pamatė, kad su draus
mėmis neatgrasįs moterų nuo 
veikimo ir dar kova paaštrės, 
drausmę panaikino.

Kova tęsiasi toliaus. Blokų 
komitetai ir pikietuotojų bū
riai turi būt organizuojami vi
sur. Su visais streiko reikalais 
kreipkitės į artimiausį streiko

ofisą (stotį). Stotys randasi: 
Į Hamtramck, 3015 Trowbridge 
St.; North Detroit, Main St., 
near Davišon; West Side, Mi
chigan Ave., Dom Polsky, 34- 

j 26 Junction Ave.; East Side, 
■ Chene-Milwaukee, Dom Ludo- 
' wy, Jos Campo, Oakland Jew- 
I ish Hall, 9116 Oakland ir 
I Lithuanian, 9242 Cardone; 
J Middle East Side, 1329 Kirby 
( St., Linwood ir Dexter, Mon- 
i terse ir Dexter, Gratiot St.,
Georgia ir Gratiot St.; West sulaikytas. Ant rytojaus strei- 

St., ko komitetas sušaukė platų su
sirinkimą pačiam mieste.

Heights didelis būrys mote
rų, priešakyje su savo streiko 
komitetu, besinešą didelę ame
rikonišką vėliavą ir augštai iš
kėlę įvairias iškabas, ant ku
rių buvo išrašyta: “Mėsos 
Streikas,” “Nepirkite Mėsos 
Pakol Streikas Bus Laimėtas”, 
“Visi Unijistai su Mumis”, 
maršavo į Shenandoah. Gat
vės buvo pilnos žmonių, rodos, 
kad čia atsitiko kokis tai dide
lis dalykas. Visi bėga skubi
na. Heights streikierės įmar- 
šuoja į didžiulę Maher’s sve
tainę, prasideda susirinkimas. 
Pas visus ūpas didelis. Vietinio 
anglų laikraščio koresponden
tai “bizi”, skubina, kad viską 
gerai susižymėti, kas ką kalba, 
kas liekasi išrinkta į streiko 
komitetą ir t. t.

Aut rytojaus, 7-tą vai. ryto, 
kampe Main ir Centre gatvių 
susirinko didelis būrys žmo
nių, didžiumoj moterys ir nu- 
maršavo pikietuoti mėsos san
dėlius Swift ir Armour, ka
me mėsa jau buvo pradėta dėti 
į trokus del išvežimo. Pasta
rieji, taip sakant “džentelme
nai”, pasakius, kad yra mėsos 
streikas, pareikalavus, kad ne- 
vežtu, iškraustė trokus, viską 
uždarinėjo, paleido dalį dar
bininkų. Paskiaus visi pikie- 
tai metėsi į taip vadinamą

Side, 4036 Vinewood 
| Dearborn Fordson, 2959 Sali- 
(na St., Van Dyke, 71§1 Strong
Ave., Slovak Hall, Warren
dale, 6347 Penrod St., Vernor 

j Highway, Lithuanian Hall, 25 
St. Daugelyje apielinkių dar 
nėra įsteigta streiko stočių, 
kur būtinai reikėtų įsteigti.

’ Lyga Prieš Maisto Brangumą 
gerokai paaugo, betgi neuž- 
tektinai. Visos šeimininkės tu
rėtų stoti į tą Lygą, nes tik or
ganizuotai galima kovą laimė-

1 ti.
Šermukšnis,

Remkime Kovą už 
Civiles Teises

se-

“League for Protection of 
Civil Rights”

Šita organizacija gana 
nai gyvuoja ir plačiai veikia
Detroite. Ypatingai ją labai 
remia ateiviai darbininkai. 
Tik nežinia delko lietuvių or
ganizacijos mažai ima dalyvu- 
mą jos darbe. Man rodosi, kad 
tik viena organizacija, t. y., 
ALDLD turi atstovus ir lanko 
susirinkimus. Tuom tarpu De
troite randasi virš 30 lietuvių 
organizacijų, kurioms būtinai 
reikėtų prisidėti prie Lygos už 
Civilių Teisių Gynimą, kuri gi
na daugiausia ateivių teises.

Dabar vedama kova už pa
naikinimą Dunckol-Baldwin 
įstatymo (law) prieš mokyklų 
tarybų teises. Tas įstatymas 
uždraudžia duoti mokyklų 
svetaines darbininkų grupėms 
susirinkimus laikyti. Vedama 
kova prieš perleidimą įstaty
mo uždraudiančio “dalyt lape
lius be policijos leidimo” ir tt. 
Už teisę streikuoti ir pikietuo- 
ti p prieš “injunctions” 
mes), prieš Russell 
Bill, prieš Dies Bilių.

Dabar legionieriai
seną įstatymą, kuris draudžia 
ateiviams parduoti bent kokią 
savo nuosavybę. Ir tas įstaty
mas jau vykdomas gyvenimai! 
nekuriose valstijose. Vadinasi, 
atimamos nuosavybės nuo atei
vių darbininkų. Šitie visi biliai 
ir įstatymai paliečia kiekvieną 
darbininką, ypatingai ateivį 
darb. Todėl ateivių organiza- i 
cijom būtinai reikia prigulėti' 
prie šios organizacijos (lygos) 
ir kovoti už savo teises. Nie
kas kitas, kaip mes patys dar
bininkai, ir tai tik per griežtą 
kovą, galime atmušti išnaudo
tojus ir turėti žmonišką teisę 
gyventi.

Atskaita Pasiuntimo Delegatų 
j Visuotiną Suvažiavimą

Phila. organizacijų, draugi
jų ir kliubų konferencija, ku
ri pasiuntė 3 delegatus į Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Vi
suotiną Suvažiavimą, Cleve- 
lande, gavo aukų sekamai: 
birželio 8 konferencijoj auka
vo ALDLD 149 kp. $5; ALDL- i 
D 10 kp. $4.; rusų ir lietuvių 
piknike Laurel Spring surink
ta $7.60; Lastauskas —$1 ; A- 
LDLD 142 kp., JDelair, N. J., 
$2. Viso surinkta $19.60.

Išmokėta: Trijų delegatų 
kelionė, nakvynė ir maistas,1 
$24.50. Nedatekliaus lieka 
$4.90. Tad organizacijos, ku-. 
rios prisidėjote prie pasiunti-j 
mo delegatų, prašome padėti 
išlyginti tą nedateklių. Prie to, 
reikia vest darbą ir ant toliaus. 
Sudarymas bendro -fronto ir 
kovojimas prieš karą ir fašiz
mą yra svarbiausias darbas.

M. Zald.
2316 Margaret St.

P. S. Drg. Pilėnas, kuris bu-į 
vo delegatu, savo išlaidas, ku
rių turėjo porą dolerių, paau
kavo, kitaip būtų pasidarę di
desnės išlaidos.

M. ž.

Norwood, Mass

“Lietuva Tėvyne Mūsų”
Pagal žodžius “Lietuva tė

vynė” tūli spekuliantai su vi
sokiu bendrovių akcijomis

skerdyklą Abator, čia taipgi taip įbaltgino Iiaudįj kad žo.

(draus- 
Kramer

surado

Šeškupis.

šokiams grieš šeško radio orkestrą

Policistas Užmušė Darbininką

Nusižudė Bedarbė Mergina

PHILADELPHIA PHILADELPHIA

Kornu Piknikasc
Rengia Liet. Darb. Sus., Philadelphia, Pa.

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

Pradžia 10 valandą ryte

Prašome visų draugų, draugių ir prietelių užjausti 
mūsų nelaimę, apie kurią visi žinote. 
Bus duodamos 5 brangios dovanos.

Kelrodis: Automobiliais važiuokite Frankford Ave. (kelias jau 
pataisytas) iki City Line. Už tiltuko tuojaus sukit po kairei 
į kelią Knights 2 d. Tėmykite iškabas. Gatvekariu: imkite No. 
66 prie City Line; iš ten būsite nuvežti į parką.

Kviečia L. D. S.

Mary Brasso, 19 metų am
žiaus, nusinuodijo savo mieg- 

i ruimyj, palikdama raštelį, ku- 
I riame sako: “Pakęsti ilgiaus 
negaliu. Nėra darbo, 'drapanų, 

J nė maisto. Mano šeši broliukai 
: ir motina badauja. Gal jiems 
bus kiek lengviau, kuomet viena 
burna prie stalo bus mažiau'. 
Sudiev visiems. Nepykite ant 
manęs už tokį žiaurų mano 
aktą — Mary.”

Tai dar viena auka kapita
listinio surėdymo, prieš kurį 
reikia kovoti, bet ne žudytis.

<♦>

4>

U>

<♦> FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sekr. V. Sherelis.
(217-218)

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ik ryto

Tcl. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S
(Repšys)

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

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 16 d. rugsėjo, L.D.P. 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare.

Visi draugai ir draugės malonėkite 
dalyvauti. šis susirinkimas turėjo 
įvykti 11 d., bet iš priežasties pra
kalbų toje dienoje, buvo perkeltas. 
Tad prašome visų dalyvauti, nes tu
rim labai daug svarbių reikalų ap
svarstyti.

NEWARK, N. J.
Lyga prieš karą ir fašizmą rengia 

prakalbas temoje, “Italijos—Ethiopi- 
jos Karas”, pirmadieni, 16 d. rugsė
jo, 7:30 vai. vakare, Workers Lyc
eum, 190 Belmont Ave. Bus keletžs 
gerų kalbėtojų, Rev. Claytos Foul,

mėsa buvo kraunama į trokus. 
Pareikalavus pikietams ir 
Streiko Komitetui, kad neveš- 
tų, gavo pareiškimą, kad “JūSią]-' 
mums nieko nepadarysite, mes įjotai 
vešime ii boseliai pradėjo jukinę Lietuvos padėtį, kaip 
stumdyti moteris, kurios buvo - • ■ - ...........
suėję į vidų. Nesiliovė dėję : jr bežemių, ir darbininkų tuo-i 
mėsą į troką. Ir štai taip greit jautinę būklę, Kauno ir 
pradėjo lėkti akmenai, kurie 
atsimušdami į troką sudarė 
meliodiją bum-bum, dzin-dzin-1 g.į 
zin. Ši bum-zin meliodiją pri-l — 
vertė boselius iškraustyti mė- į 
sa iš troko ir nusileisti pikie- ,

•• # . . cxpiv ĮGULIAU UClLUlinilAtiČ Al JU

tams ir taip per visą dieną , j<ovas duoną,—žodžiu, apie
visi trys mėsos sandeliai buvo 
apstoti pikietu. Ant rytojaus, 
apie 5 vai. ryto, ties visais mė
sos sandėliais jau buvo valsti- kongresą," 
jos kazokai ir neprileido pi- i<aUne. 
kietų.

v JLXV1M Y 1 XiWUVlUj JkVXAJQ V A L KJ

Taip dalykams stovint, minėtų klausimu nepanorėtu 
Streiko Komitetas perėjo per j§girsti. Todelei" būkite 
visus bučerius ir pranešė, kad Į rUg-sgj0 (September) 29, Liet.

dis “tėvynė” paliko kaipo ap
gavystė. Bet vienok mūsų tė-. 
vų šalis, Lietuva, turbūt vi
siem apeina. Todelei, kurie 
___ i žingeidaujate apie šiuo-;

j tai, apie ūkininkų, mažažemių i
‘ X7 • • 1 1 • • 1 1

pro-1 
vincijų ponijos būklę, besilink- j 

. sminančią ir beleidžiančią or-j 
I gijas įvairiuose kurortuose;; 
j Kauno ir provincijų politka- j 
; linių torturas ir jų gyvenimą, ' 
I apie fabrikų darbininkus ir jų

visą Lietuvos žmonių padėtį 
’ i nuo Klaipėdos iki Kaunui, na, 

it apie tą misterišką pasaulinį 
ką tik atsibuvusį 

Taigi, vargu bėrasis 
nors vienas lietuvis, kuris virš

neimtų daugiaus mėsos į savo 
i krautuves ir neparduotų kolei 
streikas neužsibaigs, žinoma, 
didelė dalis bučerių pilnai su
tiko su šia propozicija, bet kiti 
priešingi, ypatingai A. Staniš- 
kis. Tos bučernės, kurios par
duoda mėsą, yra pikietuoja- 
mos.

Šis streikas jau yra išsiplė
tęs gana plačiai šioj apielin- 
kėj, tik nežinia kodėl niekas 
neparašo į stpaudą.

Streikierė.

Todelei būkite visi

Svetainėj apie 8 vai. vakare. 
O tą viską jums išdėstys ką 
tiktai dabar sugrįžęs iš Lietu
vos veikėjas J. Mažeika. Įžan
ga veltui.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

G. Braniger, 36 metų darbi
ninkas, atsisakė pasitraukti 
nuo šaligatvio, kuriuom poli
cistas vaikščiojo, pareikšda- tik pabarė, 
mas, kad ir jis toks pats geras neklauso valdininko, 
pilietis ir turi teisę stovėti ant

WORCESTER, MASS.
Visuotino Am. Lietuvių Darb. Su

važiavimo Vietinis Komitetas ir Am. 
Lygos Kovai prieš Karą ir Fašizmą .i 
Skyrius rengia bendrą pikniką rugsč- į

Nuo Red. JŪS, drauge, gerai! jo 15 d., Olympia Parke. Bus sporto 
t Į ir muzikos programa. Bus 2 poros 

BS...L --- ... i . ■ u | ristikų ir kumštininku,
šaligatvio, kaip ir ponas poli-’ 
cistas. Policistas pagriebęs, orkestrą.
darbininką trenks į šaligatvi I „Draugai ir draugės! šios organiza- 
taip, kad darb. galva į dvi Vie- ję, jos veda kovą prieš artėjantį karo 
tas plyšo. Paskiau nusivežė į ir fašizmo pavojų, deda pastangas 
kalėjimą ir lazda pribaigė, i ?asiekt kuo rečiausias minias su 
ValstljOS gynėjas pripažino pražūti darbo klasei neša karas 
policistą nekaltu, todėl, kad. ir fašizmas. Visi dalyvaukime šia- 
šaligatvis buvęs perklotas. ' piknike ir finanįniaijPa^mkime
Priegtam liudininkai, vienas 
detektyvas ir streiklaužys šni
pas, liudijo, kad buk darbinin
kas puolęs ir virsdamas ant 
vandens rynos švirkšlio persi- 
skėlęs sau galvą. “Policistas jį 

girdi, “kad jis

tų organizacijų veiklą. Piknike bus 
svečių ir iš apielinkes kolonijų.

Kom.

/

I

Šermukšnis

SO. BOSTON, MASS.
“Laisvę” pavieniais numeriais gali

ma nusipirkti Išminties ofise, 315 E. 
St., So. Boston, Mass. Ofisas atdaras 
iki 9 vai. vakaro kiekvieną dieną, iš
skiriant nedčldienius.

(217-222)

Jr. juodveidis, ir Lugi Enndela, ita
las. Kviečiam visus darbininkus da
lyvauti ir • pasiklausyti ką šie kalbė
tojai turi mums pasakyti.

Komisija.
(217-218)

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsųMes 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

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

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

ach Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street

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 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street ’• Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

(Tąsa)
—Kaip greitai tik norima pažaisti su 

moteria, ji tuojaus užpyksta.
Mergina smarkiai atsisuko į jį. — Jūs, 

vyrai, manote, kad mes tik tam ir esa
me, kad draskytis-žaisti su jumis. Kada 
tik Otto nesiranda čionais, jūs tampate 
be galvų ir apie nieką kitą nemąstote, 

#kaip tik meilinimosi... Kodėl viskas bu- 
yvo skirtinga su jaunais vyrais Weddin- 
ge? Todėl kad mes turėjome dirbti po
litinį darbą ir tie, kurie norėjo tik juo
kauti, buvo išmesti laukan iki jie atvėso.

—Žiūrėkite į mažytę, ji pradeda įkai
sti.

—Tu... G re t ė!
—Nedrįsk mane palytėti—ar—
—Nusiramink, Gretė, ir nebūk pasipū

tusi. Aš tik norėjau sakyti, kad tu tei
sybę sakai. Mes perdaug juokaujame,— 
tarė Fricas, kuris greitai pamiršo įbrėži
mą. Jis dabar labai apgailestavo, kad 
taip gremėzdiškai su ja apsieita. Kiti 
vaikinukai murmėjo sau po nosia ir at
rodė susisarmatinę.

Veik kiekvieną vakarą jaunimas Kos- 
> lino apielinkės susirinkdavo į “Raudoną 
* lakštingalą.”

Šį vakarą, kaip ir paprastai, kas nors 
buvo veikiama kiekviename triukšmin
game ir dūmų pilname kambaryje. Tarp- 
gatvio darbininkai suteikė “Raudonai 
Lakštingalai” aiškią politinę atmosferą, 
kurios nebuvo galima surasti kitose kar- 
čiamose. Ši buvo daugiau panaši į dar
bininkų kliubą. Visi vienas kitą pažino ir 
nepažįstami veidai retai čia buvo mato
mi. Į atėjūnus čia buvo žiūrima su ne
pasitikėjimu.

Vieną kartą keli šnipai (C. I. D.) atsi
sėdo prie stalo ir išsitraukę kopiją “Rau
donos Vėliavos” (Rote Fahne, komunistų 
laikraštis) iš kišeniaus, nudavė nekal
tais. Jų asmeniniai niekas nepažino 
Koslin’e, bet darbininkams tik reikėjo 
matyti, kaip jie sėdosi, kaip* jie kėlė sa- 

' vo stiklus... Atrodė, kad jie išdavė tam 
tikrą poką nuo to laiko, kada jie įėjo ir 
tarė “Labas vakaras” taikiu tonu. Tie 
žiopliai ištikrųjų manė, kad jie galės ra
miai sėdėti “Raudonoj Lakštingaloj” ir 
rinkti informacijas. Jie greitai susirado 
lauko pusėj, šviežiame ore, nespėję nei 

- savo sėdynių sušildyti. Nuo tada šnipai

NAUJI RAŠTAI

paliko tą vietą ramybėje. Kas ten ne
priklausė, turėjo būti lauke!

Keli komunistiniai dienraščiai ir pa
veiksluoti leidiniai, tvarkiuose rėmuose, 
kabojo ant sienų. Viršuj buvo dideli pra
nešimai su paveikslais Darbininkų Spor
to Kliubo, kuris čia susirinkdavo. Vienoj 
pusėj radosi bufetas su šėpa dešroms; 
užpakalyje didelė šėpa su blizgančiais 
veidrodžiais, kuriame buvo alus ir stik
lai, cigaretai ir bonkos šnapso, ir tt. Ant 
keturkampio šmoto papkos užrašas:

“Geri Ne-Alkoholiniai Gėrimai,
10 pfeningų stiklas.”

Už bufeto stovėjo “Raudonos Lakštin
galos” savininkas, Juodas Willi. Jis bu
vo ramaus ir gero būdo žmogus, kuris 
duodavo pusėtinai daug ant bargo savo 
bedarbiams pirkėjams, užrašant skolą į 
didelę riebaluotą juodą knygą.

Tačiaus “Raudona Lakštingala” 
vo jokia girtavimo sueigos vieta! 
neturėjai pinigų arba nenorėjai
galėjai sau sėdėti ramiai, imti dalyvumą 
diskusijose arba lošti kazyrėmis bei šach
matais. Žinoma, tai nebuvo “Ritz”; tai 
buvo darbininkų sueigos vieta “Raudona
me Tarpgatvyje.”

Plačiame įėjime, išeinančiame į mažą
ją svetainę, užpakalyje namo, buvo suei
gos vieta jaunuolių; veik visi aprengti 
pilkomis uniformomis Raudono Fronto 
Kovotojų Lygos ir Jaunų Šturmininkų 
(Jungstrum). Diskusijos ’buvo pilname 
įsigalėjime, Otto, vadas jaunųjų sekcijos, 
au pribuvo.

—Draugai, niekas 
kad taip rėkaujate.

Jaunas vyras, su 
lais, bandė perrėkti 
atsikreipė į jį.

—Bet, Otto,—tai yra paikystė. Kaip 
jis gali uždrausti* turėti gegužinę, kada 
transporto darbininkai du kart balsavo 
už apvaikščiojimą? Jeigu traukiniai su
stos, kas gali dirbti visame Berlyne? — 
Jo draugai pasileido triukšmingu juoku.

—Ha, ha, Fricai, esi labai gudrus, Fri- 
cai! Galima kad Policijos Prezidentas 
dar apie tai negirdėjo! — Ir vėl griaus-

nebu-
Jeigu 
gerti,

joje autorius kalbėjo “Tėve 
mūsų”, “Sveika Marija”, “Ti
kiu”, bet visos tos maldos neti
ko. Tada kartojo: “Dieve, pa
sigailėk manęs,” bet kadangi 

j tas perdaug individuališka, tai 
perkeitė į maldą “Dieve, Pasi
gailėk Mūsų.” Ir visi tai kar
tojo. Reiškia, čia neužmiršta 
ir tikėjimą į dievus prikergti, 
nes jis nuolatos tarnauja iš
naudotojams, o misionieriai yra 
pirmieji imperialistų agentai ki
tų kraštų užkariavime.

Vertimas nėra gerai padary
tas, daug praleidimų, terminų 
yra net tokių, kaip 163 pusla
pyje, kur aprašo arklius labai 
ištroškusius vandens gerti, tai 
sako: “Arkliai buvo ‘išdžiūvę’ ”.

Ši apysaka yra darbininkams 
kenksminga. Ji ne tik nepri
lygsta tokiam karo klausimu 
raštams, kaip Barbussės—“Ug- 

\nyje,t, Gromovo—i(Kar(bs Lietis 
\voje”, “Vokiečiy Kareivio Karo 
Atsiminimai” esantiems lietu- 

j vių kalboje, bet toli stovi ir nuo 
Remarko knygos — “Vakarų 
Fronte Nieko Naujo” ir kitų 
raštų.

vo apkalbėta kokis parengi
mas būtų geriausia tam tiks
inti. Didžiuma balsų, nutarta 
surengti koncertą ir šokius. 
Koncertinę dalį išpildys dali
nai vietiniai. Taipgi nutarta 
užkviesti šenandorio Mainie- 
rių Kvartetą. O tai būtų ge
rai, jeigu tie draugai galėtų 
atsilankyti, pas mus. Diena 
tam jubilėjui dar nenuspręsta. 
Gal būt nusitęs iki antros 
sės spalio mėnesio.

Tokiame apvaikščiojime 
svarbu turėti ir kalbėtojas,
ris nušviestų svarbą vietinės 
kuopos, taipgi svarba ir tiks-

Darb.

pu-

yra 
ku-

lūs abelnai Am. Liet.
Literatūros Draugijos. Tokia
me jubilėjuje reikia kuodau- 
giausia agitacijos ir kuodau- 
giausia paskleisti literatūros.

Narys.

Delair, N. J
Praeitam ALDLD 142 kp. 

mėnesiniam susirinkime likosi 
padaryti kėli svarbūs tarimai.

D. M. šolomskas.

išpildė savo pažadą, pirmoj 
savaitėj visus paėmė prie dar
bo. Bet po savaitės darbo dau
gelį atleido, būtent, kad nėra 
darbo. Bet ne tame dalykas, 
svarbiausia, tai kompanija no
ri sulaužyti darbininkų vieny
bę, prašalindama veiklesnius 
streikierius iš darbo. Kiek ten
ka girdėti, tai darbininkai vėl 
ruošiasi išeiti į streiką, jei 
kompanija neišpildys jų reika- Į 
lavimų. Apie tai teks parašyti I 
platėliau. !

Clevelando Žinios

jus negali girdėti,

darbiniais užvalka-
triukšmą. Fricas

(Daugiau bus)

Puslapis PeriKwtS
9

Dalyvis.

Tėl STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

BROOKLYN N. Y

Atmintinos Vakacijos
Matykite Sovietų Sąjungą Parodoj

Speciale ekskursija už nupigintą" 
kainą vadovaujant J. N. Golos,- 
World Tourists Managerio.

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

Del Informacijų Kreipkitės Į

World Tourists, Inc. 
175 Fifth Avenue

New York City 
Algonquin 4-6656-7-8

CUNARD WHITE STAR
Limited

tas derybas su Chinijos fa
šistiniu diktatorium Chiang < 
Kai-sheku. Matomai, taria
si, kaip Japonijos kariško
mis jėgomis sunaikint Chi- 
nų Sovietų valdžią. Bet ar 
pavyks, tai kitas klausimas.

New York. — Nuo rugsė
jo 29 d. .žadama paleisti 
darban pagerintus trauki
nius, kurie per 16 ir pusę 
valandos nubėgs iš New 
Yorko į Chicagą ar atgal.

Japonija Grūmoja Išnaikint 
'Komunistus Chinijoje

SHANGHAI. — Japoni-
Nors kuopelė negali daug ką jos atstovybės narys gene-

J • mine PonenLa Tenrroi ii7roič-

MBER7-CELE

18 Mėty Sukaktuvės

Oct. 17. Laivu Aquitania
1_ i

rolas Rensuke Isogai užreiš- 
kė, kad “Japonija nepakęs 
jokios komunistinės val
džios įsteigimo jokioj dalyj 
Chinijos arba kurios kitos 
šalies rytinėj Azijoj.”

Paskutiniu laiku Japoni
jos valdovai varinėja slap-

veikti, kadangi šioj apielinkėj 
nedaug lietuvių gyvena, ir tie 
labai pasisklaidę, bet ji prisi
deda kiek gali tarptautiniai, 
jei ne morale parama, 
nigine.

Kadangi Komunistų 
veda visas darbininkų 
duoda vadovybę ir organizuo
ja darbininkus kovai prieš ba
dą, skurdą, prieš algų kapoji
mą, prieš bloginimą darbo są
lygų, prieš karą ir fašizmą ir 
tt., tai mūsų kuopa nutarė ir 
paaukavo $5 K. P., $5 New

tai pi-Lietuvių Mažų Savininkų 41 
Kuopos Veikimas

Rugpjūčio 30 d. laikytame 
susirinkime daug žinių buvo 
girdėta iš komisijų raportų. 
Pasirodo, kad darbininkai pa
siryžę kovot prieš išnaudoto
jus ir ginti savo namelius, žiu- 
kevičius raportavo, kad prie 
vienos stubos turėįo didelį su
sirėmimą su policija, žmonių, j 
prisir 
prie stubos, policijos taipgi: 
pribuvo su visais įrankiais mal-1 
šinti demonstrantus. Metė į 
minią gazines bombas, o žmo
nės griebė ir metė jas atgal į 

I policiją. Kova ėjo dvi dienas, 
j Benginklius darbininkus nu
galėjo, policija išmetė rakan
dus ant gatvės, o savininką su
areštavo. Dabar eina pikietas 
prie to namelio. Taipgi polici
ja saugo pikietninkus, kad ra
kandų atgal nesunėštų.

Vieną darbininką lietuviš
kas bankas išmetė' iš stubos, o 
savininką su pačia ir vaikais 
nuvežė kalėjiman. Kada ra
kandus ant gatvės išmetė, tai 
tą žmogų su šeimyna paleido. 
Tai pereitam mitinge nutarė 
šaukti masinį susirinkimą ir 
pakviesti lietuviško banko di
rektorius ir depozitorius ir pa- 

• kelti klausimą, delko lietuviš- 
' kas bankas taip daro. Tas 
žmogus gavo iš valdžios pas
kolą, bet lietuviškas bankas 

! neėmė, kad buk dar trukę kiek 
! pinigų. Taipgi šiame masinia
me susirinkime bus ir gerų 
kalbėtojų, kurie paaiškins kaip 
pasekmingiau kovoti prieš iš
naudotojus. Tas susirinkimas- 
prakalbos įvyks rugsėjo 20 d. 
Visi lietuviai turėtų dalyvauti, 
nes ten išgirsite daug naujie-

kovas,

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

• • • i -i • + • • I York klup Yard streikienamsištrinko iki trijų tūkstančių;. 1 . .11 ir $2 del siuntimo delegatų į 
i Visuotiną Suvažiavimą Cleve-

. Į landau, Ohio. Taipgi nutarė-1 
1Į me ir parsitraukėme rugpjūčio i 

mėnesio “The Pioneer” 40 ko
pijų.

Camden New York- Ship 
Yard streikas likosi dalinai su-i 
laužytas, darbininkai sugrįžo 
po arbitracijos kortiiteto nuo
sprendžių ir pasidavė jo valiai. 
Tačiaus kompanija ir arbitra
cijos komitetas užtikrino, kad 
nebus jokios diskriminacijos, 
kad visi streikieriai bus priim
ti į darbą. Tiesa, kompanija

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

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE„ DETROIT, MICH.

To skyriaus komandierius, 
puskarininkas Scanlonas,' įsakė 
Džimiui pasilikti .savo vietoje ir 
pridūrė: “Aš nežinau, kaip aš 
atrodžiau, bet jei mano išvaizda 
buvo panaši į tai, ką aš savyje 
jaučiau, tai Džimis tikrai matė 
savo giltinę.”

Buntavojantis kareivis toliau 
šaukė: “—Eik šen, Džimi. Jis 
negali priverst tave pasilikt.. . ” ■

Bet Skanlonas nesiginčijo su ; 
juom ir ginčytis negalėjo. Jis 
išsitraukė revolverį ir tam ka
reiviui tarė:

“Eik, arba aš tave nudėsiu!” 
Kurstantis kareivis atsitrau-

j kė nuo Džimio, kitaip Skanlo
nas jį būtų nušovęs. Gyvenime

į gal ir nušovė, bet apysakoje su-'nų, kaip žmonės vis daugiau 
Drąsūs ir kantrūs. Autorius minkštino tą viešpataujančios1 dedasi prie kovos *ir stoja vie-

kuopas, kad užpildžius žuvusių 
spragas.

“Dieve, Pasigailėk Mūsų’ ’
(Tąsa iš

autorius savo 
reivius mokino 
į koją, nes j

4 rus ilgai reikės traukti durtuvą sa, ten yra vaizdų, kur vokie- 
ir tuom kartu kitas vokietys čiai smarkiai mušasi, užverčia 
gali tave nudurti, šautuvu mu- kanuolių ugnimi, kulkasvai- 

* šant vokiečiui į galvą “galima džiais trata, orlaiviai viršuj 
lengvai sugadinti savo šautu- amerikiečių suka su juodais 
vą”. 95-tame puslapyje Kon- kryžiais—vokiečių kulkų lietus 
rojus skundžiasi: 'pila, bet tas daroma tikslu pa-

"... turėjau atsiremti koja rodyti, koki afnerikiečiai, ypa- 
į jo krūtinę, kad galėčiau iš- tingai marinai, tie nuolatiniai 
traukti savo durtuvą... Aš vos karo laivyne policininkai, ku- 
baigiau tr&ukti, kai nugirdau riuos jūreiviai vadina šunimis, 
kažką lūžtant kairėje... Aš • yra drąsūs.
greit atsisukau... ir, štai, tie
siai į mane bėgo didelis vokie
tis... Aš šokau į šalį, ir jo 
durtuvas įsmigo į medį... Aš 
jį nudūriau.”

Jau vien šis pasakojimas yra 
kopija tų melagingų Amerikos 
imperialistų pasakų ir to, ką 
jie vaizdavo savo užkuriniuose 
judžiuose, kad vokiečiai buvo 
kaip koki “maišai.” Įvarei į pil- 

*vą durtuvą ir trauk koja atrė
męs jam į krūtinę. Kitas ant ta
vęs bėga, tik šonan, tai vokietis 
durtuvą suvaro į medį, o tu 
tada ir tą nuduri. Fašistinio 
raugo pasakos!

Bet gi ten pat 95-tame pus
lapyje Jungas aiškino ką kitą: 
Jis sakė:

“Kareiviai gali žūti, bet 97-ji 
kuopa tebegyvuoja”. Ir taip 
buvo, nes vokiečiai nebuvo mai
šai. Labai tankiai iš 97-tos 
kuopas, 250 narių, likdavo tik 
keli, o į kelis mėnesius laiko 

? . 100% jų buvo išmušta. Papil-

3-čio pusi.)
pavaldinius ka-

> durti vokiečius knygoje bandyta fašistinėj dva- 
į vidurius įdū-' šioje iškelti savo didvyrius. Tie-

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

Wholesale Retails

SOVIETŲ SALDAINIAI

rašo: “Anksti kitą rytą mes klasės viršininkų žiaurumą, ku- 
atsikėlėme iš vandens guolių”—, Ko jie pilni linkui eilinių ka- 
396 pusi. Ir toliau: “Mano de-^eivių.
šinys petys slinko žemyn,—fak- i Apysakos patraukimui yra 
tiškai visas mano dešinys šonas. 
Kai aš mėginau pajudinti šo
ną, tai girdėjau garsą, panašų 
į tai, kaip karvė traukia koją kramtomąjį tabaką ir žadėjo at- 
iš purvyno. Be to aš jaučiau 
šiltą vandenį tekant į mano pa- ’ tinį iš namų, 
darytą duobę.
je buvo mano kūno sušildytas.1 atiduoti, kiek jis prisiskolino ir1 «nnwflni79vinin . , | . 7 v x bUUI Įį cllllZct V1II1O
As guliu atgal į savo griovelį ir ‘ J

įveliama juokų, bet ir tie daro
mi iš biednų kareivių. Vienas 
kareivis pas kitus vis skolinasi

nas už kitą savo teises ginti.
Liet. M. N. Korespon.

Binghamton, N. Y
Minės 20 Metą Sukaktuves
ALDLD 20-tos “kuopos įvy

kusiam susirinkime rugsėjo 5 
, . i J- buvo svarstoma, kaip pa-

Vanduo duobė- na gavęs/negalėtų visas skolas mįngti 20 metų sukaktuves nuo 
'11 011 11 /"l lyknn 4- z-1 »i zx4- • 1 »•« zxl 4 * z%<l 4 . • v • ' '

, , ___ o..... ..........  • virsminėtoS
_ _ siuntinio iš namų negauna nes kuopos ir išrinkta skaitiinga

daugiau nemėginau. judėti. • jo giminės neturi už kų juos komisjja, kad kas nors būtų

siteisti, kaip tik jis gaus siun
dau Čielą vago

397 pusi.
Iš to kiekvienas gali suprasti, 

kad autorius nori, kad visi ka
reiviai toki būtų kare už im
perialistų reikalus.

Bet atsirasdavo kiek ir pasi
priešinimo.

pirkti ir jam siųsti. surengta tam tikslui. Komisijos
Antras kareivis vardu Vii- susirinkimas įvyko rugsėjo 7

-------- __ ------  ------ ------ : d. pas drg. Jasilionius. šiame ty ^King“ 
“Numesk man kramtonnoio. L.. ...--- a . *

surengta tam tikslui. Komisijos

TUOJAU UŽSISAKYKITE PARENGIMAMS

SOVIETŲ SALDAINIŲ
PADARYTOS IŠ VAISIŲ IR MEDAUS

Kaina nuo 35c iki 40c Svaras

NOflCE is hereby given that License No. 
A-9413 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 612 Kings Highway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ABRAHAM ZIMBLER 
612 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hęreby gi/en that License No. 
A-7929 has been issued ■ to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alęoholic Beverage Control Law at 
7522—Third Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REINHARD OSMERS 
7522—Third Ave.,
NOTICE is . r_. ___ ______ ___
A-9197 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8303 
—3rd Ave., Borough of. Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

J. SCAFIDI and SONS 
8303—3r<lS Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8967 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail, under Setion 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 8612— 
4th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed-off the premises. 
8612—4th Ave.,'

NOTICE is hereby givėn that License No. 
B-1415 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 954 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

Herman s. atlas, 
954 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-5154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of > 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1144 i 
Halsey St., Borough of Brooklyn, County . 
of Kings, to be consumed on the premises. ( 

RICHMOND A. LITCHFIELD I
1144 Halsey St., Brooklyn, N. Y. j
NOTICE is' hereby given that License No. I 
B-5169 has been issued to the undersigned 

> to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Humboldt St., Borough of Brooklyn. Coun- ■

" !, to be consumed on the premises. :
ROMAN PAZDRIJ I

98 Humboldt St., Brooklyn, N. Y. •
■ NOTICE is hereby given that License No. I 
I B-1554 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of

I the Alcoholic Beverage Control Law at 212 
Berry St., Borough of Brooklyn, County of Į

Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

JOHN NATOLI
, Brooklyn, N. Y.

martas ir mūšio lauke šaukė: - -
‘Numesk kramtomojo,, susirinkime dalyvavo ir Auš

ros Choras; choristai taipgi 
pareiškė, kad ir jie nori ben- 

Jis negali į*.aį dalyvauti tose sukaktu-!_
vėse. Nes, mat, šį metą ir Auš- t0 )£tTo^

Jis kurį laiką nebemal- ros Chorui sukako 20 metų. ___ _______
A ’ " - ' Y. ”- Aušros Choras taipgi į išrinko SJ8CEJs8

. Apysakos vardas užgimė ap- komisiją ir ji bendrai flarbuo-^ HeverS’ co£roiSLaw‘a?65-°I |
Kuiiems galams mes kasuose, kur 32-me puslapyje gjg surengime to jubilėjaus.

ar girdi, Napai?”
Vėliau kulka sukriušina Vil-

štai 246-247 pus- martui žandikaulį.
lapiuose aprašyta, kad vienas nei kalbėti. Kareiviai juokėsi, 
kareivis šaukė kitą nepaisyti kad 
disciplinas:

“—Ei, Džimi, eik šen—išeik 
iŠ eilės.
turime save žudyti.”

daus kramtomojo tabako”.
212 Berry Stl, Brooklyn, N.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimėl* Street Brooklyn, N. Y.

Notary Public

Wl RA WI Wl Ml IW flfl HA Wl Rfl IMI WIIV! flflj

MATHEW P. BALLAS

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- . 
dainos mylimiems pašarvoti dovanai.

.---------- ------------------------ -- - — X---------

jb* dymai nuolatos plaukė į pulkus 
£ .Ir/- aprašo, kad beviltingoje pozici- Komisijoms susitvarkius, bu-

; Graham Ave., Borough ęf Brooklyn, County 
I ot Kings, to be consumed off the premises.

JOE WEINIGER
524 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

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

t/u i<¥ yy 601 toi ifd yrf toj if* i/w yj ūii
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Į NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOŠĮ
Iš Italijos Konsulato Pikiety Teisino

Pirmadienį dažipojau, kad' 
4-to Distrikto teismabutyje, 
153 E. 57th St., bus teisiami 
trys jaunuoliai už surengimą 
demonstracijos prie Italijos 
konsulo namo ir nuėjau pa
žiūrėti.

Apie pusė po 11 vai. dieną 
iš policijos kalėjimo įvedė į 
teismabutį 12 suvargusių, ap
driskusių žmonių. Visi gali 
būti virš 40 metų amžiaus. 
Teisėjas paklausė: “Ar jūs ba
dauja! ?“ Visi, kaip vienas, pa
lingavo galvas, pritardami, 
kad taip yra. Tada teisėjas 
peržiūrėjo areštuotų sąrašą, 
vardais ir pavardėmis iššaukė 
ir lįepė stoti eilėn ir eiti prie 
sekretoriaus stalo. Tada vi
siems apdalino po 25c. ir pa- 
liuosavo. Gavę - po kelis cen
tus vyrai daug linksmesni ėjo 
iš svetainės.

Po tam įvedė į teismabutį 9 
be laisnių (leidimų) gatvinius 
biznierius. Teisėjas paklausė: 
“Ar jūs norit gaut iš miesto 
pašalpą?“ Visi krato galvas, 
kad ne. Jie visi jaučiasi savo 
rūšies ponais, kitas gal dar 
svajoja patapti milionierium, 
tad sutinka badauti toliau. 
Paliuosavo visus. Išėjo vėl ant 
gatvės badauti tie biznieriai.

Apie trečią vai. po pietų pa
šaukia tris jaunuolius. TDA 
advokatas pradėjo perkvosti 
policistą, klausdamas:

“Už ką tu juos areštavai?“
“Jie rengė demonstraciją 

prie Italijos konsulo namo,’’ 
atsako policistas.

“Kas tau liepė juos areš
tuoti?“

“Saržentas.”
Po tam ir saržentas turėjo 

pereiti tą patį egzaminą. Pas
kiau paėmė vieną iš jaunuolių 
klausinėti.

“Kas jus įgaliojo rengti tas 
demonstracijas ?“

“Amerikos Lyga Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą, 
skyrius. ’’

“Ar tu priguli prie tos or
ganizacijos ?“

“Taip, aš esu jos sekreto
rius.“

Jaunimo

Policijos, teisėjo ir šnipų 
akys ir raukšlės ant kaktų pa
sidarė daug didesnės, išgirdus 
tuos žodžius.

“Kodėl jūs rengėte demons
tracijas be policijos leidimo ?“

“Aš sakiau ‘leitenantui, kad 
mes norime turėti čia susirin
kimą. Jis man atsakė: ‘Pasi
dėkite platformą toliau nuo 
šaligatvio ir turėkite susirinki
mą,’ o policistas atėjęs mus 
areštavo.“

Pašaukia kitą jaunuolį ir 
pirmiausia klausia:

“Ar tu esi minėtos org. na
rys ?“

“Taip.“
“Kiek ta organizacija turi 

narių ?’’
“Du milionu ir 800 tūkstan

čių.“
Tuom 

Teismas 
rugsėjo,

ir baigėsi kvotimas, 
tapo atidėtas į 23 d.
2 vai. po pietų.

Policijai Pamokslas
Policijos viršininkas Valenti

ne buvo susišaukęs policiją ir 
davė specialį pamokslą, kaip 
jie turi elgtis nominacijų die
ną, 17 rugsėjo.

Jis biskį kritikavo policiją 
už žiaurumą su reporteriais, 
nurodydamas į Bremeno de
monstraciją, kur keletą foto
grafijos apartų sudaužyta ir 
jų savininkai gerokai apkulti. 
Už daužymą darbininkų gal
vų ponas viršininkas nebarė, 
nes jis tą neskaito žiaurumu. 
Kas liečia reporterius, tarp jų 
gali būti ir ne darbininkų, su 
“švelnučiais jausmais ir mels
vu krauju“, tad, Valentine ma
nymu, juos daužyti neleistina.

Vyrui Pelningi Pažadai

Nuprašė nuo Stulpo Tupėtoją

Bronxo policija turėjo eks
tra darbo, kol nukeldino nuo 
stulpo jame tupėjimo čampio- 
ną. Jisai per pastarųjų 14 me
tų pagarsėjęs galėjimu ilgiau
sia ištupėti ant stulpo viršū
nės. Kelly šiuo kartu buvo pa
sirinkęs vėliavos stiebą prie 
Tremont ir University Ave. Jį 
kaltino sulaužyme tvarkingu
mo taisyklių, kadangi važiuo
jančių mašinomis žiūrėjimas į 
viršų skaitomas kenksmingu 
gatvės judėjimui.

South Brooklyn
So. Brooklyne Jau Susiforma

vo Choras

New York o Darbininkų 
Mokyklos Žinios

ras galėtų išeiti kuosekmin- 
giausia.

N.

Apskaičiuojama, kad stotis su
taupysianti pirkliams $750,- 
000 į metus, o miestui duosian
ti pajamų nuo $20,000 iki $25, 
000. Stočiai įrengti jau pa
skirta $152,000.

PAJIEŠKOJIMAI

Registracija Darbininkų Mo
kyklon, 35 E. 12th St., New 
Yorke, eina pilnu tempu. Ke
lios klasės jau užsidarė. Kiti 
lig šiol neminėti pranešimuo
se kursai yra: Amerikos Dar
bininkų Judėjimo Istorija; 
Klasių Kovos Istorija Indus
trinio Kapitalizmo Laikotar
piu; Negrų Paliuosavimo Ju
dėjimo Istorija ir kiti.

Specialis kursas, suorgani
zuotas per Tarptautinį Darbi
ninkų Ordeną ir Darbininkų 
Mokyklą, mokins Darbininkų 
Fraternalio Judėjimo Princi
pų. Tas kursas nagrinės vysty
mosi buržuazinio ir darbinin
kų fraternalio judėjimo, ža
damą apsaugą, palyginimą 
mokesčių ir tt. Fraternalių or
ganizacijų nariai raginami im
ti šį kursą.

MOŠŲ SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO IR A. V. KO

MITETO NARIAMS

Brooklyno ir Apielinkes Vei
kimo Komiteto, kurį išrinko 
pereitą sekmadienį, konferen- 
c i j o j , p i r mas susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, 15 rugsė
jo, 10 v. ryto, “Laisves“ sve
tainėj. Visi nariai privalo da-

Reikalinga ženoti žmonės del pri
žiūrėjimo keturių- šeimynų namo. 
Kambariai randasi ant pirmo flioro 
(basement) yra du dideli kambariai, 
elektra duodama veltui, yra visi įtai
symai, karštas vanduo, ir šiluma. 
Primokėsiu $5.00 į mėnesį del prižiū
rėjimo virš minėtų kambarių. Atsi
šaukite '330 Keap St., Brooklyn, N. 
Y. arba telefonuokite:

Buckminster 2-0979.
(218-220)

G. Kuraitis.

LDS 3-čio APSKRIČIO 
DELEGATAMS

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 3-čio Apskričio me-1 
tine konferencija įvyks šį sek- j 
madienį, 15 rugsėjo, 11 v. ry-j 
to, 180 New York Avė., Ne- 
warke. Visi delegatai privalo 
dalyvauti ir atsivežti raportus

M. J. Olgin, Morning Frei- j kuopų metinio veikimo, 
heit redaktorius, pradės duoti I taipgi gerų sumanymų pageri-
eilę prelekcijų šeštadienių po
piečiais. Tema: “Sovietai Dar
be ir Vėliausi Sovietų Sąjungos 
Atsiekimai.”

Registracijos valandos nuo 
10 ryto iki 8:30 vakaro, šeš
tadieniais nuo 10 ryto iki 4 po 
piet.

Iš ALDLD 1 Kp. Susirinkimo
Ketvirtadienio vakarą įvy

kęs susirinkimas biskį buvo 
permažas atsižvelgiant į dar
bus, kuriuos turėjom nudirbti. 
Bet tarimai ėjo savo keliu.

Susirinkimas priėmė d. Be- 
pirš'čiutės, kuopos iždininkės, j 
.raportą iš Komiteto Bendriems 
Parengimams su užgyrimu, 
kad valdyba rūpinosi dalyvau
ti ir veikti. Ta pati draugė 
palikta ir ant toliau veikti tam , 
komitete ir nutarta tuojau su
teikti paskolą komitetui, kad 
turėtų kuomi pradėti veikimą.' 
Buvo eilė raportų iš konferen-! 
cijų ir laiškų, kviečiant į 
siančias konferencijas, į kurias 
išrinkti delegatai.

nimui veikimo ateityje.
P. Baranauskas,, Apsk. Sekr.

ATITAISYMAS NETIKSLAUS 
INFORMAVIMO I

“Laisvės“ No. 214 Vietinėse! 
žiniose tilpo straipsniukas po 
antgalviu “Iš Bažnytinio Pa
rengimo“. Ten koresponden
tas netiksliai buvo informuotas 
ir kur buvo parašyta: “įvyko 
Maspetho parapijos parengi
mas,“ o parengimas buvo Ap
reiškimo Panelės šv. bažnyčios 
parapijos, nuo North 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

Todėl, jeigu kam yra iš to ' 
nesmagumo, tai su šiuo atsi
prašoma.

Pašalinis.

Trumpos Žinutės
Motinai su sūnum netinka 

girkšnoti karCiamoj, pareiškė 
-’ i teisėjas Kozicke, kuomet teis- 

| mabutyje atsidūrė Mrs. But- 
* ,‘jcher ir pasisakė išgėrus “ne 
"' °" daugiau 6 ar 7 stiklų alaus,“ 

o jos sūnus išgėręs porą. Po 
Dalyvausim Rinkimų Bankiete ! to prasidėjęs sūnaus barnis su 

Kuopa nutarė bendrai daly-i burdingierium ir juodu susi- 
vauti Komunistų Partijos 6-tos j mu^ė, po ko buidingieiius tuo- 
Sekcijos rinkimų bankiete, ku-jJau bet suiasta, kad snr 

i dies liga buvus priežastim mir- 
Teisėjas kaltino motiną,ris įvyks penktadienį, 27 šio

mėnesio, Rhyal Palace svetai- ties.
, 16 Manhattan Ave., Wil- ne sOn«- Sūnus Vra 18 met1-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y, 

L.D.S. 1-mos Kuopos Delega
tams į 3-čio Apskričio Konfer.

Draugai G. Wareson, 
Bieliauskas, Ch. Balčiūnas, J. Gaitis, 
O. Depsienė, P. Baranauskas, J. 
Siurba ir P. Buknys, turi susirinkti 
“Laisvės” ofise sekmadienį, nevėliau 
kaip 10 vai. ryto, nes iš “Laisvės” 
ofiso visi delegatai bus nuvežti su 
automobiliais į konferenciją. Todėl 
visi delegatai nesivėluokite—būkite 
ant sutarto laiko.

J. V., Sekr.

Viltrakis,

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienį Radio Programos Vaka
riene ir Veikėjo Metinės Biznio 

Sukaktuvės

Jono Valaičio Radio Voice of Lithu
anians rengia vasaros sezonui baigti 
pikniką, rudens sezonui sutikti vaka
rienę drauge su Prano Lesavičiaus 
Liberty Park Bar and Grill, 325 Li
berty Ave., Hillside, N. J., metinėmis 
biznio sukaktuvėmis. Viskas tas 
įvyksta sekmadienį, rugsėjo-Septem- 
ber 15 d. minėtam parke.

Bus koncertinė programa, kalbos, 
šokiams griež gera orkestrą, tarp 
New Yorko 'ir New Jersey virvės 
traukimas už bačką alaus.

Salė atdara nuo 2 vai. p. p. Pro
grama prasidės 6 vai. vak. Įžanga 
tik 50 centų.

PRIVAŽIUOTI: Iš Newarko 48 ir 
10 busais. Išlipti prie Liberty Park, 
arti Bloy St. ir Liberty Avė. Iš 
Elizabetho—Hillside—Irvington' busu.

....................—.........-....... i .

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

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

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

$

James Lacarus, 230 River
side Drive, sakoma, radęs pel
ningu amatu pažadėti mote
ris vesti ir kaipo būsimas part
neris išgaudavęs jų taupme- 
nis. Taip išsiaiškino teisma- 
būtyje pareitą ketvirtadienį, 
kada dvi iš jų pristatė kaltini
mus. Viena, Hedwig F. Fish
er, 2,526 E. 23rd St., Brookly- 
ne, savo skunde sako, kad jis 
iš jos išviliojo $10,076 pini
gais ir $1,000 bondsais pereitą 
spalio mėnesį. Kita Anna Mu
eller, 410 Riverside Drive, sa
kė, kad iš jos tuo pat būdu 
išgavęs $700.

Areštavo 10 Pikietų

Rugsėjo 11 d. įvyko pirmas 
choro susirinkimas ir dainų 
pamokos Darbininkų Centre, 
723—5th Ave., So. Brooklyn.

Dabar sęka choro struktūra. 
Choro vardas—Trimitas. Mo- I 
kytoja—Helena M a ntuškaitė, 
jaunuolė. Pirmininkas — Fe
liksas Lapinskas, jaunuolis. 
Sekretorė Aid. Milen, jaunuo
lė. Iždininkas—Wm. Kulik. 
Gaidų komisija — Juozas La
pinskas, Max !Zizunas, jaunuo
liai, ir A. Bružas. Liglaikinas 
korespondentas—G. K.

Linkėtina jaunam Trimitui 
geriausių pasekmių. Narių jau 
turi 24. Pradėjus dainuoti, pa
sirodė turima labai gražių bal- 

jsų, ypatingai turtingas teno* 
| rais ir abelnai visi balsai at- 
' rodė skambūs.

Trimito Korespondentas.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
—7 '

Povilas Krivickas, 50 
amžiaus, mirė rugsėjo 7 
Pilgrim State ligoninėj.

m. 
d., 

Bus

Prie Bickford kavinės, 225
W. 42nd St., New Yorke, po
licija areštavo 10 pikietų. Ko
va prieš tą kavinę jau vedama 
per 16 savaičių. Pikietuoti lei
džia tik dviem, bet ketvirta- palaidotas rugsėjo 14 d., šv. 
dienio vakarą Kavinių Darb. j Jono kapinėse. Laidotuvės iŠ 
” nariai į sesers namų, 175 McKibbin

St., 3 v. po pietų. t
Laidotuvių apeigomis rūpi- 

Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Unijos 110-to Lokalo 
turėjo masinį pi kietą.

Prigužėjo policijos 
puolė streikierius mušti ir naši graborius 
areštuoti.

McKibbin

ir UŽ-

nėję 
liamsburghe. Kuopa turės sa
vo stalą ar du, sulyg to, kiekima padaryti naujoviškiausiu 
tikietų parduos iš anksto. Pa-Į 
skirtos dvi draugės tikietų pla
tinimui tarp narių ir šiaip pu
blikos, kad mūsų kuopos var
du banketo dalis būtų skait
linga ir smagi.

Bankiete bus skanių užkan
džių ir j 
ma. Bet svarbiausia dalis pro
gramos bus pasitikimas ‘ir iš
girdimas raporto kovingos ir 
visų mylimos organizatorės 
Martos Stone, kurį bus ką tik 
sugrįžus iš Kominterno Kon
greso, Maskvoj. Įžanga 40 c. 
Visi kviečiami dalyvauti su ai-! 
diečiais.

Mūs Pačių Bankietas

Minėjimui 20-ties Metų Ju- 
bilėjaus nuo Am. Liet. Darb.| 
Literatūros Draugijos ir mūs, 
pirmos kuopos įsikūrimo kuo
pa jau senai planuoja turėt 
šaunų bankietą ir jis Įvyks už 
savaitės, sekmadienį, 22 šio 
mėnesio, 7:30 vai. 
“Laisvės“ svetainėje. Bus ska
ni vakarienė, puiki meno pro
grama, kalbos-atsiminimai pir
mųjų veikėjų ir narių, taipgi 
ir dabartinių. Po programos 
šokiai. Iš anksto perkant ti- 
kietą 65c., prie durų 75.

Kuopa prašo visus narius ir j 
pritarėjus platinti tikietus ar 
bent pasipirkti patiems iš ank
sto, kad mūs jubilėjinis vaka-

Floyd Bennett Field mano-

gėrimų, taipgi progra-1 —- 
.f cvnrbinnsio dalis

orlaivių portu. Jo įrengimui 
planuojama išleisti 3 milionus 
dolerių.

Miestas budavos naują pre
kinių traukinių stotį prie Wal- 
labout turgavietės, Brooklyne.

g Telefonai: Evergreen 7-7770 p 

I PAUL GUSTAS | 
| LIETUVIS GRABORIUS |

Q Senai dirbąs graborystes pro- « 
S fesijoje ir Brooklyno apielin- n 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja £ 
8 balsamavimu ir palaidojimu o 
8 mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim g
S Paršam do automobilius ierme- 'g 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
8 ir kitokioms parems g
8 Saukite dieną ar naktj D

| 423 Metropolitan Avė. | 
X Brooklyn, N. Y. |
8080808088^0^^

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

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

vakaro, <

<♦>

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

f- ...------------------- -- _
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTO JA

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

1
221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

---- ----—------------------------------—

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
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

112 t ^ Kitokiems 

 

įvykiams

HARMAN

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

512

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Speciale nuolaida, kurie ateis bu 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan A ve.
(Arti Marcy Avenue)

________Brooklyn, N. Y.

Historical Materialism
Decisions of the Seventh World

Congress
Revolutionary Journalism
Public Speaking
English
Russian

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

, Telephone: Algonquin 4-1199

Painters and Carpenters <♦>

<♦>

<!>

<♦>

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Te!.: Foxcroft 9*6901

<

<♦>

<f)

• C <
iii

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos 'Gydomos

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
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, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- t b 
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 (leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
IIO Basi 16 Si, N. Y.

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

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




