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KRISLAI
Pajieško Kritikų.
Popiežius už Taiką?
Dimitrov ir Roosevelt.
Skirtingos Sutartys.

Rašo S. Brooklynietis

Senas Vincas, “Naujosios 
Gadynės” žarijose pajieško d. 
V. Bovino, kad “konstruktyviai ! 
sukritikuotu” Miko Rasodos *
apysaką “Povilą Jurką,” išleis-1 
tą Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos. Bet 
kodėl pats Senas Vincas negali 
to padaryt?

Savo “žarijoj” S. Vincas su
kasi tik apie f‘verbliūdo kuprą,” 
o ne apie “Povilą Jurką.” Tai, 
žinoma, lengvesnis jam darbas. .

“Povilas Jurka” yra vaizdas ■ 
iš žemiško, daiktiško amerikinio ' 
gyvenimo. To negalima būtų pa
sakyt apie Seno Vinco svajo- 
nišką “Smuiką” ir daugelį kitų 
jo kūrinių.

Kunigy “Darbininkas” garsi
na, kad “popiežius siekia taikos 
pasauly.”

Na, gerai. Bet kažin kodėl 
pradėjo spaudon eiti žinios, kad 
Mussolini tikisi gauti iš popie
žiaus stambią paskolą karui 
prieš Ethiopiją? Argi tai būtų 
dūmai be ugnies?

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

LIETUVA PASIRENGUS APGINI KLAIPEDA
Naziai Atėmė iš žydy T. LYGA NEŽADA TUOJ DARYT KARO Amerika Atsiprašo Na-

rawby, Užgynė ra ŽYGIU PRIEŠ ITALIJĄ, BET PIRMA r" j“F. t B 
Rysius su Vokietėm; imfi/T xm KironwM mrumirM Brodskio PastabųVEIKT ŠVELNESNĖM PRIEMONĖMNUREMBERG, Vokieti

ja. — Hitlerio valdžia per,r .. r. . ... . T v
savo vadinamo seimo-Reich- į mncijos Karo Laivynas Eis Anglijai Talkon, Jeigu Kas 
stago nepaprastą susirinki
mą rugs. 15 d. paskelbė to
kius naujus įstatymus: i

1. Vokietijos pilnateisiais rpauįu 
piliečiais tegali būti tik vo- - - 
kiečiai arba jiem giminingo 
kraujo žmonės; bet ir tokie 
turės būt įrodę savo ištiki-Į 
mybę fašistams, kad gaut

Užpuls Angliją; Laivynų Sutelkimas Viduržemių Jūroj
GENEVA. — 

j Lygos 
kaip pranešama, 
___ ; nuomonės, 
priklausančios Lygai, iš pra- ■ kad Francijos valdžia paža- 
džios tik švelniais būdais ro- \ dėjo savo karo laivyno tai-

Dauguma1 Francijos Susitarimas su 
diplomatų, 
laikosi to-' pasiūlymą.
kad šalys, j LONDON. — Paaiškėjo,

Anglija

WASHINGTON. —Jung
tinių Valstijų užsienių rei
kalų sekretorius Cordell 
Hull išreiškė Vokietijos at
stovybei apgailestavimą, 
kad New Yorko magistra
tas teisėjas L. B. Brodsky 
padarė “įžeidiančias” 
stabas apie Vokietiją.

Brodsky, kaip jau minė-

čarterį. žydai, (^s pasipriešinimą Italijos ką Anglijai, Jeigu kas Ang- p]g§įme nazjų vėliavos nuo 
įstatymą, negali i kar.ui Prieš Ethiopiją. Jos hją “užpultų. _ Uz tai Ang- Vokietijos laivo “Bremeno "

HITLERIS ŠAUKIA, KAD KLAIPĖDA 
SMURTU UŽGROBTA, GRŪMODAMAS 

“KADA NORS” KARU LIETUVAI
Smetona Pareiškia, kad Lietuva Visomis Jėgomis Pasiryžus 

Apgint Klaipėdą, Kaipo Šalies Gyvybės Reikalą ;
NUREMBURG, Vokieti-;mus rugsėjo 29 d. Bet, gir- 

na_ ja. — Hitleris, sušaukęs ne- jdi, jei Vokietija bandys at- 
iva Vokietijos “seimą,” savo imti iš Lietuvos Klaipėdą, 

- 'kalboj užsipuldinėjo Lietu- tai Lietuva visomis galimo- 
ta^nahuosuodamar Denkis del Klaipėdos Ir plūdo ! mis jėgomis išstos ją apgin
ta, pamosuodamas. penkis Internacionalą! ti. Nes Klaipėda, kaipo .vie-
asmems, dalyvavusius nu-1, t . t - \ \ it i t nJLnUw( ir žydus. Jis sake, kad Vo-)nmtele Lietuvos piieplaū- 

» kietija su kitomis šalimis ti-, ka, yra “būtinas ekonominispagal šį 
būti Vokietijos piliečiais; ir .
Vokietijoj gimę žydai bus , Italija ir pardavinėt ginklus no planui prijungt Austn- 
laikomi tik šiaip valstybės 
nariais.

2. Uždrausta vedybos ar
ba lytiški santikiai tarp žy
dų ir vokiečių arba vokie
čiams giminingo kraujo 
žmonių. Už tokius dalykus 
“nusikaltę” bus baudžiami 
kalėjimu. Uždrausta žy
dams samdytis tarnaites vo
kietes arba artimo kraujo 
moteris jaunesnes kaip 45 
metų amžiaus. Taip pat už-

r gali sustabdyt prekybą su.lija, girdi, priešinsis Hitle-'pavadino hitlerininkų lai- išlaikyt taiką, bet J.reikalas L-ietuvos gyv&ik 
3 Italija ir pardavinet ginklus rio planui prijungt Austri- vus “piratu (iūru banditu) (“Lietuvą žiūri su dideliu dė- mui. , . . .v, -s I Ethiopijai, laukt, kol Itali- ją Vokietijai. laivai,” o jų vėlyva “pirą- ~ ir dar didesniu nėra- Smetona taipgi pareiškė,
31 . 1 . .. . 1 mnmn” Hf uo foco- kad Lietuva stengiasi -ffė-įja per karą su Ethiopiją ^qq Anglijos Karo Laivų. vėliava.

bus gana nusilpninta; tuo-' 
met, girdi, Mussolini bus su
kalbamesnis daryt taiką su 
tūlais nusileidimais iš Ethi- traukė 100 savo karo laivų

i į Viduržemių jūrą. 75 laivai 
švemesnių” stovi svarbiausiose pozicijo- 

-- -- ---------_ Aleksand-

Viduržemių Jūroj
LONDON. — Anglija su-

“Darbininkas” tęsia tokį iš- 
mislą:

“Įdomus incidentas su 
su Rooseveltu išsivystė pa
skutiniame Komunistų Inter
nacionalo kongrese Mask
voj. . .staiga vienas komunis
tas Dimitrov kongrese pa
reiškė, kad fašistas tai ne 
Rooseveltas, bet tie stambūs 
kapitalistai, kurie jį atakuo
ja... Bet ir pats Roosevel
tas vargiai bebus patenkintas 
del tokio komunistų bičiulia- 
vimosi.” 
O ištikrųjų drg. Dimitrov 

Kominterno kongrese kalbėjo 
kaip tik atbulai. Jis sakė, jog 

^vadinami Roosevelto (‘demokra~ 
tiski^ planai net tikriau tiesia 
kelią fašizmui Jungtinėse Val
stijose, negu atviras fašistą vei
kimas Anglijoj.

Kapitalistinės spaudos pra- drausta žydams iškelti Vo- 
manytas drg. Dimitrovo “kom- kietijos nazių vėliavą; jiems 
plimentas” Rooseveltui tuojaus leidžiama tik žydiška bal- 
buvo užginčytas. Bet tas išmis- tos_mėlynos spalvos vėliava, 
las yra perskanus ‘•Darbinin-. 3 Vėliava su svastikiniu 
kui ’ kąsms, kad jis ta.p greit k žium pripažinta oficiale 
Jf ,sspjautų' . Vokietijos včliava.

Sovietų užsienių reikalų ko-

ŠE “ IŠŠK 59,000 Italy Libijoje 
’ S,SS SS“,! Grasina Anglę Aigiptui 

pagelbos sutartys su kitomis ša
limis nuo tarpsavinių sutarčių, . . .
kokias daro fašistiniai kraštai 50,000 prirengtų kareivių 
vieni su kitais.

Tarpsavinėj Sovietų sutartyj 
su Francija yra pasakyta, kad 

'jeigu viena iš dviejų susitaru
sių šalių užpuls kokią trečią ša
lį, tai antra šalis atsimes nuo 
sutarties. Leiskime, Francija 
užpultų kad ir Vokietiją. Tuo
met Sovietai ne tik neduotų 
Francijai paramos, bet panai
kintų pačią savo sutartį su 
Francija.

Bet tokio punkto visai nėra 
sutartyje tarp Hitlerio ir Len
kijos. Ir tas parodo, kad Vokie-1 
tijos-Lenkijos tarpsavinė sutar
tis yra padaryta ne tarptautinei 
taikai palaikyti, bet karui prieš, 
kitas, šalis prisiruošti (prieš 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą).

opiios pusės.
Bet ir iš “ |

priemonių prieš Mussolinį (sę pries Italiją - 
pręsia susidūrimas su Ang- Maltoj
liia bei kitomis šalimis. Lei
skime, jos laivais veža 
Fthionijai amunicija, o Ita
lijos karo laivai stabdo ta 
amunicija, čia g^li įvvkti 
susikirtimas ir' išsivystyti 
jų karas su Italija.

Francija Siūlo Faktiną 
Fthioniins Paver irimą 

PARYŽIUS. — Sakoma, 
kad Franciios valdžia turi 

|nasiūlvma. kuris reikštu be
veik pilna. Ttaliios šeiminin
kavimą Ethioniioi, tik apart

LONDON. - Italija turi kariško ten Tta1u ™™ata-

.” !
Hull dar aiškino Vokieti-1 

jos atstovybei, kad centra- 
linė Amerikos valdžia neat
sako už kalbas atskirų vals
tijų ir miestų valdininkų.

Hitleris patenkintas 
Amerikos atsiprašymą 
dina “garbingu.”

ir
va-

Gibraltare, Port Sudane ir 
Haifoj.

ROMA. 4— 250 Italijos ka
ro laivų manevruoją Vidur
žemio' jūroj, besirengiant 
susikirst su Anglija.
Anglai Gali Išsprogdint Ita

lijos Submarinus
MALTA. Anglijos sala-

tvirtove Viduržemių juro i,J srityje. 1,500 sukilėlių yra 
yra apvadžiota novandeni-, įsidrūtinę devynių mylių 
niais bombų tinklais. Pri-' fronte Kamali apskrityj. 
plaukus Italijos submari--------------- —

mumu.” Hitleris tęsė:
“Klaipėda, kuri buvo pa

vogta iš Vokietijos ir tas 
plėšimas užgirtas Tautų Ly
gos, per ilgup metus kanki
no vokiečius tik todėl, kad 
jie vokiečių tautos nariai ir' 
nori pasilikti vokiečiais. Tas 
grobis buvo pripažintas tei- 

i sėtų pagrindais savivaldy
bės, suteiktos Klaipėdos vo-

kad Lietuva stengiasi -ge
rinti santikius su Lenkija, 
bet Vilniaus klausimas pa
silieka toj vietoj, kur pirma 
buvo.

vimo. Bet bbai abejodama.

VĖL ATIDĖJO 400,000
MAINIERIŲ STREIKĄ

isavo kolonijoj Libijoj, kuri 
rubežiuojasi su Aigiptu. Aš
trėjant kivirčams su Italija, 
Anglų valdžia siunčia dau
giau kariuomenės į savo ko
loniją Aigiptą.

Anglija užprotestavo Ita
lijai prieš italų Skleidžiamą 
per radio propagandą. Ita-

Paleido Turčių, Kaltintą 
Kaipo Žmogžudį Ev. 
Hoey, Jaunos Aktorės30,000 Kareiviy prieš kiečiams. Per ilgus metus T O 1 •l-r į vokiškas elementas tameIndijos sukilėlius I krašte buvo persekiojamas

 ir kankinamas, nepaisant 
PESMWAR, India. -An- i.St.aty,nH! ir . s«ta!'či^ Su 

glijos valdžia siunčia 30,- , |als. ej®1™ “ogiau negu 
! . . .v i ’ įsu kriminalistais kitose sa-000 kareivių pries sukilu-L . j , i u / tz r lyse tik todėl, kad jie yrasius mahometonus Kamali yOkie£iai» J J

Toliau Hitleris išvedžio
jo, kad protestai valstybių, 
pasirašiusių Klaipėdos kon
stituciją, neduoda jokių vai
sių Kaune. Pasak Hitlerio, 

i ir dabartiniai prisirengimai 
Klaipėdos Seimelio rinki- 

WASHINGTON. — Ame- marns esą vokiečiam var- 
rikai pataikaujanti Kubos 
fašistų valdžia siūlosi apdo
vanot sidabriniais 
liais 
vius, dalyvavusius 
kos-Ispanijos 1898 
kare. Per tą karą Kuba 
buvo atimta iš Ispanijos ir 
įsteigta kaip “nepriklauso
ma” respublika, žinoma,

Indijos Sukilėlius WEST CHESTER, Pa. — 
H. H. Rogers, ištvirkęs jau? 
nas turčius, ir Wm. J. Kel- 
ley, judžių fotografas, tapo 
paliuosuoti iš kalėjimo po 
$2,500 užstato vienas ir ki
tas. Jiedu buvo suimti kaip 
įtariami nužudytoj ai Evely- 
nos Hoey, muzikalių kome
dijų aktorės. Policija, ma
tyt Rogerso turčių giminių 
pašmeruota, “permainė” sa
vo nuomonę, ir sako, turbūt, 
mergina pati nusišovė.

Rogers ir Kelley turėjo 
užsistatyt kaucijas tik kai
po “liudytojai,” kurie patys 
“neturėję nieko bendra” su 
žmogžudyste.

Bet jeigu Rogers’o tikslai 
buvo nekalti, tai kam jis 
nutraukė savo name telefo
no vielas, idant Evelyna ne
galėtų tą naktį su nieku ki
tu pasikalbėti? '

Kubos Medaliai Amerikos 
nines bombas ir susprog- Ispanijos Karo Veteranam
let elektra, padegt povande-

ar Mussolini priims ir tokidinti Italijos submarinus.

LIETUVOS ŽINIOS
SLAPTAS JUDŽIU TEATRAS 

ŠIAULIUOSE

ŠIAULIAI. Policija uastebė-
iai arabų ir indų kalbomis' jo, kad į Cviko dviračių tąisy- 
kursto Anglijos kolonijų gy- mo dirbtuvę, Vilniaus gatvėje, 
ventojus prieš Anglų vald-1 įeina *r išeina daug vaikų, 

i džią. 1 ypatingai žydų tautybės. At-;
--------------------- į vykusi patikrinti, policija ra-

■ ----- — — - — - “ - i

! do pas Cviką slaptą judamųjų 
paveikslų teatrėlį, kuris buvo 
įrengtas po dirbtuve esančia-

PROTINGAS BEPROTIS
Rokiškyj

—Rugpjūčio 19 d. vienas 
beprotis buvo uždarytas į da
boklę, bet išlaužęs lubas pa
bėgo. Tas pats beprotis jau 
antrą sykį iš tos pačios dabok
lės pabėga. . { 1 . . '

šios šalies
meda- 

karei- 
Ameri-

metų

žomi.
“Vokietijos valdžia giliai 

visa tai apgailestavo,” sako 
Hitleris: “Mes turime vil
ties,kad tie užtikrinimai ka
da nors nepasireikš tokiame 
pavidale, kad visam pasau
liui tektų gailėtis.”

Ta Hitlerio “viltis” ištik
imųjų yra prastai pridengtas Į • • • «

S"“" .„pert.usu, gi.- Kaltina Senatorių Kaip

WASHINGTON. —Jung
tinės Mainierių Unijos pre
zidentas J. L. I^ewis dar vie
nai savaitei atidėjo šauki
mą streikan 400,000 anglia
kasių, dirbančių minkštosio
se kasyklose. Tai jau pęnk- ... , . . . . .
tas atidėjimas. Lewis krei-!llko b“iai. Bet nei vie- 
piasi į darbo ministeriją, nas nezuvoj____
kad padėtų susitaikyt su bo
sais. Mainieriai, rengkitės niausią anglų aktorė Madge 
kovai! I Kendal, 86 metų amžiaus.

14,000 JuodmarškiniŲ į 
Ethiopiją per Dieną

ROMA. — Rugsėjo 15 d. me rūsyje. Į rūsį vaikai nusi- 
laivais iš Italijos išsiųsta 
dar 14,000 kareivių, sudary
tų iš juodmarškinių fašistų. 
Tai skaitlingiausias iki šiol 
kareivių išsiuntimas Ethio- 
pijon per vieną dieną.

Sudegė 1064 Namai
TOKIO. — Gaisras 

batoj, Japonijoj, sunaikino 
1,064 namus. 5,000 žmonių

Sha-

nas nežuvo.
London. — Mirė garsi se-

leisdavo paprastom kopėčiom, 
ir angą iš viršaus uždarydavo 
taip, kad, įėjus į dirbtuvę, nie
ko negalima būtų pastebėti. 
Rūsyje Cvikas rodydavo vai
kams mažavertes, iš apyvartos 
išimtas filmas, kurias policija 
pasiėmė peržiūrėti. Iš vaikų 
Cvikas paimdavo po 10 centų.

šeštadienį tuose slaptuose 
judžiuose policija rado apie 
80 vaikų. Cvikui gręsia trigu- 

i ba bausmė: jis gali būti bau
džiamas mokesčių inspekcijos, 
apskrities viršininko ir komen
danto, ypatingai jei paaiškėtų, 
kad filmosę buvo tvirkinančių, 
vaizdų.

PAŠOVJS UOGAUTOJĄ
KAMAJAI, j Rugpjūčio 1.4 d. 

girios eigulys Ceičys pašovė 
beuogaujančiai Kamają gy
ventojai Davolytei koją, šis 
nuotikis buvo pamirštamas, 
bet miškų urėdo įsakymu, ve
dama kvota.

Be Jungtinių Valstijų 
kongreso specialio nutari
mo, šios1 šalies kariams yra 
uždrausta priimti iš sveti
mų kraštų, bet kokius gar
bės ženklus. Taigi sekan
čioji kongreso sesija spręs 
ir apie Kubos medalių pri
ėmimą.

NESIRŪPINA PAMIŠĖLIAIS
Žiežmarių (Trakų apskr.) 

miestelyj kasdien galima ma
tyt bėgiojantį apiplyšusį pro
tiškai nesveiką Balčiauską. I 
žmogus apdriskęs, nevalgęs, 
per miestelį lydimas ir vaiko
mas vaikų. Gaila, kad niekas 
juo nesirūpina.

Tauragės miesto gatvėmis,-’ 
šiukšlėmis apsikaišęs, vaikšto 
tūlas beprotis Nausėdaydkuris 
užgaulioja žmones. Beta vy
riausybė tuo nesirūpina.*-

su Lietuva.
Smetonos Pareiškimas

New York “Times” spaus
dina paštu iš Palangos pri
siųstą Associated Press at
stovo pasikalbėjimą su pre
zidentu Smetona. Smetona 
sako,! kad ginčus su hitleri
ninkais del Klaipėdos Lietu
va yra pasirengus pervesti 

40,000 M, ŽmimiŲ Kauta .3’”» £
MASKVA. — Sovietų Is-j kiečiais Klaipėdos krašte, 

torinio Muzėjaus mokslinin
kai Krime atkasė žmonių 
kaulus, kurie būsią išsilaikę 
per 40,000 metų. Uoloj su
rado išbralžymus senų lai
kų karo vaizdų. Tie braiži
niai būsią 4 iki 5 tūkstan- kiu Smetona žada “laisvus 
čių metų senumo.

Sovietų Istorikai Surado

Jis nusiskundžia del hitleri
ninkų nuolatinės propagan
dos Klaipėdoj, kuri esanti 
remiama iš Berlyno, ir pri
mena Vokiet. užsidarymą 
įvežimam^ iš Lietuvos. Sy- 

. i”
Klaipėdos seimelio rinkl

i Dalyvį Longo Nužudyme
ALEXANDRIA, La.

Nužudyto fašistinio Louiąv 
anos senatoriaus Huey 

, Long’o sėbras kunigas G. L. 
Į K. Smith viešai kaltino, kad 
‘ senatorius T. G. Bilbo daly- 
'vavo sumoksle ant Lon$o 
! gyvybės. Atsakydamas, sen. 
Bilbo išvadino Smithą “pur
vinu melagium.” .J

Sudegė 9 Pavargėliai
MONROE, Louisiana.— 

Išėjus iš vėžių ir užsidegus 
keliems vagonams tavorinio 
traukinio, sudegė devyni 
Juose važiavę bedarbiai, ku
riuos kapitalistiniai laikraŠ-. 

‘čiai vadina “pereivomis.” 5



Puslapis Antras LAISVE Antradien., Rugs. 17, 1935

■. JAIS V®
•.ITHv • PI *

I h t L a » * * ė I n <
every day, except Sunday

T>N EYCK STREET, BROOKLYN. NEW YOKh

SUBSCRIPTION RATES »
’ United States, per year ---------------- $8.50
' Brooklyn, N. Y., per year------------- $7.50

Foreign countries, per year--------------$7.50
’ Canada and Brazil, per year_____ $5.50

United States, six months_________ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months_______$4.00
Foreign countries, six months$4.00 
Canada and Brazil, six months----- $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
tAe Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 8, 1879

Komunistai — Priešakiniai Kovo
tojai už Tautų Laisvę

Fašizmas ruošias įstumti Europą ir 
pasaulį į naujo karo bedugnę. Jis naudo
ja Visas priemones, kad pagreitint šitą 
karą ir mobilizuoja jėgas plėšikiškiems 
užpuolimams ant svetimų žemių, kad pa
vergti mažąsias tautas. Fašistų ruošia
mo /karo arsenale žymią vietą užima tau
tinės neapykantos siundymas: jau senai 
pasaulis nematė tokio šovinistinio siau
timo, kokį dabar galima pamatyt šalyse, 
kur fašistai pagrobę valdžią, ypatingai 
fašistinėj Vokietijoj. Fašistinis propa
gandos aparatas nuodija liaudies masių 
sąpldnę begėdišku melu, paprasčiausių is
torinių faktų iškreipimu, kitų šalių tau
tų'šmeižimu.

Kaip žiauriausi ir niekšingiausi kapi- 
taljčtn ir dvarininkų agentai, fašistai 
yrą pikčiausi savo tautos priešai, ir tik 
demagoginiais tikslais jie pridengia sa
vo. įkaip išnaudotojų klasių agentų rolę 
frazėmis apie “tautą” ir “tėvynę.” Kad 
apgauti mases, fašistiniai demagogai 
tvirtina, kad komunistams, būk, svetima 
tėvynės sąvoka, kad jie būk pasiruošę 
atiduoti savo šalį kiekvienam grobikui 
užgulti ir išplėšti. Šitų fašistinių pasa- 
kirmelagingumas visiškai aiškus.

Komunistas myli savo tėvynę, savo 
taūtą, ir kaip tik todėl jis nori, kad ji 
biltų: laisva ir laiminga. Taip nuolat mo
kė'! Leninas ir Stalinas. Pakanka pri
minti geniališką Lenino straipsnį “Apie 
tautinį didžiarusių išdidumą,” parašytą 
dar 1914 metais. Komunistas augštai 
vertina tautinę kultūrą ir savo tautos 
nacionalinę garbę; jis su meile nagrinėja 
jos*praeitį ir dabartį, kad pasimokinti iš 
jų kovos su prispaudėjais ir ypač su pa
vergė j ais-fašistais. Gana aiškiai tas bu
vo: matyti tik ką pasibaigusiam Komu
nistų Internacionalo VII kongrese.

Pūvąs kapitalizmas užgniaužia tautų 
kultūros vystymąsi. Barbariškas fašiz
mas, naikina, į laužų ugnį meta , didžiau
sias tos kultūros sukurtas vertybes. Jei
gu jie pajėgtų, fašistai blokštų į ugnį vi
są, tautų kultūrinį palikimą, pakeisdami 
jį Savo juokdarišku kraipymusi. Tiktai 
laimėjęs proletariatas paliuosuos kultū
rą’nuo kapitalizmo pančių, ištrauks ją iš 
po neišmanėlių ir dabarties barbarų ba-

Laimėjęs proletariatas užtikrina ne
matytą tautinės kultūros sužydėjimą, 
kultūros—tautinės savo forma, socialis
tinės savo turiniu. Visas pasaulis gali 
tuo įsitikinti pasižiūrėjęs į Sovietų šalies 
tautų broliškos sąjungos pavyzdį.

Tiktai toks tautinės garbės ir tautinio 
išdidumo jausmas yra ištikrųjų kilnus ir 
tvittas, kuris tuo pat metu pripažįsta ir 
kitoms tautoms teisę vystytis, žydėti, tu
rėti/‘vietą po saule.” “Rasistinis” kitų 
tautų niekinimas neišvengiamai turi sa
vyje: niekinančią, išdidžią fašistų pažiū
rą į !savo pačių tautą. Kitų tautų paver
giau) skelbimas nesuderinamas su tikra- 
ja~l£isvęs meile.

Didieji tautų pasiliuosavimo kovos did- 
vytihi, kurių vaizdas amžiuos gyvena ir 

. kUfriU vardai liaudies epo apdainuoti,— 
Wilhelmas Telius, Garibaldi ir kt., — vi
si jie buvo susirišę su eksplotuojamomis 
liaudies mąsėmis. Veltui fašistiniai bu
deliai bando surišti savo giminę su tais 
vardais. Fašistiniams pigmėjams neda- 
siėkti tų tautinės pasiliuosavimo kovos 

f didvyrių.
Mūsų dienomis tik proletariatas ir. 

dirbo masės gimdo tautinius liaudies did- 
vyfrihs, kurių vardus milionai iškilmingai 

S tąifii. Centralinės Chinijos slėniais ir

pakalnėmis veda antiimperialistinės Chi
nijos Raudonosios armijos korpusus ta
lentingas ir drąsus karvedis čžu De; to-

1 ūmiausiuose kaimuos Chinijos valstie
čiai kuria apie jį dainas ir legendas.

Komunistai — vieninteliai tikrieji ko
votojai už tautų laisvę, nes jie, komunis- , 
tai, — “darbininkų klasės sūnūs,' vargo i 
ir kovos sūnūs, negirdėto skurdo ir did- ! 
vyriškų pastangų sūnūs” (Stalinas). Sa
vo pranešime Kominterno VII kongrese, i 
d. Dimitrovas nurodė, kad mūsų dieno
mis “proletariatas, kildamas prieš bet I 
kokios rūšies vergiją ir tautinę priespau
dą, yra vienintelis tikras kovotojas už 
tautinę priespaudą, yra vienintelis tikras 
kovotojas už tautinę laisvę ir nacionalinę 
tautos nepriklausomybę.” Ryškų to pa
vyzdį duoda Chinijos Kompartija ir Rau
donoji Armija, kurios . atsidavusiai ko
voja Už Chinijos darbo žmonių paliuo- 
savimą nuo socialinės ir tautinės prie
spaudos. Kaip tik į jas dabar kreipiasi 
su viltimi milionų Chinijos darbo žmo
nių žvilgsniai, jieškodami jėgos, kurį ga- 

; lėtų išgelbėti ‘ didžiąją tautą nuo vergi
jos. ' ! • |

Fašistine buržuazija, prisidengus me- 
. laginga “visos tautos reikalu gynimo” 
vėliava, veda savo ir kitų tautų apiplėši- 

: mo ir pavergimo politiką. Savo tautos 
ir atskirų jos dalių laisvė ir nepriklau
somybė fašistiniams politikieriams tar
nauja keičiamąja moneta, darant politinį 

I biznį su kitomis imperialistinėmis valsty- 
; bėmis.

Tiktai proletariato laimėjimas užtik
rins neliečiamą laisvę visoms tautoms, ' 
gyvenančioms žemės rutulyje.

Proletariato kova prieš savo šalies iš
naudotojus, kaip ir jo kova prieš savo ša- j 

I lies imperialistų pavergimą kitų šalių 
I tautų, ne tik neprieštarauja tikrajam 

gyvybinių tautos jėgų sužydėjimui, bet 
yra būtina to sužydėjimo sąlyga. Drg.

. Dimitrovas giliai pamatuotai pareiškė 
savo pranešime: “Socialistine revoliuci
ja reikš tautos išgelbėjimą ir atidarys 
jai kelią į augštesnį kylimą. Tuo, kad 
darbininkų klasė dabartinių metų stato ,

i savo klasines organizacijas ir stiprina 
s savo pozicijas, kad jis gina nuo fašizmo 
1 demokratines teises ir laisvę,, kad jis ko.- 

voja del kapitalizmo nuvertimo, jau tuo • 
pačiu jis kovoja už tą tautos htėitį.”

Kiekvienos šalies proletariato kova—- i 
' tai tikroji kova ginant liaudies masių 

bJsvę nuo fašistinių prispaudėjų pinklių. 
Fašistams dar prisieis tuo įsitikinti tą 

į pačią valandą, kai jie pamėgins pradėti 
vykdyti jų išsvajotus karingus planus. 
Savo nelaimei jie pamatys kaip tų šalių 
tautos, kurios bus fašistų užpultos, susi
vienys didžiajai pasiliuosavimo kovai ap
link revoliucinį proletariatą. >

Darbininkų klasė ir jo partija vado
vauja tikrajai tautų pasiliuosavimo ko
vai prieš fašistinius pavergėjus-koloni- į 
zatorius. Komunistų Internacionalas iš- ! 
stoja kaip tikras tautų vadas ir veda jas 
į kovą prieš reakcinę buržuaziją, prieš 
fašizmą, už laisvę, duoną, taiką, už so
cializmą.

(“Pravda,” 1935-VIII-23).

Priekalo Num. 7-tas
Gavome “Priekalo” numerį 7-tą. Kaip 

pirmesnieji, taip ir šis numeris turiųin- ' 
gas ir įdomus. Drg. Z. Angąrietis rašo 
įžengiamąjį apie Lietuvos kottiunjstų 
Partiją, jos augimą, /nuo VI įki. VIJ Ko- 
minterno kongreso”; geras-skyrųįs “tĮai1- 
lioji Literatūra ir Kritiką,” dŽŠuns
kus duoda esmingą apžvalgą d.‘tremti
nio apysakos “Sutelktos' Rąnkos,” etc.: 
Beržas rašo apie VKP (b) birželio^ men. Į 
įvykusį plenumą. Be to, telpa į visa eile i 
kitų žingeidžių rašinių, y ;; J L ■. f 

v Gaila tik, kad “Priekalas” Vėluojama 
išleisti. Tas sulaiko jo platesnį prapląti- į 
nimą J. V. darbininkuos.- Štai ir dabar: \ 
jau vidurys rugsėjo mėn., o Hies1 tiktai 
dabar tegavome “Priekalo” laidą už lie
pos mėnesį. Pamatęs tai, darbkiinkas 
nelabai nori pirkti, nes mano, kad “jau 
persenos žinios,” nors jos, tikrumoj, tūri 
tą pačią vertę.

Patartina “Priekalą” įsigyti ir skaity
ti, nes tai žurnalas, kurį skaitant gali
ma gerai pagilinti žinojimas, prasilavinti.

350 Mylių per Valandą 
’ į BĄNTA ANA, Cal., Ho- 

/ ward Hughes rugs. 13 d.

skrido 350 mylių per valan
dą lėktuvu, lėšuojančiu 
$120,000. Tai pasaulinis 
greitumo rekordas.

Washington. — šiandien 
paskutinė diena sumokėt fe- 
deralei valdžiai mokesčius 
nuo įplaukų.

Ar Galima Socialistų 
ir Komunistų Bendras 

Frontas S.L.A,?
Dešinieji, f a š i s t uojanti linę. 

elementai jau sudarė bend
rą frontą Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje (SLA). 
Tasai jų “Sargybos Bokš
tas” yra pasiryžęs užgriebti 
Susivienijimą ir vesti jo 
reikalus pagal norus ir pri- Mes stojame už progresyvių 
sakymus Smetonos valdžios.' spėkų bendrą frontą prieš 
Prie to savo tikslo jis eina j “Sargybos Bokšto” užsimo- 
atvirai. Jis jau sudarė ir jimus. Mes manome, kad! 
paskelbė kandidatus į SLA kova prieš tokius Karpius | 
viršjninkus , ir siūlo SLA na- j ir Strumskius SLĄ : yra 
riams juos išrinkti. kova prieš fašizmą ir karą

pyksta ant “Sargybos Bok
što,” kad jis į savo sleitą 

'neįdėjo nė vieno jo vien
minčio. Mums čia nesvarbu 
Grigaičio bei “Naujienų” iš- 
rokavimai. Bet svarbu, 
kaip jis jau kalba apie gali
mybę bendro fronto tūluose, 
kaip jos sako, “nepolitiško- 
se organizacijose.” 
klausimu jis sako:

Aiškus dalykas, 
“bendro fronto” 
turi kitokią prasmę, negu tar- į 
pe politiškų partijų. Kada,' 
pavyzdžiui, organizuoti uni
jose darbininkai išeina f 
streiką, tai jų visų pareiga 
yra laikytis išvien, ar jie t 
simpatizuoja social istams, 
komunistams ar net fašis
tams. Kova prieš darbda
vius čia yra. pamatinis rei
kalas, kuriame turi pasiduoti 
visi kiti sumetimai.

[ Panašiai yra ir su savišal
pos arba savitarpinės apdrau- 
dos draugijomis. Sakysime, I 
SLA yra fraternalė apdrau- 
dos ir pašalpos organizacija.

; Jo tikslus ir principus priva
lo gerbti kiekvienas narys, 
vistiek kokios yra jo politi
nės pažvalgos. čia gali koo
peruoti įvairiausių įsitikini
mų žmonės, jeigu tik jie sta
to pirmoje vietoje pamatinį 
organizacijos reikalą.
Šitas Grigaičio pareiški-; 

. mas reiškia didelį progre-
Ką apie tai mano socialis- palyginus, su tuo, ką jis įg^pį^g mokytis.

Kaip į tai žiūri komunis
tai ir jiems pritarianti re
voliuciniai darbininkai? Šia
me atsitikime mūsų pozicija 
išplaukia iš mūsų aiškios! 
bendro fronto pozicijos.!

O tuo j

kad čia 
klausimas

Labai gerai. Tada reikia 
eiti prie konkrečių formų. 
Mūsų supratimu, komunis
tai ir socialistai turėtų tu
rėti pasitarimą ir surasti 
būdus sudarymui bendro 
fronto prieš “Sargybos 
Bokštą.” Ką apie tai mano 
LSS vaidyba?

ŠYPSENOS
Visai Nereikia

—Mano Vinculi, man bū- 
1 tinai reikia skėčio, užsi- 

dengt nuo saulės spindulių.
—Visai nereik,—ateinan

čią savaitę bus saulės užte
mimas.

riams juos išrinkti.
Kaip į tai žiūri socialistai, delnai, 

kurių keli žmonės šiandien 
sėdi SLA vadovybėje ? 'galėtų sudaryti? Jį galėtų 
Mums pranešama sekamas : ir turėtų sudaryti komunis- 
kurijozas su Bagočium, da- tai ir jų simpatikai, socialis

tai ir jų simpatikai, bepar- 
tiniai SLA nariai ir visi, ku
rie priešingi fašizmui. Ši
toks platus bendras frontas,

Kas tokį bendrą frontą

bartiniu SLA prezidentu: 
Jisai -parašęs ilgą laišką 
“Sargybos Bokšto” konfe
rencijai ir jai palinkėjęs vi- ___r__________________ ,
so labo. Jis tame laiške net mūsų supratimu, labai leng- 
išreiškęs džiaugsmą, kad su- !Vai galėtų pastoti kelią “di- 
sirenka “dideli vyrai” ir rū
pinasi SLA “gerove.” Ba- 
gočius manė, kad “Sargybos 
Bokštas” į savo sleitą įdės 
Bagočių. Jis, mat, būtų ge
ras net atviriems fašistams 
(tokiems Karpiams, Strums- 
kiams), jeigu tik jie jį pa
laikytų senoje vietoje. Bet 
“Sargybos Bokštui” pasiro
dė Bagočius “nekošer.” Jis 
ne tik Bagočiaus nededa į 
savo sleitą, bet šluoja lau
kan ir poną Gugį. i

Tiek tuo su tomis slapto- įr
mis diplomatijomis. Svarbu kūmų ėda komunistus, va- 
pati'SLA organizacija, jos dindamas juos “arkliava- 
gerovė, jos narių reikalai, giais,” 
“Sargybos Bokšto” laimėj i- / 
mas būtų SLA narių pralai
mėjimas.

Ką darys SLA nariai 
Ką darys SLA progresyvis 
lementas, kuris yra prie

šingas fašizmui ir

dvyriarūs” iš “Sargybos 
Bokšto,” kurie taip augštai 
užsimojo kirsti SLA orga
nizacijai.

Buvo Stebuklas
—Ar tamista tiki į ste

buklus?
—Vieną kartą tikėjau, 

kada man prisisapnavo, jog 
tu atidavei man skolą.

Pavėlavo
Jonukas: — Būtų buvę 

daug geriaus, jeigu aš bū
čiau gyvenęs 500 metų at-

Tėvas:—O1 kur tu matai 
tą gerumą?

1 Jonukas:—Tada nebūtų 
reikėję man tiek daug tos

tai? Iki šiol niekur nėra pa- kalbėjo met^d atgal, ^rba 
reiškus savo pozicijos Lie- ,kada jis padėjo Gegužiams 
tuvių Socialistų Sąjunga. varu ^taškyti is SLA kelius 
Nieko nesame girdėję taip tūkstančius kurie bu- 
pat iš SLA socialistų narių v o kitokių jsi tikinimų. Is šio 
bei besišaukiančiu socialis- jo pareiškimo galima dary- . T
tais Bagočiaus ir Gugio. At-jt1 ,lsv?diĮ- kad Grigaitis jau 3. Mergina; 4 Jaunavede 

įrodo, kad Bagočius tursina-1 
'si prieš “Sargybos Bokštą” ime, socialistų koperavnnui 7. Moteraite .

jam priprastu nachališ- su komunistais. I Surinko Es-Dzei-

pat iš SLA socialistų narių vo kitoki^ .įsitikinimų. Iš šio

Surinko A. M. Bedievis.

Moteris Turi Septynis 
Gyvenimo Periodus

1. Kūdikis; 2. Mergaitė;

nebesipriešintų Susivieniji- 5. Moteraitė; 6. Moteraitė

Surinko Es—Džei.

Kiek mums žinoma, Pitts-
I burgho s o c i a 1 i s t uojanti 

? 1 žmonės permato pavojų iš 
“Sargybos Bokšto” Susivie- 
nijimui ir simpatizuoja ben- 

šingas fašizmui ir Smeto- ūram frontui su komunis-, 
nos užmačioms ant Ameri- JU simpatikais.

Kaip į tai žiuri socialistų 
spauda? “Keleivis” dar 
nėra prasitaręs. “Naujie-

kos lietuvių? 'Ar bus taip 
jau ir leista “Sargybos Bok
štui” pasigriebti SLA vado
vybės vadeles? O beveik 
netenka abejoti, kad suvie
nytas dešinys frontas lai
mės, jeigu progresyvės spė
kos būsimuose SLA rinki
muose ir seime bus pasida-

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Mėnesinėms Nykstant

-----  ---------t Labai būtau dėkinga, kad 
nos’^ jau išsireiškė. Rugpjū-1 jūs nors trumpą valandėlę pa
čio 28 dienos editoriale Gri- švęstut savo brangaus laiko ir 
gaitis nukalba labai “diplo- 1 man atsakymą duotut. Esu mo- 
matiškai.” Jis, žinoma, taip teris, 30 metų, kaip ištekėjusi, 
jau nekenčia komunistų, I bevaikė, 5 pėdų ir 2 colių, 150 
kaip ir visuomet. Bet jis svarų, 48 metų amžiaus. ■ 23

“Laisvės” Skaitytojams Prašymas
Pradedame minėti “Laisvės” 25-kerių metų gyva- 

viind jtibiiejų—šidabrifų jiibilejų, feip žntohes sM<o. 
Penktadienių “Laisvės” laida per tą visą laikotarpį 
bus padidinta—aštuonių puslapių—ir joje kas penk
tadienis bus talpinama žinios apie “Laisvę”; jubilė- 
jaus žinios.
.. Redakciją prašo visų savo skaitytojų dalyvauti 

•“Laisvės” < jūbilėjuj. Aišku, labai svarbu dalyvauti 
Jieiškarit nątijų dienraščiui skaitytojų, stiprinant 
^Laisvę” niėdžiaginiai, etc. Bet tiktai to neužtenka. 

a p\Ąlęs J^vicįčiamę ,yisųs hiūsų skaitytoj us> ypačiai 
■ jtiios^ kiltie įmūsų laikraštį skaito per kelis-kelioliką 

ir? daligiaū "fmėtų, Tašyti laikraščiui.. Rašykit seka-

||j ;1. Kada pradėjote “Laisvę” skaityti.
d 2. ;Kas juš paritino “Laisvę” skaityti.
. t; 3. Kbkią naūdą jūs įgijote skaitydami “Laisvę.”

. 4. Kas, jūsų nuomone, reikėtų “Laisvėje” page
rinti.

5. Kaip pasekmingiau gauti “Laisvei” naujų skai- 
tytbjU.

šitie ir pūiiašūs klausimai yra labai svarbūs. Jais 
ihes jirašomė mĖsiį ypačiai senesnius skaitytojus iš
sireikšti.

Rašykit j trumpai, pažymėdami svarbiuosius fak
tus. Nebijokit, kad jūsų “prastas raštas?’ Rašykit, 
kaip mokate. Redakcija perskaitys ir pataisys, kas 
reikalinga pataisyti. Mums svarbu, kad tiktai mintį 
mes galėtutnė suprasti.

Prašome rašyti jftėvilkiftant, tuojau.
.j >,<• “Laisvės“ Redakcija.

i

nuovargio, dėl nuolatinių dar
bų ir dėl nepakankamo apsis- 
tiprinimo, dėl menko maisto. 
O dabar Jums prisideda nes
magumų ir dėl gyvenimo pa
kaitos: Jums užeidinėja tas 
karštis, prakaitas, nervų įtem
pimas. Taip darosi dėl menkė
jimo kiaušidinių (oVatinių) 
liaukų, kuomet ir mėnesinės 
eina retyn ir menkyn.

Kad atsigavus, Drauge, 
Jums reikia suteikti organiz
mui, ko jam trūksta, — reikia 
jam atpildyti įvairūs trūkumai 
—vitaminų, mineralų, taip gi 
reikia padėt liaukoms susi
tvarkyt, kai jau kiaušidės 
menkai ką teveikia.

Svarbiausia visuomet yra. 
maistas. Vartokite daugiausia 
šviežių, žalių, nevirtų daržo
vių ir vaisių: su jais gausite

metus išdirbau fabrike ant 
presų. Nuo didelio minimo 

; ėmė skaudėt dešinį šoną, kad 
turėjau mest darbą ir šauktis 
gydytojo. Tai buvo 13 metų 
atgal. Jis sakė, kad tai “pe- 
nisaidė”; padarė operaciją, 
bet ne ten, kur man skaudė
jo, o ant pilvo. Ir tas man nie
ko negelbėjo. Skaudulys liko 
tas pats. Dabar 12 metų, kaip 
nedirbu fabrike, o triusiuosi 
namie, ir va daugiau metai tą 
šoną biskį apstojo, tai kitose 
vietose veik po visą kūną. Sy
kiais suima skauduliai, tartum I vitaminų, mineralinių druskų, 
skruzdės ten landžiotų, ir dar jsarmų. Reikia, ir pieniškų, 
vis dažniau atsikartoja—jau j kiaušinių, žuvų, šviežios 
pora mėnesių. Tai sykiais už- šos, čielo grūdo javinių val- 
dega visą, tai pasidaro karšta, 
aplieja visą prakaitas, ir taip
pasidaro net akyse tamsu ko- jaus, bent po Šaukštą kas die- 
kias 2-3 minutes. Potam vėl na. Mielių, paprastų arba ge- 
normaliai jaučiuos. Tik labai; riau džiovintų—DHed brewers 
skauda rankų mentėse, pas-1 yeast tablets, po 5-6 tabletes 
kui ir sprandą ir galvą, kai prieš valgymą. Pieno kalkių— 
kada per dieną skauda; Mė- Calcium loctate, 10 grs.> 100 

kai tablests, po 1 arba ir 2 tableli, 
su vandeniu, po valgio. Skydi
nės liaukos—Thyroid gland, 
1/2 gr.» 100 tablets, po viėhą 
prieš valgymą. Visa tai varto
kite ilgą laiką, per kelis mė
nesius. Be to, būtinai dar lin
kite ir iodo tinktūros, po lašą 
kas pora dienų, per visą gyve
nimą.

Pasilsėkite dažniau. Giliai 
p a k v ėpuokite—pilvu. Eikite 
pasivaikščioti. ‘ Pabūkite ianf 
saulės.

nešinės dar atsikartoja, 
kada bent į tris mėnesius.

Atsakymas

Tai Jums anuomet, Drauge, 
veikiausia nebuvo apendicitas 
(apendiko, priesagos įdegi
mas), bet taip koks skaudėji
mas, gal raumenų, narių. Be 
reikalo gal ir tą operaciją tu
rėjot pakelti. Matyt, tie įvai
rūs skausmai yra pasėka ben
dro visame x Jūsų organizme 
apšilpimb, — apsilpimo dėl

mė-

gių, rupesnės duonos.
Imkite žuvų kepenų alie-
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Sovietų Pasauliniai
1934 metais Sovietų Są- SSRS užima trečius metus šiutu padarė draugas Evdo- 

jungoje buvo labai daug di- paeiliui. Dabar traktorių iš- kimovas. Iššokęs aukštyje 
dėlių atsiekimų visose sri
tyse liaudies ūkio, techni
kos, kultūros ir mokslo. Dar Jungtinėse Valstijose, Ang- parašiuto.
niekuomet per metus mes lijoje, Vokietijoje ir Fran-; 
neturėjome tiek daug atsie
kimų.

Sovietų Sąjungoje nesie
kia rekordų, jie mums ne 
tikslas darbe. Pas mus re- 
kordai patys ateina. Ateina 

■ vis tankiau ir tankiau, re
zultate mūsų smarkaus au
gimo, kaipo liudijimas auk
što stovio Sovietų kultūros, 
technikos ir mokslo.

Čia duodame ne visai pil
ną sąrašą atsiekimų Sovietų 
Sąjungos 1934 metais.

1. Bėgyje rugsėjo mėne
sio, 1934 metų, Sovietų Są
junga pagamino daugiau
sia špižio visame pasaulyje, 
užėmus pirmą vietą. Ji pa
gamino 916,800 tonų (Ame
rikoje — tiktai 905,103 to
nų). Pirma vieta pasiliko 
spalio, lapkričio ir gruodžio | 13.

1 ^mėnesių bėgyje.
2. Pats tirščiausias judė

jimas ant geležinkelio yra 
Sovietų Sąjungoje. Ant ki
lometro kelio išpuola 2,065,- 
000 tonų-kilometrų perveža
mų prekių, o Amerikoj — 
856,000 tonų-kilometrų.

3. Pastatytas ir išlaikė 
technikinius kvotimus di
džiausias pasaulyje orlaivis 
“Maksimas Gorkis.” Sparnų 
ilgis 63 metrai, svoris— 42 
tonai, motorų jėga — ' , 
arklinių jėgų, greitumas — 
220 kilometrų į valandą.

4. Stiprausias pasaulyje 
elektra varomas garvežis, 
vardu Politinio Biuro CKV 
K P (b), turintis 2,760 arklių 
jėp’os, pastatytas per 4 mė- planerio “G-9” 
nesiūs, Kolomnos garvežių ke 4 valandų buvimo ore 
statymui dirbtuvėje. Jo 227 mirties kilpas. Prieš tai

1 irgi
buvo nustatyti Sovietu nln-

leidimas SSRS perviršija jų 8,100 metrų, 7,900 metrų 
gamybą bendrai paėmus puolė žemėn neatidarant

siauros, platumo. Iki šių lai
kų gelžkelis Leningradas- 
Murmanskaš skaitės arčiau
siu prie šiaurės polio (ėjo 
tarpe 60 ir 68° šiaurės pla
tumo).

30 Pats aukščiausias pa
saulyje paminklas — aukš
tumoje 7,127 metrų pastatė 
sovietiniai alpinistai, drau
gai Černucha, Lukin ir

22. Paleistas pats didžiau-
cūzijoje. jsias pasaulyje Kramators-

11. Pasaulinį rekordą ma- ko mašinų gaminimo zavo- 
sinio užėjimo kalno viršū- das. Metinė jo išdirbystė 
nėn dasiekė antroji alpinia-J svarbesnių cechų didesnėj 31- Pati lengviausia pa-

_   — - . - . i W .    - . • * 1 • "V T • 1 1 1

stovi Donbasso mašinos ka
sime anglies. Per metus ma
šina pagamina 32,500 tonų 
anglies. Pirmiau pirmeny
bė buvo Vokietijoje—26,100 
tonų anglies per metus.

41. Penkius pasaulinius 
rekordus fizkultūroj dasi- 
mušė sovietiniai sportme- 
nai 1934 metais:—bėgimas 
300 ir 500 metrų, šokimas 

Abalakov ant kalno Lenino, su lazda—moterims, pakėli- 
Jis vaizduoja Lenino biustą. ,mas sunkumų—vyrams.

42. Pirmą sykį pasaulyje
da Raudonosios Armijos —'negu pas Kruppą (Vokieti-j šaulyje Vilsono. kamera ty- padarytas dirbtinas sulau- 
iš 290 žmonių dasiekė 278 joj); kalvė 50,000 tonų (pas rinėjimui oro laike skridimo žymas planerio laike lėkimo (95 nuoš.) Elbruso viršū-iKruppą - 30,000 tonų), stratosferon pagaminta ra- JokX tipais. P’ ■ 
nes, pačio aukščiausio kai-'plieno liejykla — 38,000 to- dio institute Leningrade. Ji 
no Europoje — 5,600 me- nų (pas Kruppą — 25,000 
trų aukščiau jūros pavir- tonų), špižio liejykla —48,- 
šiaus.

12. Pirmą vietą pasauly
je SSRS užėmė ilgyje pra- 
bėgimo vagono geležinkeliu, 
į parą vidutiniai 116.6 kilo
metrų. Japonijoj, kur ge
riausiai iš kapitalistinių ša
lių dirba geležinkelis, vago
nas vidutiniai į parą padaro 
tiktai 85 klm., Vokietijoj— 
63 klm., Suvienytose Valsti-. 
jose Amerikos — 55 klm.

Pats tolimiausias 
šiaurėje atidarytas mokslo 
kombinatas lapkričio mėne
sio 24 dieną, 1934 metais, 
mieste Barencburge ant 
salos Špicbergenas — 78% 
šiaurės platumo. Kombinate 

: mokinasi apie 600 žmonių. 
iYra įrengtas fizinis kabine
tas ir didelė biblioteka.

I 14. Pirmasis pasaulyje ti
krasis etalonas metro, pa
dalintas į milimetrus, paga- 

_ mintas Leningrade, visasą- 
7 000 JunS^ame meteorologijos 

’ u ir standardizacijos institu-

(95 nuoš.) Elbruso viršū- | Kruppą

000 tonų (pas Kruppą—18,- 
000 tonų).

23. Didžiausias pasaulyje 
aukšto voltažo elektros ra
tas ilgio 850 kilometrų, su
jungiantis 13 elektros sto
čių, bendra pajėga 230,000' 
kilovatų ir aptarnaujantis 
200 įmonių, sudarytas Ura
le (SSRS)" |

sveria 10 kilogramų — ge
niausia užrubežinė 55 kilo
gramus.

32. Pirmą vietą pasaulyje 
išleidime žemės ūkio maši
nų 1934 metais užėmė So
vietų Sąjunga. Ji tą pirme
nybę laiko tris metus.

33. Pirmą vietą pasauly
je užima SSRS kasime dur
pių. 1934 metais gauta 11,- du metu.
493,000 tonų durpių. Airi
joj, kur durpių kasimas ge-

Skriejikas 
draugas Anochinas, sulau
žęs planerį “Rote Front” t 
augštumoje 2,500 metrų, nu
sileido su parašiutu.

43. Rekordiniu laiku — 13 
mėnesių — suprojektuotas, 
pastatytas ir surinktas pir
masis sovietinis pusiau-kie- 
tas dirižablis “V-6.” Toks 
pat dirižablis “Italija” užru- 
bežyj projektavosi ir statėsi

44. Mažiausias pasaulyje

Puslapis Trečias

įsigykit Šias Knygas

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

prieinamesne kaina? negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON. Antiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPA U AVE. DETROIT. MICH.

------- ,---------------- —
Labai svarbiais mūsų gyvenimo klausi
mais knygos, rugsėjo (Sept.) mėnesiu 

galite jas gauti už nupigintą kainą.

K. Matulaitis.
Leningradas, 
Balandis 1935 metų.

TĄ KNYGĄ PARAŠE R, MIZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį mėnesį 10c. 

naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti

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

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

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

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

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

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

Ji labai 
tintiems ims v^a o-ansybė faktu? stebuklų klausimu

Kod^l knlbama. kad būk 
ai’’’''1”' fi.,„ųGn<,

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

da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
^t^būkb’n^os vietos 
st būldai ’-n'-vAp 
ronuotus.

Kaip Patapti J. V. Piliečiu?
Klausimai ir atsakymai lietuviu ir anglu kalbose, su 

priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų
Knygutė patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. Šį menesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUO J AUS.

rašyme balsų ant kino-raik-1 kaip dvigubai perviršija 
š-elio duoda sukonstruiruo- siekimus geriausių 
tas aparatas profesoriaus kos firmų.
Šorino “Šorifonas.” Ant
300 metrų raikštelio jis rašo
8 „yalandas. Tas daugiau

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

24. Pasaulinį rekordą <a’usiai issi??lęs, niekados mirtingumas po gimdymo j
win nnr dvimn vintu ya In _ r/ c 7 dnnirJrn IV! o o Imtah lin’AYimnoo 1kimo ant dviejų vietų pla- 

nerio bėgyje 24 valandų 10 
minučių pastatė lakūnas 
draugas Suchomlinovas ant 
planerio “Stalini etis-2 
Trys anksčiau nustatyti re
kordai taipogi priguli SSR- 
S.

25. Rekordinį darbą pa_ i 1934 metais išleisdavo tik 
rodė Martenas No. 1 Ta-l^’^J uzvardimmus.
giliaus metalurginio zavo-; P^s didžiausias ir 
do, davęs 450 išleidimų 
plieno be remonto. Pečius 
dar vis dirba. Vokiečių pe
čiai dar tik davinėjo po 400 
išleidimų,

26. Didžiausias pasaulyje 
katilas, išlaikantis spaudi
mą 130 atmosferų, duodan
tis 200 tonų garų į valandą; 
pagamintas del Visasąjun
ginio Teplotechnįkos, insti
tuto. dirbtuvei vardu Leni
no, Leningrade.

27. Aukščiausiai pakilo 
radiorondas (išradimas so
vietinio mokslininko profe-

• . -r iv

' s nuo ledlaužio “Erma- 
kas” ir pasiekęs aukštį 23 
tūkstančius metrų.

28. Pasaulinį rekordą il- 
■’ėlriV'vi nbuorin

traukinio pasiekė lakūnas 
. -i -.n x vi -i • Fedosejevas ir planeristas(veik 13 tonų. Vielos ilgis K ši _ 5)025‘kilometrų. 
nr\in Wll Iriln™

1 Amerikos oro traukiniai 
skrido nedaugiau 1,500 kilo
metrų.

daugiau 6 milionų tonų per 
metus nesiekė.

34. Didžiausias skaičius 
v I laikraščių ir žurnalų išlei-1 

įdžiamas Sovietų Sąjungoje 
— 11,000 pavadinimų. Ame-

dasiekė Maskvos ligoninėse 
0.1 nuošimčio; Lodnone jis 
siekia 0.16 nuoš., Berlyne— 

( 0.2 nuoš., Amerikoje—0.23 
l nuošimčius.

45. Didžiausią pasaulyje
rikos Jungtinėse Valstijose oru išgelbėjimo ekspediciją 

! a a • • 1 • 1 » • 1 rl < A X » Z~Y ZXTT1 /-» 4"l 1 1 1 1 fY ZX 1 fXpadarė Sovietų Sąjungoje 
ant septynių orlaivių tekė
jai: Molokovas, Kamaninas,

te.
15. Pasaulinis rekordas 

aukštos klasės lėkiojime or
laiviu; pasiekė lėktuvas Bo- 
ruzdinas ant vienos vietos 

padaręs lai-

1 dirbtuvėje.
greitumas iki 130 kilometrų pasauliniai rekordai 
nėr valandą.

5 Martenas No. 1, Make- 
jevo dirbtuvės, spalio mėne
sį pagamino 11,500 tonų; 
tai pasaulinis rekordas. Pir- 
**'**hi n bvvn nnstates vo-

' pats galingiausias tinklas i Slepnevas, Levanevskis, Lia- 
radio stočių yra Sovietų pedevskis, Vodopjanov , n-; 
Sąjungoje: — 67 stotys ga
lingumu 1767 kilovatų. , . .

36. Pasaulini rekordą lė- sknĮas> _suitrl,nt0,.Įe.d?AS’:..1S1h'1 
kimo aukštyn pastatė žuvę 
lakūnai: d r.
Vasenko ir Usiskinas.
pakilo 22 kilometru. Prieš 
tai rekordas pakilime ant 
19 kilometrų1 irgi prigulėjo 
Sovietų Sąjungai.

37. Pirmą vietą pasauly
je sulyg skaičiaus mokinių 
aukštose mokykloje 1934

Doroninas, išgelbėję 104 
žmones nuo garlaivio Čeliu-

■ • - ~ k pusius ant plaukiančiųjų le- 
Fedosejenko, laiLj|e I 46. Pasaulinį rekordą lė

kimo į tolį oro traukinio iš 
trijų planerų pasiekė lėktu
vas Chričikovas ir planeris- 
tai Klibanovas, Los ir Fedo
rovas— 2,755 kilometrų. Už- 
rubežyj tokių lėkimų toliau 
200 kilometrų nedarė.

l 47. Augščiąūsią pasaulyje ' 
metais užėmė Sovietų Są- koeficientą naudingo išnau- 

469,800 žmonių, dojimo pasiektą hidrogene- 
'merikos Jungtinėse Vąls- raturiauį J- 97,9 nuošimtį 

tijose dabar mokinasi apie parodė didžiausias pasauly- 
430,000 žmonių. !

38. Didžiausias skaičius 
° ui y i e tech nini ai-m oksli-

nės literatūros išleidžiama 
Sovietų Sąjungoje, jinai tą 
pirmenybę užima jau ket
vertus metus paeiliui.

39. Pirmą sykį istorijoje
šiaurinių plaukiojimų gar- lyje 1934 metais užėmė So- 

29. Pats šiaurinis gelžke- laivis Litke per vieną navi- vietų Sąjunga gaminime 
lis pasaulyje statomas SSR- gaciją perplaukė nuo Vladi- virškietųjų metalų, naudo

jamų kaipo instrumentų; 
Vorkutos iki Jugorsko -ša- 40. Pirmoje vietoje pašau- pjauti metalą.
ro. Jis pereis tarpe 68 ir 70° lyje sulyg savo darbštumo . 49. Rekordinę sutalpą už-

16. Didžiausias separato
rius elektromagnitiniui ap- 
turtinimui rūdos padarytas 
T.rniinprado zavodais. Chi- 

kiečiu ’ zavedas Gentropas bmogorsko apturtinimo
Bochumas Fereinas (11,000 dirbtuvėms. Jo svoris be
tonų, rugpjūtis, 1928). i

6. Didžiausią pasaulyje apie 30 kilom.
magnitą, svoriu 35 tonų, pa-1 17. Pasaulinį rekordą na- 

! gamino Leningrado zavodas šumo pastatė martenas N.
Elektrosyla. Jis pagamintas 1, Makejevo zavodo, paga-, 
radiumo institutui — per- minus 10.6 tonus plieno ant

* skyrimui atominio branduo- kvadratinio metro ploto pe-’ įj plio Jėga pritraukimo tarp čiaus grindų. Geriausias at- 310 plometrų, nuo vostokojki Leningrado. .
dvieju ašių — apįe 70 tonų, siekimas kapitalistinės plie-

7. Stalinsko mieste, per nines pramonės — 7.3 tono 
upę Abušką, pastatytas ir (vokiškos firmos Gentrop). 
jau naudojamas pats di
džiausias pasaulyje suvirin
tas tiltas. Nuo stulpo iki 
stulpo 85 metrai, platumas 
18 metrų. Iki šių laikų di
džiausiu tiltu buvo,Dresde- 
no1 (Vokietijoj). (Ilgis nuo duotis sovietinių ūkiškų or-1 
stulpo iki stulpo 26 metrai, ganizacijų. Per 42 metus 
platumas 11 ir pusė metru.) (1874 - 1917) dabartiniam

8. Pačią didžiausią pašau-1 Sovietų ploty Arktikos bu- 
lyje kolekciją senųjų sog-jvo tiktai 82 plaukiojimai, 
dianų raštų surinko ekspe-j 19. Pasaulinį rekordą 
dicija Mokslo Akademijos,įtraukimo planerį naktį — 
priemiesčiuose Chairabado 350 kilometrų per 2 valan-

f <Tadžiku SSRS), 72 doku- das 50 minučių — padarė 
mentai. Iki šių laikų visame | planeristas Borodinas, lėkęs 
pasaulyje buvo priskaitoma 
tiktai apie 30 sogdianų raš
tų.

9. Ilgiausią laiką be šu
kė užsitarnavęs lėktuvas M. šaudyme ant 100 ir 200 met- 
kė užsitarnavęs lėktuvas N. į rų iš mažojo šautuvo da- 
Gromovas, • sovietiniu oriai-: siekė draugas Odnolėtko- 
viu “R. D.” Pralėkęs 12,411 ^vas, jis surinko 579 iš 600 
kilometrų. t įgalimų akių. Prieš tai bu-

10. Pirmą vietą pasauly- vo pastatytas rekordas Len- 
. je išleidime traktorių 1934 kilos 'šovėjo Podosskio- —
metais užėmė Sovietų Są- 569 akis.

t junga, pagaminus 115,000; 21. Pasaulinį rekordą še
štukų. Šią pirmąją vietą [kime su neatidarytu para-

ijė genėratorius, pagamin
tas zavode “Elektrosila,” 
Leningrade, 62,900 kilomet
rų, pastatytas Dnėpro elek- 
tro stotyje. Amerikos ma-; 
šina tos , pačios jėgos atsili-' 
ko ant nuošimčio.

48. Pirmąją vietą pasau-

18. 85 garlaiviai — tai di
džiausias skaičius Arktikos 1 
istorijoj garlaivių — be vie
nos avarijos plaukiojo šiais 
metais Šiaurės Ledinuota
jam vandenyne, pildant už-

iš miesto Orei Maskvon. Už- 
rubežy naktinio lakiojimo 
planeriu dar nėra.

20. Pasaulinį rekordą

W

. Dūmai, kylą iš laužo, kuriame buvo su deginta lavonai buvusių kareivių, žuvusių 
urugane, Floridoj, dėka valdininkų nerū pestingumui.

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas
Apie komunizmą dabar kalba valdininkai, armijų 

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

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

Žydų darbininkų dienraščio Freiheit redaktorius

. Krikščionybė Ar Komunizmas
PARAŠĖ A. BIMBA

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

Kunigas S. Kneižis

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

Knygelė iš 32 puslapių, kaina 5c.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Lowell, Mass
Visokios Žinutes

įmonės, dirbtuvės likviduo
jasi. Trąšų išdirbystės fabri
kas, kuriame dirbdavo 150 
darbininkų, užsidarė ir trio- 
besius griauna. Viena vilno
nė su 300 darbininkų užsidarė,

ros nepastovumą, tai atšalimą, 
tai greitą sušilimą. Gal iš da
lies ir tiesa, bet man rodos, 
kad bene svarbiausia priežas
tis mirimų bus ekonominės są
lygos. Nedarbas ir maži už
darbiai naikina sveikatą. Pa^,, 
čia didžiuma darbininkų už
dirba nuo $5, $10 ir $15 į sa
vaitę. Prie tokio 
brangumo pragyventi 

, paprasčiausios

bet apsiriko ir dabaf veikiau
sia jaučiasi ne pergeriauSia, 
kuomet pamatė, kad farjneriai 
Prūseikos nenori, kaipo darbi
ninkų reikalų išdaviko.

Forestcitiečiai.

produktų 
sunku.
mėsos

Wilkes Barre, Pa
paskelbė bankrotą. Viena po- p.^ 
pierinių baksų dirbimo, įmonė svaras atsieina nuo 40 iki 50 
su 100 darbininkų užsidarė. centŲ, kiaušiniai nuo 
Reiškia, tik šią vasarą užsida-! (50 centų tuzinas, pienas 
re trys didelės įmonės. O jau 
pirmiau buvo pusė Lowellio 
industrijos likvidavę. Taigi, 
čia- bedarbė dar vis šuoliais ri
tasi pirmyn.

Paralyžiaus
Jau ketvirta 

pradėjo siausti 
Daugiausia kūdikių ser- 
Jau 40 susirgimų žino- 
Ir suaugusių neaplenkia.

su 100 darbininkų užsidarė

Epidemija
savaitė kaip 

paralyžiaus li-

50 iki 
IŠ 
dacentų kvorta ir tt. O kur 

kiti reikmenys, randa irgi ne
pigi (paprasta 4-5 rūmų sta
buke atsieina $4, $5, ar $6 sa
vaitėje), drapanos ir nepigios 
—siutas kaštuoja $20, $25, ar 
$30. Na, ir kad nori, tai gy
venk.

ga. 
ga. 
ma.
Miesto daktarai persergsti te- mo^elh
viiš, kad vaikučius dabotų, ne
leistų į grupes. Valdžia už
draudė viešas maudynes, taip
gi mokyklose bus egzaminuo
jama vaikai.

t

Tragiški Jvykiai
I .. ' *i

Išsigėręs vyras mušė savo 
o sūnus, gelbėdamas 

motinai, šveitė tėvui kumšeia 
galvon. Tėvas griūdamas per- 
siskėlė galvą ir mirė. Sūnus 
sulaikytas po $1,000 parankos. 
Tai mat prie ko priveda šnap- 
siukas ir tamsumas.

“Valdžios Bėdos’’
buvo išmoka- 
darbų darbi-

Rugsėjo 6 d. 
ma algos viešų 
ninkams palei miesto rotušę. 
Čia susirinko apie 2,000 dar
bininkų, kad gauti mokestį, 
bet dalis, apie 400 darbininkų 
negavo mokesties. Kaip val
džia aiškinasi, pritrūkus pini
gų. Liepė darbininkams eiti 
nafrio, bet jie atsisakė klausyk 
ti,*'sakydami, “mes neisime, 
pakol mums nebus išmokėta 
alga, ba mūsų šeimos neturi ką 
valgyti.” Bet valdininkai vis 
nėpaisė. Tada darbininkai su
kėlė tokį audringą protestą, 
kad net gaspadorius pradėjo 
gražumu prašyti palaukti ki- 
torf dienos, kada pinigų gaus. 
Bet darbininkai 
valdžia susirado 
mokėjo.

.Ant rytojaus 
rašė, kad jeigu
ant greitųjų pinigų, tai, girdi, 
būtų buvus “revoliucija”. Rei
kia pažymėti, kad čia nebuvo 
nei vieno ateivio, visi “jankės” 
piliečiai. Mat, prie viešų dar
bų ateivių nepiliecių nepriima.

Apiplėšimai
Rugsėjo 1 d., node! L. » 

du jauni vaikinai, drūčiai

Pasekminga Labor Party 
Konferencija

Rugpjūčio (August) 25 d., 
1935m., įvyko Labor Party pir
ma konferencija, Luzerne Co
unty, po num. 12 E. 
Street, 
Barre,

Prie 
sėdėjo 
Komisija ir priminėjo nuo pri
buvusių delegatų mandatus 
del patikrinimo ir sutvarkymo.

Sutvarkius komisijai man
datus, pranešė konferencijai, 
kad teisėtų deelgatų yra 66 
nuo 33 įvairių organizacijų ir 
atstovauja virš 7,000 narių.

Duota įnešimas atidaryti 
konferenciją ir išrinkti kon
ferencijos prezidiumą—pirmi
ninką ir sekretorių.

Pirmininku išrinkt# vien- 
: balsai nuo Wilkes-Barre Be- 
j darbių Lygos Mr. Bremen, 
‘ sekretorium išrinkta taipgi 
• vienbalsiai nuo Wyoming Mai-

Union Hall,
Market
Wilkes-

staliukądurų aplink 
nuskirta Labor Party

gėrę, įsilaužė karČiamon, pasi- nierių ir Lygos J. Prusch. 
ėmė snapso, pinigų. Bet ka
dangi buvo išsigėrę, tai nega
lėjo pabėgti, 
kė. Padėti 
kos Tokių 
būna.

Policistas sulai- 
po $1,000 paran- 
atsitikimų dažnai

Griaustinis.

Forest City, Pa

nėjo, pakol 
pinigų ir ap-

pati valdžia 
nebūtų gavę

Mirtys
Ir vėl pamirė vienas lietu

vis', A. Kriaučiūnas. Tai bus 
Vienuoliktas šiemet miręs lie
tuvis. Pasirodo, kad mirties 
Šmėkla lietuvius pamylėjo. Ir 
abelnai čia šiais metais mirtin
gumas padidėjo. Nėra tos 
savaitės, kad desėtkas nesu
sirgtų ir nemirtų. Nekurie 
gydytojai kaltina temperatū-

Drg. J. Gulbinas rašo rug
sėjo 7 dienos “Laisvėje” ir ste
bisi, . kas galėjo užorderiuoti 
farmeriams Prūseiką į jų ren
giamą pikniką. Toliaus sako, 
“gal forestcitiečiai”, ba nei 
vienas jų nebuvo piknike. Mes 
nebuvome piknike todėl, kad 
nežinojome, nes rengimo ko
misija negarsino, kas būtinai 
reikalinga. Svarbiausias daly
kas tai parengimus garsinti. 
O Prūseiką jums užorderiojo 
koks nors ponas per S.L.A. or- 

; gano “Tėvynės” štabą. Mes su 
tuo renegatu nieko bendro ne
turėjome ir neturime; ,

Drg. J. Gulbiną reikia už 
tai pagirti, kad jis to svečio 
nepageidauja. Rodosi, turėjo 
visas komitetas pasirašyti prieš 
tą Prūseikos laišką, o ne vie
nas J. G.

Kadangi čia buvo kilę ypa- 
tiškumai pareitais metais, tai 
tūlas elementas veikiausia pa
manė, gal čia yra prūseikinių,

Konferenciją atidarydamas 
Labor Party Komisijos Narys 
Mr. Bremen davė įžanginę 
trumpą prakalbėlę, kurioje 
nurodė šios konferencijos šau
kimo tikslą.

Paskui kalba konferencijos 
sekretorius J. Prusch. Jis nu
rodo, kad šis konferencijos at
sišaukimas į įvairias organi
zacijas ir partijas ir delega
tų suvažiavimmas turi sulošti 
svarbią rolę ir pareiškia, kad 
jam yra priduota Labor Par
ty komisijos, kuri susideda iš 
15 narių, Labor Party plat
forma, kuri turės Būt svarto- 
ma šioje konferencijoje.

Perstato trečią iš eilėą kal
bėtoją, Steve Nelson. Jis pra
džioje kalbos pareiškia ir duo
da suprasti delegatams ir da
lyvaujančiai publikai, kad šis 
delegatų suvažiavimas yra 
svarbiausias Luzerne County 
ir kad ta svarbiausia sulosi
mo rolė priklausys nuo delega
tų sugebėjimo. Ant kiek jie 
patys sugebės atsipalaiduoti 
ir didžiumą darbininkių ir 
darbininkų atpalaiduoti nuo 
dviejų senų republikonų ir de

mokratų partijų apgaulingų 
pinklių. Tos partijos kaip vie
na, taip antra darbininkes ir 
darbininkus apgaulioja ir mul-

Party platfdrfha nubalsuota ir 
prtiinta vienbalsiai, išskyrus 
tik tris punktus, kurie likosi 
atidėti ant sekamos konferen
cijos, kuomet bus sušaukta.

žėmiaus telp# pateiktoji ir 
priimtoji Labor (Party Platfor
ma anglų kalboje taip, kaip 
yra priimta.

—Unemployment
1. For jobs on projects 

all who want to work,
’ useful projects such as, 

creation centers for youth, 
educational centers, hospitals 
and clinics, playgrounds in 
workers’ neighborhoods, slum 
clearance, street improve
ments.

2. For union wages on all 
relief jobs, with a minimum 
pay of $18 a week for married 
workers, and $10 a week for 
single workers, and $2.50 ad
ditional for each unemploy
able.

3. Elected labor represen
tation on all branches of relief 
set-up.

4. Immediate increase of 50 
percent in relief; all branches 
of the social welfare to be 
consolidated and to pay a uni
form rate.

5. For the Workers Unem
ployment, Old Age and Social 
Insurance Bill, II. R. 2827.

6. For the right of project 
workers to organize, bargain 
collectively, and strike.

7. For cash relief.
8. For full payment 

to all unemployed.
9. Against evictions 

unemployed.
10. Against cutting 

ployed off the relief rolls.
Labor Party Platform 

Taxation

......................   - J-J ' i 1 " .

ta priešfašistiniam veikimui, o 
turėjo būti Daily Workeriui.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

SO. BOSTON, MASS
“Laisvę” pavieniais numeriais gali- skaniai pavalgyti, gerai pari

ma nusipirkti Išminties ofise, 315 E. sckti ir tuom pat kartu paremsite 
St., So. Boston, Mass. Ofisas atdaras darbininkiškas organizacijas.
iki 9 vai. vakaro kiekvieną dieną, iš
skiriant nedėldienius.

Siam visus skaitlingai dalyvauti. Ga-

Rengimo Komisija.
(219-220)

for 
on 
re-

of rent

of the

uiiem-

1. For a graduated income 
tax on all incomes over $5,000 
a year.

2. For a tax on big inheri
tances and gifts, and on bonds 
which are now tax-exempt.

3. For cancellation of un- 
I paid taxes that accumulated 
| while the property owner was 
i on relief.

4. Against any taxation of 
the unemployed.

5. Against the sales tax.
Labor

1. For the 6 hour day and 
30 hour week without reduc- 

! tion in pay.

S. Penkauskui, Lawrence, 
Mass. — Jūsų pranešimas apie 
ALDLD 37 kuopos susirinki
mą išsiųstas iš Lawrence rug
sėjo 14 d., pasiekė Brooklyną 
rugsėjo 16 d., pirmadienį, o 
susirinkimas turėjo įvykti rug
sėjo 15 d., tai yra, sekmadienį. 
Patys spręskite, ar galėjome 
laiku patalpinti.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

CLEVELAND, OHIO
Bendras ALDLD ir visų trijų kuo- j 

pų piknikas įvyks subatoj, 21 d. I 
rugsėjo, Mičiutos darže prie Green j 
Rd. Piknikas prasidės 4 vai. po pie- ; 
tų ir tęsis iki vėlumos, yšokiams grieš 
gera orkestrą, taipgi bus skanių vai- I 
gių ir gėrikų, šiame piknike bus pa- > 
minėjimas 20 metų sukaktuvės AL 
DLD kuopos. Dabar* eina vajus ga
vimui naujų narių, metinė mokestis 
tik 15c, už tai nariai gauna gerų 
knygų ir trimėnesinį žurnalą “švie
są.” Kurie šiame piknike prisira
šys, gaus senesnės laidos knygų vel
tui. Kviečiam visus ateit ir skaitlin
gai dalyvaut piknike ir prisirašyt 
prie šios darbininkiškos organizacijos 
ir bendrai dirbt su visais darbinin
kais.

Bendras Komitetas.
(220-221)

Apskričio

7 Apskričio 
d. rugsėjo

WORCESTER, MASS.
Visom ALDLD 7-to

Kuopom!
Yra šaukiama ALDLD 

metinė konferencija, 29
(Sept.), 10 vai. ryto, 376 W. Broad
way, So. Boston, Mass. Tarpe kitų 
svarbių dalykų ant dienotvarkio tu
rėsim ir ALDLD 20 metų sukaktuves 
ir. “Laisvės” 25 
nėjimą.

Visos kuopos 
gatus dalyvaut

metų sukaktuvių mi-

privalo išrinkti dele- 
šioje konferencijoje.

Apskr. Sekr., D. Lukienė.
. (220-222)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. ekstra susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 19 d. rug
sėjo, 341 W. Market St. šis ekstra 
susirinkimas yra šaukiamas del iš- 
dirbimo planų, kaip sėkmingiausiai 
paminėt 20 metų sukaktuvės ALDLD 
kuopos ir 25 metų paminėjimą “Lais
vės”, ir vajų gavimui naujų skaity
tojų. Taipgi abelnai apsvarstyt žie
minio sezono veikimą šios kuopos. 
Tad visi nariai dalyvaukite ir atsi
veskite naujų narių prirašyt. Mitin
gas prasidės 7:30 vai. vak.

Sekr., Klevinskas.
(220-221)

j šeštadienį, ."21 d. rugsėjo,
2. For the right to organize, I vakare, Draugijų 

strike, picket, and join a union 
of own choosing.

3. For industrial Unionism.
4. For 100% uniozation of

kina prieš rinkimus visokiais (whole county.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

7:30 vai. 
svetainėje, 4097

Porter St. Visi nariai ir narės būti
nai dalyvaukite, nes prasidėjus žie- 

; miniam sezonui turim daug svarbių 
reikalų apsvarstyti. Atsiveskite ir 
naujų narių prirašyt.

Sekr., M. Ginaitienė.
(220-221)

(217-222) "j

GARDNER, MASS.
A.L.D.L.D. 53 kp. rengia svarbias 

prakalbas drg. J. Mažeikai, 20 d. 
rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 205 Main 
St. Drg. Mažeika ką tik sugrįžęs 
iš Lietuvos ir daug ką svarbaus ir 
interesingo turės mums pasakyti. 
Kaip ten darbininkų klasė gyvena 
ir skursta. Tad kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti.

Komisija.
(219-221)

SO. BOSTON, MASS.
L.D.S. 62 kp. ir Jaunuolių 225 kp. 

bendrai rengia smagią, vakarienę ir 
šokius, nedėliojo, 6 d. October, 6:30 
vai. vakare. Bus gera orkestrą šo
kiams ir skani vakarienė. įžanga 
tik 40 centų; vaikams 15 centų. Kvie-

DIDEUS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

SOVIETU SALDAINIAI
TUOJAU UŽSISAKYKITE PARENGIMAMS 

SOVIETŲ SALDAINIŲ 
PADARYTOS IŠ VAISIŲ IR MEDAUS 

Kaina nuo 35c iki 40c Svaras
Už tą kainą draugijos parduoda perkantiem po 
svarą ar mažiau. Gi draugijom perkant, nema
žiau kaip 5 svarus, kaina daug žemesnė ir pa
rengimuose galima ant saldainių gerai uždirbti.

Del platesnių informacijų kreipkitės:

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

Anglijos laivui Ramillies susidūrus su Vokietijos lai
svu Eiserbach, trys vokiečiai jūreiviai tapo užmušti.

prižadais. O po rinkimų tie 
gudrūs politikieriai atsuka vi
są mašiną prieš darbininkus ir 
bedarbius. Ta mašina sudaryta 
iš džiodžių, šerifų, policijos, 
State triuperių ir milicijos, kad 
slopinti, šaudyti, daužyti ir 
kišti į kalėjimus darbininkus 
vien už tai, kad (Jarbininkai su 
šeimynomis ir pavieniai, nega
lėdami pragyventi nei pusba
džiai,. netekę

i ir „neturėdami 
i keti taksas ir 
i organizuotai į
jkalauja pragyvenimui darbo 
I ir už darbą žmoniškesnio už- 
! mokesčio. '

Pagaliau baigdamas , kalbą 
Nelson patarė, kad visi aty- 
džiai sektų platformos skaity
mą ir jei kam išrodys kas ne
aišku ar nesuprantama, kad 
duotų klausimus,-o 
suteiks
galiau, kad platforma 
skaitoma ir svarstoma 
punkčiai.

Delnų plojimu palydi STėlso- 
no kalbą. Dar kelieihs dele
gatams trumpai pakalbėjus, 
duotas įnešimas, kad sekreto
rius perskaitytų platformą ir 
po perskaitymo kad būtų 
svarstomi ir skaitomi punktai 
su nubalsavimū, kai kad Nel
sonas nurodė savo kalboje.

Po punktualiam apšvarsty- • 
mui ir po diskusijų, Labor

kuro ir šviesos 
pinigų užsimo- 
randas, išeina 
streikus ir rei-

5. Against the use of state 
and local police against stri
kers.

6. * Against 
junctions or 
crees' against

7. Against company unions. 7:30 v,al. vakare, Lyric svetainėje,
8. Against compulsary arbi- kampas Park ir Broad St. Kviečiame 

tration.
Defense of Civil and Constitu

tional Rights

1. For the repeal of the 
Flynn Sedition Law.

2. For the right of 
Speech and assemblage.

3. Against discrimination 
ahd attack against foreign 
born and Negroes.

4. Against war and fascism.

the use of 
mandatory 
strikes.

in- 
de-

free

Sekama Labor Party konfe
rencija nutarta laikyti toje pat 

komisija uhion Hnll 22 d. rugsėjo 
paaiškinimus. Paga-! (September), 2 :30 vai. po pie- 

būtų tu, nauju laiku.
pa_l Beje, ir dhrinkta 4 nariai į 

Labor Party komisiją.
Ėoh'feYėncija užsidarė 6 :15 

vai. po pietų.
Dalyvavęs konferencijoje, 

Brastietis.

KLAIDOS PATAISYMAS

“L.” No. 217 per klaidą pa
skelbta, kad ALDLD 9 Apsk., 
Priešfašistinio komiteto ir 
drg; ilZ a vesk as auka $6paskir-

HARTFORD, CONN.
Yra rengiamos svarbios prakalbos 

drg. J. Mažeikai, kuris nesenai su
grįžo iš Pasaulio Lietuvių Kongreso, 
kuris įvyko Kaune, Lietuvoj. Prakal
bos įvyks ketverge, 19 d. rugsėjo,

visus lietuvius skaitlingai dalyvaut ir 
I išgirst ką šis draugas turi mums 
pasakyt apie lietuvos darbininkus.

Komisija.
(220-221)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. ekstra susirinki

mas yra šaukiamas subatoj, 21 d. ru
gsėjo, 7 vai. vakare, 735 Fairmount 
Ave. Kviečiam visus narius dalyvaut, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstyt. Taipgi reikės apsvarstyt 
surengimą prakalbų drg. J. Mažeikai, 
kuris bus šioje apielinkėja, 12 ir 13 
dd. spalio (Oct.).

Sekr., P. Puodis.
(220-221)

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tėl., Stagg 8847

<♦>

<!>

<>

<t>

<♦>

<t> FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, SeredoAiis Ir Subatomi* 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti 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

ž &

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio): 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašom* 
jsitemyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Barikados Berlyne
_________________ , Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.-

(Tąsa)
Hermann padėjo lapelius ant stalo.
—Draugai, nebūkite z tokie nervuoti! 

Štai naujienos. Paskutinioji praneša, 
kad Brolat (Darbo Unijų Oficialas) už
gina transporto darbininkams demonst
ruoti Pirmą Gegužės!

—Tai netiesa!
* —Jeigu vakarinė laida “Vorwarts” ta- 
i tai praneša, tai turi būti tiesa, — sausai 

atsakė Hermann.
—Tas niekšas, gėda jam, ir nori jis 

dar tapti Weddingo burmistru!
Tuoj aus kambarys prisipildė karšto

mis diskusijomis.
Tai tą jie nori padaryti! Ir ką trans

porto darbininkai sakys ant to? Nuo ka
da pradėta darbininkams diktuoti, ar jie 
gali apvaikščioti Pirmąją Gegužės, ar 
ne? Ir dar vadina save socialdemokratu 
—velnio socialistas! Ir kam SD Partijos 
ponai sėdi direktorių krėsluose miesto 
taryboje? Jeigu transporto darbininkai 
sustotų dirbę, tas užvožtų kepurę ant 
visko, todėl Brolat turėjo įsikišti ir pa
dėti darbo unijos bosams, kad sulaikius 

r tuos darbininkus nuo darbo sustabdymo.
Tai buvo aiškus pasipriešinimas, išdava 
balsavimo baloto. Visas dalykas buvo 
ponų prirengtas!

Keli jaunųjų komunistų jau sugrįžo. 
Naziai pabėgo. Fricas persispaudė per 
žmones, jo veidas paraudęs nuo sujudi
mo. Hermann’as draugiškai jį pasveiki
no. Jis žinojo tą entuziaztišką mažą 
draugą, kuris ne kartą ateidavo pas jį, 
jeigu kas tokio buvo neišrišamo.

—Gerą vakarą, drauge Hermann. Na, 
ką jūs manote? Ar nesutinkate, kad už
draudimas bus panaikintas? Otto turi 
social-demokratų laikraštį, kuris yra la
bai nepatenkintas “draugo” Zorgiebel ei- 
gėsiu. gi 'J

Hermann’o pilkos akys juokėsi su pa- 
šaipa. . , j-d

—Tu kvailutis vaikas! Tik palauk ir 
1 pamatysi trečiadienį jo ekscelenciją poną 

prezidentą einant pasivaikščioti su rau
donu gvaizdiku jo cilinderyj ir švilpau
jant “Internacionalą.”

Fricas stovėjo pašieptas tarpe juokau
jančių darbininkų. Staiga šalę jo persi- 
setūmė Gretė ii’ sustojo, su supykusiu 
veidu, ties Hermannu.

—Jeigu mes būtumėm norėję gauti tik 
tokį paiką atsakymą, mums nereikėjo 
klausti jūsų. Jūs norite būti politinis va
das, ir kalbate kaip beždžionė į jauną 
draugą. Ir paskui keikiate ant jaunų 
komunistų už jų politinį neveiklumą. Bet 
tik drįsk pastatyti jums klausimą, na, ir 
pasipila jūsų kvaili juokai!—Ji atsuko 
jiems nugarą, palikdama nustebusį Her-

4 manną ir ištraukė Fricą iš kambario.
Nesirūpink apie tai, Fricai. Herman- 

t n’as ilgai nepamirš, ką aš jam sakiau!
Jiems atrodė, kad Hermann’as juos 

vadino,—eik į, peklą!—atsakė, kaip jie 
žingsniavo namo per tamsią, lietingą 
gatvę. - r įk

Tyla viešpatavo kambary, kada Her- 
mannas pabarškino paišiuku į savo stik
lą. Kiekvienas žinojo, ką šį vakarą 
svarbūs dalykai čia bus apkalbami. Šalę 
branduolio vado sėdėjo jaunas vyras, 
apie trisdešimt metų, aštriai žiūrėdamas 
į darbininkų veidus, atkreiptus į jį. Dis
trikto Komitetas jį prisiuntė, savo atsto
vą, vadovauti diskusijomis. Ant sienos, 
viršuje stalo, kabojo trys dideli paveiks-

~ visudmęjt kovos diena ir ČĮįena apyaikš- 
čiojimo Darbo Unijoms, ypatingai Ber
lyne. (

Jis pertraukė kalbą, žengė žingsnį at- 
įgal ir vėl tęsė pakeltu balšu.

= —Jau 1903 m. Cohn, kurį jūs pažįsta
te gana gerai, Metalo Darbininkų Kon
grese atvirai pasakė, kad anksčiau ar vė
liau, visi sumanymai Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimų turės būti panaikinti. Vė
lesnėse diskusijose, kurios Sekė per me
tų eilę, dešinio sparno reformistiniai va
dai išėjo kas kart atviriau prieš darbo 
sustabdymą Gegužės Pirmojoj. Rožė 
Luxemburg, jos neatlaidžioj kovoj prieš 
revizionizmą Socialdemokratų Partijos

lai Lenino, Liebknechto ir Rožės Luk-
< semburg; Liebknechto ir Luksemburg 

nupiešti anglim jauno draugo. Atskira 
platforma buvo papuošta skryniomis ir 
šėpomis Darbininkų Sporto Kliubų. Ap- 

f dulkėjusios girlandos dabar jau nubluku
sių pępierų puošė sujuodėjusias lubas ir 
buvo keistu kontrastu serioziškoj eigoj 
rimto susirinkimo. Ant šmočiuko pap
kės viršuje piano buvo ranka išrašytas 
pranešimas.

SEKMADIENIO VAKARĄ ŠOKIAI 
ĮŽANGA VELTUI

Dabar jau čia buvo apie keturiasde
šimt penki vyrai ir moterys—gatvės 
branduolis Koslino kvartalo. Nekurie iš 
vyrų—didžiumoje darbiniuose drabužiuo
se—turėjo krepšius su savo darbo įran
kiais. Jų veidai kieti ir bespalviai, turė

jo paprastą antspaudą ilgų metų sun-

kaus darbo: uniformą pavergtosios kla
sės. I ‘

Hermann’as atsistojo.
—Draugai, susirinkimas tampa atida

rytas. Pirmą klausimą ant dienotvarkio 
mes turime Darbo Unijos ir Pirmą Ge
gužės. Antrą, prisirengimo darbas prie 
Gegužinės. Pirma pašaukiant draugą iš 
Distrikto kalbėti, aš prašau visų grupių 
vadų ir iždininkų kad pasiliktų ant kelių 
minučių po susirinkimo. Niekas negali 
apleisti susirinkimo pirma jo užbaigos. 
Dabar, drauge delegate—

Visi veidai atsikreipė į jauną draugą, 
kuris atsistojo. Jo dešinė ranka priden
gė kelius užrašus ir laikraščio iškarpas, 
gulinčias ant stalo.

—Draugai, aš kalbėsiu tik trumpą lai
ką, kad vėliau mes visi turėtumėm nuo
dugnias diskusijas.

Jo kalba iš pradžių nebuvo reikšmin
ga, bet aiški, ir kiekvienas žodis lengvai 
suprantamas. Jis lengvai pasilenkė prie- 
kyn, lyg norėdamas dar daugiau susiar
tinti su darbininkais priešais jo. Viena 
ranka jis taikė akinius, judėjimas, kurį 
jis tankiai atkartojo laike savo kalbos.

—Kada mes pernagrinėsime įvykius 
paskutiniųjų savaičių, mes randame daug 
aiškiau negu per paskutinius kelis me
tus dvi nepermaldaujamų klasių spėkos 
aštriai nusistatę prieš kitas kitą. Pra
sidėjo naujas pasisukimas su dirbtuvių 
tarybų rinkimais šių metų pavasaryj! 
Kiaurai Vokietiją rinkimai parodė neuž- 
ginčinamą laimėjimą Komunistų Parti
jos ir Revoliucinės Darbo Unijų Opozici
jos. Visose didžiosiose dirbtuvėse, ka
syklose ir liejyklose Ruhr’o ruožo, Sie- 
mense, A.E.G., Berlyno Transporto Ko., 
Leuna išdirbystėj, Chemikalų pekloj Su
vienytos Chemikalų Kombinato Industri
jos ir, panašiai, didelėse laivų statymo“ Tad dažų pramonės bosai ir 
vietose Blohm ir Voss Hamburge, Ger
mania Dockyard Kiel mieste, visur mes 
laimėjome nulemiančią pergalę, o refor- 
mistai gavo didelį smūgį.”

Jis truputį apsistojo ir pažvelgė į du
ris, pro kurias kaž kas trukšmingai įėjo. 
Po to jis tęsė:

—Draugai, čia yra tiesioginis ryšys 
tarpe dirbtuvių tarybų rinkimų ir už
draudimo Pirmos Gegužės demonstraci
jų. — Jis pakėlė savo ranką į orą tiesiai 
priekyn. — Nors kartą buržuaziniai lai
kraščiai pataikė į tašką, kuomet šiomis 
dienomis rašė “Rote Fahne” turi tiesą 
palygindama, kad pekliška baimė tai bus' 
tikroji močiutė Draugo Zorgiebelio drą- 
sos. I

—Teisybė, tas teisybė,—moteris- gale 
svetainės garsiai šūktelėjo. Kuomet jos 
kaimynai atsigrįžo, ji bandė paslėpti sa
vo susisarmatijimą, pasitaisant apykaklį.

—Tas tiesa,—ji prakošė ir sujudėjo. 
Hermanas pasitaisė akinius.

—Ryšy su tuo mes privalome matyti, 
kokią šią dieną rolę lošia Darbo unijų 
vadai darbininkų klasės priešų kempėj. 
Kuomet Tarptautinis Darbininkų Kong
resas Paryžiuj 1899 metais nutarė ap
vaikščioti Piropą Gegužės kaipo kovos 
dieną darbininkų klasės, Berlyno Darbo 
Unijos buvo paskirtos pradėti pirmutinę 
aktyvę propagandą už apvaikščiojimą 
Pirmos Gegužės 1890 m. Pabaigoje ko
vo mėn. manifestas, po kuriuo pasirašė 
Darbo Unijų įvairūs skyriai, tilpo laik
raščiuose Volks Tribune ir Volsblat, po 
antgalviu “Kas įvyks Gegužės, pirmą die
ną?” Visuose industriniuose miestuose 
buvo planuojama apvaikščioti Pirmą Ge
gužės kaipo darbininkų klasės šventę po 
obalsiu “Kova už aštuonių valandų dar
bo dienos,” sustabdant darbą ir organi
zuojant gatvių demonstracijas.

—Nepaisant stiprios opozicijos, darbi
ninkai gerai išlaikė Pirmą Gegužės iki 
dabar. Patį pirmutinį Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimą sekė pasmarkinta kova 
Berlyno metalo industrijos. Visi molde- 
riai streikavo. Jie išstatė savus reika
lavimus: “Trumpesnę darbo dieną ir mi
nimumo algą.” 1896 m. Darbo Unijos ko
vojo su darbdaviais per dvidešimt šešias 
savaites kaipo pasėka Pirmos Gegužės. 
Du metai prieš tai, Berlyno Darbo Uni
jos buvo pradėję gerai žinomą alaus boi
kotą pirmą dieną gegužes, idant prave- 
dus savo reikalavimus. Matote, drau
gai, Pirmoji gegužės anais laikais buvo

viduj paėmė Pirmąją Gegužės kaipo pa
vyzdį pragaištingo reforhrištinių nukry
pimų Darbo Unijų vadovybės. Tai bu- 
Vo neatsiekimas, kad tos diskusijos su
puolė su karštai debatuotu klausimu Ge- 
neralio Streiko. Per dešimt metų gru
pavosi du frontai. Galų-gale, po to, kaip 
proletariatas apvaikščiojo Gegužės Pir
mąją trisdešimt keturis kartus kaipo ko
vos dieną darbininkų klasės, atėjo diena 
kuomet Karolis Liebkneehtas paleido šū
kį ‘šalin Karas—Pakilk, Pasaulio Žmo
nija!’ ir dvi partijos stojo prieš viena ki
tą kaipo nesutaikomi priešai sūkuryje 
Pasaulio Karo.

(Daugiau bus)

bus nauda visam d 
judėjimui ir jums ’p&tfen’iš.

S. Penkauskas.

Lawrence, Mass

Paterson, N. J
Iš Patersono Darbininkų Poli

tinės Pastogės.
♦

Paters one susiorganizavo 
Darbo Partija, kurios sąstatas 
susideda iš darbo unijų ir ki
tų darbininkų organizacijų. 
Kaip kiekviena politinė parti
ja, taip ir Darbo Partija prieš 
įvykstančius miesto valdininkų 
rinkimus nominavo savo kan
didatus į įvairius urėdus.

Į majoro urėdą nuo D. P. 
| buvo nominuotas Dažų Unijos 
: kovingas prezidentas Charly 
, Vigarito, kuris turi tarpe Pa- 
j tersono darbininkų didelę sim
patiją, tad Patersono buržua- 

( zija ypatingai dažų dirbtuvių 
kompanai nusigando, kad 
Charly Vigarito būtų išrinktas 
į miesto majorus. Nes C. V., 
būdamas Dažų Unijos vietinio 
lokalo prezidentu, ištikimai 
gina dažų darbininkų reika
lus nuo bosų užmačių. Taipgi 
C. V. ypatiškai vadovauja be

darbių demonstracijom prie 
j pašalpų biuro School No. 1, už 
I didesnę bedarbiam pašalpą.

, Susirinkimas buvo šaukia- 
I mas per 7-to Apskričio Komi
tetą del prisirengimo prie atei
nančio žiemos sezono. Susirin
kimas buvo gyvas, visi draugai 
dalyvavo diskusijose.

Pirmiausia buvo pakeltas 
klausimas, kaip sukelti paskir
tą sumą del “Daily Workerio”, 
už kurį dabar eina vajus. 
Draugai, matydami svarbą šio 
reikalo, nutarė surengti paren
gimą ir sukelti dar daugiau, 
negu reikalaujama. Komisija 
išrinkta iš šių draugų : P. Pe- 
čiukonis, A. Koncevičius ir W. 
Dumbrauskas.

Buvo kalbama apie “Lais
vės”'25 metų sukaktuvių ir 
ALDLD. 20 metų sukaktuvių 
paminėjimą. Tam tikslui iš
rinkta komisija iš šių draugų : 
B. Mizara, P. Pečiukonis ir 
draugė Pečiukonienė. Taipgi 
“Laisvės” vajaus reikalais bu
vo kalbėta ir draugai išreiškė,

zija siekia dar toliau. Kadan-1 
gi Dažų Unija yra stipriausis I 
ramstis Darbo Partijos ir išsta
tymas įvairių kandidatųjš tos 
pačios unijos nuo įvairių parti
jų, įneštų politines rietenas 
tarpe pačių narių ir darbinin
kai užmirš kovot už savo rei
kalus, kuomet bosai bando vi
sais būdais sulaužyt padarytas 
sutartis su dažų unija ir už
kart Aht darbininkų sprando 
vergiškas sąlygas, kad dar 
sėkmingiau darbininkus išnau
dojus. Ir galų gale politiniai 
besivaidijant gali sudaužyt ir 
pačią dažų pramonės uniją 
Patersone, kuri yra stipriausia 
dažų pramonė visoj Amerikoj.

Darbo Partija, yra kuria
ma su tikslu, kad prirengt dir
vą darbininkų bendram fron
tui ir kad suvienijus darbinin
kus bendru frontu kovot prieš 
vieną bendrą priešą—prieš ka
pitalistinę sistemą. Tad Darbo 
Partija matydama, kad vie-1 kad jie liuosnoriaf eis palei 
toje suvienyt darbininkus stubas ir rinks prenumeratas, 
prieš bendrą priešą, laikyda- Taį §je draugai apsiėmė pasi-
ma Charly Vigarito ant D. P. 
tikieto į miesto majorus, gali 
darbininkus dar daugiau sude- 
moralizuot ir gal sudaužyt pa
čią dažų pramonės uniją, ko 
buržuazija taip laukia, tai 
Charly Vigarito ištraukė savo 
kandidatūrą nuo D. P. tikieto 
į miesto majorus, kad p įro
džius darbininkams, kad D. P. 
siekia tikrai darbininkų vieny
bės^

Ką dabar darbininkai turi ■ 
daryt, kuomet D. P. nebeturi j turėtų parašyti į spaudą, 
nilno šleifo savo kandidatu ?

miesto ponai žino, kad jei C.
V. būtų išrinktas miesto ma- 

1 joru ir' būtų Dažų Unijos loka- 
• lo prezidentu, neduotų polici
jos apgint bosų interesus, dau
žyt darbininkams galvas, kuo
met darbininkai išeitų į strei
ką už didesnį duonos kąsnį. 
Pavyzdžiui, dabar Patersone 
jau du metai kaip streikuoja 
“Morning Call” ir 
News” spaustuvių darbininkai 
ir neatlaidžiai pįkietuoja mi
nimas leidyklas. Bet miesto 
majoras demokratas Hinch- 
liffe duoda policiją delei ap
saugojimo tų skebinių leidyk
lų „ir išmoka desėtkus tūks
tančių dolerių pinigų, kuriuos 
mes, darbininkai, sumokam 
“sales tax” formoj. kad ___________ _______

Todėl Patersono buržuazija, buržuazijos pastatytiem agen- 
žinodama kas jų laukia išrin
kus C. V. miesto majoru, de
da visas pastangas, kad su
klaidint balsuotojus ,tad jie 
ant demokratų tikieto nomi
navo į miesto majorus Thom 
Vigarito, dažų unijos biznio 
agentą. T. V. yra C. V. brolis. 
Matote, abudu Dažų Unijos 
vadai ir vienas prieš kitą kan
didatuoja į vieną urėdą. O ant 
republikonų tikieto į alder- 
manus buržuazija pastatė 
Charly Parallą, dabartinį de
tektyvų čyfą ir kuris taipgi 
yra Dažų Unijos vietinio loka
lo vice-prezidentu.

Kodėl buržuazija tokių de
magogiškų žingsnių griebėsi ? 
O gi todėl, kad suklaidint bal
suotojus. Jie savo rinkimų pro
klamacijose šaukia, kam jum 
balsuot už Charly Vigarito, 
komunistą, kuris siekia sunai- 

i kint šios šalies valdžią (Char
ly Vigarito nėra komunistas, 
tik jis pasirengęs pildyt dar
bininkišką programą), kuomet 
mes fcurim kandidatus tiek pat 
jūsų unijos vadus, taip gi ku
rie jum tarnauja, tik kurie ne
turi pretenzijų nuverst šios 
šalies valdžią!

žinoma, buržuazija gerai 
supranta, kad su šitokia de
magogija pavyks suklaidinti 
didelę dalį balsuotojų ir tokiu 
būdu gali neišrinkti Charly 
Vigarito į miesto majorus/.,: ,

Tai dar ne viskas. Buržua

Evening į pilno sleito savo kandidatų ? 
’ i Ar yra verta remt tokią D. P.,

darbuoti: J. Valatka ir J. Kas
paravičius.

Taipgi išrinkta komisija del 
surengimo prakalbų draugui 
Mažeikai. Prakalbos bus su-

Darbininkus Atleidinėja iŠ
Darbo ‘U"

Washington Mill . dirbtuvės 
daug darbininkų atleido iš 
darbo. Aštūonius skyrius sUs- / 
tabdė, o darbininkams liepė - 
eiti namo ir hepasakė, kada 
ateiti dirbti, kaip reiks, tai pa
šauks! Na, tu ir lauk, būk ne-, ‘ 
valgęs. O kada ta ’“šventė,” „ 
kad net kitais metais, tai kitas . 
klausimas. Fabrikantai dažnai 
taip padaro. Uždaro dirbtuves 
ir kalba žmoneliams, kad po 
Naujų Metų tai bus daug dar?,,, 
bo, dirbsite visi. Alė sulauk, ’ 
kad nori, juk dabar reikia gy-1 
venti. Jau žiema artinasi ir 
kasdieną darosi šalčiau. Ogi 
reikės anglies pasipirkti, kžid 
apsišildyti stubą. >

žmoniškai pragyventi, dar įr i 
dirbant, su dabartinėmis algo-/ 
mis negalima. Darbininkas 
parsinešęs algą bijos, kad jo 
kūdikis nepaprašytų surūdiju
sio nikelio, nes jau jo suskai
tyta, kam kiek reikės mokėti. 
Dar alga nepaimta, o jau gal-” 
va krapšto ar užteks pasimo
kė ti, nes kaip pradeda eiti visi 
“šventi,” tai žmogelis nepaspė- 
ja ir duris uždaryti.

dau-
5

banditai - ‘• • •

Vagilių Lawrence vis 
giau atsiranda. Rugsėjo 
dienos laike keturi 
apsiginklavę užpuolė knygų. 
krautuvę ir pareikalavo, kacį.'.. 
atidarytų 1 ‘registerį”. Vagiliai 
pasiėmė apie du šimtu dolerių 
ir pabėgo. Tai vis bedarbės ir • 
kapitalistinės tvarkos vaisius*-* 
Jeigu būtų gera tvarką ir dar-; 
bininkai būtų užganėdinti, visr *

rengtos su programa. Nutarta ku0 aprūpinti, tai tokių ištvir-
publikai duoti dovanai po kny
gelę, nes daug jų randasi pas 
knygių.
to.
del apkalbėjimo, bet aš turė- 

■ jau apleisti susirinkimą. Drau- 
; gai pasilikę juos svarstė. Jie

Tegul žmonės skki- 
Dar keli klausimai buvo

Bet čionai turiu duoti kai
kuri neturi savo vyriausio kan- kuriems draugams ir papeiki-
didato? Atsakymas, taip. Dar
bininkai turi rertit D. P. kad 
ir nepilnu surašu. Ir balsuoto
jai turi balsuot tik už D. P. 
sleitą, bet nebalsuot ,nei už 
Tham Vigarito, nei už Charly 
Purallo. Tudin parodysime, 

darbininkai nepritaria

tam, nors jie ir būtų unijų ap
mokami vadai. Juk su tais 
žmonėmis ir buvo tartasi, kad 
jie ištrauktų savo kandidatūrą, 
bet jie griežtai atsisakė tatai 
padaryt. Tad parodykime tiem 
ponam, kad mes ne su jų pur
vina politika. Ir kuomet jie pa
matys, kad darbininkai prie
šingi jų demagogijai, tai se
kančiais metais neišdrįs nei 
jie, nei panašūs jiem prisidem 
gus darbininkiška skraiste at-; 
virai tarnaut buržuazijai. Se-i 
kančiaisę metais D. P. galės 
pilnai išstatyt savo pilną slei- 
tą» ir išrinkt savo atstovus, ku
rie gins darbininkų reikalus. 
Storai pabrėžiu, kad Charly 
V. ištraukė savo kandidatūrą 
nuo D. P. tikieto, kad išlaikyt 
darbininkišką vienybę Dažų 
Unijoj.

J. Bimba.

kimų nebūtų. Bet kaip dabą1?, 
yra, tai jauhuoliai priversti ei-, 
ti vogti, neš pas tėvus negali 
gaūtr'jbkios paramos. Ir patys 
tėvai neturi iš ko 'duoti vai-" 
kams. Gi suaugę vaikinai riofcf" 
pasilinksminti.

Neuždyką patarlė 
“Toks tokį pažino ir ant alauš’ 
pavadino.” Tai tikrai yra tie
sa. Paimkime Mass, valstijos 
gubernatorių. Jis suteikė vals
tijos darbą buvusiam Ameri- !

_______ ______ ____ __ _ j kos Darbo Federacijos Mass*.— 
reikės laukti ir kitiems laiką j[valstijos sekretoriui ponui Ro~”

mą už nesilankymą į susirinki
mus. Jeigu kurie ateina, tai 
tik apie pusėj susirinkimo. Tie 
draugai mano, kad jie gerai 
daro. Man regis, visi turėtų 
būti susirinkime laiku, tai ne-

eikvoti. Tada būtų daugiau 
laiko diskusijoms, daugiau bū
tų galima nuveikti.

Taipgi palikta vienas svar
bus klausimas, būtent kas link 
sutvėrimo veikimo komiteto 
prieš karą ir fašizmą. Palik
ta ALDLD. 85 kuopos susi
rinkimui. Tas negerai. Drau
gė delegatė, kuri buvo Cleve- 
lando suvažiavime, turėtų dau
giau tuomi pasirūpinti, nes ji 
gerai supranta, kad reikia pra
vesti gyveniman suvažiavimo 

, tarimus. Ji žinojo, kad bus 
į visų draugijų susirinkimas ir 
ne akių neparodė. Tai kaip 
gali eiti dal’bas?

Draugės ir draugai, jeigu 
turite kokių nąsusipratifnų or
ganizacijų reikalais, tai sušau
kite susirinkimą ir viską išaiš
kinkite, nesusipratimus panai
kinkite. Nereikia vienam ant 
kito žvairakiuoti. Kada netu
rėsite tarp savęs ypatiškumų, 
tai bus geresnis veikimas ir

Haverhill, Mass.
Iš Progresyvių Draugijų 

Susirinkimo

Rugpjūčio 13 dieną buvo su
šauktas visų draugijų susirin
kimas, kaip tai: ALDLD 85 
kp., Laisvės Choro ir L.D.S. I 
kuopos. (O kodėl taip suvė-i 
lavote su korespondencija?—! 
Red.). Draugų ir draugių at
silankė 
draugų 
mos.

pusėtinai daug. Buvo 
atvažiavę ir nuo far.-

sako

bert J. Watt su $3,000 alga |< 
metus. Aiškus dalykas, kad ši
tas ponelis šoks taip, kMp gubv- 
Curley grieš. Jis mulkins dar 
bininkus, sakydamas, kad gn-./ 
bernatorius yra geras žmogus,/, 
nes pastatė unijos žmogų šik... 
ton vieton.

ALDLD 37 kp. komitetas 
pranešė L. K. Biurui, kad kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 15, 1 vai. po 
pietų ir prašo visus narius da
lyvauti. (Tik visa bėda tame, 
kad šita korespondencija gaįi- 
ta rugsėjo 16 d., ant rytojais 
po susirinkimo.—Red.).

L. K. Biuras.

MEXICO CMT.
sikos senatas nubalsavo ne
didinti valdiškos paramos 
čionaitiniam u n i v ersitetūi 
todėl, kad girdi, jo vyHaū- 
svbė esanti priešvaidiška.

Mek-

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus ii vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

o t. T r <|> 't V
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
| kaip kova už pašalpą bedar
biams, kaip kova prieš karą ir

Didelis Susidomėjimas 
Kominterno Tarimų 
Diskusijomis

Brooklyniečiai labai yra su
sidomėję diskusijomis apie 
Kominterno Kongreso tarimus. 
Kaip žinia, jos įvyks šį ketvir
tadienį, rugsėjo 19 d., 7:30 va
karo, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Pasitaikė būt LAPK susirin
kime pereitą penktadienį, čia 
būrelis kriaučių sustoję taria
si,: . .

“Girdėjai apie diskusijas? 
Ar manai, kad ten visiems leis 
kalbėti ?”

“Iš kur pas tave toks klau
simas? Juk jeigu komunistai 
bijotų diskusuoti, tai kam jie 
tuos tarimus skelbtų ir kviestų 
žmones ?”

“Taigi, kad man aną dien 
pasakojo ‘sklokininkas’. . . ot, 
. .nagi tu žinai tą rėksnį, kad j 
nieko nebūsią iš diskusijų, nes j 
ir ‘NG’ rašė, kad tik ‘Bimbai 
gali kalbėti, kiek jis nori.. .’ ”|

“Plepalai, daugiau nieko. Iš 
kur jie žino, kas buvo diskusi
jose, kol jos neįvyko? Jog ‘L’ 
nuolat rašo, kad. visiems bus 
leista laisvai išsireikšti. Tiesa, 
ir aš pats nesitikiu prakalbą 
sakyti, nes ten bus daug ir ki
tų žmonių, kurie taipgi norės 
kalbėti, bet tam ir diskusijos, 
kad visi išsireikštų. Matomai, 
jie bijo, kad tu gali nueiti į 
tas diskusijas, tad taip tau ir 
sakė.”

“O, namie tai jau nesiliksiu ! 
Ne kasdieną Kominterno Kon
gresai įvyksta. Nors aš sulyg 
senų pažinčių kartais dalyvau
ju ir pas Prūseiką, tačiau jis 
man dar niekad neįrodė, kur 
Komintemas būtų suklydęs, 
tad Kominterno tarimai yra j 
nepavaduojamas mokslas da
bartiniu įtemptu laikotarpiu.”

Šiomis dienomis, kur tik pa
sišoksi, visur kalba apie dis
kusijas, tad reikia tikėtis, kad 
ketvirtadieni nei audros nesu
laikys žmonių namie.

Disk. Šalininkas.

tingas vaizdas atidarant ant
rąjį aktą. Vadinasi, pirmąjį 
aktą buvau pavėlavęs matyti 
ir girdėti jo dainas. Užsikei
kiau pats save, žinoma netaip 
labai baisiai, kad pavėlavau 
ateiti ir sėkmėje to visko už
sidėjau bausmę išgirsti pirmo 
akto Tamylos solo ir viso cho
ro dainas.

{spūdžiai iš Brooklyno Muzi
kantų Unijos Vakarėlio

Aldona Klimaitė

Pereitą sekmadienį Klas- 
čiaus Darže, Maspethe, įvyko 
Brooklyno Muzikantų Unijos 
vakarėlis. Matomai, muzikan
tams publika prijaučia ir su
sirinko gana gražus būrys va
karo dalyvių. Viso, su tais, ku
rie pro tvoras sušokinėjo ir 
pro langus suland.žiojo, (mat, 
tūli vaikėzai tą praktikuoją), 
galėjo būt .netoli . .tūkstantis. 
Šįaip nuotaika publikoj vieš
patavo gana jauki iki tol, .kol f • t * ' ■ •

pa
tai 
kai

Ko-

ku ri e 
narių 
Dova-

LORIMER RESTAURANTfašizmą.
“Šaikomis” vieni kitus pra

vardžiuoti yra labai negražu! 
Kliube nėra ir negali būti jo
kių saikų. Kliube yra tik na
riai, draugai, kaip visi vadi
nasi, o ne kokios šaikos.

Pabaigoje susirinkimo Vai
tukaitis atsikreipė į susirinku
sius su skundu prieš kliubo 
pirmininką, kaltinant, būk jis, 
kaipo pirmininkas, nedarė 
tvarkos, kada keturi ar penki 
vietos socialistai, matomai ge
rai įsismaginę, vieną vakarą 
pradėjo stumdytis ir muštis su 
pirmininko žmona. Tas įvyko 
kliubo name. Daug buvo gin
čų, aiškinimų, bet iš to tiek tik 
suprasta, kad pirmininkas nie
ko nėra kaltas. Jo žmonai vie
nas iš “Kelevio” apšviestųjų 
žmonių pramušė kaktą ir da
bar jie atsidūrė valdiškam 
teisme. Kada nariams tas atsi
bodo, tai sukilo ir išėjo—reiš
kia, skundas neimtas atydon.

Kliubo Narys.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykj Atsilankę 
Persitikrinsit

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

M M M M M M M M Wl WI M M M M.M.M M M M

Notary Public

JJTT

Tel STagg 2-5043

pereitų metų laikotarpiu 
augo apie šimtu dolerių, 
dabar buvo paaukauta 
kuriems geriems tikslams.

Nutarta paaukauti $5
mitetui Prieš Karą ir Fašizmą.

Nutarta duoti nuo apskričio 
dovanas vajininkams, 
gaus daugiausiai naujų 
sekančiame LDS vajuje, 
na bus sumoje $20.

Nutarta prisidėti su finansi
ne parama nuo apskričio., į- 
steigiant vakarinę vaikučių ar 
ir suaugusių mokyklėlę, kurioj 
būtų , mokoma lietuvių kalbos 
bei gramatikos.

O puikiausi žygį konferen
cija padarė, tai nutariant pa
aukauti “Laisvei” — su jos 
25-kių metų sukaktuvėms — 
dvidešimt penkis dolerius, nu- 
perkant jubilėjinį certifikatą 
ar kaipo auką.

Sekantiems metams į valdy
bą išrinkti šie draugai ir drau
gės: A. Skairus, M. Jamisoniu- 
tė (pastaroji veikli jaunuolė), 
J. Paserpskis, J. Klimas, Ru- 
seskas, Kinderis, Depsienė ir 
Kasparas. Į alternatus įeina 
šie draugai: Varrison, Kūlikas 
ir Vitkus (taipgi gabus jau
nuolis).

is| Sekančią konferenciją nu
tarta laikyti Elizabethe, N. J.

P. Baranauskas.

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
j prasidėjo šokėjų, kontestas.

Apie pusė ,pų .dešimts v. v., 
buvo pranešta, kad prasidės 
kontestiniai šokiai (bus duoda- 

: mos dovanos geriausiai šokan
tiems). Pirmas šokis buvo val
sas ir komisija, veikiausiai, ne- 

. pataikė suteikti dovaną tai po
rai, ant kurios publika turėjo 
geresnį skonį.

Vaje, vaje, kad pradės 
baubti: baubia nuo galerijų, 
baubia pasieniais, baubia už
pakalyj, baubia ir prie stei
čiaus. Bandė vienas pirminin
kauti, bandė kitas ir rezulta
tai tie patys. Kur buvęs, kur 
nebuvęs, užlipa ant steičiaus 
ponas M a t u s e v i čius, kuris 
Brooklyno publikoj turįs dau
giau “įtakos”—anei išsižiot ir 
pastarajam neduoda. Tada po
nas M. pastebėjo vieną pasie
nyj asmenį ypatingai labiau 
baubiant ir šoko nuo steičiaus, 
norėjo “baubikui” užvažiuot 
per “baubiamąją”, bet to 
baubiko turėta geras skaičius 
šalininkų ir tuomet vos neišdir
bo ponui Matusevičiui kailį— 
pastarasis suspėjo pabėgti.

Daugiau kontestų jau nebu
vo bandyta ir po to triukšme
lio vėl šokiai tęsęsi, rodos, ne-

Ar Jau Turite Tikieta?

«60 GRANO ST. BROOKLYN. N Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Aldona Klimaitė vaidins tos 
garsiosios Tamylos rolę. Kas 
žino, kaip švelniai ir gražiai 
ji dainuoja, tas neiškęs negir
dėjęs ją romantiškoj Tamylos 
rolėj. *

Penktadienį, parvažiavęs iš 
darbo nusiprausiau, britvą pa
siėmęs kelioliką sykių pašvais
čiau apie smakrą, kad atrody
čiau jaunesniu choristėms, o 
jų tenai yra neblogai nuaugu
sių, paskui ateidamas į “Lais
vę” užsukau pas Marcinkus, 
kur išėdęs bliūdą kopūstų ir 
užmetęs ant jų viršaus kokį 
mėsgalį—nuėjau klausyti 
m ylos dainų.

Ar jūs manote, kad aš 
dariau klaidą? Visai ne! 
gU aš nebūčiau tokis 
žingeiduolis, — jūs nežinotu
mėt, kad dabar “Tamyloje” 
yra 13 dainų, kurios visos tu- Svarbesni Bruožai iš 
ri eperatiškas melodijas, ką Knnfm-Miriinc
jums visiems “Tamyla” paliks newarK0 AODiereUClJOS 
ilgai atmintyje.

Ta-

pa-v | • 4 “ ■>' • '

jei_ blogoj “nuotaikoj” iki vėlokai 
landus ’naktį.: !

Vienaa Iš Dalyvių.

■ Pereitą sekmadienį Newar- 
; ke įvyko Lietuvių Darbininkų 

Operetė “Tamyla” bus vai- Susivienijimo. 3-čio ’ Apskričid' 
dinama sekmadienį, 6 dieną meįįn§ konferencija. Konfe- 
spalio, Labor Lyceum svetai- į renCij<>j daIyvavo arti keturias- 
nėje. Įžanga ypatai 75 ir 50 .dešimt delegatų; nuo keletos 
centų. Vien tik šokiams 40c., kUOpų visai nedalyvavo dele- 

Prašau visų savo draugų pa- gataį įr neatsiuntė nei jokio 
sitikėti man, ką čia jums pra- raporto apie savo kuo-
nešiau apie “Tamylos’ dainas pOS st0Vp Beį užvis labiau kon- 
ir choro darbą, nes girdėjau, i ferencijos didžiuma rūgojo ant 
kaip visas choras nusprendė Brooklyno jaunuolių, kur ran-

TDA 17 Kuopos Nariams
T a r d t a u tinio Darbininkų 

Apsigynimo lietuvių 17 kuopos 
narių ir visų prašome įsitėmy- 
ti, kad susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugsėjo 18 d., 8 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Draugai-gės nariai, malonė- ________  ______ _
kite būtinai visi atsilankyti ir; pasirėdyti arabiškose-kabuliš- ^asį jr į-as garsus Nacionalis 
naujų draugų atsivesti į šį taip j koše drapanose, kas reiškia, Jaunuolių Komitetas ir

Penktadienį buvo sušauktas 
specialis Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo susirinkimas 
biznio reikalais. Pirmas daly
kas, šiam biznio susirinkimui 
kenkė įvairūs demokratų po
litikieriai, kandidatai į vald- 
vietęs.t Jie didele grupe atsi
lankė (ir nęt keli saldliežuvia- 
vo, kalbėdami, . kaip jie “ge
ri” buvo,, o nauji kandidatai 
sakė, kaip jie “geri” bus dar
bininkams.. žinomas jųi veid
mainiavimas.; Visada kapitalis
tinių partijų, kaip demokratai, 
taip ir republikonai, daug ža
da rinkimų -metu, bet paskui 
ant to visko nusispjauna. Vie
nas iš jų jausdamas, kad čia 
yra komunistams pritariančių 
darbininkų, tai save net kan
kiniu persistatė, būk jį kiti po
litikieriai už rėmimą naudingų 
darbininkams patvarkymų ko
munistu vadino, bet jis to ne
paisąs.

Biznio konstitucija 
skaityta visa, o paskui
grafais ir taisoma. Buvo plato
kų diskusijų kaip kuriais klau
simais. Reikia pasakyti, jog 
jau nuo senai pastebima, kad 
kaip kurie kliubo nariai labai 
netikusiai’ kalba. Vienas senis, 
tautininkas, nuolatos kalba 
apie kokias tai “saikas.” Gali
ma suprasti, kad jis “šaiko
mis” vadina kitaip politiniai 

i protaujančius žmones, negd jis

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 1 
kuopa, minėjimui savo 20 me
tų gyvavimo, rengia vakarie
nę. Vakarienė bus pirma ši se
zoną ir viena iš geriausių. Ji 
įvyks ateinantį sekmadienį, 22 
d. rugsėjo, 7 vai. vakaro, “Lai
svės” svetainėje, 419 Lorimer; 
St., Brooklyn, N. Y.

Tikietai, perkant iš kalno, 
tik 65 centai ypatai, o tą pat 
vakarą, prie durų, bus 75 cen
tai. Mes prašome visus ir vi
sas nusipirkti tikietus iš kalno, 
nes ir jums pigiau bus ir mums

. bus geriau žinoma del kiek 
žmonių rengti maisto.

Ne vien, kad duosime gerą 
vakarienę, bet bus ir gera kon
certinė programa. Dainuos .L. 
K a v a 1 i a, u s kaitė, Raudonos 
žvaigždės Sekstetas iš Eliza
beth, N. J., keletas kitų gerų 
dainininkų. Bus ir prakalbų.

Po vakarienei prie Chas 
Kwarreno orkestros bus šo
kiai iki vėlyvos nakties. Vien 
tik šokiams įžanga bus 25c 
asmeniui. Dar kartą prašome 
įsigyti tikietus, kurie gaunami 
pas ALDLD narius ir “Lais
vės svetainėje.

Kviečia Rengėjai

Coney Island uždarymo ce
remonijose, taip vadinam mar- 
di gras, dalyvavo milionas 
žmonių.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kaina

mm mm tni trv mi vm tm w mm mm mm tnt um wm tn* mt m* mm w

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y. ' 
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ROBERT

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn. (

LIPTON 
. įstaiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

buvo 
para

nitu Muviiiai vibi cudiicuiAju ijl • t-'-*-'**

naujų draugų atsivesti į šį taip koše drapanose, kas I • • • « • •svarbų susirinkimą. Draugai, jog prie vaidinimo eina dide- 
dabar oras pradeda atvėst po lis prisirengimas.
karštos vasaros, tai dabar yra
patogus laikas mums pradėt

Tamylos Meilužis.

nuo 
Brooklyno jaunuolių, sakoma, 
turėtų imti pavyzdžius visos 
Amerikos lietuviškas jaunimas, 
vienok jie nesugebėjo net savo

daugiau veikti. O reikalų DotcktyVSlS NllSOVC ŽlHOIia delegatą pasiųsti, ką puikiai
galo svarbių yra. Tad, drau
gai, be atidėliojimo ir laukimo, 
kad kiti už mumis nuveiks, 
gTiebkimės už darbo ir vei
kim/ tuomet ir pasekmės šio
kios tokios bus.

Kp. Org., G. W.

Daniel Sullivan, 537 Sena
tor St., Brooklyn, slaptos poli-1 
ci j os agentas, gerai* mokėjo

pajėgė kitų kolonijų jaunuo
liai padaryti.

Konferenciją užgyrė apskri-
revolverio pagalba svietą k a- Į čio valdybos išduotą raportą mąsto.

REIKALAVIMAI
Reikalinga ženoti žmones 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)

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

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

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

512

Setų $10.00
Speciale nuolaida, kurie ateis su 

’ šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

mandavoti ir už tai buvo atįy- 
i mėtas policijos didvyjęįu. -Ta
riaus pastarasis aktas : ‘ ka^in 

1 ar bepaaugštins. Sekmadienio 
rytą jis šešiais šūviais nudė-

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm. krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

102 Metropolitan Avė 
(Arti Marčy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vynj ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

‘ N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų Lig oš, 
A|ėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, 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- . 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turime kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK __
iki 8 P. M. 
iki 8 P. M. 
LIETUVIŠKAI -

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi, ir visos kvięčiami atsilan
kyti j šią naują1 vietą.’ Susipa- 
Ižinkitą ir pasidabinkite savo 

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

Ką gi reiškia “šaika?” šai
komis. Rusijoje buvo vadina
mos grupės (užpuolikų, plėši
kų, ,ant kelių pastoj,ikų ir pa
našių piktadarių. Jeigu t pri- I 
imti to senio krikštijimą įyai- 

grųpėms 
“šaikomis”, >tai kas tada pasi- i 

Gerai, įpusėjus konferenci-1 darys ? Jo akyse visi kitaip 
jai, dalyviai buvo pakviesti ant | mąstanti yra šaikos, tai bus i 
pietų, kuriuos pagamino new- 
arkietės gaspadįnės.

Vėliau vėl tęsėsi gana gy
vai ir nuosekliai svarstymas 
dalykų—konferencijos eiga. 

Konferencijos tarimas yra, 
kad jaunuolių apskritys turi 
priklausyti prie suaugusių 
3-čio apskričio ir visame kame 
kooperuoti su juo. Bet tuom 
pačiu sykiu jie gali sau liuosai 
veikti savystoviai ir jiems pa
lankios sąlygose. Taipgi suau-

iš .pereitų metų. darbuotės. 
Kuopų delegatų raportai tęsė
si kiek ilgiau; vienok buvo 
gana interesingi. Iš kuopų de
legatų raporto pasirodė, kad 
abelnai kuopos, visgi padarė 
šiek tiek. pirmynžangbs savo ri.oms politinėms 
gyvavime ir veikloj.

fe Operetė “Tamyla” Jau Čia
Šį metą rudeninį parengimų jo žmoną, kiuri pavėlavo su- 

sezouą atidarys Brooklynui ir grįžti iš Coney Islando mardi 
apielinkei plačiai žinomas Ai- gras, ir pavojingai pašovė sa- 
do Choras su . penkių veiksmų vo 12 metų dukrelę, šokusią 

’Operete “Tamyla,” kurios vai- į kulkų lietų motiną gelbėt, 
‘dinimas kelis sykius geriau ---------------------
patiks, negu praeitais metais, $jū]0 NllkaDOt Miesto 
kuomet buvo tik dramos for-

✓ 'moję vaidinama.
J ’ Praeitais metais mačiau

“Tamylą” vaidinant Labor Ly- kuri nedrįstą nei žingsnį žengt 
ceum svetainėje, kur ji ir šį prie aptaksavimo turčių, siūlo

K fnetą bus perstatoma, tad pra-' sutaupint miestui 5 milionus 
’ 'eitą savaitę nusprendžiau pa-1 dolerių, nukapojant algas mie- 

matyti aidiečius ir jų prisiren-! sto darbuose dirbantiems ply- 
gimą—repeticijas prie naujos tų dėjikams, karpenteriams, 

’Operetės. Į m ū r i n i nkams, elektristams,
• ‘ Išgirdus tik merginų chorą . mašinistams, p 1 a s t e riuotuo- 
dainuojant—“Mes susirinkom i jams, plumeriams, šilumos su- gūsių apskritys pasižada jiems 
čia padirbėti ir tau Tamyla vedėjams ir paprastiems dar- visada ir visame kame pagel
stai ko linkėti,’’-^-tuo j aus pa- bininkams. Tas paliestų f0,2411bėti. , ,
sirodS didelė atmaina ir skir- darbininką.

Darbininkų Algas
Pilietinė Sąmatos Komisija,

Kadangi apskričio iždas

šaika bolševikų, šaika katali- į 
kų, šaika socialistų, šaika ne- 
partijinių ir pagaliaus šaika 
pačių tautininkų, o kliubas ta
da virsta saikų šaika.

žioplesnių pravardžiavimų 
nei negali būti, žinoma, kad 
kliube zyra visokių pažvalgų 
žmonių* žinoma, kad yra po
litinės grupęs, bet ne kokios 
šaikos. Apart politinių įsitiki
nimų sąmoningi kliubo nariai 
žino ir tą, kad apart partijux 

: reikalų dąr yra ir .bepdri lie- 
■ tlAių liaudies reiktai/ kaip 
.yP^-alba Lietuvos dapbpj žmo
nėms kovoje už civiles laisves,

« Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
| PAUL GUSTAS I 

| LIETUVIS GRABORIUS | 

5. Senai dirbąs graborystės pro- g 
3 fesijoje ir Brooklyno apielin- » 
S kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsam arimu ir palaidojimu o 
5 mirusių. g

| Veltui Chapel šermenim i 
S Parsamdo automobilius ierme- ? 
S nims, vestuvėms, krikštynoms g 
S ir kitokioms parims g
g Saukite dien* ar nakt| g

g 423 Metropolitan Avė. g 
g Brooklyn, N. Y. j!

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
SmwuAlistas ant Operacijų 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerkles
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomie 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue , 

Brooklyn, N. Y. .
Valandos—9 A. M.

Į O sekmadieniais 9 
| MES KALBAME

U J įk
■ 2




