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KRISLAI
“Revoliucioniškumas.”
Kova už Demokratiją.
Lietuviškumas.
Degąs Parako Knatas.
“žmonių Pasitikėjimas”.

Rašo KOMUNARAS

Darbininkai Visų šalių 

Vienykitės! Jus Nieko 

N e p r a 1 aimčsite, Tik 

Retežius,. o Išlaimesite 

Pasaulį!

Sklokos “Naujoji 
priekabiauja, kad 
darbininkų delegatai 
niame lietuvių kongrese vadino- į 
si “demokratiška delegacija.” 
Naujagadyniečiai žada kritikuot 
ir tos delegacijos rezoliuciją 
kaipo “oportunistinę,” lošdami j 
“revoliucionierių” rolę. [

Tik gaila, jog iki šiol niekas 
nežinojo, kad “N. G.” Prūsei
ka su Butkum tokie “dideli re
voliucionieriai !”

Bet tai savotiškas jų “revoliu- 
cioniškumas.” Kada reikia ką 
nors daryt revoliuciniame dar
bininkų judėjime, naujagady- 
niečių vadai tuomet apsimeta 
“protingais, tiksliais, nesikarš- 
čiuojančiais,” ir nieko nedaro. 
O kai prisieina veikti apgyni
mui demokratinių liaudies tei
sių, tai jie ir vėl “revoliucionie
riai.” Taip ir čiužinėja kiauru 
viduriu.

Įspūdingi Raudonųjų 
Armijų Manevrai

ANGLAI PO JŪRINĖMIS BOMBOMIS
UŽTVERIA ITALU KARO LAIVAM į Ja PabikojComumstus

Gumos Darbininku Uni-

“Naujosios Gadynės” štabui, 
matyt, niekaip “nesupranta
mas” toks darbo “paskirsty
mas” — masinė bendro fronto 
kova už demokratiją prieš fa
šizmą ir tuo pačiu laiku auklė
jimas revoliucinės kovos prieš 
pačią buržuaziją, o už proleta
riato diktatūrą.

O dar Prūseika sakosi skai-į 
tąs Sovietų bolševikų “Pravdą.” 
Ale kas iš to, kad daugiau mo
kinasi iš “Naujienų?”

MASKVA. — Užsibaigė 
įspūdingi Raudonųjų Armi
jų manevrai Kijevo srityj, 
kaipo pratimai delei šalies 
apsigynimo. Francijos, če- 
choslovakijos ir Italijos ofi- 
cieriai, kuriem buvo leista 
šiuos manevrus tėmyti, visi 
stebėjosi raudonarmiečių iš
silavinimu ir jų komandie- 
rių gabumais.

Ypatingo įspūdžio darė 
šimtai parašiutų, su kuriais 
iš lėktuvų nušoko pilnai 
ginkluoti raudonarmiečiai. 
Tuo būdu jie galėtų gana 
dideliais būriais nušokti net 
už priešų linijos ir atakuoti 
juos iš užpakalio.

Sovietų Parašiutas 
Neša Keturis Tonus

GIBRALTARO KELIA Į ANTLANTĄ
Francija Dar Nežada Jokių Tikrų Žingsnių Išvien su Anglija 

prieš Italijos Karą; Galimas Dvieju Metą Karas

AKRON, Ohio. — Gumos 
Darbininkų Unijos suvažia
vimas atmetė augštųjų Dar
bo Federacijos vadų reika
lavimą išbraukt iš unijos 
visus komunistus ir jų pri
tarėjus. Pažangūs delegatai 

, kad komunistai 
kurną. lyra geri streikieriai ir iš jų

Italijos valdžia per spau- Iiskebų, kaip iš demo-

MASINIAI BAUDŽIA SUKILUSIUS
LIETUVOS VALSTIEČIUS; DARO

KRATAS IR ATIMINĖJA GINKLUS
Daro Kratas pas Kaimiečius; Fašistinė Cenzūra Slepia 

Žinias Apie Valstiečių Sukilimo Įsisiūbavimą
London. — Anglija uždą- nai praras Italijos draugiš- įrodinėjo, 

re Gibraltaro prieplauką, 
kaipo atsargą prieš Italiją.
Angina dabar tiesia poju- d ramina . nt ■ kad!kratll lr republikonų.
rimų bombų tinklus Gibral- j(^ių greitų%tipriųJ ;eiks. Į Suvažiavimas, tačiaus, 
taro perlajoj ir aplink ją. mu n lėsią būt iš Tautu: nutarė išmest iš unijos vi- 
xl rrH mont roc hnm hoc a o _ i *- ° c __  c   ii*  i • ________ r 

, tačiaus,

Sprogdinant tas bombas sa- ^Lygos —prie§ ’ Italjja; isus tokius, kurie organizuos 
ko, galima butų užkirst Ita- skleidžiama mintis> jog kol atskiras unijas, priešingas 
lijos laivams išplaukimas ta- T L prisirengs, tai Amerikos Darbo Federal- 
perlaja į Atlanto vandeny-. r ’
na.

Paryžius. — Nors Fran-
cija pasižadėjo remti Tautų j London. — Bankininkai Jgy BUVO SllStfcikclVę

Italija galės pasiklupdyt JaK 
Ethiopiją. I

[ MASKVA. Padaryta sėk
mingas bandymas su tavo- 

' riniu parašiutu, turinčiu
1 i-v pėdas skersai išilgai. Pa-i 
džiau'' ra^u^as £a^ nešti 4 tonus Į

krovinių. Prie jo dar buvo|71

Lygą bendruose žingsniuose' sprendžia, kad Italija tega- 
stabdymui Italijos karo dėtų kariauti tik -vienus, 
prieš Ethiopiją, bet Franci
jos valdžia pareiškia, kad 
dar neturi jokių planų vei
kimui prieš Italiją.

Roma.— Italijos fašistų 
laikraščiai perspėja, kad jei
gu Francija darys ką nors 
priešingo Italijai, tai amži-

daugiausia dvejus metus; 
toliau pritrūks lėšų.

Brussels. — Belgijos val
džia įsakė tuoj aus grįžti 
namo atsarginiams savo 
oficieriams, kurie tarnauja 
Ethiopijai kaip kariniai 
mokytojai.

20,000 Angliakasių

Vienas draugas savo 
maniškame straipsnyje 
giasr, kad lietuviai kadaise su- 1 Urtl ^uv^l—, . —. -- ... ......... ——- ....
mušė Lietuvos plėšikus kryžiuo- Pakabinti kiti du mažesni | rYTTLIT/An
čius ties Žalgiriu. Bet jis čia parašiutai. Tai pirmas para-, I I L' ! I \ / į IV Z I l\! 8 ( 
jau prašo nepalaikyt jį patrio- siutų traukinys pasaulyj. Į JL V V./U
tu. Be reikalo baimė. ,m x‘ ‘L'"............ '

Juk mušt laukan savo tautos slininkų 
pavergėjus yra garbingas, 
tiniai revoliucinis dalykas.

čius ties Žalgiriu. Bet jis čia parašiutai. Tai pirmas para-1

, Tam tikrais sovietinių mok-1 
išrastais įtaisais ! valdžia leidžia lupti 

tau- galima parašiutų traukinį į .PERKANČIUS BARGAN
tir kėravoti. Tai saugiausias Į Tvirtos Kainos tik už Grynus 
į iš visų orinis išradimas. Į Pinigus

nori 1--------------------- I Pasitaiko, kad policija pre-
 -___ ’ kybininkams surašo protokolus 

_   > ir juos atsiunčia kainų tvarky- 
P 1 v*__________ * *___ | tojui, kad prekybininkus nu-
uClSZieS OlUOgSniUS i baustų už tai, kad jie prekes 

parduoda už augštesnes kai
nas negu nustatyta. Pav., zu
perį turi pardavinėti po 9,2 lt., 
o iš ūkininkų paima po 10 lt., 
nes duodą kelis mėn. kreditan. 

Paaiškėjo, kad tvirtos kai
nos taikomos tik tais atvejais,

Draugai maskviečiai
daugiau “lietuviškumo” net mū-1 v ix.ii.

sų laikraščių angliškuose sky- žaibas Surado Didelius
riuose, kaip rašė drg. Oma
nas.

Teisingai suprastas lietuviš
kumas ne pakenks, bet patar
naus revoliuciniam darbininkų 
judėjimui.

Vakarykščiame “L.” i
ryje įtalpintas straipsnis iš. metu žaibas nuolat kerta į [
“Pravdos” — “Komunistai — ’i vieną ir tą pačią vietą—kaž-j ___ ___
Prieškariniai Kovotojai už Tau-! kokion pakalnėn. Ne sykį jis kaį prekgs imamos už grynus 

galėtų būt mums apžiūrėjęs tą vietą, bet nie- pinigus, o jei duodama kredi-
tautiniu ko negalėjęs joje ypatingo tan, tai kaina laisva.

surasti. Bet apie savo pa- 
--------  stebėjimus jis pranešęs val- 

Amerikos------bedarbių armija džios įstaigoms. Buvusipa-
“tai yra parako mina su degan- siųsta komisija į nurodytą
čiu knatu,” rašo 
Hugh S. Johnson 
World-Telegrame.”

Likselėj, Švedijos šiaurėj, 
vienas ūkininkas jau ilgesnį 

nume- [laiką stebėjęs, kad audros

tų Laisvę” j 
trumpas vadovėlis 
klausimu.

generolas vietą ištirti ir pasirodė, kad 
New York pakalnėje yra geriausios ge- 

.ležies

PRAŠO DAUGIAU LIE
TUVIŠKŲ MOKYKLŲ 
VILNIAUS KRAŠTE

“Dziennik Vilenski” praneša,

Smetonos valdžia pradėjo 
masiniai areštuoti ir baus
ti valstiečius, kurie sukilo 
prieš mokesčių sunkumą ir 
lauko ūkio produktų ne
svietiškai žemas kainas, ir 
tūkstančiais išstojo prieš 
fašistų rėžimą. Tą matome• 
iš sekančių pranešimų, pa-;
imtų iš “Lietuvos Žinių,” i _ . . • v __
kurios, žinoma, taipgi vis-Xtfllopai Perneša Karo 
ko nepasako:
“Kauno Komendantas Nu

baudė 23 Ūkininkus

km.Petraitis Dambravo
Prienų valse. 50 lt. arba 5 
paras, Pranas Kačiulis 
Prienų m. kaip ligonis ne
nubaustas be to, jo revolve
ris konfiskuotas. Kadangi 
ginklai laikyti be leidimų, 
tai atimti.”

Trokus per Upes
HARRAR, EthiopiaT_v , , . nannAR, jLtniopija. —

Uz pavartotą smurtą ir Turko generolo Weh'ib Pa-
PITTSBURGH, Pa. — grąsinimus Kauno komen-l^^ wham

Pirmadienį nėjo į darbą 20,- dantas nubaudė šiuos ūki-į • • • siunčiamai tas 
000 minkštosios anglies ninkus: I Zenio5 rtetas kuriU
mainierių, nes ta diena bu-1 
vo nuo pirmiau paskirta1 
streikui. Šiems mainieriams, 
mat, buvo pavėluotas pra
nešimas, kad Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
tas J. L. Lewis atidėjo strei
ką dar vienai savaitei, besi- 

starųjų dienų vidaus įvykių taikydamas su, kompanijo- 
buvo atsilankiusi delegacija, mis ir- valdžios agentais, 
susidedanti iš L. V. L. s-gos 
garbės pirmininko Dr. K. Gri
niaus, Krikšč. Demokratų p- 
jos pirmininko Dr. L. Bistro 
ir adv. R. Skipičio. Respubli
kos Prezidentas delegacijos ne
priėmė ir pasiūlė aplankyti 
ministerį pirmininką p. J. Tu- 
belį. Minist. pirmininkas dele
gaciją priėmė ir audiencija 
truko apie pustrečios valan
dos. Buvo plačiai išsikalbėta 
apie opiuosius šių dienų vidaus 
reikalus. ”

Antaną Gilį 2 mėn. kalėji
mo, Joną Stuką 6 savaites, 
Bruno Šmit ir Antaną Per- 
šalovskį po 1 mėn. kalėjimo, 
Bronių Griškonį 3 mėn. ka
lėjimo, Praną Sadauską 1 
mėn. kalėjimo.

I Už stabdymą judėjimo 
viešoje vietoje nubausti po 

>15 lt. Petras Kairiūkštis, 
! Antanas Pyragas, Juozas 
! Abaševičius, Juozas Mali
nauskas, Jurgis Kairiūkštis,

shos komandoj, ethiopų ka-
I

1 pasienio vietas, kurias Ita
lija galės pirmiausiai už
pulti. Tenka jiems pereiti 
per daugelį upių. O kad ne
su gadint armijos trokų, tai 
ethiopai, kurie yra abelnai 
drūti, miklūs vyrai, tuos 
trokus iškelio augščiau sa
vo pečių ir sausus perneša 
per vandenį.

47 Sukilėliai Mirtin
Nusmerkli Albanijoj

“ , __'jonas Lagūnavičius, Pra-
nusmerkė nas Jakučionis, Antanas Ta- 

mašiūnas, Antanas Martu- 
šabaševi-

Sovietuose Sušaudytas 
Žibalo Vagis

TIRANA, Albanija. 
Karo teismas i___

mirti 47 sukilėlius, Fieri 
maišto dalyvius. Sukilimą sevičius, Juozas 
kurstė Anglijos agentai, čius, Pranas^ Žiūra, Juozas 
kad nuverst dabartinę Al

banijos palankią Italijai 
•valdžią ir sudaryt tokią, 
'kuri remtų Angliją prieš

Manchukuo Maras !Itali^
žin™NT^%^kXSiOi' Francijoj Nuteistas Ūki- 
vakarus nuo Charbino, šio-j n;nLn Frnntn Vadac 
mis dienomis pradėjo siaus-1 1IU11W v auna
ti_ maras. 78 žmonės jau m_i- į PARYŽIUS. — Prancūzų

Machač-Kaloj, Sovietų 
Sąjungoj, liko sušaudytas 
Mančenko Kozliatin, kaipo 
aliejaus-žibalo vagis ir eik
votojas. Jis pradūrė vamz
dį, kuriuo aliejus perleidžia
mas iš vienos vietos į kitą; 
ir ne tik pats aliejų naudo- 

Marijampolės Komendan-[ jo bei pardavinėjo, bet daug

Janavičius, Petras Knasis, 
Simas Snarskis, Jonas Šu- 
kevičius.

tas Kelis ūkininkus Ntibau-ijo visai bergždžiai sueikvo-
< 'rl? TTž Ginklu "Laikvmn Re nrui vl'ič/'lomnc alr^rlncdė Už Ginklų Laikymą Be . jo, neužkišdamas skylės.

Už tokią niekšystę dar ta
po kalėjimu nubausti kiti 
14 jo šaikos narių.

Leidimo
Juozas Čepulionis,’ Prien- 

laukio km. 50 lt. arba 5 pa
ros kalėjimo, to paties kai
mo ir Prienų vals. Antano 
Kruvelio šautuvas konfis-  
knotas; Juozas Ranišauskas , GENOA, Italija. — Be- 
Vazaitkiemio km. Balbieriš- vielinio telegrafo išradėjas

rė. Maro epidemija pastebė
ta ir kitose gretimose vie
tose. .

memorandumą del lietuviškų i---------------------
mokyklų Švenčionių, Vilniaus- NuZKU Įkalino Amerikos 
frakų ir Braslavos apskrityse! . . v f .
atidarymo. Lietuvių memoran-1 Jūreivį uz Internacionalą 
dūme nurodoma, kad paskuti-, HAMBURG. — Hitleri
niais metais padidėjo keturiais' njnkų teismas keturiom sa-

rūdos sluosgniai. kad lietuviu mokyklų organiza-
Kas būtų, jeigu valdžia su- I Juos 'tedengia tik 3 metrų cijos įteikė mokyklų vadovybei

teismas už kėlimų pavojaus 
valstybės saugumui nuteisė 
prancūzų ūkininkų fronto 
vadą Dorgeres 8 mėnesius

MIRTIES SPINDULIAI

da-
ge-

stabdytų jiems tas 
bartines pašalpas? 
nerolas, ir pats atsako:

“Susidūrę su badu, maru ir 
šalčiu,... jie į mažus gabalėlius 
sudraskytų mūsų kapitalo ir 
nuosavybės surėdymą, ir jokia 
galybė pasaulyj nepajėgtų jų 
suvaldyt.“

Gen. Johnson pirmiau buvo 
NRA galva, o dabar yra New 
Yorko PWA pašalpinių darbų 
administratorius, ir ne visai 
veltui. Jis šio to pasimokino. 
Bet dar jam gal teks išmokt 
vieną lekciją—tai kad ir dabar
tinė pusiau-badiška pašalpa yra 
“rūkstantis knatas” gręsiančios 
kapitalizmui eksplozijos.

pačias 
klausia žemės sluogsniai. Specialis

tai nustatė, kad naujai su
rasti rūdos sluogsniai užima 
gana didelius plotus.

Pereitą sekmadienį sušaukęs 
savo Reichstagą, Vokietijos

. kongresą, Hitleris visiškai neda- j
vė prasižiot kad ir fašistiniams i
jo atstovams. Jiems buvo leis-'suomet jo pusėj

4-lLr T T« 4- * T'’! _ Y •  *• T1 _ta tik klausyt, ką pagiedos Hit
leris ir jo Goeringai.

Italijos diktatorius Mussolini 
iš penkiolikos ministerijų' pats 
užpildo aštuonių ministerių vie
tas. Tuo būdu “didžiuma” vi-

1V<7$ vvigeitb O Iiiene įu. kio valst; nubaustas 50 lt i Marconi daro bandymus sa^ 
kalėti. Dorgeres buvo kai- , s nQvnc VnlS4inin
tinamas kurstęs ūkininkus 
nemokėti mokesčių. Apelia
cinis teismas sumažino bau-1----   --------  ------- - ----- • —lull viii od- .. . . _ . . .. 

šimtais mokyklinio amžiaus lie-jvajtgm įkalino, Amerikos sraę lkl 4 menesių lygtinai, 
tuvių vaikų skaičius, o lietuvis- ]ajvo “Washington” jūrinin-1- . ........ n i
kų mokyklų skaičius per tą pati . Wm Gin už tai kad jig Soviet? 'Mokslininkai Rado
Inilzo ciiiYinonio oč+nnmnmic A J

gatvėj švilpė internacionalo Liekanas 2300 Mėty Miestolaiką sumažėjo aštuoniomis. At- ’ - - -
sižvelgdamos į tai, lietuvių or- t , ... . . TT... .
ganizacijos prašo leisti atida- me^°diją„ir p asiunte. Hitler į į

, spėjo, jog Vokietijoj \ž- Mokslų Akademijos ekspe- 
' J___ j_ T__ 1._ _______ 1« ~ rliniin oiiforlrv T? 11 c n iti n _

ryti daugiau lietuviškų mokyk
lų.

“į peklą,” kada naziai per-1 MASKVA. — Sovietų

drausta Internacionalas.

arba 5 paros kalėjimo, Juo-’vo naujai išrastų mirties 
zas Vainikonis iš Strielčių spinduliu, kuriais, sakoma, 
km. Prienų valse. 25 lt. ar- galėtų “sustabdyt” 
ba 3 paras arešto; Antanas priešų armijas.

ištisas

Vinys iš Popieros
Vokietijos spauda prane

ša, kad nesenai pasisekę pa
gaminti vinis iš popieros, 
pirma suspaudus popieros 
mase hidraulišku presu. 
Šios popierinės vinys gale-Į
siančios pavaduoti plienines SMETONA 
ir geležines vinis. Jos labai 
pigiai tekainuojančios ir ne- 

I bijančios rūdžių. Bet svar- 
i blausia tai galima būsią su-' 
taupyt geležies karo reika
lams. j “dideli ” žmonės pasitarti apie

“opiuosius šių dienų reikalus.” 
Vyriausias gi reikalas, tai, su-

dicija surado po Elisavietin- 
sko kaimu, Krasnodaro ap-NEPRIĖMĖ

DELEGACIJOS DEL
“OPIŲ REIKALŲ”

Liaudininkų laikraštis “Lie-1
tuvos žinios” praneša, kad pas valdžios galininkai, 1____ _____ _______
Smetoną buvo_ atsilankę trys gu(jar0 125 248 seimo at- pjautuvai, kviečiu grūdai ir

stovų, išleido pareiškimą, kt. 
kad Graikijos respublika

, Graiku Monarchislai Liepia 1 * 1 1 * 1 1 • * j1 ’ r ze, liekanas didelio miesto,
i buvusio 2300 metų atgal.Pasitraukt Prez. Zaimiui

ATHENAI. — Karaliaus Atkasta įvairūs indai, pe- 
, kurie čiai, metaliniai pinigai,

Visoms ALDLD Kuopoms ir Nariams
Visoms ALDLD kuopoms ir pavieniams nariams 

išsiuntinėta nauja brošiūraitė “KELIAS Į ŠVIESĄ”. 
Kuopoms pasiųsta bent du ar tris kartus tiek, kiek 
jos turi narių. Pavieniams nariams po dvi brošiū- 
raites. Visi nariai, kaip ir kitų ALDLD leidinių, gau
na po vieną brošiūraitę; o kitas platinkite tarp mū
sų simpatikų.

Pašaliniams brošiūraitės kaina tik 2 centai. Bet 
jeigu kuopos turi pinigų, tai gali ir veltui platinti.

Jeigu kuri kuopa arba pavienis narys negavote, 
apie tai praneškite į centrą. Centre yra dar ir dau
giau šios brošiūraitės. Kurioms kuopoms negana, tai 
galite užsisakyti.

Brošiūraitę reikia būtinai paskleisti šiemet, lai
ke organizacijos minėjimo 20-ties metų sukaktuvių.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius.,

46 Ten Eyck Street,
Brooklyn, N. Y. ..

Akron, Ohio. — Amerikos 
judėjimas. Bet Smetona tų sve-.vadžia sugrąžinama; todėl Gumos Darbininkų Unijos 
čiu nepriėmė. Jų atsilankymą prezidentas Zaimis “yra suvažiavimas pasmerkė Vo

kietijos fašizmą ir Italijos

Italijos laikraščiai prantama, kovingas valstiečių panaikinama ir karaliausFašistinį ai 
tvirtina, būk “žmonės” pasitiki 
“vadu” Mussoliniu, o Mussoli
ni nepajėgia surinkti nei 14. 
sau pasitikimų ministerių. Tai | 
tokia fašistų “tautos vienybė.”

čių nepriėmė. Jų atsilankymą prezidentas Zaimis
“Lietuvos žinios” šitaip aprašo: pasalintas.”

Tačiaus Zaimis, via;; dar ruošiamą karą prieš Ethio- 
dentą Antaną' Smetoną del pa- laikosi, , • : piją.

Pas p. Respublikos Prezi-



LAISVE

Iff?'i

Trečiądien., Rūgs. 18, 1935

JAISV®
*UTHLAxN1AN DAILY PUBLISHED BY 

The Laisve Inc.
every day, except Sunday

„ tf TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year ---------------- 15.59

. 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. six months _____ $4.06
Foreign countries, six months_____ $4.06
Canada and Brazil, six months----- $3.00

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

______________ of March 3, 1879
.. . i

Chicagos Mokslo Žmogus 
Labai Opus

Andai “Laisvėje” krisluose buvo pasi
juokta iš Grigaičio teisinimosi prof. Že
maičiui apie Vaitkaus nelčkimo priežas
tis. Del to Grigaitis savo laikraštyj už
pilde ištisą špaltą atsakymui ir persi
spausdino visą savo laišką, rašytą Kau
no profesoriui. Žinoma, jis ten nesigaili I 
visokių epitetų komunistams.

Tas parodo, kad tasai žmogus šiuo tar
pu yra tarsi pereklė višta: tik spėk pirštu 
pamoti į tą kampą, kur jis stovi, kaip su 
sykiu jis pradės negražiai kvarkšlenti. .

Jeigu kalbėti apie laikraštinę dorą ir 
priimtą dorą apskritai, tai pažiūrėkime, i 
kaip tosios doros laikosi Chicagos menše- i 
vikų lyderis. Savo laikraščio numeryj 
už rūgs. 12 dieną, Grigaitis rašė: Skridi
mas Per Šiaurės Ašigalį Atidėtas Ki
tiems Metams.” Po tuo antgalviu jis 
įdėjo iš “Liet. Žinių” telegramą iš Mask
vos, kad Levanevskio skridimas per 
šiaurės ašigalį atidėtas iki sekančių me
tų vasaros. Po tos citatos Grigaitis pri- i 
dėjo sekantį komentarą: |

Bet mūsų bolševikėliai (tasai mokslo 
žmogus, būdamas piktame ūpe, šitaip vadi
na komunistus), kurie isteriškai rėkia del 
F. Vaitkaus skridimo atidėliojimo, tą Leva
nevskio žygio atidėjimą, nuo savo skaityto
jų paslėpė. (Mūsų pabraukta—“L.” Red.).

Kodėl Grigaitis šitokius melus rašo, 
mums ir dabar neaišku. Veikiausiai 
tam, kad labiau mus, komunistus, api- 1 
purvinus, o savo ALTASS keistą biznį 
apibaltinus, nes jis ten pat prikalba dau
gybę. nesąmonių ir pasiunčia jas mūsų 
antrašu.

Kaip gi su tuo dalykai ištikrųjų buvo ?
“Laisvėje” (už rugpj. 26 d., š.m.), pir

mam puslapyj buvo įtalpinta kablegrama 
iš Maskvos, kuri skambėjo (jos pradžia) 
sekamai:

MASKVA.—Suturėtas tapo iki 1936 m. 
vasaros Sovietų lėktuvo skridimas be apsi
stojimo’ iš Maskvos per šiaurės polių į San 
Francisco todėl, kad jau prasideda nuolati
ne poliaus srityj naktis.
Po to seka dar trys paragrafai plates

nių paaiškinimų.
“Laisvėje” už rugpjūčio mėn. 30 dieną 

redakciniam straipsnyje tarpe kitko ra
šėme:

...Sovietų Sąjunga neapgaudinėjo visuo
menės per pusantrų metų su tuo skridimu. 
Sovietai paskelbė apie lėkimą per šiaurinį 

polių į San Francisco tik pora savaičių pirm 
lėkimo. Tuomet lakūnai ir lėkė. Kelyje jie 
pamatė ’defektą orlaivyj, tai sugrįžo atgal. 
Pagaliaus ant šiaurinio poliaus užėjo ilgos 
naktys, todėl tuojaus Sovietai paskelbė, kad 
lakūnai stoja prie kitų darbų, o lėkimas be 
sustojimo į San Francisco per šiaurinį po
lių palieka sekantiems metams.

Vadinasi, mes rašėme net du kartu 
apie Levanevskio žygio atidėjimą kitiems 

Į metams, bet Grigaitis prisimygęs tikri
na, būk mes tai nuo savo skaitytojų slė
pėme! Šitaip begėdiškai meluoti tegali 
tiktai žmogus, kuris neturi nei kiek do
ros!

Visas pasaulis žino, žino ir mūsų skai
tytojai, kad Sovietų Sąjungoj niekas vi
suomenės “neblofino” su skridimu, kaip 
Amerikoje lietuvių visuomenė yra “blofi-

I narna” jau antri metai! Sovietijoj, kur 
valdo darbininkai, tokius apgaudinėto
jus už tai smarkiai baudžia.

Skaitytojai, kurie sekė mūsų dienraš- 
tį, žino gerai, kad mes iš pat pradžių sa
kėme, jog šis skridimas yra daromas ne 
kokiems tai moksliniams išbandymams, 
bet tam tikrų žmonių pasipinigavimui ir 
atitraukimui dalies lietuvių darbininkų 

' domesio nuo kovos už jų pačių intere- 
- sus, pasigerinimas išnaudotojų klasei, 
\ ypačiai fašizmui Lietuvoj. Mes sakėme

5 tai, nepaisydami, ar Vaitkus skris, ar ne. i
•fv '■

■

Pagalinus, Vaitkus, kaipo asmuo, mums 
nieko nepadarė blogo ir mes prieš jį nie
ko neturime. Mes smerkėme ir smer
kiame to viso biznio užmanytojus, tuos 
apsukrius biznierius, prisipinigavusius 
iš visuomenės arti 40 tūkstančių dolerių!

Jeigu del to, ką mes kai kada pastebi
me, Grigaitis labai nervinasi, tai mes ne
kalti. Jis, pagaliaus, gali nervintis, bet 
turėtų .susilaikyti nuo melavimo!

I

Nepaprastai Svarbi Litvinovo 
Prakalba

Prakalba, kurią SSRS užsienio reikalų 
liaudies komisaras Litvinovas pasakė 
Tautų Lygos seime, pereitą šeštadienį, 
pasiliks didžios reikšmės istoriniu doku
mentu.

“Kaip jūs žinote, Sovietų vyriausybė 
principe priešinga kolonijų sistemai,” pa
reiškė jis, nurodydamas į reikalą nepri- , 
leisti Italijai pulti Ethiopiją. Šituo vienu f 
pasakymu jis parodė tą bedugniriį škir- 1 
tumą tarpe taikos politikos, kurią atsto
vauja SSRS ir tos, kurią atstovauja ka
pitalistinis pasaulis. ■

Kaip tik priešingai dalykai stovi su i 
buržuazinėmis šalimis. (Britanija j 
Francija ir kt.). Jos prieštarauja Mus- 
solinio pienams Afrikoje ne iš principo, o 
tiktai tam, kad bijosi, idant jos pačios 
iškilusiam pasauliniam kare neprarastų 
tų kolonijų, kurias turi pasigrobusios. !

Savo prakalboj, beje, Litvinovas nuro- 1 
dė ir į skirtumus tarpe sutarčių, daro
mų tarpe įvairių kraštų. Saugumo ir ne
puolimo sutartyje turi būti įdėta punk
tas, sakė Litvinovas, kad pasirašiusi su
tartį šalis, neprivalo užpulti bent vieną 
iš pasirašiusiųjų, o jei ji tai padarytų, 
tai kitos pasirašiusios po sutartimi, pri- . 
valo suspenduoti tokią sutartį. j

šitai kalbėdamas, sako buržuazinės 
spaudos reporteriai, Litvinovas turėjo 
galvoj Lenkiją ir Vokietiją, kurios turi 
sutartį be tokio ypatingo punkto. r

Tautų Sąjungos konstitucija ir sutar- Į 
tys Sovietų Sąjungai svarbu ir jinai tai 
gina kaipo taikos palaikymo įranki.

Todėl Sovietai deda dideliausių pastan
gų palaikymui Tautų Lygos ant tiek, ant 
kiek ji tarnauja kaipo taikus palaikymo I 
įrankis. > • • į. h j. ; t

Ši Litvinovo kalba nuskambėjo po visą 
pasaulį, kaipo nepaprastai svarbus pa
reiškimas. svarbios šalies—šeštadalio pa
saulio, valdomo darbininkų. Ji randa pri
tarimo visuose sluogsniuose darbo žmo
nių, stovinčių už taiką.

Sovietų atstovas andai Tautų Lygos ta
ryboje pasakė svarbią prakalbą, delei 
kurios Italijos valdžia pasiuntė Sovietam 
protesto notą.

Sovietų Sąjunga pasirįžusi remti visus 
kitus kraštus, kurie tiktai kovoja už pa
laikymą taikos. Litvinovas pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga absoliučiai nieko neturi 
prieš Italijos liaudį, prieš Italijos tautą. 
Sovietai kovoja ir kovos prieš karo ruo
šėjus, prieš tuos, kurie pasirengę įvelti 
visą pašaulį į naują karo gaisrą—vy
riausiai prieš fašistus.

Daugelis Sovietų priešų jau tūlas lai
kas kai aušina savo burnas taukšdami, 
būk Sovietų Sąjunga nekovojanti prieš 
Italijos imperialistus, būk ji remianti 
Italiją. Bet tie patys priešai užtyli, kad 
Italijos fašistų valdžia pasiuntė protesto 
notą Sovietų Sąjungai del Litvinovo pra- I 
kalbos, atkreiptos prieš Mussolinio pie
nus.

“Iškilmingos Laidotuvės " 
Veiveriuose"

Šios “Laisvės” laidos žinių skyriuje 
skaitytojai ras iš Lietuvos žinių apie 1 
streikavusiųjų Lietuvos ūkininkų nu- 
smerkimūs. Tos žinios tilpo “Liet. Ži
niose” (Už rugpj, 31 d.) nežymioje vie
toje. Tam pačiam laikraštyj už rugs. 1 
d. laidoj telpa kita įdomi žinia, įtalpinta 
nežymiam kampely j. Ji skamba:

Rugpjūčio 30 dieną, Veiveriuose buvo 
Juozo Gustaičio, 57 metų amžiaus iš Gustai
čių km., ir Stasio Veiverio 23 m. amž. iš 
Pajevonio km. laidotuves. Gustaitis 40 
margų savininkas, Veiverys vienturtis tėvų 
sūnus, 70 margų savininkas. Į laidotuvąs 
suvažiavo daug žmonių.

Bažnyčioje karstai buvo sudėti vienas ša
lia antro. Kunigai atgiedojo egzekvijas, o • 
paskui buvo gedulingos mišios ir<kt. pamal
dos.

Apie 12 vai. prasidėjo gedulinga eisena į 
kapus.

Kapuose abiem karstam buvo iškasta vie

na didelė duobė. Į tą duobę ir sudėti abu 
karstai. ' '

Kapuosė jokių kalbų nebuvo.
Prie duobęs' Veiverių klebonas kun. šal

čius eisenos dalyviams padėkojo už tvar
ką, rimtį ir parodytą meilę Veiveriui ir 
Gustaičiui.

“Rytas” apie šias laidotuves pereito šešta
dienio numeryje parašė:

“Rugp. mėn. 27 d., antradinį, Veiverių 
turgaus aikštėje laike įvykusio ūkininkų ir 
policijos sąmyšio buvo sužeisti du ūkinin
kai, kurie nuo žaizdų tuoj mirė. Tai Juo
zas Gustaitis apie 60 m. ūkininkas ir Vei
verys, gimęs 1911 m. (abu 'iš Gustaičių 
km.. Veiverių parapijos).

“Juozo Gustaičio ir Veiverio laidotuvės 
įvyko rugp. 30 d.

“Abu ūkininkus priglaudė vienas šaltas 
kapas.

“Prie šio įspūdingo gėlių kapo klebonas 
kun. šalčius tik padėkojo šių liūdnų iškilmių 
dalyviams už pavyzdingai išlaikytą tvarką.

“Taip ramiai, gražiai buvo palaidoti du 
veiveriečių ūkininkai.”

i Vadinasi, Gustaitis ir Veiverys buvo 
Smetonos policijos nušauti. Kunigų ir 
liaudininkų laikraštis pažymi, kad kun. 
Šalčius dėjęs daug pastangų palaikyti 
“ramybę valstiečiuose,” kurie dalyvavo 
laidotuvėse. Matomai, valstiečiuose bu
vo pasireiškęs ūpas daryti tolimesnius žy
gius. Kita: “L. Ž.” rašo: “Kapuose jo
kių kalbų nebuvo.” Tai taipgi įsidėmė
tinas pareiškimas. Jis parodo, jog fašis
tų valdžia draudė bent kam iš streikierių 
sakyti kalbas.

Kitais žodžiais, visas rašinys padary
tas tokioj dvasioj, kad jis galėtų pralys
ti pro Smetonos cenzoriaus šerengą.

Beje, Smetona, sakoma, neprisileidęs 
dr. Griniaus ir dr. Bistro,—liaudininkų 
ir krikdemų atstovų, — kuomet jie nu
ėjo pas jį pasikalbėti svarbiais dienos 
reikalais. Delegacija buvo nusiųsta pas 
ministerių pirmininką. Po to, kaip ma
tėme, įvyko mažos permainos Lietuvos 
ministerių kabinete.

draugai, buvo įmesti į šiuos ♦ | 
urvus, bet Šalkauskai, ' Ši-“ 

dingai drįso iš jų nepaken- 
Įčiamų sąlygų tyčiotis prieš 
darbininkų delegaciją, pa
davę specialę maisto porci
ją ir išvalę patį kalėjimą.

Mums lankantis, dar ne
buvo pilnai nudžiūvęs mui
luotas vanduo nuo kalėji
mo koridorių grindų.

Šioji bastilija buvo staty
ta del mažo skaičiaus kali
nių. Jame prie caro daugiau 
nesutalpindavo, kaip 400- 
500 kalinių. Gi dabar čionai 
yra prigrūsta trigubai. v

Eidami iš tų urvų, nore- i 
j ome užeiti į virtuvę. Neno
riai viršininkai mumis nu
sivedė. Įėję žengėme prie 
maisto puodų. Žiūrime į 
juos. Jieškome “košelės su 

I spirgučiais.” Nerandame.
Užsukome duonos kepy

klom maisto sankrovom Pa- 
itėmijome “maisto išdėstymo 

į Matydami, . kad su tokiu > lentelės surašą” rugpjūčio 
jSpyrimu negausime pama-Įmėn. Paėmėm kelias kopi- 
tyti s. d. kalėjimo kamerų jas į kišenių. Kuomet kišo- 

Teisingumo Ministerija Buvo Priversta Parėdyti Bastilijy ir j^ose esančių kalimų, nu- me į saugią vietą, tuomet
Urvus, Kuriuose Kankinama Geriausi Lietuvos Liaudies 

Sūnūs ir Dukterys

Di I • • I 99 17’ 0 J H L suirutė ir mrie to nedasilei-Woihiiuku Delegacija Kauno bunk. Darby si ne

Kalėjime ir 9-to Forto Urvuose ” rugpjūčio 
mėn. Paėmėm kelias kopi-

sileidome, atsisakydami nuo priminėm s. d. kalėjimo vir- 
jviršminėto reikalavimo. Bet šylonis: “Ar galima, ponai, ------ ..... - 1 ,,,

Matėsi Šalkausko veide 
17 d. rugpjūčio, darbiniu- VIII, visi trys, aš, J. Or- pats statytų kaliniam klau- nepasitenkinimo ženklai, 

kų delegacija, sugrįžus į man ir Guoba (kanadietis) simą: “Ant kiek metų ir už Bet greitas, slaptingas susi- 
viešbutį iš paskutinės kon-,buvome pas teisingumo mi- ką nuteistas?” Šitą sutiko tvarkymas, po kurio išėjo 
greso sesijos, rado iš teisin- nisterį, kurį jau radome padaryti, 
gurno ministerijos tokio tu- mūsų belaukiant. Jis, susi- Į Einame į kalinių kame
rinio per telefoną praneši- — ----  ~"“L---- 1-1-- - ' —- ------- j

(mą Ormano vardu:
“Skambino iš teisingumo 

ministerijos ir prašė tams- ■ 
tai pranešti, kad galėsite 
pirmadienį 19-VIII 10 vai. 
ryto atvykti į Teisingumo 
Ministerijos Kalėjimo sky
rių, kaip buvo kalbėta, bus 
leistina su tais žmonėmis 
aplankyti kalėjimą.”

Nudžiugome, kad prasi- 
laužiameper; fetėras Kauno 
s. d. kalėjimo sienas, o la
biausiai į 9-to, forto uį’vus, 
kuriuose revoliucinių-anti- 
fašistinių politinių kalinių 
sveikata sužalojama taip, 
kad tenai prabuvę kaliniai 
6 mėn. ar daugiaus, gauna 
chronišką kaulų reumatiz
mą, džiovą arba kitas nepa- • 
gydomas ligas.

Pirmesniuose aprašymuo
se buvau pažymėjęs, kad 
teisingumo ministeris dar
bininkų delegacijai atsilan
kius pas jį 12 d. rugpjūčio, 
atsisakė išpildyti mūsų rei
kalavimą: leisti pamatyti 
Kauno s. d. kalėjimą ir 9-tą 
fortą, kuriuose kankinami 
Lietuvos liaudies geriausi 
kovotojai, organizatoriai ir |

I jojo vietoj, kitą išsiderėjo-1 po kopiją jų pasiimti? 
me, tai kad p. ministeris j Mate:: Šalkauck?

sodinęs savo automobiliun, ras. Kiekviename koridoriu- 
mus tiesiai nuvežė į Kauno ję del 10-12 kamerų virši- 
s. d. kalėjimą. Čia prieš p. npkelis.. Pamatęs mus^ su 
teisingumo ministerį kaleji-' vh’šylomis išsitiesia ir šau- 
mo sargai ir kiti viršylos, su 
pačiu Šalkausku, kaip ant 
sprenžinų straksėjo ir davė 
raportus “kad viskas tvar
koj...”

sunkiai iškoštas “sutinkan
tis” atsakymas: “ga-a-lima, 
ponai, ga-a-lima..”

Surašė nebuvo to valgio, 
kokį “sampelis” rodė.
Kauno Sunkiųjų Darbų Ka- 

tiek Įėjimo Maisto Išdėstymo
Lentelė

1. Pirmadienis: kopūstų 
sriuba, kručkų sriuba.

2. Antradienis: kruopų- 
žirnių sriuba, kleckai su 
pienu.

3. Trečiadienis: kopūstų 
si’iuba, žirnių-kručkų sriu
ba. ;

4. Ketvirtadienis: kruopų 
sriuba, makaronai su pienu.

5. Penktadienis: kopūstų 
atsakymas: “sveikas, ponas sriuba, kruopų sriuba.

‘ ........................... "• 6. Šeštadienis: žirnių siru-

na raportą: “Ponas virši
ninke .. .per tiek ir \__
valandų nieko neatsitiko ir* 
viskas tvarkoj.” Paprašo- į 
me, kad įleistų į kameras.' 
Nusistebėjome iš kalinių el-

Paprašo mus į s. d. kalė- gėsio, kuomet sargas, raki- 
jimo viršininko p.‘ Šalkaus-j110 kameros duris. Girdėjo- 
ko raštinę, čia stengiasi <aiP. ka imai viens uz 

v. ę r kito puola, kad suspeiuš su-mus supazmdinti .su kali-^^ eil’ę> koiei *k^meros 
mam duodamo maįsto.^ kie- ijyj.yg atsidaris. Durims at- 

sidarius, kaliniai buvo eilė
je, kaip kareiviai muštre ir 
laukė ponų įžengiant su žo-, 
džiu: “sveiki!” Iš jų buvo

x v/ V Vz v\7 I Cv -L * A CV X JL A Cv vA ACv A AAi • • v • • 1

švietėjai Lietuvos darbinin- uv.u. Pa\nsiuje plau
kų ir valstiečių. klojančiais sviesto rutuhu-

Galėjo būti, kad mūsų de- ^aiS’ Plim; neJu P* Salkaus- 
legacijos pasakvti žodžiai p. J<as PaPyaso darb- delegatų 
teisingumo ministeriui ne., to maisto paragauti, musų 
davė jam ramybės ir suda- Padų. uoslė parūpino apeti- 
rė baimės, jog gali neilgai.^ Plle. ^°*. Paragaupame- 
trukus taip atsitikti, kad: pasir0^0’ ir Metropo- 
“tie, kurie šiandiena randa- l\aus viesbutyj-geresnes buk 
si kalėjime, gali būt neužil-' V1}1 .kosės negalėtų ponams 
go liuosi, o tie, kurie j uos ^misteriams pagaminti, 
prižiūri, jųjų vietoj. Na, 0 ! Tas pats ir su kopūstais, 
kaip tuomet, jei įkalintų at-1 Paklausiame ponų: 
silankytojai nėbūtų Jeidžia-1 A1 ai„ s*2,s A1,®1108 kalinių

Pietųs? Taip ,— gauna- 
rai?” Iš antros pusės, kaip atsakymą. Mes klausė

kų ir valstiečių

kybe”, “kėkybe” ir visop 
“kolarijom.” Gale “supažin
dinimo”, teisingumo minis
teris įterpia, kad: “jokioj 
vakarų Europos valstybėj, 
net ir Danijoj neaprūpina
ma kaliniai tokiu sveiku 
maistu, kaip Lietuvos kalė
jimuose.” Vėliaus skaitė iš 
maisto išdėstymo surašo, 
kiek ir ko kaliniai gauna.

Nebaigus išdėstymą, pa-!§infnku7 kurie; skyrė 
liepia atnešti “tos dienos nu0 jų. Tas Dats buvo gali- 
pietų porciją” mum paro- ma išskaityti iš kalinių su- 
dyti. Atneša du bliūdus1 
maisto. Viename: bulvių 
košės gera porcija maišy
ta su lašinukų sprigučiais 
ir sviestu; kitame kopūstai 
su apie pusę svaro mėsos

viršininke.” Sužinojome vė
liau, kad kalinys, nespėjęs į ba, kleckai. 
eilę ’sustoti, yra baudžia
mas karceriu.

Žiūrėjome į savo idėjos 
draugus dantis sukandę iš 
apmaudos linkui ponų vir-

i mus

7. Sekmadienis: makaro
nai, žirnių sriuba.

Ši lentelė galioja iki at
skiro parėdymo.

1935 m. rugpj. mėn. 10 d.
Kauno s. d. kalėjimas. 

Viršminėtame surašė, kaip 
matome, nėra nei mėsos ko-

n

klojančiais sviesto rutuliu

spaustų-prikąstų lūpų, išpūstuose, nei bulvių koše- 
temptų akių antakių ir po les su lašinukų spirgučiais 
jais siu panieką žėrinčių įr sviesto. Nėra nei pusry- 
akių linkui savo budelių. JU|čių.
išblyškę veidai, įdubusios | Važiuodami į 9-to Forto 
akys ir sunkiai kilnojan-.ur(VUS) “sužinojome” iš tei- 
čios krutinės liudijo kalėji-' singumo ministerio, ką$ ka
ino sunkiąsias gyvenimo są- iįniai “del sveikatos” yra 
lygas. verčiami dirbti. Durpes kas-

Prašome p. ministerio, ti ir kitokius “darbus vals- 
kad statytų sutartą klausi-. tybės” dirbti; moterys kali
mą kaliniams. Jis pradeda t nčS skalbti ir kitokius mo-
nuo pirmo kalinio iš eiles: 

—Daug nubaustas, ir už
teriškus darbus atlikti.

Nuvykus į 9-tą Fortą, ve
da mus į viršutinio aukšto

—14 metų, už politinį vei- urvus. Žemutiniai, tie bjau-

jui pamatyt, ar taip būt ge
rai?” 
vėliaus patyrėme, tai jis 
(teisingumo ministeris) su 
Kauno s. d. kalėjimo virš 
Šalkauskų susitarė “i 
lįai” surengti parodymą ir . .
tuomi netik sąvo baimę tmgą apsukrumą, 
prašalinti, bet ir mumis, Deramės su kalėjimo po- 
darbininkų delegaciją, ap-[nais, kad mums būtų leista 
gauti. Kaip jiems “pavy- kaliniams, ypač politiniams 
ko” tatai padaryti, skaity- statyti klausimai apie jųjų 
tojas sužinos iš tolimesnio 
šio aprašymo, f
Darbininkų Delegatai S. D. 
Kalėjimo Virš. Šalkausko 

Raštinėj 
•• ; ją ar. . i < .)

Pažymėtą valandą.

mė su viena minčia, o kalė
jimo viršininkai paaįškino 
su kita. Būtent, kad mus

I . '

mik- aPSavus> Išmanydami apie 
savo, ir “kuklu”, ir “išmin-

19-

sąlygas, maistą ir kitką. 
Teisingumo ministeris su 
p. Šalkausku išgirdę tokį 
reikalavimą, pastyro. Už 
minutės susitvarkę, pasakė: 
“ponai, to tai negalime iš
pildyti. Iš šito kalėjime bus

kimą— buvo atsakymas.
—Kiek jūs?
—12 metų, politkalinys.
—O kiek jūs ir už ką?<
—8 metam, už taip pat.
—O jūs...?
—12 metų, politkalinys.
Nuo galo iki pabaigos iš niai kambariai nenaudoja- 

28 kalinių buvo vienodas at- 0 viršutiniuose tik 
sakymas: “14 metų... 8 trumpam laikui kaliniai lai- 
metam... 12 metų... 6 me- komi.”.
tam... 12 metų... ” • pa£s prisipažino, kad ši-

Einame į kitą kamerą, tie urvai yra žmonių mari- 
trečią, ketvirtą, penktą... nįmo vieta. Aišku, kad jie

rieji* urvai, buvo ištuštinti.
Žinoma, tie blogiausi ir 

skiriami pol. kalinių pūdy
mui kambariai buvo ištuš
tinti, kad užslėpus nuo mū
sų akių. Šalkauskas vsu Ši
lingu aiškino, kad “žemuti-

b me- komi.”.
Pats prisipažino, kad ši

trečią, ketvirtą, penktą... nimo vieta. Aišku, kad jie 
tie patys širdį veriantys at- netik0 gyvuliams, o ką besa- 
sakymai: “8 metam... 12 Ryt apįe tinkamumą jų 
metų... 14^ metų... ” Buvo žmogaus sveikatai ?

kalauti žmoniškesnio būvio, Lietuvos liaudies kovotojų 
pasisakyti prieš skurdą ir pasityčiojimo, prie 9-to For- 
badą; už žodelį del Lietuvos to yra įtaisyta bekonų far- 
žmonių laisves... Negana ma_ Mūsų buvo “didžiausiu” 4- Z-X I «■ zl 1 1

nusmerkti, kad drįso parei- Tiesa, kaip del didesnio iš

to,. kad jie, mūsų idėjos' (Tąsa 5-tam pusi.)

it

i

i
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CIevelando Žinios

Darbietč.

Per visą šią savaitę, po visą 
miestą, bus prakalbos, aiški
nant darbininkams svarbą šios 

I kovos.

Z. C. Mažeikienė, cleve landietė, veikėja ir 
bendradarbė

Darbininke ir Seimininke Sveikina A. L. D. L. D
Darbininkės ir Būsiantis Karas

Kvieskime jas į darbininkiškas 
organizacijas, kurios jau da
bar veda kovą prieš karą. Kal
binkime jas rašytis į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją. Duokime joms 
prieškarinės literatūros pasis
kaityti, lai jos pamato, kas ir 
delko rengia karus. Duokime 
joms ALDLD išleistą knygą 
“Karė Kodelei”, lai ją skaito, 
studijuoja.

Darbininkės, mes dabar dar 
negalime įsivaizduoti, kokį di
delį širdyje skausmą turėsime 
kentėti, kuomet užliepsnos ka
ro gaisras ir būsime privers
tos atiduoti savo brolius, vy
rus bei sūnus karui.

Darbininkės, ar mes sėdėsi-

me ramiai ir lauksime, kol ka-| 
ro liepsna apims pasaulį? Aš 
sakau, kad ne! Ir dar sykį ne! 
Mes, darbininkės, dabar, nuo I 
šiandien, turime pradėti rim
tą kovą prieš karą. Mes esa
me dalis darbininkų klasės ir 
būsiančio karo našta bus su
krauta vien tik ant darbininkų 
pečių. Taigi, kol dar ne vė
lu, mes turime organizuotis ir 
visu smarkumu kovoti prieš 
rengiamąjį karą. Ne tik mes 
lietuvės .turime organizuotis, 
bet turime kviesti ir kitų tau
tų darbininkes į bendrą kovą 
prieš baisųjį karą.

Darbininkės! Lai būna mū
sų obalsis: Nei vieno cento ir 
nei vieno vyro imperialistinio 
karo dievaičiui, o visą spėką 
ir energiją galutinam darbi
ninkų klasės pasiliuosavimui!

Onytė S.

Ką Reiškia Prigulėjimas Prie AIDLD?
Apie 20 metų atgal aš pa- , kų Literatūros Draugijos kuo- 

kalbinau vieną moterį eiti į pos ir jai patiko, 
darbininkišką parengimą, tai 
ji mane užklausė:

padėtis bus 
sunkesnė. Reikės ati-, 

karo dievaičiui brolius, 
bei sūnus, kurie bus pa- 
kanuolėms pašarui bei

Kiekvienos dienos spaudoje, 
nežiūrint kokioje, darbininkiš
koje ar kapitalistiškoje, mes 
rasime mažiau ar daugiau 
straipsnių atvirai kalbant apie 
būsiantį karą.

Bet tuom pačiu sykiu tenka 
pasakyti, kad labai mažai mes 
matome straipsnių tuose pa
čiuose laikraščiuose, kuriuose 
būtų nuosekliai išaiškinta, ko
kią rolę darbininkės turės su
vaidinti karui prasidėjus. Svar
bus klausimas ar ne? Vienok 
jis yra mažai diskusuojamas 
darbininkiškoje spaudoje.

Mes visi žinome, kad šian
dien didelė dalis darbininkų 
klasės moterų dirba įvairiose 
industrijos šakose. Jos dirba 
ten ne todėl, kad rasti sau 
užsiganėdinimą, bet todėl, kad 
pagelbėjus savo draugui užlai-! 
kyti šeimyną nors kiek žmo
niškesnėse sąlygose.

Mes irgi turime sutikti su 
tuo, kad dabartiniame surė- 

r dyme darbininkių padėtis yra 
be galo sunki. Bet karui iški
lus darbininkių 
daug 
duoti 
vyrus 
skirti
padėti savo gyvastį už kapita
listų reikalus. O darbininkės 
būsime verčiamos eiti į amuni
cijos dirbtuves ir gaminti jiem 
kanuoles, kuriomis bus iššau
domi kitų šalių toki pat dar
bininkai—motinų sūnus, bro
liai bei vyrai. Ir jie turės ka
riauti vien tik todėl, kad go
dūs kapitalistai trokšta darbi
ninkų kraujo del užgrobimo 
didesnių plotų žemės ir paver
gimo darbininkų klasės.

* Nėra abejonės, kad karo lai
ku bus tokių atsitikimų, kur 
broliai, vyrai bei sūnūs bus 
paimti armijon ir išvežti į karo 

; lauką, kariauti už kapitalistų 
reikalus, o mes, darbininkės, 
gaminsime amuniciją ir rengsi
me dirvą galutinam darbinin
kų klasės paliuosavimui. Mūs 
pagamintus šautuvus, kulkas, 
kanuoles paduos mūsų bro
liams, vyrams.bei sūnams, kad 
jie varstytų vienas kitam krū
tines, idant patenkinus išnau
dotojų klasės interesus. .
Ką Dabar Darbininkės Turime 

Daryti ?

Kol dar karas neprasidėjęs, 
mes, darbininkės, turime ne
laukti nei minutės. Kurios su
prantame, kad karai yra ren
giami del didesnių pelnų; del 
didesnio darbininkų klasės pa
vergimo, tai mūsų pareiga eiti 
pas darbininkes ir aiškinti 
joms tą baisumą, kurį susi
lauksime su pradžia karo. Su
pažindinkime jas su tomis sun
kiomis sąlygomis, kuriose tu
rėsime gyventi karo metu.

linkę ir padėti pikietuoti. Mes 
turim aiškint mažiems krau- 
tuvninkams, kad mes ne prieš 
juos streikuojam, bet prieš di
deles kompanijas. Kuomet mes 
laimėsim streikų, bus ir jiems 
geriau, nes mes galėsim pirkti 
daugiau mėsos. Kožno darbi-

ne-

Dabar nepersenai aš buvau 
sutikus tą draugę ir paklau- 

“Ar tai jau ir tu eini su tais ■ siau, ar dar ji priguli prie 
bedieviais ‘cicilikais’ ? Jie la-1 ALDLD, tai ji atsakė: 
bai negeri žmonės.”

Aš ‘jos paklausiau, iš kur 
ji tai žino, kad jie negeri. Ji 
atsakė, kad kunigėlis bažny
čioj sakė, jog visi “cicilikai” 
ir katrie tiktai eis su jais, bus 
prakeikti ir yra negeri. Pa
kalbėjus apie gerumą ir ne
gerumą, tą kartą taip paliko.

Kitą kartą aš jai sakau: 
“Einam į tų ‘bedievių’ prakal
bas ir tu pati persitikrinsi argi 
ištikro jie yra toki, kaip tau 
kad sakė.” Sutiko eiti. Nuėjus, 
nupirkau aš jai literatūros. Iš 
karto nenorėjo imti, bet pa
ėmė. Parsinešus, visgi neiš
kentė nepaskaičius.

. Neužilgo aš vėl pas ją nuė
jau ir nusinešiau knygą, taipgi 
pavadinau eiti į darbininkų 
parengimą. Sutiko eiti, bet 
pasakė:

“Tiktai dėlto einu su tavim, 
kad neturiu, kur geriau eiti; 
bažnyčią tankiai lankyti jau 
atsibodo.” I

Po to dar kelis sykius bu
vom nuėję į darbininkų paren
gimus. Ir aš jos paklausiau, 
ką ji dabar mano apie paren
gimo dalyvius, argi jie ištikro 
toki negeri. Atsakė, kad at
rodo gana mandagūs, draugiš
ki ir nematanti nieko tokio, 
kas būtų baisaus ir ko reiktų 
bijot.

Vėliau ji prisirašė prie 
i Darbinin-

Da- 
Tik 
ne-

“Priguliu ir prigulėsiu, 
bar ir dukterį prirašiau, 
pamislyk,” sako, “jei aš 
būčiau gavus progą prigulėti
prie tos organizacijos, kur aš 
tiek puikių ir pigiai knygų 
gaučiau ? O tos knygos man 
akis atidarė. Gal būt, kad 
dar ir šiandien būčiau daugiau 
nieko nežinojus, kaip tik baž
nyčią ir maldaknygę. Net man 
baisu pamislyt, jei reikėtų 
grįžt į tą tamsybę.”

E. Vita.

Patyrimai iš Mėsos Streiko

Vienos dienos streikas prieš 
mėsos brangumą, 7 d. rugsėjo, 
ant Buckeye Rd., davė daug
patyrimo šeimininkėms ir vi- (ninko pareiga tą dieną 
soms darbininkų klasės mote- . pirkti mėsos. Tegu krautuvi- 
rims. Daug mėsos krautuvinin- ninkai ir “vėrauzės” pajaučia 
kų sutiko uždaryt krautuves ; darbininkų klasės spaudimą, 
nuo pat ryto. Kurie neuždarė, ‘ 
per pikietus buvo priversti už
daryt.

Didelės kompanijos, kaip
Krogers ir Fisher atsisakė už- Į Lietuvės moterys susirūpino 
daryti krautuves ir skaitytis su i^a kova prieš maisto brangu- 
šeiminiu kių reikalavimais. i ^au turėjo du susirinkimu 
Ypatingai Kroger Co. ant I šiuo klausimu. Jos vadovauja 
Buckeye ir E. 89th St. pašaukė ' šioje kovoje ant E. 79th gat- 
policiją, po vadovyste kapito-įv®s‘ 1-mam susirinkime išdirbo 
no Canape, kuri brutališkai I platų planą, kaip pasekmin- 
atakavo pikietuojančias mote-j K’au atsikreipti į tos apielin- 
ris ir vaikus. Moterys karzy-!---  ---------------

! giškai laikėsi. Pasekmėj 14 
I moterų areštuota, šis užpuoli
mas nesulaikė darbininkes mo
teris nuo kovos už numažini
mą mėsos kainų nuo 20 iki 50 
nuošimčių.

Šeimininkės kitose miesto 
1 dalyse perima kovą ir išeina į 
streiką už nupiginimą mėsos.

, Įvyko konferencija West Sidėj, 
iE. 105th St., St. Clair ir E.
79th St., kur yra lenkų-lietuvių 
teritorija. Visos šios teritorijos 
moterys šaukia masinius mi-

i tingus ir renka parašus, kurie 
! bus priduoti kompanijoms.

Pasirodo, kad šeimininkės 
gali iškovoti numažinimą me- 

| sos kainų, jeigu jos pasiryžu- 
, šiai kovosi Nieks negali įsivaiz- 
į dinti, kaip darbininkė moteris 
j moka ir gali kovot už savo rei
kalus. Ten, kur jau yra strei
kas, atsiranda naujų kovotojų. 
Ypatingai reikia pasakyti, kad 
tikinčios moterys gerai kovoja 
ir išsivysto į vadoves.

Ant Buckeye jos turi stubo- 
se susirinkimus, renka para
šus ir kalbina, kad šeiminin
kės nepirktų mėsos. Tas taip 
atsiliepė ant krautuvininku, 
kad jie buvo priversti ateiti 
pas komitetą tartis.

Ateinančią subatą, 21 d. 
rugsėjo, visam CIevelando 
mieste bus vienos dienos strei
kas. Tai tik pradžia kovos, nes 
kožna šeimininkė žino, kad 
mėsa iškilo į padanges. Veik 
visos mėsos kainos pakilo du 
syk tiek. O darbininkų algos 
daug mažesnės. Gi jau apie 
bedarbius nėra nei ką kalbėti. 
Su mizerna pašalpa, kurią ga
vo pirmiau, o rugsėjo mėnesį 
dar nukirto 15 nuoš., kaip tas 
bedarbis gali nupirkti savo šei
mynai mėsos.

Reikia paminėt, kad nekurie 
Amerikos Darbo Federacijos 
Lokalai smarkiai remia šį 
streiką.

Kožnos šeimininkės pareiga 
21 d. rugsėjo išeiti į savo apie-

! kės darbininkes. Nutarta su
šaukti prakalbas 12 rugsėjo. 
Prakalbos neįvyko, nes pats 
komitetas neturėjo patyrimo 
tame darbe. Turėjo susižinot 
su Buckeye Rd. komitetu. Ta-" 
da vėl susirinko būrys moterų 
ne tik lietuvių, bet įvairių tau
tų ir išdirbo planą tolimesniam 
veikimui, išrinko veikiantį ko
mitetą, kuris rengia prakalbas 
18 rugsėjo, Lenkų svetainėj, 
ant Pulaski Ave. ir E. 83rd SĮ.

Sekantis lietuvių moterų su
sirinkimas įvyks 24 d. rugsėjo, 
Lietuvių Darbininkų svetainėj, 
920 E. 79th St. Kožnos darbi
ninkės pareiga ateiti į šį susi
rinkimą, kur bus nutiestas 
planas mūsų tolimesniam dar
bui.

į kuopos pasitraukė 2 draugės, 
kurios išsikraustė ant ūkio gy
vent, reiškia, del gyvenimo ap
linkybių.

Draugė K. J. jau kelinti me
tai buvo pasitraukus iš LDSA 
ir metai, kaip pasitraukė iš 
ALDLD. Atrodo, kad del jos 
vyro priešingumo paliko visas 
organizacijas. i

Man atrodo, kad darbininkė 
moteris ar vyras darbininkas 
neturėtų taip apsileist ir pa
taikant kitų sriOvių žmonėms, 
nors jie būtų ir savo šeimynos 
nariai. Jeigu moteris užsidir
ba sau pragyvenimą ir dar ap- 
triusia šeimyną, jai neturi tie
sos kitas davinėt pavelinimus, 
kur turi darbuotis liuoslaikiu.

Mūs ALDLD 28 kuopoj ran-I
-d as i draugių nemažai apsipa- Amerikos Lietuvių 
žinusių su rašymu, bet tik 2 
draugės kartais parašo ką nors 
į “Laisvę”. Nežinau, kodėl 
nerašo mūs kitos draugės? Ro
dos, jos ir reikalą mato.

Mūs LDSA 12 kuopos pir
mutinės tvėrėj os-darbuotojos, 
dar jaunos draugės, jau senai 
po žeme ilsisi. Tai draugės, 
K. Pakušaitė, ir K. Urbonienė. 
Viena del kokiu keblumų šei
mynoje nusižudė. Antra, del 
vyro žiaurumo, kad negalėda
vo veikti darbininku organiza
cijose, jauna gavo širdies ligą 
ir porą savaičių pasingus pa
teko po žeme, palikdama ma-i 
žus vaikučius; į

Tai vis tų senų, prietaru lie
kanos jaunas drauges be laiko turėjau aborciją Jung. Valsti- 
atima iš kovojančių darbinin- jose apie 9 metai atgalios ir 
kių eilių. Jeigu šeimynoje ne- dar ir dabar atsimenu tą baisų, 
galima draugiškai susitaiky- nuotikį.
ti, sugyventi—geriau skirtis, 
negu kad tokiam žiauriam gy- čion daroma. Nueini į kliniką, 
venimui leist vieną ar antrą iš- ]<ur gydytojas išegzaminuoja 
vyt iš pasaulio. . . Mat, mote-1 tave ir pataria nedaryti abor- 
riai daug sunkiau atsitraukt, cijos, nes tai nėra ant sveika- 
daug keblumų su vaikučiais ir tos ir ragina turėti kūdikį, 
tt.

Dar viena jauna draugė wa- 
i terburietė mirė be laiko, tai d. 

O kartais ir visos Kevalienė, buvus LDSA 12 kp.
Šeimyniniam nesugyve- 

nime jinai gavo nervų suirimą. 
Tapo paduota į nepilnapročių 

j namą ir į antrą dieną mirė. 
Visos trys draugės Waterbury-' 
je gyveno ir man buvQ gerai 
žinomos. Kad ne toki atsiti- 
tikimai, tai ir mes jau turė-j 
tume daugiau darbininkių vei
kėjų.

J. M. Benes—Šukiene, 
pirmutinė ALDLD. centro sekretorė.

Ks. Karosienė, 
stambi veikėja darbininkų judėjime.Vienos Pirmų Veikėjų 

Laiškas Redakcijai
Gerbiama Drauge:

Jūs vis mane raginat ką 
nors rašinėti į Darbininkių 
Skyrių “Laisvėje”. Drauge^ 
aš manau, kad aš jau per toli | 
atsilikau nuo darbininkių mo
tery judėjimo, tai man sunku 
ir ką nors rašyti. Nors skai
tau darbininkų, taigi ir jų prie
šų laikraščius, bet parengimus 
ir susirinkimus mažai lankau 
del mano silpnos sveikatos. 
Kuomet buvau drūta, triūsiau 
prie savo šeimynos ir dar ei
davau kelias dienas pas tur
čių klasės ponias prie skalbi
mo ir prosinimo drapanų dirbt. I 
Vakarais lankiau susirinkimus 
ir parengimus. Turėjau dau
giau ir energijos. Gaila, kad 
dabar nepajėgiu juos lankyt...

čia norėčiau pažymėt, kiek 
buvusių mūs LDSA 12 kuopos 
narių priklauso prie ALDLD 
28 kuopos. Dabar randasi 
ALDLD 28-toj kuopoj apie 10 
moterų ir apie 6-7 gana dar
buojasi komisijose parengi
muose ir tt. < 
padirbėja parengimuose ar la-1 narė, 
pelių skleidime. Iš ALDLD

JAI AMŽINAS MEDAUS MĖNUO

Ponia James Cromwell, buvusioji Doris Duke, ir jos 
vyras turi smagius laikus keliaudami aplink pasaulį po 
vedybų. Paskendę turte, jie džiaugiasi, kad Hawaii 
salose puikus gyvenimas. Bet darbininkės, kurios dirba 
cigaretę fabrikuos ir.krauja Dorisai turtus neužmato 
vakacijų.

M. Krasnitskienė.
Waterbury, Conn.

Nuo Red.—Draugė Kras
nitskienė yra viena iš nedauge- 
lio seniausių ir pastoviausių 
mūsų veikėjų ir bendradarbių. 
Dabartiniu laiku, kaip ji pati 
rašo, jos spėkos išsisėmę, ta
čiau ir dabar ji veikia pagal

• išgalę.

Berlynas. — Dar du kata
likų kunigai nuteisti pus
trečių iki pusketvirtų metų 
kalėjimo už Vokietijos mar
kių slaptų- siuntinėjimų į 
Holandijų.

Aborcijos Sovietą Sąjungoj
Vaikų Gynimas Tarpe 

Žmonių ir Gyvūnų
Viena moteris, gyvenusi 

Jungtinėse Valstijose, o dabar 
Sovietų Sąjungoj, rašo savo 
draugei New Yorke iš savo 
prityrimo apie aborcijas. šis 
laiškas buvo paskelbtas 
“Health and Hygiene” ir mes 
manome, jog mūsų skaityto- 
ioms jis irgi bus žingeidi! pa
siskaityti, tad ji išvertę talpi
name.

“Tik sugrįžau iš ligonines ir 
dar jaučiuosi biskį silpna. Tu
rėjau aborciją. Kaip žinai, aš

“Leisk man pasakyti kaip

Kuomet jam pasakai, kad tavo 
padėtis neleidžia tau turėti 
kūdikių, jis išduoda raštuką 
įėjimui į ‘Abortoriumą’ (spe- 
cialė ligoninė, kur specialistai 
g y d y t o j ai daro aborcijas). 
Vardas vietos, į kurią mane 
pasiuntė, yra ‘Raudonojo Kry
žiaus Ginekologijos Klinika’ 
vardu ‘Kovo Aštunta’.

“Čion dar kartą išegzami- 
nuoja ir išduoda buletiną, ku
ris paliuosuoja nuo darbo ant 
dešimties dienų—suprantama 
su užmokesčiu už tąjį laiką.

K. Kelienė, “V.P.L. Kongreso” 
delegatė.

lai- 
žo- 

kurias, 
organizacija,

su di-

Tai vadinama ‘Įstatymų 
duotos vakacijos,,’ kitais 
džiais: vakacijos, už 
sulyg įstatymų;
kuriai dirbi, turi užmokėti pil
ną algą už visą tąjį nedarbo 

‘laiką.
. “Tuomet eini ligoninėn. Gy
dytojai ir slaugės yra vieni iš 
geriausių ir labai maloniai ap
sieina su ligonėm ir
džiausiu atsidavimu ligones 
prižiūri. Operacija 
prie labai sanitariškų aplin
kybių ir kiek galima trum
piausiu laiku. Po to būni ligo
ninėj tris dienas po rūpestinga 
medikale priežiūra. Tris kar
tus į dieną ima ligonės tempe
ratūrą ir du kartus į dieną eg
zaminuoja gydytojas. Paval
gyti duoda labai sočiai tris 
kartus į dieną.

“Vieta labai tyki ir priside
da prie gero poilsio. Vienam 
dideliam kambaryje esti po še
šias lovas. Prie kiekvienos lo
vos yra įtaisymai pasiklausy
mui radio, taip kad gali pasi
klausyti koncertų. Knygyno 
prižiūrėtoja atneša knygų, ku
rios įvyniotos į baltą, kaip 
sniegas, popierą. Knygos, ku
rias atneša, abelnai imant, yra 
klasikinio pobūdžio.

“Trečią dieną, pirm negu, 
išleidžia ligonę, vienas gydyto- j 
jų duoda ligonėms pamoką, I 
prakalbą apie tai, kaip nėra1 
patartina aborcijos, kaip pavo
jinga yra dažni abortai, apie j 
.reikalingumą moterims turėti I 
kūdikių ir paskiausia pataria,! 
kaip apsisaugoti nuo pastoji-( 
mo. Jis duoda konkrečius pa
tarimus apie būdus apsisaugo
jimui.

“Man ten būnant padaryta 
keturios dešimts operacijų be 
jokių prietikių. Tik .pakalbėkit 
su bile moterimi Jungtinėse 
Valstijose, kuri turėjo aborci- 
ją ir tuomet palyginkite šį ma
no aprašymą ir matysite, kaip 
Sovietų Sąjunga prižiūri mus 
moteris. ” S. B.

daroma

Laikraštyje “Darbininkų žo
dis” užtikau žinutę iš Lietuvos, 
kad kiaulė sudraskė moterį,, 
kuri su žvigdė jog paršelį. Tai 
ne vienintelis atsitikimas. Man 
pasakojo ūkininkas, kuris at
veža ūkio produktus, kad jo 
kiaulė sužeidus moterį ir tik 
šuo išgelbėjęs moteriškę nuo 
mirties.

Kiekvienas gyvūnas gina sa
vo mažiukus. Kiaulė žino, kad 

; jos paršus išpjauna ir ji ko- 
| voja, nepaisydama savo gyvas- 
I tį padėtį už savo paršiukus, 
nes jai jie labai brangūs ir 
mylimi, jinai juos savo pienu 
peni ir savo kūnu šildo. Ir 
taip visi gyvūnai, net netu
rėdami išlavinto proto, neturė-. 
darni rankų, vienok pasiprie- 

' šina, neduoda žudyt savo vai
kus.

Pas žmogų-motiną meilė 
prie vaikų ir pasiaukavimas jų 
auklėjimui yra didžiausias.

(Tasa 4-tam Pusi.)
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Kuris Pasirinkti?
Šiandien* daugiau, negu ka-J draugija — ALDLD — iškil- 

da nors pirmiau i 
moterei tenka išspręsti, kuris 
kelias yra tinkamas.

Lenino obalsis: 
šeimininkė privalo 
stybę tvarkyti.”

Adolfo Hitlerio 
‘‘Moteris privalo žinot virtu
vę, bažnyčią, vaikus.”

Kiekvienas sveikai protau
jantis darbininkas ir darbinin
kė aiškiai numato Sovietų Są
jungos teisingą išsprendimą j 
moterų darbininkių problemų.

Vokietijoj baigiama naikint 
paskutinės moterų teisės, net 
reikalaujant tokios padėties, 
kad moteris darbininkė dar 
daugiau raudotų, ašarotų, gal 
kad širdperšoje pamirštų b a- | 
dą, alkį.

Pažvelgsime truputį į “auk
so” šalies Amerikos darbinin
kių padėtį. Nelygumas mokes- 
ties už tą patį darbą bene di
džiausias moters paniekinimas.

Bet dar skaudžiau, kuomet 
“valgyklose”, “alaus darže
liuose,” ar kaip mes nepava
dintume, tūkstančiai jaunų 
moterų-merginų dirba be jokio 
atlyginimo. Šaltai pamąstyki
me jų padėtį, draugės. Svei- 
katai-gyvybei palaikyti reika
lingas maistas. Jaunystei-pa- 
puošalai, linksmumas. O daž
niausia net protinius gabumus 
neturi progos išvystyti, nes 
nėra ištekliaus.

Doleris perka viską.
Neveizint to, 

neskaitant amžiaus, 
kas kartą pradeda 
pamatyti tikrąjį 
ir pilnai įvertinti 
resnę sau ateitį, 
kinti šeimininkę, 
už nupiginimą ] 
produktų kainos, kaip lygiai 
estrados šokikę, reikalaujan
čią unijos pripažinimo, jau 
nekalbant apie industrijoj 
randančiąsias moteris, kūčios 
ne kartą parodo ištvermę ko
voje už tuojautinius reikala
vimus kartu su draugais vy
rais.

Džiaugtis atsiekimais, nepa
žymint tikrojo kelrodžio, bū
tų netikslu.

Darbininkų spauda, lietuvių 
kalboje “Laisvė”, “Vilnis”, 
“Tiesa”, “Darbininkų žodis”; 
anglų — “Daily Worker”, 
“Working Woman

talistus: šalin žudikai! Neduo
sim savo vaikų, bet kartu su 
savo vaikais stojam prieš jus į 
kovą ir kovosim iki bus nu
versta jūsų tvarka, kurioj mūs,

Vis Motinos Kaltos!
darbininkei i mingai švenčia 20 metų sukak- vargšų, krauju milionus krau-

Džiaugsmu minint pa-: nat, o mus badu marinat;

“Kiekviena 
mokėti val-

įsakymas:

darbininkės, 
amato, 

daugiau 
savo priešą 

i kovą už ge- 
Reikia. svei- 

kovo jaučią 
pragyvenimui

tuves.
siryžusiai tarsime, jogei ALD. kovosim to, kol įsteigsim So- 
LD buvo ir bus mūsų švietėja 
kovoje prieš išnaudotojus pa
kolei mes šeimininkės ir dar
bininkės pilnai galėsime atsi
stoti prie valstybės vairo, pil
nai gyvenime įvykdyti mylimo 
mūsų mokytojo draugo Leninė 
obalsį.

Vinco Duktė.

Margaret Cowl (Undžie- 
nė), “Working Woman’’ 
redaktore ir darbo tarp 

moterų vedėja.

Vaikų Gynimas Tarps 
Žmonių ir Gyvūny
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

žmogus-motina turi auklėti sa
vo kūdikius per 17 metų, jiems 
duoną uždirbt, aprėdyt ir vis
kuo aprūpint, nes pats sūnus 
ar duktė dar nepajėgia apsi
rūpint. O kad ir galėtų jau 
padirbėti, tai darbo nėra.

Niekas nesirūpina darbinin
kų vaikais. Nekartą motina 
bėga naktimis dirbti palikus 
kūdikius lopšyje. Jos širdis 
dreba, jai rūpi, kaip vaikus 
ras? Ar neatsitiks kas su jais? 
Vienok priversta eit dirbti, nes 
negali žiūrėti į alkanus kūdi
kius. Pakol išaugina vaikus 
daugelis ir sveikatos netenka, 
bet ramina save: “Vaikai pa
augo, išvargai!; jie bus para
ma, tad dabar galėsiu pasilsė-

vietų Ameriką.
Dilgele.

Budavokim Apšvietos 
Organizaciją

Rugsėjo 20 dieną sukanka

kytos, viską žino, o jus nemo
ta, tai kaip gali geriau žino
ti?”

Antras patraukimas jaunuo
lių, tai prie bažnyčios. Jie su
sieina su katalikų vaikais ir 
draugauja, kartu išsikalba 
apie tikėjimą, bažnyčią ir tt. 
Tai rodos, kad traukte traukia 
juos eiti į bažnyčią. Jaunuoliai 
viens kitą pritraukia, na, o 

i bažnyčioj ir vėl girdi visokių

jau 20 metų, kaip Am. Lietu-i 
Ivių Darbininku Literatūros 
Draugija gyvuoja ir skleidžia 
apšvietą tarpe darbininkių-kų. 
Man dar būnant vos 17-kos me
tų, pasklido agitacija už su
tvėrimą ALDLD kuopų. Neat

siliko ir mūsų kolonija, susi
tvėrė ALDLD kuopa, tad ir aš 

'tapau jos nare, kur ir šiandien 
! tebesu. Man labai patiko ALD
LD ir jos leidžiamos knygos, 
kurias aš taipgi su dideliu no
ru skaičiau.

Darbininkės moterys turėtų 
1 stoti į ALDLD be jokio atidė
liojimo. Darbininkių pareiga 
I pačioms būti ALDLD narėmis 
i ir kalbinti kitas, kurios dar to
pi stovi nuo mūsų. Tad gauki
me kuodaugiau naujų narių į 
ALDLD apvaikščiodamos šį ju-

W A T E R B U RY, Conn.— 
Daug kartų jau buvo “Lais
vės” Moterų Skyriuje rašyta 
apie motinas, kad nemoka už
augint gerus vaikus, kurie bū
tų geri veikėjai darbininkų ju
dėjime.

Man atrodo, kad ne moti
nos kaltos, ale sistema kalta1 
kas liečia jaunuolius. Jaunuo-; 
liai pradeda lankyt mokyklas! 
ir pradeda jiem muilo burbu-1 
lą pūstoj akis apie^.visokį supu- neSąmOnių ir melų. Kunigai 

moka pritraukti jaunimą, viso- 
jiems pasilinksminimų

j vimą. Nesvarbu, kokias mo- i
kyklas eina, parapijines, ar i kįų jiems pasilinksminimų

Į kitokias, visose tą patį moki- j (juoda, su jais moka apsieiti, 
na* ' kad tik galėtų pritraukti ir pa-

Jaunuoliams iš mažens pra- ' laikyti nuo darbininkų judėji- 
deda pasakot apie “dievą,” 
“velnius” ir kitas baidykles. Ir
tie jaunuoliai labai įtiki “sese-? mas myli skaityti kapitalisti
ni” pasakoms. Motina jokiu 1 nę literatūrą. Keli jaunuoliai 
būdu negali pertikrint. Kol sustoję vieną laikraštį žiūri, o 
maži, tai dar nežino, ko klau-! darbininkišką literatūrą skai- 
syt: “seserų,” ar motinos. O tyti negali priprašyti. Tai kas 
kaip paauga, pradeda lankyt 
augštesnes mokyklas, tai tada 
jau motiną visai nelaiko už 
žinančią ir atsako, kad : “Tu, 
mama, nieko nežinai. ‘Seserys’ 
mums pasakoja, kad bolševi
kai blogi žmonės, skriaudikai” I sokius atsitikimus, ką tik kapi- 
ir tt. talistai daro prieš

, • kus, nieko neslepia.Viena karta mano mergai-; ’ . . , ., -v ” , , , ! nuoliams tas viskas baisu, lietė parėjus is mokyklos paša- . _, . , j u , i - nori ne girdėt, ne tik skaityt,kojo, kad “seserys” sake spy- b ’
ir kny- čill (prakalbą) apie Sovietų | Mano supratimu, nereikia

mo.
Mes pažiūrėkim, kaip jauni-

čia kaltas—motinos, ar supu
vus sistema ? Kapitalistinė li
teratūra slepia visą teisybę 
apie darbininkus, tik baikų 
prirašo. Darbininkiška litera
tūra pasako visą teisybę, vi-

darbinin-
O jau-

del ten jaunimas geras? Už kimo tai atliko. Tas įrodo, jog 
tai, kad ten visa tvarka gera, mūs draugės seka padėtį ir bi- 
Mokyklose mokina vaikučius Je Ja^u pasirengę mobilizaci- 
darbininkiško mokslo ir veiki- j?*’ džiuginantis r?

. . lieka palinkėti, kad ir ateityje
mo, tai dėlto ten jaunimas ge- kooperatyviai augintume ir 

__ gerintume savo skyrių, taipgi 
pačios augtume žinojime ir 
skaičiumi, įtraukiant daugiau 

i moterų į Amerikos Lietuvių 
. Darbininkų Literatūros Drau- 

vai“ giją ir visą revoliucinį judėji- 
kad ma#

I “Working Woman" Bazaras 
' Iki newyorkinio spaudos ba- 

turim zaro, kuriame ir “W. W.” tu-

ras ir motinos geros.
Kaimiečio Duktė.

Bet ar taip yra ? O, ne. Sū
nus suima piktoji audra-karas 
ir kitos kapitalistų žiaurios įs-Į 
taigos. Kur tik eisi, ten rasi į 
darbininkių motinų vaikus: 
čia kempės pilnos; ten strei
kuose ar demonstracijose jiem 

bei įvairi galvas daužo; kitur kitais pra- 
literatūra žadina prie mokslo, žūtingais būdais kapitalizmas
tiesos. Ypatingai dienraščiui juos naikina.
“Laisvei” ruošiantis minėti 25 
metų sukaktuves turiu nuo
širdžiai pareikšti, kad vien
dienraščio “Laisvės” straips
niais vaduojantis šį straipsnelį 
rašau.

Šiomis dienomis sveikiname' ne sau, bet jiems būtume iš- 
Amerikos Lietuvių Darbininkų auklėję vaikus. Gi kunigai 
Literatūros Draugiją jos 20 rėkia: “daugiau gimdykit ir 
metų sukaktuvių proga. ALD auklėkit”, kad iš to būt nauda 
LD išleistos knygos ir leid
žiamas žurnalas “šviesa” 
daug pakėlė lietuvių darbinin
kių, sykiu ir darbininkų žiny- 

branginu. 
kiekviena 

darbininkė 
raštų skai- 

kovos

Kapitalistai surengę karą 
nesiklausia tos vargšės moti- 
n o s, bet atplėšia sūnus 
nuo motinos širdies, išvaro ir 

. liepia skersti vieniem kitus už 
Į turčių reikalus, tarsi, kad mes

bą. Tuos raštus 
Taipgi tikiu, kad 
šeimininkė bei 
ALDLD narė arba
tytoja džiaugsis, jogei 
kardas, darbininkų spaudos

» B. E, Senkevičitjnė, 
mūsų spaudos bendradarbe ir veikėja.

Red. Žodis
Draugė K. D. teisingai 

brėžia, kad ne motinos ir 
kai, bet sistema kalta ir
ją reikia verst. Tačiaus jos 
vertime žymią vietą turės už-1 
imt jaunimas, tad nepaisant’ 
visų sunkenybių mes t------ ,
duot jaunimui klasinę apšvie-^’ės savo būdukę, liko tik trys 
tą ir ją pajėgsim duot tik or-' savaitės. Brooklynietės tam 
ganizuotai. Iš patyrimo žinom,! bazarui pažadėjo suaukauti 
kad pavienių motinų pastan- T>ent apie 20 bliuzių ir šiaip 
gos retai pasiekė tikslą ir jų daiktų. . Pranešama, kad kai 
padėtis skaudi be barimo. Ne kurios jau pagaminę^žadinius, 
joms taikomi nuolatiniai ragi
nimai, bet jais norima išbudin
ti iš miego tas, kurios nei ne
bando ką nors daryti. O tokių 
dar labai daug.

Valdančioji klasė turi orga
nizuotą galingą propagandos 
mašiną prirengimui mūs jau
nimo savo naudai. Mes irgi tik 
organizuotos propagandos pa
galba pajėgsim suorganizuoti 
savo jaunimą savo klasės rei
kalams 
mus ir 
dar ne 
stipriai.

Ką manote, draugės? Kokia 
turėtų būti organizuota propa
gandos mašina, kuri galėtų iš
gelbėti mums mūsų vaikus ir 
paaugantį jaunimą? Duoki
te praktiškų sumanymų, taip
gi rašykite savo patyrimus iš

kitos baigia. Iš už Brooklyno 
rubežių kol kas tik viena d. 
newhaveniete atsiuntė aukų.

S. Sasna.

ginti. Tai dėlto pas 
rašoma, nors anaiptol 

ganėtinai tankiai ir

Mums reikia skaityti darbi
ninkiškus laikraščius i * . _ _____
gas. Skaitydamos galėsim pa- Sąjunga, būk bolševikai badu, m°tinų kaltint, bet tą prakeik- 

i įa sistemą verst augštyn ko
jom, kad pranyktų nuo žemės 
paviršiaus, o jos vietoj įsteigti 
Sovietus. Sovietų Sąjungoj ir
gi tokios pačios motinos. Ko- darbo toje srityje.

čios savo Klasės reikalus žinot mariną milionus žmonių ir esą 
- ” J ” J baisūs skriaudikai. Aš ban

džiau perspėt ir įtikint, kad 
neteisybė, jie meluoja. Gavau 
atsakymą: “Kad ‘seserys’ sa
ko, tai tikra teisybė. Jos mo-

ir kitiems paaiškinti. O tas la
bai reikalinga, ypatingai dabar, 
kada prieš mus stovi baisi be
darbė ir išnaudojimas. Gi tQ 
baisaus išnaudojimo naštą mo
terys labiausia jaučia ant savo 
pečių.

Draugės, ateina karas. Paims’ 
mūsų sūnus į karą. Neorgani
zuotos nieko negalėsim padary
ti, nepajėgsim atsukti ginklus 
prieš savo priešus kapitalistus. 
Jie privers mūs sūnus mušti 
savo brolius, kitų šalių darbi
ninkus, o pasilikusias motinas 
gaminti ginklus savo sūnų žu
dymui. Tad nebelaukime, jau 
laikas organizuotis? Stokite pa
čios ir kvieskime kitas moteris 
į ALDLD. Meskim lauk iš savo 

Istubų priešdarbininkiškus lai
kraščius. Užsirašykim darbinin- 

jkų laikraščius, kaip tai “Lais- 
ivę” ir “Vilnį”. AT
I DLD išleistas 
praleisti laiką 
menkdarb'ių.

B. L. Šalinaitė, chorvedė, kom
pozitorė ir žymi veikėja meno 

srityje

motinos, 
kovoti už

kunigui ir ponui, o tau, motin, 
tik sunkus darbas ir ašaros per 
visą tavo gyvenimą.

Mes, darbininkes 
turime organizuotai 
savo vaikus. Mės ne
Įėjom, kad nužudyti, tad mes 
neduosim turčiams savo vaikų. 
Turtuoliai jau gana išgėrė mūs 
kraujo. Mūs vaikus žudo ka-J 
ro lauke ir iš to milionus pilnoj 
sau darė. Gi mus pačius ap-Į 
krovė mokesčiais, sykiu už
grobdami ir namus, ne tik vai
kus.
kani, ir vis kas kart 
giau spaudžia.

Mes turim mokyt 
kus kovot už savo
kad iškilus imperialistiniam 
karui jie atsuktų šautuvą ne į 
savo brolį kitos šalies darbi
ninką, bet į priešą kapitaliz-

Likom vieni, nuogi ir ai
dai- dau-

savo vai- 
reikalus,

Skaitykime AL- 
knygas, vietoj 
prie visokių 

S. Petkienė.

E. Kovaitė. Kanados VK 
sekretorė ir viena iš mūs 

augančią veikėją.

Bėgamais Reikalais

Šiandieninė Bedarbių Moterų Poezija
štai, prieš mus guli laiškas nuo 4 vaikų motinos. Pavadinsi

me ją Maryte. Ji rašo:
Gal manėt, kad entuziazmą praradau. Tai ne. Aš vis lai

kaus, tik turėjau pasiimt laiko iš vieneto, kad padidinti šei
myną. Pas mane dabar keturi vaikai ir vyriausiam dar nėra 
penkių metų.

Šiuomi rašau, kad paliuosuot mintį nuo karščio, kuris ją 
degina. Darbo, žemdirbystės, ir Namų Ekonomikos Koopera
tyvas New Jersey valstijoj siuntinėja po stubas moteris, ku
rios privalo mus, gyvenančias iš pašalpos šeirnipinkes-motinas, 
išmokinti, kaip planuoti valgius.

Taigi, aš sėdaus planuoti mūsų šeimynai keletą valgių atei
nančiai savaitei ir išėjo sekamos liūdnos pasėkos:

Del Moterų Susirinkimų tuvių darbininkių su ALDLD. 
ALDLD Panaudokime jį plačiausiai, 
laiškai, ka‘P galima.

sušaukti į Artinantis “Laisves” Vajui

Su 1 diena spalio (October) 
I prasidės dienraščio “Laisvės” 
'vajus ir tęsis iki 1 d. gruo- 
į džio (Dec). Visi seni ir nauji 
'skaitytojai, kurie užsirašys ar
ba atsinaujins “Laisvę” vajaus 

J metu, gaus dovanoms naują 
! originalę apysaką: “Martos 
• Vilkienės Divorsas”. Knygą 
ruošia d. Mikas Rasoda. Gi va- 
jininkams yra 10 dovanų pi
nigais nuo $35 iki $5. Tiki- 

Am. Liet. Darb. Literatūros ■ mes, kad tūlos mūs draugės 
Draugijos kuopos jau gavo Į atsižymės šiame vajuje, kaip 
ALDLD jubilėjinę brošiūrą jau yra padarę buvusiuose, ta- 
“Kelias į Šviesą”. Jos siunčia-! čiaus ypatingai svarbu, kad 
ma kiekvienai kuopai nariams kiekviena šio skyriaus skaity- 
ir tam tikras skaičius platini-' toja gautų bent po vieną nau- 
mui. Brošiūroje telpa raštai, 
nušviečianti ALDLD siekius ir 
atliktus darbus. Joje randa
si ALDLD knygų autorių, ver
tėjų, taipgi dabartinių ALDLD 
Centro viršininkų paveikslai. 
Įdomi pažiūrėti ir skaityti. Ge
ras įrankis supažindinimui lie-

I Minint ALDLD 2# 
Metines Sukaktuves

VALGIO PLANAVIMAS 
šešiosdešimt centą dienai penkiems 
Vos lemta mums pasilaikyt gyviems. 
Tačiau poniulė iš valstybės šios 
Sakė, kad planas ne sulyą mados.

Sakė, jog poniškai galiu gyvent, 
Tik man reikią tuojau atsigabent 
Popieros, paišelį j mokyklą, 
Kur ji parodys naują taisyklę:

Kaip gaut kas dieną tris gerus valgius, 
Bet kaip aš nedarau planus, skaičius, 
Ir spaudžiu žėdną centą, kiek galiu, 
Bet gaunas mėnesiui tik du valgiu.

Iš tų šešiosdešimt kelių centų dienai aš taipgi turiu pirktis
mą, kuris tą karą surengė;visą kitą, kas reikalinga, visas stubos ir asmeniškas reikmenis, 
kad jie kovotų prieš šitą su
puvusią tvarką.

Jeigu iškiltų imperialistinis 
karas, mes, . darbininkės mo- i 
tinos, rengsim demonstracijas 
ir vesim savo sūnus į gatves. 
Mes drąsiai sušuksim į kapi-

tad jau iš to matysit, kaip jaučiuos.
Taip aprokuoja savo bėdas jauna, kovinga motina. 'Kaip 

matome, badas ir skusdas nesulaiko jos nuo prigulėjimo ko
vos organizacijoj—Komunistų Partijoj, neigi nuo rašymo laik
raščiui. Jos raštas tilpo “Daily Workerio” moterų kampelyje, 
kuris vadinasi Namų Gyvenimas (Home Life).

> Alisa.

šį mėnesį visoms 
kuopoms išsiuntinėta 
kurtuose raginama 
moterų susirinkimus ir ab.elnaii 
stiprinti darbą tarp moterų. | 
Būtinai reikia skaityti ir svar
styti tuos laiškus, taipgi veikti 
pagal tos kolonijos išgalę. Jei Į 
kur negalima sušaukti moterų 
susirinkimo, ten galima gauti 
moterų narių į ALDLD arba ( 
bent aprūpint moteris literatū
ra. Praneškite, kas veikiama.

Jubilėjine Brošiūra

ją skaitytoją.
Skyriaus Reikalais

Draugėms nuoširdi padėka 
už gausų atsiliepimą del ALD 
LD jubilėjinio skyriaus ir kre
ditas už apsukrumą, kad bė
giu keturių dienų nuo atsišau-

M. K. Sukackienė, iš Worcester, Mass.,

Trumpai peržvelgus A. Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos istoriją prisimena 
draugijos milžiniški darbai, at
likti darbininkų tarpe. Daug 
gerų knygų ir brošiūrų išleista 
per 20 metų laikotarpį, kurios 
pasiekė lietuvius darbininkus 
ne tik Jungtinėse Valstijos, bet 
ir kitose šalyse. Daug darbinin
kų, skaitydami ALDLD išleis
tą literatūrą, turėjo progą pa
žint darbininkų klasės priešą, 
žiaurųjį kapitalizmą, kuris iš
naudodamas darbininkus spau
džia iš jų paskutinį lašą pra
kaito ir kraujo.

Bet kaipgi mes, brangios se
sutės, turim atsinešti link tos 
brangios organizacijos —ALD
LD— taip pat mūsų darbinin
kiškų dienraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies.” Jog tai mūsų geriau
si draugai, švietėjai, kurtė die
na iš dienos nurodo mums sun
kų, dvigubą mūsų išnaudojimą 
per bosus. Jie pasmerkia tą ne
lemtą moters pažeminimą, kurį 
per šimtmečius skelbia kunigai 
ir visokį tamsos apaštalai, būk 
moteris esanti žemesnis sutvė
rimas, tik iš Adomo šonkaulio 
išlaužta, neprotinga, tad turin
ti amžinai pasilikti tik vergau
ti ir kūdikius gimdyti, daugiau 
niekam netinkanti.

Taigi, brangios draugės, mi
nint ALDLD 20 metines su
kaktuves ir rengiantis “Lais
ves” 25 metų sukaktuvėms, tu
rim padvigubint mūsų veiklą. 
Turim pasiimt “Laisvės” ir 
“Vilnies” egzemplorių, taipgi 
ALDLD išleistų knygų ir 
“Šviesą”; sudaryt komitetus po 
dvi drauges ir eit į stubas mūsų 
sesučių darbininkių, kurios dar 
vis pasilieka po kunigų ir kito
kių išnaudotojų globa. Privalom 
joms aiškint karo ir fašizmo 
pavojų; nurodyt svarbą darbi
ninkiškų laikraščių ir knygų, 
taipgi prigulėjimo prie ALDL- 
D. Kalbinkim užsiprenumeruot 
“Laisvę”, “Vilnį” ar prisirašyt 
prie ALDLD. Pagelbėkim savo 
sesutėm atsipalaiduot nuo tam
sybės prietarų, o jos bus mums 
už tai dėkingos, kaip ir mes 
dėkingos tiem draugam, kurie 
mums padėjo. Marijona.

4
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I LAISVfi Puslapis Penktas

.ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro pamokos ir susirin

kimas įvyks penktadien}, 20 d. rug
sėjo, 8 vai. vakare, LDP Kliube, 408 
Court St. Visi choristai ir garbės na
riai malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyt. Ne
pamirškite ir naujų narių atsivest.

P. Poškus.
(221-222)

Darbininkų Delegacija Kauno Sunkiųjų Darbų 
Kalėjime ir 9-to Forto Urvuose

Klaus Neukrantz
Barikados Berlyne
...... Iš Anglų Kalbos Verte V. Licnius. .. —............— 

i —Šis laiškas buvo pasiųstas per A.D.
' G.B. (Vokietijos Darbo Unijos Tarybą) 
i visoms kuopoms socialdemokratinių pa- 

žvalgų. Ten sakoma: “Komunistinė 
spauda, ypatingai Rote Fahne pastaruo
ju laiku bando pasidaryti kapitalo iš 
dirbtuvių tarybų rinkimų, ir jie didžiuo
jasi savo laimėjimais, ypatingai didžio
siose dirbtuvėse. S.D.P. spauda atsikrei
pė į mus su prašymu suteikti, su unijų 
pagelba, tinkamos medžiagos (keletas 
darbininkų ironiškai nusijuokė) kurią 
jie gali panaudoti prieš komunistų spau
da.” ' L.

Jis padėjo laišką ant stalo ir pažvelgė 
į viršų.

—Niekšai,—neiškentęs sušuko Kurtas. 
—Prakeiktos kiaulės, išdavikai.
—Tik pagalvok—kiaulės! Štai delei 

ko mes aukojame.
—Ir jie dar kelia riksmą, kad komunis

tai nori suskaldyti eilinius narius.
Ėmė nemažai laiko iki kalbėtojo balsas 

vėl buvo girdimas.
—Draugai, tai tokios šiandien yra 

“Laisvos Darbo Unijos.”
—Mes neprivalome mokėti nei vieno 

pfenigo tiems šeškams,—šūktelėjo mote
ris su šaliku.

—Ne, draugai, tas nėra gerai,—kalbė
tojas atsakė.

—Iš to pasėka būtų ta, kad jie tuomet 
galėtų daryti ką tik nori su mūsų pini
gais be jokio sutrukdymo.

—Klausykite, klausykite!
—Ar jūs norite stačiai apleisti milio- 

nus dirbančių draugų, kurie dar iki šiol 
nepermatė priešdarbininkišką rolę darbo 
unijų vadų; ir palikti juos malonei tiems 
niekšams? Ne, kaip tik priešingai! Da
bar, kaip niekuomet, prieš Gegužės pir
mą mes privalome iš visų pajėgų mestis 
darban, išaiškinti mūsų S.D.P. ir neorga
nizuotiem darbininkams, kuopų susirin
kimuose, dirbtuvėse, gatvėse, gatveka- 
riuose ir darbavietėse, kaip ištikrųjų yra 
ir kodėl tos pačios Berlyno Darbo Uni-- 
jos turi nachališkos drąsos išleisti mani
festą Gegužės pirmai, kuriame drįsta ra
šyti, kad “Neatsakomingos partijos šau
kia į demonstracijas. Nei vienas unijis- 
tas nedalyvaus tose demonstracijose...”

—Teks jiem matyti. Mes jiem parody
sime !

Šaltumas, kuris viešpatavo pradžioj 
mitingo, visai dingo. Žmonės įsikarščia
vo. Nekurie iš publikos tarpe savęs kar
štai debatavo. Prie durų susigrupavo 
būrys ir vedė diskusijas, visai pamiršo 
apie kalbėtoją.—Hermanas energingai 
šaukė prie tvarkos.

(Daugiau bus)

it

(Tąsa)
—Po karo Pirmosios Gegužės apvaikš- 

čiojimai tapo priimti už tikrovę. Ar dar
bininkai ėjo prie praradimo to prie Res
publikos, ką jie iškovojo iš kaizerio? Ir 

. kas ištikrųjų atsitiko? Socialdemokratų 
Partija patapo svarbi dalis valstybinės 
mašinos ir kapitalistinės respublikos. 
Kaip pradžioj politinių perversmų S.D.P. 

^su Noske ir Juodąją Reichswehr darbi- 
ninku sukilimą krauju paskandino, ta 
pati S.D.P., rekonstrukcijos periode Vo
kietijos pramonės paėmė policijos dar
bą triuškinime darbininkų masių, kadan
gi vien tik jų lėšomis stabilizacija darb
davių pozicijos tebuvo galima. Jei mes 
peržvelgsime abelną prieškarinį išsivys
tymą, net S.D.P. darbininkas bus pri
verstas pripažinti, kad be išimties kiek
viename kritiškame momente kapitalis
tai visuomet pavedė S.D.P. atsteigti 
‘Įstatymus ir Tvarką/ ir atimti iš darbi
ninkų nekuriuos svarbius ekonominius ir 
socialius laimėjimus, kiek buvo iškovo
ta. Mes privalome tik prisiminti Eberto 
įstatymą, kuris veik panaikino aštuonių 
valandų darbo dieną. Ebertas padarė 
daugiau gero Vokietijos kapitalistams, 
.^egu prieškarinis imperatorius. Jis iš
gelbėjo jų viešpatavimą! Ir pagaliaus— 
jie išrinko Hindenburgą!

—Laike pastarųjų kelių metų Darbo 
Unijos patapo didelės masinės organiza
cijos po absoliučia vadovybe reformisti- 
niai socialdemokratinės biurokratijos. 
Darbo Unijos buvo S.D.P. įrankis, ku
ri pripažindama valdžią viduje kapitalis
tinės republikos, tuo pačiu kartu paėmė 
atsakomybę tęsimo kapitalizmo gyvavi
mo. Vadai aršiausių priešų darbininkų i 
klasės! Kapitalizmas, kaip ir buvo, da- i 
vė leidimą S.D.P. apleisti tarnų kamba- ! 
rius ir įeiti į valdžios rūmus, kur jie sė
di šiandieną, iki kapitalistai pamatys, 
kad jau laikas pribrendo pasiųsti juos 
atgal, idant naudojus S.D.P. vadų klas- 

> tingą opoziciją kaipo geriausią užtikrini- 
' i?g.ą pravedimui kapitalo diktatūros. S.
D.P. niekuomet negalės vėl patapti dar
bininkų partija, nes jos vadai ir dau
giau kaip trečdalis narių tapo prirakinti 
prie kapitalistinės draugijos pavidale rie
bių algų ir vietų valdžios administracijoj. 
Jie yra priversti per pamatą jų sąlygų 
vesti bosų, badavimo ir algų kapojimo 
politiką. Yra ai^ku, kaip svarbi yra ro
lė reformistinių darbo unijų šiame klau
sime. Aš čia turiu begėdišką dokumen
tą tokiame kooperavime tarpe S.D.P. ir 
D.U. vadų darbininkus.

Jis paėmė mašinėle atspausdintą laiš
ką nuo stalo ir iškėlęs laikė, kad darbi
ninkai matytų.

t

B i rūta Ramoškaitė iŠ Hartford, 
Connecticut

VALGIU GAIVU 
| NIMAS

kvortė pieno ; 2.—dvi
čia paduotų žalių ar I 1 _ V • II

Pyčių Marmaliadas
Marmaliadas gali būti iš bile ropių, arbūzų; 4. 

kokių išvirintų vaisių su cuk- Ja mčsos arba 
rum. Gali daryt iš vienokių kiaušinių; 5.— _

suj (Tąsa iš 2-ro pusi.)
2 i

nusistebėjimu, kad tie be- 
konai-kiaulės turėjo šimtą 

j kartų geresnius kambarius 
!su daugiaus oro, kaip kali
niai Kauno Sunkių Darbų 
Kalėjime. O ką jau besaky

ki apie 9-to Forto urvus, 
palyginus su tuo tvartu.
Smagi žinia Teisingumo 

Ministerijoj
Iš 9-to Forto p. teisingu

mo ministeris mus parsive- 
! žė į savo raštinę. Čion jam ,
1 įėjus, pagelbininkai tuoj j se įkalintų politinių prasi- 
pranešė, kad yra iš Panevė- jžengėlių. Šiandieną “laisvoj” 

;žio s. d. kalėjimo telefonas Lietuvoje kiekvienas žmo- 
!p. ministeriui. Klausome.! £us> vyras ar moteris, yra 
Ogi nudžiugome išgirdę, skaitomas didžiausiu prasi- 

Ikad tikrina tuos 6 drau-1 žengėlių, kuris išdrįsta 
Igus, kurie buvo iškeisti su' priešintis “savųjų” krauna- 
Sovietų Sąjunga ant Lietu- mai naštai-jungui. 
vos piliečių.

Ponas ministeris mums 
aiškino, koks jis geras del 
kalinių, kaip prieš jį visi ly
gūs ir kaip jis stengiasi pa
daryti atliekančius bausmę 
gerais piliečiais. Pasakė, 
kad Raseiniuose statoma 
jauniems komunistams ka
lėjimas.

—Kam tik jauniems ko
munistams? — klausėme. -

—Matote, ponai, Lietuvos 
valdžia nenori, kad iš jaunų 
komunistų pasidarytų kri
minalistai. Todėl, ateityje 
jie bus skiriami nuo krimi
nalistų.

BABE
viso

Mes jį perkirtome 
klausimu:

—Kiek dabar yra 
Lietuvoj kalinių?

—Arti puspenkto tūks
tančio: vyrų 3,697, moterų 
662: viso 4,359. Žiemą būna 
daugiau.”

—Kiek antifašistinių-po- 
litinių kalinių?

—Apie 500. Vyrų 424, mo-
J 1

Prie caro nebuvo mūsų 
tėvynėj tiek kalėjimų ir juo-

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 22 d. rugsėjo, 1 vai. po 
pietų, 62 Lafayette St. Visi nariai 
malonėkite skaitlingai dalyvaut, nes 
turim 
styt.

daug svarbių dalykų apsvar-

(221-222)

DETROIT, MICH.
Komunistų Partijos lietuvių sekcija 

rengia smagų vakarėlį žieminio se
zono atidarymui. Parengimas įvyks 
nedėlioj, 22 d. rugsėjo, 7:30 vai. vak. 
Draugijų svetainėje, 4097 Porter St. 
Laisvės ir Aido chorai naujomis dai
nomis išpildys programą, bus gera 
orkestrą šokiams, ir kitų pamargini- 
mų. Įžanga tik 15 centų. Pelnas ski
riamas Daily Workerio naudai.

Komisija.
(221-222)

CLEVELAND, OHIO
Bendras ALDLD ir visų trijų kuo- 

, 21 d. 
ypatingai ūkininkų, ' ™gsėjo, Mičiutos darže prie Green 

I Rč. Piknikas prasidės 4 vai. po pievai gO įų jr tęSįs jki vėlumos. Šokiams grieš 
SaVUjų” SUtik- gera orkestrą, taipgi bus skanių val

gių ir gėrimų, šiame piknike bus pa
minėjimas 20 metų sukaktuvės AL

Paskutinių dienų isstoji- j pų piknikas įvyks subarto j, 
mas, 
prieš nepakeliamą 
naštą, buvo “ 
tas ginklu ir kraujuose pa
skandintas. šimtais pasi- DLD kuopos. Dabar eina vajus ga- 
daugino Lietuvos kalėjimų ynnuijiaujų narių, metinė mokestis 
“gyventojų” skaičius. Prie 
fašistų režimo Lietuva pa-j 
tapo ištisu kalėjimu.

Kova prieš fašizmą ir

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

karą yra vyriausias dienos prie šios darbininkiškos organizacijos 
klausimas. Parama Lietu- 
Vos kovotojams dabar yra 
reikalinga labiau, kaip nie
kados.

Ištieskime ranką jiems!
J. Mažeika.

ir bendrai dirbt su visais darbinin
kais.

Bendras Komitetas.
(220-221)

- Cleveland, Ohio
7 Apskričio 
d. rugsėjo

RUTH

PASAKO, KAIP PIENAS DUO
DA ŽMOGUI MIKLUMĄ

Draugė Biruta yra viena iš 
mūs pažymėtinų jaunų meni
ninkių. Jinai yra žymi daini
ninkė ir chorvedė, auganti me
no srityje. Kita jos svarbiųjų 
ypatybių, kaipo menininkės, 
yra ta, kad ji augdama meno 
srityje, sykiu kopia augštyn ir 
politikoje. Ji veikia organiza
cijose, rašo spaudai. Pereitą 
vasarą buvo delegate Visuoti
nam Liet. Darb. Suvažiavime, 
Clevelande ir Jaunimo Kon
grese, Detroite.

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 

metų sukaktuvių mi-

pasekmes. O dabar vasa- 
sezoną baigiant, rengiame 
vieną išvažiavimą, kuris 
šeštadienį, rugsėjo 21 d. 
dd. Mičiutus—prie Green 

Kad šis išvažiavimas,

“oro”; buvo’audros, kurios no
rėjo mus išblaškyti, buvo ir 
mūsų pačių tarpe nesusiprati
mų bei ginčų. Vieni iš mūsų 
pasitrankėm ir vėl sugrįžom, 
kiti gi pasitraukė ir nuskriau
dė organizaciją, nusinešdami j 
iždus ir kitokiais būdais sten-į 
gėsi mūsų darba pakrikdyti, | mas įvyks ketvirtadienį, 19 d. rug- 
bet mes pergyvenome visas 
audras, pergalėjome kliūtis,1
užgydėme žaizdas ir išlaikėm ; paminėt 20 metų sukaktuvės ALDLD 
aukštai iškėlę lietuvių darbi- 1 _ ,; . . .

, v . VCS f lx VU.J4 gavimui jlkavcjv* onaiij-
llinkiškos kultūros ir apsvie- tojų. Taipgi abelnai apsvarstyt žie- 
tos žibintuvą. Šiandiena mū-' minio sezono veikimą šios kuopos, 
su draugija turi savo kuopų iy i Ta(į .4visi nariai dalyvaukite ir atsi- 
narių visur, kur tik gyvena lie-1 gas • —
tuvių. Mes galime su pasidi
džiavimu bile kam pareikšti, 
kad mūsų draugija savo na
riams visuomet “ką pažadėjo, 
tą ištesėjo.” Be to, dar prisidė-

ir “Laisvės” 25 
nė j imą.

Visos kuopos 
gatus

privalo išrinkti dele- 
šioje konferencijoje.dalyvaut

Apskr. Sekr., D. Lukiene.
(220-222)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. ekstra susirinki-

šimtus sykių Babe Ruth iš
gelbėjo savo tymo lošį tik 
per nago juodimą, drožda
mas į bolę ir parbėgdamas 
vėl į savo vietą lošime— 
“namo,” ir tuo būdu jis su
mušimą pakeitė į laimėjimą.

Bet tegul pats Babe Ruth 
jums apie tai pasako. O jis 
sako: “Įtemptame lošyje, 
kada tu ateini į savo pozici
ją ir viskas priklauso nuo 
tavęs, labai sunku išvengti 
susierzinimo. Ta sekundos 
dalis, kur prisieina nutemyti 
bolę ir drožti į ją, reikalau
ja šaltų nervų ir greito, tik
ro raumenų veikimo. Čia tai 
ir yra didelė priežastis, ko
dėl žmogui reikia pieno. Pie
nas yra vienas iš puikiausių 
gamtinių daiktų pasaulyj, 
nes jis padeda suvaldyt 
žmogui savo nervus, raume
nis ir smegenis, kad jie taip 
tikrai veiktų, kaip šautuvo 
gaidukas.”

Ir mokslas patvirtina vis
ką, ką Babe Ruth sako apie 
pieną. Tai yra vienas iš 
puikiausių, natūralių ner
vams valgių. Jis yra beveik 
lygiai tokios pat sudėties, 
kaip pajėgos elementai, ku
rie randasi jūsų kraujyje, 
smegenyse ir raumenyse. 
Pienas pagelbės greičiau 
mąstyti ir sparčiai veikti. 
Atminkite, jog pienas taipgi 
šarmiškai-alkaliniai veikia.
Reikalaukite Veltui Knygu
tės—“Milk-the Alkalizer.”

Rašykite The 
Bureau of Milk • 
Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK
I sėjo, 341 W. Market St. šis ekstra ' 
I susirinkimas yra šaukiamas del iš- 

, ! dirbimo planų, kaip sėkmingiausiai

kuopos ir 25 metų paminėjimą “Lais
vės”, ir vajų gavimui naujų skaity-

va prieš karą ir fašizmą ir kiti svar- . 
būs 
gai

reikalai. Kviečiam visus skaitlin- 
dalyVaut.

Komisija.
(221-222)

prasidės 7:30 vai. vak.
Sekr., Klevinskas.

(220-221)

Prasidedant dvidešimties me
tų sukaktuvių A.L.D.L.D. vajui, 
mūsų miesto visos; trys kuopos 

į irgi pradėjo, labiau susiburti 
1 krūvon del bendro veikimo. Tie
sa, dar tik 'pradedam su šiaip 
parengimais, bet kadangi pra- 

j džia parodė, kad ir parengimai 
I bendrai rengiant būna pasek- 
i mingesn'i, tai ateityje bus gali
ma ir platesne papėde visiems 
bendrai veikti.

štai vidurvasarį’ turėjome 
bendrą pikniką, kuris davė ge
ras 
rinį 
dar 
bus 
pas
Road.
kaip ir pereitas piknikas, bus 
smagus pasilinksminimo atžvil
giu, tai kalbos negali būti, nes 
jeigu oras ir būtų šaltokas, tai 

ls Mičiutų stuba gana erdvinga,
geltonų galėsime stuboj šokti ir kito- 

. daržovių, salotų, tomaičių, špi- 1 kių žaidimų turėti. Bet šis iš- 
nakų, asparagų, begalvių kopus- j važiavimas ne vien tik bus kai
tų, žirnių, ankštyse pupelių, 
kopūstų, žalių pipirų, morkų.;
3.—viena iš baltų daržovių, bul- važiavimu pradėsime ir mūsų 

|vių, kukurūzų, Įima pupelių, ' organizacijos 20 metų gyvavi
mo sukaktuves—jubilėjų.

Mūsų draugija 
veik išimtinai iš darbininkų. 
Joje priklauso lietuvių darbi- iv jos atliktais darbais ir gauti 
ninku įvairiausių pažvalgų, 
kaip politinių, taip ir tikėji- 
miškų. Mes pergyvenom per 
tuos pora dešimtmečių visokio

Įima
.—viena porci- 
žuvies, sūrio, 

—porų kartų po 
ar maišytų vaisių, vistiek gerai. Por3 -kenuotų ar šviežių vai- 

Aštuoni svarai pyčių (persi-is^> 6.—čielo grūdo duona ir
valgiai pusryčiams. Duona čie- 
lų kviečių arba juoda, vadina
ma pumpernickel. Pusryčiams 
wheatena, shredded wheat, avi
žine košė.

Prie valgių ir tarp valgių

kų), 8 svarai cukraus.
Numazgok gerai šiltu van

deniu pyčias ir gali nušluostyti. 
Tada, perpjovus, išimk bran
duolius ir supjaustyk į smul
kius šmotelius. Pridėk cukrų, 
kaisk ant nekarštos ugnies ir įvalias vandens, mažiausia bent 
virink apie valandą ir pusę, 5 stiklus į dieną. Svarbu suval- 
tankiai maišant, kad neprisvil-Į gyt bent vieną daržovių ar vai
tu. Gali pridėt kelių citrinų ,sįų salotą kas’ dieną. Saldainiai 
sultis del geresnio skonio. Da
bar supilk į stiklus ir uždaryk.

E. E.—Johnson City, N. Y.
Balansuotas Maistas

“Daily Worker” Medikalė 
Taryba atsakydama į klausimą, 
kokį maistą vartoti, paduoda nuo trynio, 
sąrašą įvairių maisto produktų, žiupsnelį druskos 
kurie reikalingi balansuotai die- bus kietas, pamaži pridedant 1 
tai kas dieną, štai Tarybos pa
tarimas :

Gerai balansuotoj dietoj turi flavoring 
rastis kasdien sekami produk- trynį.

įvažiavimas ne vien tik bus kai
po pasilinksminimas bei “Viner 
Rost”. Mes taipgi su šiuo iš-

nereikalingi, bet sveikiems žmo- 
niems po biskį vartojant ne
kenkia.
Pieno Gėrimas—“Linksmas 

Farmerys”
Atskirk kiaušinio 

Pridėk į 
ir

baltymą 
baltymą 
plak iki

šaukštą “powdered” cukraus, 
ketvirtadalį šaukštuko “maple 

ir gerai suplaktą
_____  _____ ____ Dadėk puoduką pieno.1 

tai (suaugusiom): 1. — pus-Į Paduok atšaldytuose stikluose.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 21 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
jo didele dalimi ir prie abel- vakare, Draugijų svetainėje, 4097 
nos lietuvių tautos kultuios na. dalyvaukite, nes prasidėjus žie- 
pakelimo. Taipgi, būdama dar- i miniam sezonui turim daug svarbių 
bininkų organizacija, davė at-1 reikalų apsvarstyti. Atsiveskite ir 

naujų narių prirašyt.
Sekr., M. Ginaiticnė.

(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)

sakymą į kiekvieną iškilusį 
darbininkų klausimą, kaip raš
tais, taip ir gyvu žodžiu.

Turėdami tą visą mintyje, 
mes per šį jubilėjinį vajų tu
rime stengtis supažindinti

SO. BOSTON, MASS.

susideda 'kiekvieną lietuvį darbininką 
su mūsų draugija, jos tikslais

S. Petkiene, Iš Great 
Neck, N. Y.

juos nariais į mūsų bile kurią 
kuopą. Kviesdami juos į mūsų 
parengimus, kvieskime sykiu ir 
stoti į organizaciją.

K. R.

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, 
7:30 vai. vakare, Lyric svetainėje, 
kampas Park ir Broad St. Kviečiame 
visus lietuvius skaitlingai dalyvaut ir 
išgirst ką šis draugas turi mums 

, pasakyt apie lictuvos darbininkus.
Komisija.

(220-221)

“Laisvę” pavieniais numeriais gali
ma nusipirkti Išminties ofise, 315 E. 
St., So. Boston, Mass. Ofisai/ atdaras. . 
iki 9 vai. vakaro kiekvieną dieną, iš
skiriant nedėldienius.

(217-222) -

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WILKES BARRE, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

konferencija įvyks nedėlioj, 22 d. . 
rugsėjo, 2 vai. po pietų, Darbininkų j 
Centre, čia bus plačiai apkalbama ko- j

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

prakalbas drg. J. Mažeikai, 20 d. 
rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 205 Majn . 
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)

MONTELLO, MASS.
Svarbus pranešimas vietiniams ir 

apielinkės lietuviams. Yra šaukiama 
svarbi konferencija, nedėlioj, 22 d. 

. rugsėjo, Liet. Taut. Name/ 10 vai. 
ryto. Konferencijos tikslas yra išpla
navimas Daily Worker vajaus.

Komisija.
(221-222)

BINGHAMTON, N. Y.
Aušros Choras rengia smagų iš

važiavimų nedėlioj, 22 d. rugsėjo, ant 
Stroliaus ūkės, pradžia pikniko 10 
vai. ryto. Turėsim silkių, bulvių, ska
nių gėrimų ir kitų užkandžių. Taipgi 
turėsim gerą orkestrą šokiams. Kvie- 

| čiam visus dalyvaut ir linksmai lai- 
į ką praleist ant tyro oro.
I Komisija.

(221-222)

r

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

ai
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Puslapis šeštas Trečiadien., Rugs. 18, 1935

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Iš Brooklyno ir Apielinkės Lietuvių Veikimo 

Komiteto Susirinkimo
Browderis Sugrįžo iš Sovietų NEPRALEISKIT ŠIŲ

Išrinkti trys delegatai j se-Pirmas susirinkimas konfe
rencijos išrinktų delegatų ir karnas vietas: į Am. Lygą Ko- 
atstovų iš kolonijų įvyko per- : vai Prieš Karą ir Fašizmą— 
eitą sekmadienį. Ne visi atsto-* A. Mureika; į Tarptautinį 
vai dalyvavo susirinkime, 6 ne- Dar bininkų. Apsigynimą—A. 
atsilankė. Tai peiktinas daly- Balčiūnas, ir į Bedarbių Tary- 
kas, kad jūs, draugai, jau net bą, laikinai, A. Mureika. Mū- 
iš pradžių taip darote. Buvot sų atstovai dalyvaus tų orga- 
klausta visų, ar geras laikas' nizacijų tarptautiniuose Veiki- 
bus sekmadienio ryto 10 vai.' mo Komitetuose ir suriš mūsų 
Visi sutikote. Draugai, ateity-veikimą su jų. Kiti darbai pa- 
je turi atlikt savo pareigą, nes, likti išrinktai valdybai, 
kritikuosime be pasigailėjimo, j Komiteto susirinkimai bus 
kurie nedalyvaus. j laikomi reguliariai kiėkvieno

Susirinkimas ėjo savo parei- mėnesio trečią sekmadienį, 1 
gas. Išrinkti Veikiančio Komi
teto viršininkai: pirmininku— 
N. Pakalniškis, susirašinėjimų 
sekretorium—G. Kuraitis ir 
pagelbininkas A. Mureika, fi
nansų sekretorium—S. Bruso- 
kas, iždininku—K. Levanas.

Plačiai kalbėta veikimo pla
nai. Pirmiausia kolonijų drau
gai darbuosis sužinoti draugi
jų susirinkimų vietas bei jų se
kretorių antrašus ir stengsis 
suorganizuoti iš draugysčių at
stovų vietinius Veikimo Komi-j 
tetus. Brooklyno ir Apielinkės 
Liet. Veikimo Komitetas bus 
kaipo centras. Kolonijose su- 
rganizuoti Veik. Komitetai tu
rės atstovus brooklyniškiame.

Antradienį laivu He de 
France sugrįžo Jungtinių Val
stijų Komunistų Partijos gene
ral is sekretorius, d. Ęarl 
Browder, kuris dalyvavo Ko
munistų Internacionalo Sep-

vai. po pietų. Reikalui esant 
bus šaukiami tankiau.

Greitoj ateityje rengsimės 
prie masihio susirinkimo ar 
diskusijų. Tas bus atlikta, kaip 
greitai susižinosime su kitų 
sriovių darbininkais ir surasi
me vietą.

Nutarta rengti didelę pra
mogą su sudėtine programa— 
veikaluku ir koncertu, kvie
čiant visus lietuvių chorus 
Brooklyne ir iš apielinkės. Ma
žas parengimėlis bus kitą mė
nesį, “Laisvės” svetainėj, po - 
Veikiančio Komiteto susirinki- į Wortis, distrikto darbo unijų

EARL BROWDER

tintam Kongrese, Maskvoj. Jo 
pasitikimo komitete dalyvavo 
Clarence Hathaway, “Daily 
Worker” redaktorius; Hays 
Jones, kovingas jūrininkų va
das; Steve Kingston, K. 
Sekcijos organizatorius;

P. 16
Rose

DISKUSIJŲ
Rytoj vakare, rugsėjo 19 d., 

visi traukite į nepaprastai svar
bias diskusijas, “Laisvės” sve-

Pirmadienį prisidėjo prie 
streiko dar 100 WPA darbi
ninku, dirbusių statyme tilto 
skersai Harlem upę. Jie parei
kalavo tuojau išmokėti užvilk
tas algas, kurių negavę jau 
per 4 ir 5 savaites. Streikavo 
vadai sako, kad tūli darbinin
kai jau tapo išmesti iš namų 
už neužsimokėjimą rendų, o^ 
daugelis turi išmetimo notas. 
Streikieriai pasiuntė delegaci-. 
ją pas Johnsoną.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKA1

RaxapxixkiJxu wxMzxnxra

mo.
Komiteto Sekretorius,

G. Kuraitis.

John
Ly-

Iš Prieškarinės Konferencijos
Amerikos Lygos Kovai Prieš; vimą jūrininkų unijos narių, 

Karą ir Fašizmą konferencijai kankinamų k o n c en tracijose 
įvyko 8 rugsėjo, New Yorke. į 
Draugas Harry Maurer išda
vė platų raportą iš darbininkų 
kovos prieš fašizmą. Kur tik 
buvo rodomi fašistiniai ju- 
džiai, visur pastatėme., pįkje- 
tūs. Prie fašistinio Italijos1 
konsulato išpikietuota 72 va
landas. Pikietai yra pasirengę 
eiti savo pareigas ir ant to-Į 
liaus. Areštų per tą, laiką buvo 
30—prie judžių areštuota 21 
prie Italijos konsulato 9.

Draugas Solvin raportavo iš 
darbo unijų veikimo, specia
liai paminėdamas jauną juri
ninkų uniją, kuri tik 1921 m. 
pradėjo organizuotis, o jau 
daug nuveikė darbininkų ju->- 
dėjimui, o ypatingai pasitarna
vo pereitam San Francisco 
streike.

Jis taip pat pranešė, kad su 
pirma diena spalio Longshor- 
men’s ir Teamsters unijos 
skelbia streiką, o vėliau prisi
dės ir jūrininkų unija. Tad 
visi transporto darbininkai 
unijistai, ar neunijistai turi 
prisidėti, neskiriant ir dirbtu
vių darbininkų, išeinant įgene- 
ralį streiką. Tai bus kova prieš 
karą ir fašizmą; už paliuosa-

nazių Vokietijoj; už unijines 
algas ir trumpesnes darbo va
landas; už Nedarbo, Senatvės 
ir Socialės Apdraudos Bilių 
HR 2827.

Trumpos Žinutės Notary Public Tel STagg 2-5043

Nepažįstamas, apie 30 metu,

tainėje. Bus diskusuojama tokie 
klausimai, kaip bendras fron- ' 
tas, veikimas prieš karą ir fa- j 
šizmą, už Lietuvos laisvę, dar- ' 
bininkų ėjimas išvien tais ir vyras*tapo nušautas ant That-
kitais opiais reikalais, nežiūrint ford Ave., tarp Riverdale ir 
jokių religinių bei politinių Newport St., BroWnsvillej. 
skirtumų. [ 

Bet ar tatai galimas dalykas?
Todėl visi, socialistai, tauti

ninkai, katalikai, sklokininkai 
ir komunistiniai darbininkai, 
sueikite į diskusijas ir sykiu 
gvildenkite tokius klausimus, 
kuriuos iškėlė Komunistų Inter
nacionalo paskutinis kongresas.

Diskusijom įžangą padarys 
drg. A. Bimba, “Laisves” re
daktorius. Paskui kiekvienas at
silankęs galės laisvai išreikšti 
savo nuomonę. Balsas bus duo
damas visiems lygus.

Diskusijų pradžia 7:30 
vakare. Įžanga veltui.

Visus kviečia
Lietuvių Komunistų Frakcija.

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

vai. |

department© viršininkė;
Little, Jaunų Komunistų 
gos distrikto organizatorius; 
Motina Bloor, žymi komunistė 
kovotoja ir kiti.

Astor Projekte Dar Nedirba

MŪSŲ SUSIRINKIMAI
IR PARENGIMAI

TDA 17 Kuopos Nariams

Konferencijoj buvo nurody
ta, kad Amerikos amunicijos 
fabrikų magnatai Siuntinėja 

[naujausio išradimo brolžudin- vakaro, 
i gus ginklus Italijai, Japonijai 
ir į kitas dalis svieto. Artinan- 

’itis pasauliniam karui, fabri-
J kantai traukia didžiausius pei
lius į savo kišenius iš pardavi
mo amunicijos. Vandens kelių 
transporto darbininkai tą ge
rai žino, nes mato savo aki
mis, kur ir ką transportuoja.

i Mūsų visų pareiga yra kaip 
' nors užkirsti kelią ir neprileisti
I prie tos baisios skerdynės, kuri 
bile minutą gali iškilti. Todėl 
yra šaukiamas streikas, tad vi
si dalyvaukite tose kovose, nes 
kitos išeities nebeliko.

Čion taipgi buvo pranešta, 
kad 10 Wall Street baltakal- 
nierių darbininkų išmesta iš 
darbo už organizavimąsi į uni
ją.

T a r p 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.

, “Laisvės” svetainėj,. 
419 Lorimer St., Brooklyne. , 

Drauerai-gės nariai, malonė
kite būtinai visi atsilankvti ir 
naujų draugų atsivesti į šį taip 
svarbų susirinkimą. Draugai, 
dabar oras pradeda atvėst po

(Pabaiga bus rytoj)

IRT Šnipų Vėliausia Šunybė

John S. Shubert, 28 metų, 
ridgewoodietis, prarado gy
vastį, bandydamas sulaikyti 
pervažiavusį kitą žmogų au
tomobilistą. Jis užšoko ant 
automobiliaus palaipos ir taip 
važiavo iki 56th. St., Maspethe, 
kol jį pritrėškė prie stulpo. 
Harry 'Garney, automobilio 
draiveris suimtas.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas 

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

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

Pereitą penktadienį sustrei- m 
kavusieji WPA Astor projekto g ____

; darbininkai laikosi solidariai ir | 
nežiūrint WPA viršininkų pas- | 
tangų sulaužyt strėiką darbą 
nepavyko pradėti. Darbo uni
jos ir bedarbių organizacijos 
stiprina savo veiklą, kad pri
vesti streiką prie laimėjimo., 

Demonstracijos prieš WPA 
verginių algų skalę High- 
bridge Park projekte, 174th 
St. ir Amsterdam Ave., sėk
mėje areštuota apie 70 de
monstrantų. Visi kaltinami 
“netvarkiame elgesyje,” o ta 

j “netvarka” buvo tame, kad 
1 protestavo prieš naudojimą 
unijistų WPA algomis, po 
$93.50 mėnesiui, kuomet uni
jinės algos yra daug augštes- 
nės.

patogus laikas mums pradėtu 
daugiau veikti. O reikalu be< 
galo svarbiu yra. Tad, drau
gai, be atidėliojimo ir laukimo, 
kad kiti už mumis nuveiks, 
griebkimės už darbo ir vei
kim, 
kios

tuomet ir pasekmės šio- 
tokios bus.

Kp. Org., G. W.

Ar Jau Turite Tikietą?

660 GRAND ST.. BROOKLYN. N. Y

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

rtWWMWvwWvWWwWwwWWWWvWWWw tfti mi

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 į

I PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS
$ Senai dirbąs graborystes pro- J 
K fesijo.ie ir Brooklyno apielin- i 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar K 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja f 
g balsamavimu ir palaidojimu i 
g mirusių. . S

| Veltui Chapel Šermenim
S Parsamdo automobilius Serme- ? 
B nims, vestuvėms, krikštynoms £ 
g ir kitokioms parems ?
B Saukite dieni) ar nakt| <,

| 423 Metropolitan Avė. į 
g Brooklyn, N. Y. g

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

JONAS
Marion St.,

ROBERT LIFfON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai

Į Žemos
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

I mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis si* 
šiuo laikraščiu.

• HARMAN < 

f' •* 7 . ‘ ;

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N.

hrti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

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.
STOKES
kamp. Broadway

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Telephone, EVergreen* 8-9770

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 1 
kuopa, minėjimui savo 20 me
tų gyvavimo, rengia vakarie
nę. Vakarienė bus pirma ši se- 

i zoną ir viena iš geriausių. Ji 
įvyks ateinantį’sekmadienį, 22 
d. rugsėjo, 7 vai. vakaro, “Lai
svės” jsvėtainėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Tikietai, perkant1 iš kalno, 
tik 65 centai ypatai, o; tą >pat 
vakarsp, prie durų, bus 75 ęen- 
tai. Mes; prašome visus ir vi-

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

Sustreikavo Pardavėjai
Užsidarė 30 saldainių ir ta

bako urmo parduotuvių, kuo
met sustreikavo virš 100 par
davėjų, Retail Clerks Protec
tive Association unijos narių. 
Reikalauja 44 valandų darbo 
savaitės, draiveriams mažiau- .v
sios algos po $35, sandėlio ve-' sas ntisipirkti tikietus iš kalno,

Šnipai stvėrė Quill ir įstūmė jį i dėjams po $25 ir jų pagelbi-
• ninkama po $22 į savaitę, taip

gi uždaros šapos sąlygų.

# Sekmadienio vakarą du 
kompanijos šnipai, Taylor ir 
Legman, atrado unijos vice
pirmininką Quill kalbantis su 
stoties kasininku • Allen, kuris 
dirba Wadsworth Avenue ir 
181st St. stotyje kasininku.

budon pas kasininką, neleisda
mi nei vieno iš jų išeiti, neigi 
telefonuoti policijai. Tik kada 
jiedu pagrąsino šauktis kelei
vius pagalbon, šnipai paleido 
Quill, kuris tuojau pašaukė po
liciją ir pareikalavo areštuoti 

. šnipus.

Manoma, šnipų tikslas bu
vęs sulaikyti Quill, tuomi duo
dant kompanijai galimybę ap
kaltint Allen laikyme būdoj 
svetimo žmogaus ir už tai jį! prieš tai Bedarbių Tarybos asmeniui. Dar kartą prašome 
prašalinti iš darbo. Mat, kom-, Perėjūnų Lokalas šaukia de- įsigyti tikietus, kurie gaunami 
panijos yra uždrausta įleisti; monstraciją šį ketvirtadienį, pas ALDLD narius ir “Lais- 
budon pašalinius, o Quill ten1 per 

' nedirba. ’

nes ir jums pigiau bus ir mums 
'bus geriau žinoma del kiek 
žmonių rengti maisto.

Ne vien, kad duosime gerą 
vakarięnę, bet bus ir gera kon-

Sulaike Perėjūnams Pašalpa certine programa. Dainuos l. 
įK a v a 1 i a u s kaitė, Raudonos 

Paskelbta, kad su 20 šio mė- j žvaigždės Sekstetas iš Eliza- 
nesio visiškai sulaikys perėjų- beth, N. J., keletas kitų gerų 
nams bedarbiams pašalpą. Ki- dainininkų. Bus tr prakalbų, 
tais žodžiais, neturintieji na
mų, negalintieji įrodyti mieste Kwarreno orkestros bus šo- 
gyvenimo vietos visai bus nu- kiai iki vėlyvos nakties. Vien 
stumti į bado nasrus. Protestui tik šokiams įžanga bus 25c I

Po vakarienei prie Chas

pietus. Vįeta: 
’ Square.

Union. vės” svetainėje.
I Kviečia Rengėjai.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
’ arba užeikite pasikalbėti jį ofisą

Kampas Union Avė. ir Grand St.
485 Grand St., Brooklyn. N. V

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Telephone: Evergreen 7-0072 '

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

I N e n ormalumai, 
K Odos Išbėrimai, 
I Nervų Ligos, 
J Bendras Nusilpi- 
u mas, Nervų Jė- 
I gos išeikvojimai, 
j K a t a r i n iai ir 
Į Chroniški Skau* 

dūliai. Skilvio if 
Žarnų Ligtfc, 
Mėšlažamės Li

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

čiopų įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

„ O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.
MES KALBAME LIETUVIŠKAI




