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

Pasaulį!

na:
“Visi, kurie bent kiek pa

žįsta Lietuvos liaudį, žino ge- Į 
rai, kad tarpe ūkininkų ko
munistai niekuomet neturėjo 
įtakos.”
Šis tvirtinimas tik tiek paro

do, kad “N.” redaktorius Gri
gaitis neikiek nepažįsta Lietu
vos sodžiaus liaudies arba pažį
sta vien buožes, kurie, supran
tama, nekenčia komunistų.

No. 224 Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVI!

Kas liečia mažuosius ir vidu
tinius ūkininkus, jiem komunis-

Streikas Suparalyžiavo KETURI VOKIETIJOS MINISTERIAI
Vera Cruz Miestą I GRŪMOJA LIETUVAI PRAGAIŠČIA

Lėktuvų Streikieriai 
Stipriai Laikosi

VERA CRUZ, Meksikoj, 
streikan išėjo 6,000 darbi
ninkų, sustabdydami trau
kinius, gatvekarius, elekt
rą ir darbus prieplaukoj.

Gelžkeliečiai r e i k a 1 avo

Už Dienos Kitos Italija 
Jau Pradėsianti Karą?HARTFORD, Conn. — 

i streikas 
1,800 darbininkų, dirbusių 
Pratt and Whitney ir Ha

milton Standard Propeller 
Vidaus reikalų ministeris lėktuvų bei jų dalių kom- 

Wm. Frick vadina Lietuvos panijose. Jie sustreikavo, 
politiką Klaipėdoj “provo- j protestuodami, kad perei- 
katoriška” ir sako, kad ta ’ tą pirmadienį buvo iš dar-

Pranašauja Didelį Karą Rytuose del Klaipėdos; Šaukia, !P™čiai~ laikosi 
kad Lietuva Pavergė Jų “Kraujo Brolius” Tame Krašte
KARALIAUČIUS. — Hit-

* 1 vtai nėra jau tokie svetimi. Ir, apmokėt ir už vieną poilsio lerininkai išleido specialį
kaip “Laisvės” skaitytojam ži
noma, dabar sukilę smulkesni 
ūkininkai patys kreipėsi į ko
munistus, prašydami jų vadovy
bės ir talkos šioje kovoje.

Prieš-sovietinis Amerikos lai
kraštininkas H. D. Knickerboc
ker parašė iš savo kelionių kny- 

.gą, ir “Tėvynė” iš tos knygos 
perspausdina tokį atsiliepimą, 
kad

“Lietuvos ūkininkas valgo 
taip pat gerai, kaip Ameri
kos ūkininkas. .. ”
Reiškia, Lietuvos valstiečiams 

nėra ko dejuoti.
Bet greta to blofo pats “Tė

vynės” redaktorius S. E. Vitai- 
tis prirašo dvi špaltas apie ‘Lie
tuvos ūkininkų Vargus“ ir 
baigdamas sako:

“Galima tik pasigailėti, 
kad Lietuvos vyriausybė ra
do tinkamiausia priemone 
šautuvų ugnimi kalbėti su 
skurstančiais kaimiečiais.” 
Iš to aišku, kaip “gerai” jie 

valgo ir dar užsigardžiuot jiems 
Smetona prideda švino.

Tačiaus Vitaitis spausdina 
♦Knickerbockerio pagyrą be jo
kios pastabos, kaipo “faktą” 
apie Lietuvos “gerovę.”

Pas tokius laikraštininkus, 
mat, kairė nežino, ką dešinė 
daro.

dieną kas savaitė. Kada' “Preussische Gazette” nu- 
kompanija, kuri priklauso merį, pašvęstą užsipuldinė- 
anglams, atmetė jų reikalą- i jimui ant Lietuvos. Tame 
vimą, streikan išėjo ne tik numeryje keturi Vokietijos 
gelžkeliečiai, bet ir tūkstan-'ministerial: C. von Neu- 
čiai kitų jiem_pritariančių1 rath, Wm. Frick, gen. H. 
darbininkų.
sias streikas šio mies 
torijoj.

Mooney Revoliucinė 
Kalba Išbraukta iš

Anglija su kitomis Tautų Ly
gos šalimis galėtų uždaryt Ita
lijos laivams Gibraltaro perla- 
ją, Suezo kanalą ir įplaukimą į 
Raudonąsias marias iš vieno ir 
kito. Tuo būdu fašistinis Ita
lijos laivynas liktų “užkimštas” 
Viduržemių jūroj kaip butelyj, 
ir nieko jis negalėtų pristatyt 
savo armijoms, pradėjusioms 
kariaut su Ethiopiją.

Tokiam suardymui Mussolinio 
grobio planų pilnai pritaria ko
munistai ir kiti klasiniai sąmo
ningi darbininkai. Tas žygis 
prieš Mussolinį yra remtinas 
dabar, nežiūrint kokius planus, 
sakysime, pati Anglija turėtų 
del Ethiopijos tolesnėj ateityj.

Jeigu Tautų Lygos šalys, iš
vien veikdamos atmuša Mussoli
nio pasimojimą ant Ethiopijos, 
tas pavyzdys gali patarnaut ir 
Sovietų Sąjungos apgynimui.

Sakysime, Hitleris pradeda 
karą prieš Sovietų šalį. Tada 
Sovietai gali reikalaut, kad Tau
tų Lyga taip sujungtų savo jė
gas prieš fašistinę Vokietiją, 
kaip jas sujungė prieš draskūną 
Mussolinį. Ir Tautų Lygai būtų 
labai sunku- pateisint savo, at
sisakymą nuo talkos Sovietam 
prieš užpuoliką, nors jis šiuo 
tarpu ir nėra Lygos narys.

Kol pasaulyj gyvuos kapita
lizmas, tol nebus galutinai iš
vengta karų. Svarbu, tačiaus, 
ypač Sovietų atžvilgiu, bent 
kiek galint toliau nustumt im
perialistinį karą.

Klerikalai ir tautininkai tik 
ant vietos tūpčioja, kada ima 
“aiškinti,” iš kur atsiranda ne
darbas ir kaip iš jo išeiti. Jie, 
kaip pasakiškas velnias šventin
to vandens, bijo prisimint apie 
pamatinę to blogumo priežastį, 
tai yra, jog bedarbė gema iš 
pelnų sistemos, paremtos darbi-

ANGLIJA NEDARYS ITALIJAI DAUGIAU JOKIŲ 
NUSILEIDIMŲ? ABEJOJA APIE FRANCIJĄ.

GENEVA. — Italijai at-iri patiekė planą derybų del 
metant Tautų Lygos penkių ruu:
narių pasiūlymus del ben
dros kelių valstybių “prie
žiūros” ant Ethiopijos, Mu
ssolini galės tuojaus pra
dėt karą prieš Ethiopiją. 
Italų valdžios atstovai tą 
pasiūlymą vadina “juoku” 

i ir Italijos “pažeminimu.” 
j jau 350,000 tonų savo karo ' Oficialį atsakymą Lygos 
l laivų į Viduržemių ’jūrą, i Tarybai Italija duos šian-

; kivirčo tarp Italijos ir Ethi- 
opijos.

Hyde Park, N. Y.
rūs Amerikos ministerijų 
nariai tariasi su prezidentu 
Rooseveltu apie tarptautinę 
padėtį ryšyj su karo pavo
jum.

Roma. —Anglijos piliečiai 
skubiai kraustosi namo iš 
Italijos.

šiandien sušauktas nepa
prastas Italijos ministerių

politika turės “pragaištin
gas pasekmes;” o iš to ga
lės užsikurt ir didelis karas 
rytuose apskritai.

Orlaivyno ministeris H.
Goering rašo, kad čia “ma
ža šalis nesvietiškais būdais 
tironizuoja vokiško kraujo 
brolius.”

Vokietijos spauda atkuo-!daugiausia ties Gibraltaru, dien.
Paryžius. — Franci]’os

ministeris pirmininkas La- įkabinėto susirinkimas tar- 
yal reikalauja, kad Italijai |sį^s paskutinį žodį karo 
būtų padaryta daugiau nu-1 klausimu

Italijos Karo Laivai Nukerta 3 Met. Mokslo Anglijos lavai graibyti Ita- Į Anglijos atstovas ’ Anthony! -------------------

Tai didžiau-1 Goering ir J. Goebbels kur
to is-! stančiai rėkia, kad Lietuva 

i prispaudė ir pavergė jų vo
kiečius Klaipėdos krašte; 
kad lietuviai panaikino jų 
kultūrines ir politines tei
ses ir atėmė savivaldybę.

Visi tie rašymai permir
kę kariškais grūmojimaisJo Tardymo Rekordo i Lietuvai.

SAN FRANCISCO, < 
—Bevedant perklausinėji

bo pavaryti penki veiklus 
unijistai.

Anglijos Prisirengimai
LONDON. — Apskaito

ma, kad Anglija susiuntė

ja Lietuvą tokiu pat įtūži--Malta ir Suezo kanalu, 
imu, kaip komunistus ir žy- 
| dus.

Anglų laivai deda vande-1 
nin minas sprogdinimui Ita
lijos laivų įvairiose jūros 

'siaurumose. Atsiųsta keturi

„u. Tom. nekaltai A„g|jjos M ĮJaziy Propagas A„°J"S"“S,taS “«n Rėžtai, tam priešina-
viScim amžiui iKaiiuto etai*- *. i * tt» • i • • a i* • i •
’ • • ’ --------- - -------- 1 -------- . Visi smarkiausi Anglijos, Roma. - Mussolini pa-

karo laivai jau Viduržemio - . . . .. - -
(jūroj.
j Gibraltar. — Šiame Ang
lijos tvirtovės mieste gy
ventojams įsakyta pasirū
pint žvakių, nes gal prisi
eis naktį užgesint elektrą, 
apsisaugojimui nuo Itali- 

j jos lėktuvų bombų. Ši tvir
tovė kontroliuoja laivų pra- 

; są-
i smaugą tarp Atlanto vande
nyno ir Viduržemių jūros.

Pro Gibraltarą įplaukė 
Anglijos laivas 
ture” su 320 minų. 

| Alexandria. — 
sumobilizavo Aigipte 200 
tankų ir 600 karo lėktuvų 
prieš Italiją.

bininkų kovotojo, Mooney j 
pasakė revoliucinę kalbą

t HNnrw n . 1 BERLYNAS. •
----- ----------- . ey. Por5 Hitlerio valdžia atima šeš- 

apie klasių kovą ir reikalą i paskutinių metų Italija P11- tadienius nuo mokslo viso- 
nuverst kapitalistinį surė- |Sibudavojo daug greitų vi- se mokyklose ir tomis dieno- 
dymą per darbininkų revo-!dutinių ir mažų karo laivų..mis varo mokinius ir stu- 
liuciją. Be kitko, jis nurodė .'jie yra greičiausi kariški dentus į fašizmo pamokas ir 
į supuvimą šios tvarkos va-|laivai pasaulyJą Italijos šar-!nazių mankštas, tai tuom 
dų, kurie pries jį patį pada-j vuotiaiviai po iq?ooo tonų'm°kslo metus sutrumpina1

. v.io keturiomis ’ myliomis ’nuo buvusių 40 savaičių iki 
(greitesni už kelis syk leng- 
|vesnius Anglijos greičiau
sius laivus-draskūnus. Ge
resnieji gi Italijos laivai 
draskūnai pleška po 40 ir 50

rė tokį kriminalį sumoksią, i
Frank J. Walsh, vienas iš f 

Mooney advokatų, pamanė, I 
kad ta kalba gali pakenkt1 
Mooney’ui naujame teisme 
ir pareikalavo ją išbraukt 
iš rekordo. Ir valstijos pro
kuroras mielu noru tuoj aus 
išbraukė taip i 
buržuazijai Mooney’o pa-. 
reiškimus.

Pradedant nuo 6 metų |piauRįma per vandens 
mokinio iki universiteto uz-1 ■ 
baigimui šitaip bus iš moks, 
lo laiko išplėšta pustrečių

mylių per valandą. O dari iki trejų metų del hitleriz-
• J • V • /XK ! z-v -v»zx zv»za -v-» D i.»-» z'k X L i■> žinoma, ;

nesmagius (motoriniai kariški Italijos

Fašistai Nužudė 10
Chinijos Valstiečių

SHANGHAI. — Kaimie
čiai buvo užėmę tris dide- 
1 i u s dvarus. Fašistinė 
Chiang Kai-sheko valdžia 
atsiuntė prieš juos kariuo
menę, kuri ir nušovė 10 be
žemių ir mažažemių kai
miečių.

Berlynas. — Hitlerio val
džia šeštadieniais “paliuo- 
■suoja” visus vokiečių vaikus 
iš mokyklų ir varo juos į 
nazių muštrus ir pamokas.

Nahakk'i, Indijoj, Angli
jos kariuomenė ima viršų 
ant sukilėlių, kaip praneša 
Anglų komandieriai.

ninku išnaudojimu

Įvai

greitesni, žinoma, yra 95 ' nio propagandos. Prieš tai 
'murma daugelis mokytojų 
ir profesorių, kad puldomas 
vokiečių mokslingumas, ku
ris pirmiau turėjo tokį ge
rą vardą pasaulyj.
TRUMPINSIĄ “^VALAN
DAS ŠALPOS DARBUOSE 

WASHINGTON. — Vy
riausias pašalpinių darbų 
administratorius H. L. Hop- 

London. — Anglijos vai-j kins pasirašė, kad juose ga- 
džia neleidžia laikraščiams, Įima sutrumpint darbo lai- 
spausdint žinių apie Anglų ką žemiau 40 valandų per 
karo laivyno judėjimus. savaitę.

laivukai.
Dr. Oscar Parkes, anglas 

laivynų žinovas, abejoja, ar 
didieji Anglijos karo laivai 
galėtų laimėt kovą su to
kiais smarkiais, puikiai gin
kluotais Italijos “laivukais.”

Kvorta Degtinės, Perskelta Galva ir Ligoninė
BOSTON, Mass. — Saliu- są tą arielką, ir išėjo per 

ne pas J., Antonucci buvo duris! •;
pastatytas milžiniškas alinis i _Bet paiaukĮ —.suriko 
“skūneris,” tuščias, tik pa- |Dupris. _ Tu sakei, kad 
rodai. 'gersi ją per valandą, o ne

Vienas iš kostumerių var- per 20 minučių!
du Anderson sako kitam,'
Dupriui:

—Jeigu tu išgersi šį skū- 
nerį pilną pripiltą alaus, 
neatitraukdamas lūpų, vie
nu pradėjimu, per 20 minu-

“Adven-

Anglija

Protestas prieš Negro 
Nulynčiavimą

NEW YORK. — Nacio- 
nalis Politinių Kalinių Ap
gynimo Komitetas pasiuntė 
smarkų protestą Mississip
pi gubernatoriui M. S. Cor- 
ner’iui del negro kalinio 
Ellwood Higginbothamo nu- 
lynčiavimo Oxford, Miss.

Baltųjų džiurei besvars
tant, ar tas negras kaltas 
nužudyme vieno balto far- 
merio ar ne, 50 vyrų goveda 
išplėšė jį iš kalėjimo, išve
žė 3 mylias už miestelio ir 
pakorė. Tuo laiku keturi 
ginkluoti šerifai neva ser
gėjo kalėjimą, bet jie ne
bandė atmušt žmogžudžių 
gaują.

Italijos Prisirengimai
N E A PO LIS. — Italija 

traukia submarinus arčiau 
Gibraltaro pertakos, jun* 
giančios Viduržemių jūrą 
su Atlanto vandenynu.

VIENA. — Italija deda 
pojūrines minas aplink sa
vo valdomas salas Dodeca
nese, Ledos ir Lakki, kur 
taipgi sutelkė eilę submari- 
nų ir šarvuotlaivių. Nuo 
čia iki Suezo kanalui tėra 
tik apie 400 mylių.
Anglija Nepasitiki Aigiptie- 

čiais prieš Italiją
ALEXANDRIA. Aigip- 

tas. — Italija padidino savo 
armiją Libijoj iki 100,000 
kareivių. Libija rubežiud- 
jasi su Anglijos valdomų 
Aigiptu. Iš Libijos italai 
gali grasinti Suezo kanalui.

Anglija turi 8,000 aigiptįftz 
čių armijos ir galėtų jų ar
miją kelis sykius padidinti; 
bet nesitiki, kad aigiptię* 
čiai rimtai kariautų už An
gliją prieš Italiją. Anglų 
imperialist, bijo, kad gauna
mus ginklus aigiptiečiai ga
li panaudot kovai del pasi- 
liuosavimo nuo Anglijos.

skyrė specialę 16 narių ko
misiją tvarkyti nesusiprati
mus, galinčius įvykti tarp 
Italijos ir neitralių šalių, 
nedalyvaujančių kare.

Įsakyta išplėšti visus ne
reikalingus gatvekarių bė
gius (reles). Jų metalas bus 
naudojamas ginklams ir šo
viniams.

Vakar Mussolini pašaukė 
10 iki 15 milionų fašistinių 
piliečių susirinkti į paskir
tas vietas ir išklausyti val
džios patvarkymą delei ka
ro.

London. — Akyvaizdoj 
karo pavojaus smarkiai nu
puolė pramonių ir bankų 
Šerai Anglijoj ir Franci jo j.

Roma. — Italijos užsienių 
reikalų ministerija žadėjo 
Francijos ambasadoriui iš
traukt Italų kariuomenę iš 
Libijos ir atsaukt povande
ninius savo laivus iš Vidur
žemių jūros manevrų, jeigu 
Tautų Lyga nenaudos gin
klų jėgos prieš Italiją ir jei
gu griežtai neužkirs Itali
jai gavimą būtinų gyveni
mo reikmenų iš užsienių.

London. — Abejojama, ar 
Francija sutiks panaudot

«««si- 
gu Francija atsisakys tin- ITIOja del fctlllOpŲ GyiUIW) 
karnai bendradarbiauti su L0ND0N— g AngUjoS. 
Anglija pries Italiją, tuo- D , Partiios valdvbos na- ™elA"gli-jLgali ?a_T?a.UM žtraukl Sir Strafford

Cripps ir keli kiti vadai, ne- 
' sutikdami remti Anglijos 
,karą su Italija.

Darbo Partijos organiza
torius Herbert Morrison tuo 
klausimu taipgi svyruoja, 
nors darbo unijų kongresas 

, milžiniška balsų didžiuma 
užgyrė Anglijos veikimą iš
vien su Tautų Lyga 
dymui Italijos karo 
Ethiopiją.

iš Tautų Lygos, kaip kad 
grąsino Anglų užsienių rei
kalų ministeris Hoare pir
mesnėje savo kalboje Tautų 
Lygos Taryboje.

Roma. — Mussolinio fa
šistų laikraščiai rgkia, kad 
Anglija veržiasi karan prieš 
Italiją.

Geneva. — po dienos ki
tos Tautų Lygos Taryba 
pradės svarstyt žingsnius, 
kokius reikės daryt prieš 
Italiją, pradėjus jai karą 
prieš Ethiopiją.

Italijoj atstovai darbuo- streikavo darbininkai Salz- 
jasi patraukt savo pusėn berg šilko kompanijos, rei- 
Lenkijos delegatą, narį kalaudami atsaukt pirmes- 
Tautų Lygos paskirtos pen-Jnius algų numušimus po $1 
kių valstybių komisijos, ku- j iki $4 savaitei.

Atgal sugrįžo Anderso
nas ir pradėjo įrodinėtą kad? 

ijis nesulaužė laižybų, grei- 
čiau . išgerdamas “štofą ”, BAgLĘ šveicarija.-Hit- 
B e si gi ncydamas v nuvirto lri ’tai
nuo kėdės,. prasimušė galvą j b«vo j b iš švei. 
ir hiivn viaai nn aomnnna i f, x °

carijos B. Jakob-Salomoną, 
į laikraštinin- 

jką, pabėgusį nuo nazių per- 
| Tačiau, tegul niekas ne- sekiojimų iš Vokietijos, ir 

įmetė jį į kalėjimą.
Šveicarijos valdžia griež- 

š to- 
jkią nazių sauvalių ir stip- 

Dabar Mass. Alkoholio riai pareikalavo sugrąžint

Pirma panaikink tokią “tvar- cnĮ> tal.aš uzmoku uz alų._ jr |juvovįsai ke sąmonės :L“ n Ft‘ 
tik tuomet tegalėsi panai- Dupns taip ir padare nuvežtas j ligoninę. Bet pa-•J

Taip Sovietų kaip smakas išrydamas 48 .. t s v ^nesfasistinj
aryta. Ir tai .uncijas alaus. Andersonas < ’ .ką, pabėgusį

ką, 
kint bedarbę. ' 
Sąjungoj ir padaryta.
yra milžiniškas, baigtinai įti- 'užmokėjo už alų ir sako: 
kinantis įrodymas, jog tik ko-' 
munistai temoka sėkmingai iš- 
rišt tą klausimą.

“Draugo” ir kompanijos per
šami “geri” politikieriai į val
džią, kaip ir jis pats, remia ka-' 
pitalistinį surėdymą, 
darni, tuom jie visi 
neišvengiamą šiame 
bedarbę.

0 Į JL kz-1LA j J, 11 XX. CV O i

—Tai menka štuka. Aš bando pakartoti tokias lai-1 
per valandą išgersiu kvortą žybas. Per panašius įsigė- 

i degtinės iš to pat skūnerio rusių smarkumus saliūnuo- tai užprotestavo prieš 
ir pats išeisiu į gatvę. se ne vienas gauna galą. j’ ‘ 

Pasišaukė liudininką; pa
darė laižybas; bartenderis'Komisija svarsto, ar neat-'jį Šveicarijon. Taip dabar 

palaiko" ir supylė kvortą snapso į skū- imti leidimo ‘ ................. • • ■
surėdyme nerį. Ir per 20 minučių An- saliūno, kad

Idersonas sausai išmaukė vi- duoda gerti.

Putnam, Conn.

O jį rem- iš Antonucci Hitlerio valdžia ir tapo pri- 
po tiek daug! versta atiduot jį Šveicari

jai.

stab-

Su
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Veikime!
Gyvename nepaprastu laikotarpiu. Ka

ras bile minutą gali prasidėti. Karas, 
kuris labai lengvai gali išsilieti į pasauli
nį karą, į pasaulinę skerdynę.

Menama, kad Mussolinis nepaisys nei 
jokių siūlymų. Spėjama, kad jis “žygiuos 
pirmyn,” nepaisydamas to, jog Tautų Są
junga pasisakė prieš jo avantūras Afri
koje. •

Anglijos šarvuotlaiviai ir orlaiviai su
koncentruoti Viduržemio jūroje, kur bile 
kada gali*prasidėti karas tarpe Italijos 
ir Anglijos, o tai reikštų pasaulinį karą.

Hitleris tiktai laukia šiokio tokio van
dens sudrumstimo; jis pasirengęs pir
miausiai praryti Klaipėdos kraštą, pas
kui visą Lietuvą, paskui kitas Pabaltijos 
valstybėles ir žygiuoti Sovietų Sąjungom

Kad karo pavojus didelis, kad nerimas
tis plati, tai paliudija ne tik pranešimai 
iš Londono, Paryžiaus, Genevos, Romos, 
Addis Ababos ir kitų sostapilių, bet tai 
paliudija Londono piniguočiai, kurie 
pradėjo milionais savo auksą gabenti į 
Ameriką. Čia, mat, saugiau, jie mano.

Ar galima tokiam momente tylėti, nie
ko neveikti? Ne! Reikalinga veikti. Rei
kalinga daryti viską, kad sukonsolidavus 
darbo žmonių pajėgas ir atsukus jas 
prieš karą.

Imkim klausimą specifiškai: Kodėl lie
tuviai darbo žmonės—katalikai, sanda- 
riečiai, socialistai ir komunistai—negali 
tuč tuojaus visur sušaukti milžiniškų 
masinių mitingų pareiškimui savo bend
ro protesto balso prieš Hitlerio pasimoji- 
mus? Kodėl to negalima pirmiausiai pra
dėti Brooklyne, Chicagoj ir kitur?

Bendro Fronto Komitetai, veikite!
Draugai darbininkai, nesueikvokime 

nei vienos valandos veltui—dirbkime.
Šalin Hitlerio govėdos nuo Klaipėdos 

krašto ir nuo Lietuvos.
Laisvė Lietuvos darbo žftionėm ginti 

Lietuvos nepriklausomybę nuo kruvinų
jų nazių!

“Šviesos” No. 3-čias
Jau išėjo iš spaudos ALDLD bertaini- 

nis žurnalas “Šviesa” už liepos-rugpjūčio- 
rugsėjo mėnesius (No. 3-čias). Jame 
telpa St. Jasilionio ir Kaškaičio eilėraš
čių, V. Varašiaus “Niekšai,” dr. J. J. 
Kaškiaučiaus pora rašinių apie vitami
nus ir bendrai sveikatos reikalais. 
A. Bimba rašo apie Friedrichą Engelsą, 
R. Mizara—apie V. Kapsuką kaipo drau
gą, D. M. šolomskas—apie Japoniją.

Kadangi šį bertainį sueina 20 metų 
nuo to, kai įsikūrė ALDLD, tai šiame 
“Šv.” numeryj telpa ALDLD pirminin
kės S. Sasnos straipsnis moterų organi
zavimo ir švietimo klausimu ir D. M. 
Šolomsko—iš ALDLD istorijos. Be to, 
telpa eilė kitų rašinių.

ALDLD nariai “Šviesą” gaus į namus, 
o bepriklausantieji ALDLD darbininkai 
turėtų šį numerį įsigyti nuo darb. lite
ratūros platintojų. Žinoma,. geriau bū
tų, jei visi darbo žmonės įstotų į ALDL- 
D ir gautų “šv.” nuolatos.

Fašizmas — Pikčiausias Kultūros 
Priešas

Fašizmas—pati žiaurioji buržuazinės 
reakcijos rūšis kapitalizmo puolimo epo
choj. Akiplėšiškiausių kapitalo pirmykš
čio kaupimo plėšikų prasikaltimai nu
blanksta prieš šių laikų kapitalo magna
tų ir fašistinių budelių cinizmą ir žiau
rumą.

“Žiaurusis Vokietijos fašizmas kru
vina mase paverčia vyrus jų žmonų 
akivaizdoj, pašto pakietuose. siunčia 
motinoms užmuštų ‘jų sūnų pelenus. 
Sterilizacija paversta politinės kovos 
priemone. Pagrobtiems antifašistams 
kankinimų kamerose prievarta įtrėš- 

kia nuodijančias medžiagas, laužo ran
kas, išmuša akis, karsto, pripumpuoja 
juos vandens, gyvaųi kūne išrėžia fa
šistinę svastiką” (Dimitrovas).
Tokia dabartinės Vokietijos, kadaise 

kultūringiausio senosios Europos centro, 
“civilizacija.”

Fašizmas niekšingai fanatizėja. Fa
šistinis diktatorius Venezueloj Chuan 
Visente Gomes įrengia kankinimų so
dus, kur pakarinėja revoliucionierius už 
kojų, už lyties organų. Ispanijos fašis
tai žiauriai kankina klaikiuose rūsiuose 
nelaisvėn pagrobtus 1934 metų spalio 
įvykių herojus. Fašistinis teisėjas Ita
lijoj pasityčiodamas teisia revoliucinius 
darbininkus 40 metų 6 mėnesiams ir 4 
dienoms kalėjimo. Fašizmas tyčiojas iš 
žmogaus asmenybes, jis meta sąšlavų 
duobėn visas demokratines laisves, ku
rias darbo žmonės savo krauju užka- 
riavo. „ ,

Fašizmas -r- kultūros priešas. Jis dul
kėmis paverčia ištisos istorines formaci
jos daugiaamžinę civilizaciją. O ant jos 
griuvėsių jis skleidžia barbarybę, tam
sybę, brolžudišką karą.

“Intelektas! Šalin tą žodį: ne vienas 
vokietys nenori turėti intelekto!” Šis po
sakis, pilnas šmeižto ant vokiečių liau
dies, įrašytas fašistų stalo kalendoriuj. 
Nenusimanymas, tamsybė, paklusnumas, 
vyresnybės baimė — štai rudmarškinio 
feldfebelio idealas.

“Švietimas — mirtis liaudžiai,”—toks 
buvusio Saksonijos “liaudies švietimo” 
fašistinio ministerio Gartnakke Vokieti
joj išleistos brošiūros užvardinimas. Fa
šistinis ministeris išsigandęs tvirtina: 
“Vokietija pražus, jei plačiai atidarys 
mokyklos duris negabiems juodnuga 
riams.” Žinojimo, to aštriausio klasinės 
kovos įrankio, fašistiniai diktatoriai bi
jo kaip ugnies. Nenusimanymas — išti
kimas fašizmo palydovas, jo atrama.

Dabartinėj Vokietijoj priskaitoma 50 
tūkstančių oficialiai užregistruotų bur
tininkų, iš kurių tik vienam Berlyne — 
6 tūkstančiai. Fašistiniai “žmonių gimi
nės taisytojai” jau sterilizavo 10,000 vy
rų ir moterų, gi jų “programa” numato 
sterilizuot 400,000 žmonių.

Daugiau kaip dvejus metus pabuvus 
fašistiniam režimui šalyje nepaprastai ( 
nukrito liaudies švietimas. Mokinių skai- j 
čius vidurinėse mokyklose palyginus su 
1930 metais sumažėjo 83 tūkstančiais, t. 
y. 20 procentų. Daug mokyklų užsidaro. 
Mokytojai paliuosuojami, jų vietas uži
ma feldfebeliai, fašistiniai dėdės, sulig 
kurių komandos mokiniai rytą ir vaka
rą maršuoja mokyklų kiemuose. Jauni
mo militarizaciją fašistai smarkiai ple
čia Vokietijoj, Italijoj, Japonijoj ir kito
se šalyse.

Bendras studentų skaičius augštosio- 
se Vokietijos mokyklose sumažėjo 10,7 
proc. per 1932 ir 1933 metus ir 17,3 
proc. papildomai sekančiais metais. Fa
šistiniai “civilizatoriai” pasistatė už
davinį davesti aukštąjį švietimą Vokie
tijoj iki 1911 metų lygio, ir del to rei
kia sumažinti bendrą studentų skaičių ' 
dąr 24,3 proc. ;

Pasaulinės garsenybės Prūsų valsty
binės bibliotekos metinės apyskaitos da
viniais 1934 m. Vokietijos bibliotekų 
lankymas sumažėjo 23 proc. Vietoj kny
gos—karo įstatai, vietoj mokymosi—ka
ro maršįruotė!

Geriausios mokslo jėgos apleidžia fa- , 
šizmp maro apkrėstą šalį. “Nepaklusnie
siems” taikomos žiauriausios represijos. 
Tik šiomis dienomis Vokietijos laikraš
čiai pranešė, kad fašistų valdžia atėmė 
katedras didžiausiuose šalies universite
tuose dar 74 profesoriams, tame skaičiuj 
ir žinomam mokslininkui—istorikui On- 
kenui.

Japonijoj liaudies švietimo ministeri
jos biudžetas sudaro 150 mil. jenų, tuo 
metu kai karo biudžetas suryja 1,300 
mil. jenų, o špionažui, žvalgybai ir diver
sijos aktų paruošimui kaimininėse su 
Japonija šalyse, užsienių spaudos žinio
mis, išleidžiama apie 250 mil. jenų. Ko
kiam tikslui išnaudojamos Japonijoj mo
kyklos ir universitetai, atvirai rašo Ja
ponijos fašistų laikraštis “Nichon”:

“Iš mokyklos reikia išvyti laisvama- 
nystės dvasią, ‘pavojingas mintis,’ griau
nančias mūsų mokyklą ir tvirkinančias 
jaunimą. Šalis pergyvena nepaprastą 
įtempimą, ir todėl mokykla, auklėjanti 
jaunimą, kuris ateityje eis į armiją, turi 
būti tampriai surišta su pastaraja.”

Fašizmas veda kryžiaus karą prieš 

mokslą. Istoriją jis varo atbulyn, į vi
duramžius, prie mistikos, prie kunigų 
“mokslo.” Intuicija, irracionalizmas, an- j 
timoksliškumas skelbiami pasaulio paži
nimo metodais. Magai, astrologai, spiri
tai laisvai tauškia niekus geriausių šių 
dienų Vokietijos universitetų katedrose, 
vesdami “šventąjį karą” prieš marksiz
mą, prieš materializmą.

Bijodama proletarinės revoliucijos, fa
šistų diktatūra mobilizuoja visas jėgas: 
greta žiauriausio teroro, viduramžių 
kirvio, greta užkulisinių dalykų meiste
rių darbo ji vartoja demagogijos nuo
dus. Žvėriškas šovinizmas, “aukštesnės 
arijų rasės” teorija, mistika, spiritizmas, 
stabmeldystė,—visas fašistinės ideologi
jos arsenalas panaudojamas vienam 
tikslui: išvengti revoliucijos.

Buržuazinio mokslo fašizavimo proce
sas vyksta greitais tempais. Mokslas vis 
labiau virsta fašistinio režimo tarnaite, 
pildydamas savo svarbiausią misiją— 
ruošimąsi karui. Taiki mokslo šventovė 
vis labiau lieka panaši į kazarmą, o jos 
vaidylos—į feldfebelius. Istorija pavers
ta į rasių istoriją arba, tiksliau, į “aris
tokratinės germanų rasės” istoriją, į 
mokslą, kuris taip ir atsiduoda antisemi
tizmu ir nesulaikomu šovinizmu. Girda-' 
mas monarchiją, aristokratiją,tvirtą val
džia, vado diktatūra, šis falsifikuotas C / v Z

Italija ir Karo Pavojus
Išvakarėse pereito impe

rialistinio karo, kada buvo 
matomas visų didžiųjų im
perialistinių valstybių pri
sirengimas prie karo, Štutt- 
garte įvyko Antro Inter
nacionalo kongresas, kur 
Leninas ir R. Luksemburg 
pasiūlė prieškarinės rezoliu
cijos pataisymą:

“Jeigu karas vis gi bus 
paskelbtas, jie (socialistai) 
privalo stovėti už greitą už
baigimą karo ir visomis jė
gomis siekti išnaudoti ka
ro iššauktą ekonominį ir 
politinį krizį del to, kad pa
kelt liaudies politinį supra
timą ir pagreitinti susmu
kimą kapitalistų klasės 
viešpatavimo.”

Taip pareiškė revoliucinis 
proletariato sparnas 1907 
metais. Šį pat punktą priė
mė ir Komunistų Interna
cionalas ir pakartojo savo 
Septintojo kongreso rezo
liucijoje. Kaip tada, taip ir 
dabar karas grūmoja darbo 
žmonijai. Komunistai, visi 
revoliuciniai darbininkai, 

Ethiopiją, kad ginklų pagel
ba padarius ją “civilizuo
ta”. Romos Katalikų popas 
pasisakė už Italiją, už Mus- 
solinį, kad čia civilizuota 
šalis, o Ethiopiją yra bar- 

jbariška. Kito ko ir nega
ilima nuo jo laukti. Jis vi- 
'sada buvo ir bus su impe- 
Įrialistais. Šiame atvejyje jis 
trokšta Ethiopijos žmonių 
kraujo, mirties, kančių, pa
vergimo.

Bet nepaisant Mussolinio 
i “civilizuotų” kalbų, Romos 
Katalikų popo pašventimų, 

| visam pasauliui yra aiškus 
i užpuolikas, taikos griovi
kas — Italija.

Drg. M. Litvinovas Tautų 
Lygoje iškėlė ir kitą daly
ką, kad nepuolimo sutartys 
ne visos lygios. Sovietų Są
jungos nepuolimo ir ben- 
; dro apsigynimo sutartys 
1 yra tik prieš užpuolikus nu
kreiptos, bet Vokietijos ir 
; Lenkijos “nepuolimo’ sutar
tis bile diena gali būti pa
versta į bendrą jų užpuoli
mą ant trečios valstybės.

visi kas nori išvengti karo
kovoja prieš jį. Bet tuom 
pat kartu reikia žinoti, kas 
reikės daryti, jeigu, nepai
sant visų darbininkų kovų 
prieš karą, karas vis vien 
bus paskelbtas.

Užpuolikas ir Sutartys
Tautų Lyga savo įstatuo

se turi punktą, kad prieš 
užpuoliką Lyga gali pa
šaukti kitus savo narius, 
kad jie pagelba ginklų už
puoliką suvaldytų. Bet Tau
tų Lyga nebuvo apibudinus 
kas ir kada yra užpuolikas.

Sovietų Sąjunga pagelba 
nepuolimo sutarčių ir ben
dro apsigynimo sutarčių, 
pagelba savo sugabios di
plomatijos apibudino užpuo
liko veidą. Užpuolikas yra 
tas, kuris pirmas su gin- 

Prieš Italiją Pasaulis
Prieš fašistinės Italijos 

užpuolimą ant Ethiopijos iš
stojo jau veik visas pasau
lis. Europoje tik Ispanija 
nieko netarė tuom klausi
mu. Vokietija aiškiai palai
ko Italiją. Prieš Italiją pa
sisakė: Sovietų Sąjunga, 
Finlandija, Estonija, Latvi
ja, Lietuva, Anglija, Holan- 
dija, Belgija, Danija, Lenki
ja, Rumunija, Čeko-slovaki- 
ja, Austria, Vengrija, Bul-1 
gari ja, Turkija, Graikija, | 
Jugo-Slavia, Albanija, Švei
carija, Francija ir Portuga
lija. Prie to prisideda An
glijos kolonijos Nauja Ze
landija, Kanada, Australija, 
veikiausiai paseks Pietų 
Amerikos šalys.

Bet Italijos fašistai ne-
kluota jėga įsiveržia į ki- paiso. Mussolinis įsakė: 
tos šalies kraštą. Kelloggo | Ruoštis prie karo, mobili- 
prieškarinėje sutartyje bu-’zuoti gyventojus karui, su- 
vo iškeltas punktas, kur ( tvirtinti Libijoje prieš Sue- 
kiekviena šalis atsisakė zo kanalą karo jėgas, dau- 
nauduoti karo veiksnius,1 giau siųsti kareivių prieš
kaipo žygius bent kokio 
klausimo išsprendimui. Jei
gu kiltų karas tarpe Ethio
pijos ir Italijos, tai kas čia 
užpuolikas ir kas būtų ap
sigynimo pozicijoje?

Aišku, kad Italija yra už
puolike. Ji pasiuntė savo 
armiją ir rengias pulti 

Ethiopiją, gaminti karo 
ginklus visu smarkumu, 
ruoštis pasitraukti iš Tau
tų Lygos, ruoštis karo lai
vams ir orlaiviams karo 
veiksmams.

Tokia tai padėtis. Karo 
pavojus čia pat. Bile valan
dą gali ateiti žinios, kad ei-

mokslas stato sau tikslą surasti istorinį 
“Trečiosios Imperijos” pamatavimą. Fa- 
šizuota geografija, pakrikštyta “geopoli
tika,” atvirai tarnauja Vokietijos impe
rializmo ekspansijos tikslams. Filozofuo- 
jantis smogikas profesorius Banze savo 
veikaluose jau senai klasifikavo visus 
mokslus sulig jų naudingumu karui.

Dialektiniam materializmui — Ko
munistų Internacionalo ideologijai — 
fašizmas priešpastato idealizmą, metafi
ziką, teologiją (dievo žodį). Pesimizmu, 
velniavomis, pražūties, artimo galo nu
jautimu persiėmusį pražūčiai nulemtos 
klasės ideologija. Pačius reakcioniškiau- 
sius dalykus iš Hėgelio mokslo, pačius šo- 
vinistiškiausius—iš Nicše, pačius anti- 
moksliškiausius—iš Bergsono surinko 
fašistiniai filosofai, kad sudaryti ideolo
ginę bazę žiauriam kontr-revoliuciniam 
režimui. Patys fašizmo kūrėjai netiki jo 
gydomąja jėga žūstančiai kapitalistinei 
santvarkai. Ir bankrutuojantieji, nusivi
jusieji, niūrūs karingojo fašizmo kariai 
meta šūkį—karas! Fašizmas j ieško išsi
gelbėjimo tik kare. Jis neša žmonijai 
mirtį.

Kova prieš fašizmą, į kurią šaukia ko
munizmas, reiškia taikos, demokratinių 
laisvių, kultūros, žmonijos ateities gyni
ma. O N ETAIma

(“Pravda,” 1935-IX-5 d.)

5=3 0
saugoja Anglijos karo lai
vai ir neįveikiamos tvirtu
mos. Prie to Anglija dar ir 
iš kito Raudonų jūrų galo 
gali pastoti kelią prie Ade
no ir Anglijos Somalilandi- 
jos. Jeigu Anglija griežtai 
nusistatys, tai Italija jokiu 
būdu negalės prieiti prie 
Ethiopijos.

I

Mussolinis grūmoja karo 
laivų pagelba supliekti An
gliją ir pasiimti sau viską ir 
Suezo kanalą ir Gibraltarą. 
Jeigu prieis prie ginkluoto 
susikirtimo, tai pirmiausiai 
susirems Anglija su Italija 
ant jūrų. Anglija yra kelis 
kartus galingesnė už Itali
ją; štai koki jų laivynai bu
vo sausio mėnesį, 1935 me
tais:

Anglija Italija 
Šarvuočių 15 4
Orlaiviu vežiku 8 1
Dideliu kreiseriu ’ 19 11
Mažesnių kreiserių 32 13
Naikintojų 152 86
Submarinų 52 57

Žinoma, tai ne viskas. 
Italija turi dar nemažai se-

na mūšiai tarpe Italijos ir 
taikos šalininkų.
Anglijos ir Italijos Laivynai

Anglija, ’ spiriama masių 
ir bijodama Italijos įsigalė
jimo Afrikoje, griežtai prie
šinasi Mussolinio planams. 
Kaip Tautų Lyga gali pa
stoti kelią Mussoliniui? Ga
li būti įsakyta uždaryti Su
ezo kanalą ir Gibraltarą. 
Mussolinis sako, kad jeigu 
jam bus uždaryta Suezo 
kanalas, tai jis jėga jį ati
darys, kad jis į pusę valan
dos apsidirbs su Anglijos 
karo laivyno - baze Maltoje.

Suezo kanalas ir Gibral
taro peria ja yra Anglijos 
rankose. Suezo kanalas jun
gia Viduržemines jūras ir 
Raudonas jūras. Jis turi 

’apie 100 mylių ilgio. Per jį 
Italija pristato savo armi
ją \ ir jos reikmenis prieš 
Ethiopiją. Jeigu Anglija už
darys tą kanalą, tai tada 
Italijai lieka vienatinis ke
lias per Gibraltar perlają 
įplaukti aplinkui visą Afri- 
i ką, kam reikia kelių savai
čių laiko. Bet ir Gibralta
ras yra Anglijos rankose. 
Jis tik 14 mylių pločio, jį

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

nesnių karo laivų ir naujų 
nedidelių karo laivelių. Bet 
juk ir Anglija turi daug 
karo laivų, kurie nėra pri- 
skaityti prie viršuje skaitli
nės. Anglija turi didžiau
sius šarvuočius, kurie veža
si po 16 colių ir 15 colių 
gerklėmis kanuoles, ko Itali
ja neturi. Italija pasitiki 
ant savo oro laivyno ir sub-, 
marinų, kad to pagelba jai 
pavyks Angliją sumušti; 
Prie to Anglijos tik dalis 
karo laivyno yra prieš Ita
liją, tai yra Raudonose jū
rose prieš Italijos karo lai
vus ir Viduržeminėse jūro
se. Atėjo žinios, kad Angli
ja į tai kreipia domę. Virs 
100. j,os karo laivų jau yra 
Viduržeminėse jūrose, jų** 
veikimas laikomas didžiau
sioje slaptybėje, tikrai kaip 
karo metu. Kitas 100 karo 

i laivų stovi prie Anglijos pa
sirengę išplaukti. Dalis ka
ro laivų randasi prie Gi
braltaro perlajos. Kartu, sa
koma, kad Anglija rengiasi 
visus savo karo laivus per
mesti į Viduržemines jūras, 
o Franci j a dalį savo laivy
no permes Anglijos kraštų 
apsaugojimui.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Kai Įkanda Vabzdžiai

Visokių yra vabzdžių, kurie 
žmogų įkanda: uodai, blusos, 
utėlės, blakės, bitės, širšės ir 
tt.

čiulpiant įkąstą vietą, nėra 
galima iščiulpti įleistų nuodų. 
Tačiau čiulpimas pat savaime 
nedaro ir žalos. Kai įkanda 
(įgelia) bitė, vapsva bei širšė, 
tuojau reikia ištraukti geluo
nis.

Seniau buvo manoma, kad 
pridėjus kokių vaistų prie 
žaizdelės, tie vaistai permuša 
ii neitralizuoja įleistus nuo
dus. Tikrenybėje taip neįvyks
ta. Tačiau galima vartoti seno
vinės priemonės: galima dėti 
amonijos arba šodės, kalkių 
vandens, magnezijos pieno. 
Tatai palengVina skausmą ir 
sumažina tinimą, vidujinį tem
pimą.

Gerai yra dėti tokių vaistų, 
kurie sutirština, sutraukia 
įleistus’ nuodus ir neduoda 
jiems taip greit susigerti gi

liau. Galima trinti druska arba 
magnezija, alkoholiu, tanine 
rūkščia, arba galima dėti karš
ti kompresai, nes karštis ir gi 
sugrumuluoja nuodus.

Patį nuodą naikina tokie 
vąistai, kaip iodo tinktūra, 
chlorino vanduo, chlorinuotos 
sodės skiedinys. Galima teplio
ti arba vilgyti įkąsta vieta.

Niežėjimui mažinti gerai 
yra vilgyti karboliaus vanden. 
(5% carbolic acid solution). 
Taip gi patartina gerai išva
lyt, išdizinfektuot žaizda, nes 
labai dažnai bloga daro netiek 
patys įleisti nuodai, kaip prisi- 
metę bakterijos, čia gerai tin
ka iodas, form al in a s, karbo

liai visam labai silpna ir al
pu pasidaro nuo įkandimo, tai 
patartina vartoti pieno kalkių 
—Calcium lactate, 10 grs., 1OO 
tablets, po vieną tabletę kas 
valanda, su vandeniu, kokią 
dieną-dvi. Kartais panašių vai
stų ir adrenalino gydytojas tu
ri leisti stačiai į kraują, ypač 
kai piktasis voras įkanda.
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Kultūros Gynimui Pasaulinis 
Rašytojų Kongresas Paryžiuj

P. UŽKALNIS
šių metų birželio mėn. pabaigoj Paryžiuj

* įvyko didžiulis istorinės reikšmės pažangiųjų 
literatūros ir meno atstovų kongresas kultū-

* ra i ginti. Jame dalyvavo 230 literatūros at
stovų iš 24 šalių. Kongreso darbuos, jo pa
ruošime ir sušaukime aktingai dalyvavo toki 
didieji Francijos rašytojai, turinti pasaulinį 
vardą, kaip Andre žid, Andre Malro, Anri 
Darbius, Romen Roland ir kit. Jame daly
vavo toki garsūs kitų šalių rašytojai, kaip 
Genrich ir Tomas Man (Vokietija), Valdo 
Frank (Jungt. Amerikos Valstijos), Foster 
ir Geksli (Anglija), Andersen Nekse ir Ka
rin Michaelis (Skandinavija) ir t. t. ir t. t., p 
taip pat žymieji Sovietų rašytojai: Aleksiej 
Tolstoj, Panferov, V. Kiršon, N. Tichonov, 
M. Kolcov ir kiti. Tai yra pirmas šimtmečių 
žmonijos kultūros istorijos atsitikimas, kada 
susirenka iš viso pasaulio kampų žymieji ra
šytojai ir literatai žmonijos kultūrai ginti.

Kas sutelkė, kokia idėja patraukė į šį kon-
* gresą tokį didelį žinomų visam pasaulyj 

“dvasios inžinierių” skaičių? Kad aiškiau su
prasti, tai reikia arčiau pažiūrėti į tuos klau
simus, kurie buvo svarstomi kongrese, į tas 
kalbas, kurios buvo pasakytos iš kongreso tri
būnos.

Visi kongreso dalyviai savo kalbose ir pra
nešimuose griežtai smerkė viduramžių “bar
bariškumo antplūdį’’ fašizmo asmenyj. Vo
kietijos hitlerinis fašizmas su klasikų raštų 
naikinimu ugnies laužuose, žiauriausiu perse
kiojimu visokios laisvesnės minties, rasių ir 
sterilizacijos teorijomis parodė tūkstančiams 
ir dešimtims tūkstančių dorųjų inteligentų, 
mokslo ir literatūros darbuotojų, prie ko ve
da baigiantis savo amžių buržuazinis surė
dymas. Milžiniški socializmo šalies laimėji
mai ekonominiam, kultūriniam ir literatūros 
frontuose—iš vienos pusės, ir didėjanti re
akcija, fašizmo antplūdis, augantis teroras ir 
pakilęs tiesioginio karo pavojus—iš kitos 

■' ^usės, stato prieš viso pasaulio doresniąją 
inteligentiją klausimą: su kuo eiti—su žy
giuojančia ateitin socializmo šalim, su žy- 

’ giuojančių pergalėn pasauliniu proletariatu 
petys petin kovojant su augančia reakcija, 
ar—pasilikti šios kovos nuošalyj, laukti ran
kas sudėjus ir tuom pat padėti besiplečian
čiam fašizmui naikinti kultūros užkariavi
mus, padėti ruošti naują imperialistinę sker- 
dynę ? šimtai ir šimtai doresniųjų žymiųjų 
pasaulinių rašytojų, mokslo ir kultūros dar
buotojų nepasiliko šios kovos nuošaly. Jie vis 
su didesne viltimi pradeda žvalgytis į SSRS 
pusę, į proletarinės kultūros, proletarinio, so
cialistinio humanizmo pusę. Beveik visų kal
bėtojų lūpose galima buvo girdėti, kad 
fašizmas yra “barbarystės” sistema, kad jis 
“iš prigimties yra svetimas kultūrai”—kaip 
pareiškė kongrese Francijos publicistas Pjer 
žeron. Tas “pasibaisėjimas barbariškumu” 
atvedė į suvažiavimą, kaip ir daugybę kitų, 

< stambų anglų rašytoją Forster j ieškant tarp
tautinio solidarumo prieš “barbariškumo ant
plūdį”—fašizmą ir karą. Gi Karin Michae
lis, pritariant visam kongresui, šaukė viso 
pasaulio rašytojus prie solidariškumo, prie 
aktingos kovos. “Čia netinka sakyt, jog aš 
kovojau, aš tiek nukenčiau, ir visa tai buvo 
veltui, o dabar aš pavargau ir daugiau ne
pajėgiu. Taip manyti ir tokių minčių vedi
nas dirbti—tai prasižengimas. Tai visvien, 
kas būti kančių liudininku, bet užsimerkti ir 
sakyti: aš nieko nematau, užsikimšti ausis ir 
sakyti: aš nieko negirdžiu”, šie garsios 
Skandinavų rašytojos žodžiai tiesiog pirštu 
į akį pataiko tokiems kiaurai supuvusiems 
fašizmo pantaplių laižytojams, kaip P. Cvir
ka ir kiti jam panašūs Lietuvos buvusieji tre- 
čiafrontininkai. Kokio bjauraus pasišlykš
tėjimo, supuvimo, dvasios ubagystės žmogus 
turi būti, kad veidmainiauti esant “pažan
giu” ir kartu teisinti savo darbą fašistų

* spaudoj tuom, kad “mano pilvas negali 
neiškimštas nė 24 valandų... Verčiau 
pusiau 
Cvirka, 
pusi.), 
dar su
pasibjaurėtinas, kiaurai fašistinis, 
veidmainingas tokių trečiafrontininkų, kaip 
P. Cvirkos, Korsako ir jiems pan. veidas.

(Gaila, lig šiol randasi tokių draugų Lie
tuvoj ir ne tik Lietuvoj, kurie dar neįstengė 
pilnumoj suprasti šio grynai fašistinio da
bartinio buv. trečiafrontininkų veido. Tą 
nesupratimą matom ir d. B. Pranskaus strai
psnyje (“Pr.” N. 6) rašant apie P. Cvirkos 
“F. Kruk”. P. Cvirka šiandien ne “sdielko-

mis” užsiima, stovėdamas tokiu būdu nuo
šalyj fašistinio lagerio, o jis abiem kojom 
randas fašistų lageryj.—P. U.).

Bet ar galėjo kongresas pasitenkinti vien 
į bendru rašytojų šaukimu kovon prieš fašiz- 
! mą ir karą, prieš “kultūros barbarus” ? Dau

gelis kalbėtojų savo-kalbose pabrėžė, kad 
rašytojas kaip savo kūrybos darbe, taip ir 
kovoj prieš fašizmą ir pakibusį virš galvų 
karo pavojų turi eiti petys petin su liaudies 
masėmis, su revoliucine darbininkų klase. 
Apie tamprų ryšį rašytojo su jo “auditori
ja” kalbėjo žan Rišar Blok, tai turėjo ome- 
nyj Andre Malro, baigdamas suvažiavimą 
tokiais žodžiais: “Kalba eina apie tai, kad 
atmerkti akis visoms akloms .stovyloms, kad 
paversti viltį į valią, maištą—į revoliuciją, 
amžių žmonijos kančias—į žmonijos sąmo
nę.” Tų ryšių su darbo masėmis reikalingu
mą puikiai apibūdino Sovietų rašytojų de
legacijos narys kongrese d. I. K. Lupolas: 
“Jūs neapkenčiate fašizmo. . . Reikia supras
ti, kad fašizmas yra atvira dabartinės bur
žuazijos teroro diktatūra, ir iš čia padaryt 
visas išvadas. Ir pirmutinė išvada privalo 
būt ta: reikia paimt ranką,
mums revoliucinė darbininkų klesa, ir kartu 
su ja kovoti už naują visomenišką santvar
ką, už išsaugojimą visų brangenybių, kas bu
vo senojoj kultūroj, ir už naują kultūrą.”

Paryžiaus kongresas šiam doresniosios ka
pitalistinių šalių inteligentijos persilaužime, 
be abejo, įrašė į žmonijos istorijos lapus 
vieną garbingiausių puslapių. Jis parodė, 
kad proletariato kova už kapitalistinio surė
dymo nuvertimą, už socialistinę kultūrą, 
prieš šėlstančią fašistinę reakciją surado tal
kininką geriausių šių dienų literatūros, moks
lo ir meno veikėjų tarpe. Kongresas parodė 
ne tik gilėjantį pasiskirstymą tarp doresnio
sios kapitalistinių šalių inteligentijos. Jis 
kartu pagilino šį pasiskirstymą (diferenciaci
ją) ir kartu padėjo konsoliduotis viso pasaulio 
doresniajai inteligentijai, nusistačiusiai prieš 
fašizmą ir imperialistinio karo pavojų.

Šiandie jau tūkstančių kapitalistinių šalių 
doresniosios inteligentijos ir rašytojų galvose 
prigijus internacionalizmo dvasia. Kongrese 
dalyvavo 34 tautų rašytojų atstovai ir tarp jų 
nebuvo mažiausio tautinio antagonizmo, ne
santaikos. šitai priverstas pripažinti Franci
jos reakcinis laikraštis “Pti žurnal”, kuris 
praslinkus dviem dienom po suvažiavimo rašė, 
kad rašytojų kongrese, kuris buvo panašus į 
verdantį katilą, čia negalėjai pastebėti “įvai
rių nacionalinio tipo charakterių, nėra neišly
ginamo skirtumo tarp vidutinio lotyno, slavų 
ir anglosaksų rasių skirtumų”, žymieji pa
saulio rašytojai ir kultūros darbuotojai kalbė
jo, kad jų bendras priešas — tai fašizmas, tai 
karo kurstytojai ir organizatoriai.

Šį suvažiavimo nusistatymą puikiai apibrė
žė savo kalboj garsus Francijos rašytojas 
Andre žid:

“Aš įsitikinęs, — pasakė Andre žid, — kad 
aš galiu pilnumoj jaustis internacionalistu, 
būdamš tuo pat laiku francūzu, aš skaitau sa
ve individualistu, laikydamas save komunis
tu, nes kaip tik branginant visas savo savybes, 
asmenybė gali geriausiai tarnauti visuome
nei.” Andre Žid nurodo Sovietų Sąjungą, kur 
puikiausiai suderintas internacionalistinis So
vietų valstybės pobūdis kartu gerbiant “indi
vidualines kiekvienos tautos savybes... kiek
vienos kalbos gerbimą, tautinių papročių, tra
dicijų, nacionalinių kiekvienos kultūros ypa
tumų gerbimą.”

“Tautinis kultūros pobūdis nieko bendra 
neturi su gyvulišku šių dienų buržuazijos na-

cionalizmu. Aš pareiškiu,—sušunka Andre žid, 
—kad kultūros priešai yra fašistai, hitlerinin
kai ir mano šalies nacionalistai. Buržuazija 
pasmerkta mirčiai ir sunaikinimui. Mirdamas 
ir pudamas kapitalizmas užkrečia tuo trūniji
mu savo kultūrą ir literatūrą.”

Ypatingą vietą kongreso dalyvių kalbose už
ėmė Sovietų Sąjunga, jos kultūra ir literatū
ra. Visų kongreso dalyvių kalbose buvo pa
brėžta milžiniška SSRS rolė naujos kultūros 
kūrime ir milžiniški jos laimėjimai visos kul
tūros, literatūros, laudies masių gerovės kū
ryboj. “Charakteringu šių laikų bruožu yra 
tas, — pareiškė Jungt. Amerikos Valstijų ra
šytojas Valdo Frank,—kad nė viena vyrų ar 
moterų grupė, pasišventusių žmogaus dvasi
niam vystymuisi ir visos žmonijos ateičiai, ne
gali susirinkti kartu bet kurioj pasaulio vie
toj, negali svarstyti nė vieno klausimo, kad 
nuolat neprisiminti ir nemąstyti apie Sovie
tų Sąjungą ir nejausti padėkos Sovietų Są
jungos liaudžiai už jos didžiules pastangas 
naujų pamatų plėtimui naujai žmonijos kultū
rai sukurti.”

Kongrese mėgino išstoti su antisovietiniais 
šmeižtais kontr-revoliucinės trockizmo atma
tos. Bet dviejų trocki.stų mėginimai išstoti 
kongrese gavo skaudų smūgį nuo geriausių 
Vakarų rašytojų: A. žid, Anna Zegers, Niran, 
(i taip pat Sovietų rašytojų. Andre žid, griau
smingai plojant visiems kongreso dalyviams, 
pareiškė: “Lai Sovietų Sąjunga žino, kad mū
sų pasitikėjimas jai nepalaužiamas ir kad ši
tas tikėjimas yra geriausia mūsų meilės prie 
jos išraiška.”

Sovietų rašytojai savo kalbose atskleidė pla
tų vaizdą sovietų literatūros ir kultūros lai
mėjimų, tampriausiai surištų su bendru ša
lies ekonominiu augimu, socializmo statybos 
laimėjimais. Sovietų rašytojų kalbos buvo ly
dimos karštu delnų plojimu pasakojant jiems 
apie tuos laimėjimus.

Kongresas apsvarstė eilę klausimų: “Kūry
ba ir visuomenė”, “Humanizmas”, “Apie kul
tūros paveldėjimą” ir kt. Dauguma rašytojų 
pripažino vedančią vietą literatūroj socialisti
niam realizmui—vadovaujančiam Sovietų li
teratūros žanrui.

Toli gražu negalima bent kiek smulkiau nu
šviest vienam straipsnyj šio kongreso darbų 
ir reikšmės. Viena neabejotina — jis padės 
dar sparčiau atkariauti iš buržuazijos naujus 
šimtus ir tūkstančius doresniosios inteligenti
jos, jis padės sustiprinti kovotojų prieš karą 
ir fašizmą frontą, jis prisidės prie bendros 
revoliucinės proletariato kovos sutvirtėjimo. 
Užtat nepripuolamai pasaulinė buržuazijos 
spauda sukandus dantis nutarė “nutylėti” šį 
kongresą. Tačiau kongreso balsai — doresnio
sios pasaulio inteligentijos balsai jau pasiekė 
milionus darbo žmonių, ir buržuazija privers
ta, kad ir su pasivėlavimu, pilna baimės rašyti 
apie šį kongresą. Pirmiausia davė pavojaus 
ženklą Francijos stambiosios buržuazijos or
ganas “Tan”, paskui “Figaro”, “Pt'i Parizien” 
ir kit. Stambus Francijos buržuazijos laikraš
tis “Eko de Pari” 
rašo:

“Šiame kongrese 
užsienio rašytojai.
7 didžiuliai klausimai. Pagrindinis klausimas, 
kuris ypač svarbus, — tai inteligentijos pa
žiūros į komunizmą. Būtų galima buvę manyt, 
kad jokios naudos iš to kongreso nebus, tačiau 
kongresas pasirodo užtektinai stebėtinu re
giniu. Kongresas vyko pirmininkaujant didžiu
liam ir pavojingam rašytojui Andre žid, ku
ris visą laiką savo raštuos kuria naują pa
saulį, kuris apsiaustas nerimu...”

Tai įvertinimas, prie kurio sunku ką nors 
pridėti.

Kongresas tęsėsi 5 dienas. Jis sudarė naują 
organizaciją — “Tarptautinę rašytojų asocia
ciją kultūrai ginti”. Jis išrinko nuolatinį aso
ciacijos biurą, į kurį iėjo 112 rašytojų, at
stovaujančių 35 šalis. Biuran įeina toki žymūs 
rašytojai, kaip A. žid, A. Barbins, Romen Ro
land, A. Malro, M. Gorkij, M. šolochov, M. 
Kolcov, Viktor Margerit, Aragon, Tomas ir 
Genrich Man ir kit. Vienintelė kong. priimta 
rezoliucija teužima vos kelioliką eilučių. Toji 
rezoliucija nustato tokius naujos organizacijos 
uždavinius: “Biuras, sudarytas iš įvairių filo
sofinių, literatūrinių ir politinių krypčių ra
šytojų, kultūros srityj kovos prieš fašizmą ir 
karą,—labiau bendroj sąvokoj, prieš visokį 
gręsiantį civilizacijai pavojų.”

(Iš “Priekalo”)

DEPORTUOJA Iš LIETUVOS 
POVILĄ JURKĄ

Kaip tik išėjo iš spaudos apysaka 
las Jurka”, parašyta Miko Rasodos, taip
greit aš ją įsigijau, ir su dideliu žingeidumu 
perskaičiau nuo pradžios iki galui. Mane ji 
taip suinteresavo, kad aš nusprendžiau su 
šia knyga apdovanoti ir savo namiškius Lie
tuvoj : tėvą ir dar du jaunus broliukus, mo
kyklą lankančius, kurie, gerai žinau, tokios 
literatūros trokšta. Savo nuosprendį išpil- 
džiau; pasiunčiau du egzempliorius “Povilo 
Jurkos” ir du egzempliorius Janonio raštų. 
Pasiunčiau ir laukiu iš Lietuvos nuo saviškių 
atsakymo; viename laiške ir kitame jie skun
džias, kad negavę jokių knygų. Bet, kaip 
prastai jaučiausi, kuomet, praslinkus virš 
dviems mėnesiams, atneša paštorius mano 
siuntinį atgal, apdekoruotą įvairioms stam- 
poms ir antspaudoms. Pasirodo, kad Sme
tonos žandarai, perskaitę, percenzūravę “Po
vilą Jurka” ir suradę jį “pavojingu“—depor
tuoja atgal.

* * *
“Laisvės” Redakcijos Pastaba.—Kad Sme

tonos cenzūra bandys neįsileisti “Pov. Jur
kos,” tai visai naturališka. Bet draugai to 
turėtų nepaisyti. Reikalinga siųsti savo gi
minėms tiek “Pov.” Jurka”, tiek kitos mūsų 
dailiosios literatūros, istorinės, politinės ir 
mokslo knygos. Yra viskių būdų pasiunti
mui. Būtų gerai, kad mūsų draugai bandytų 
siųsti Lietuvon (savo giminėms bei pažįsta
miems) juo daugiau literatūros, “šviesa” bū
tų labai ten branginama. Galima dažnai pa
siuntinėti iš “Laisvės“ iškarpų.

* * *
PERŽVALGA VIENO ‘LAISVĖS’ NUMERIO

Kiekvienas mūsų “Laisvės” numeris yra 
turtingas geromis žiniomis ir raštais, bet vie
nas ypačiai turtingesnis gal būt ir už kitus, 
tai numeris 221. Užmetus pirmiausiai akį 
ant Krislų, Komunaro parašytų, randama 
faktų faktai apie “Naujosios Gadjmės” in
žinierius, kurie vadinas “revoliucionieriais” 
ir, ot, sau pakritikuodami veikiančius žmo
nes, o patys “taip ir čiužinėja kiauru vidu
riu.” Aš manau, kad jie, perskaitę tokią tei
sybę, nejaukiai nusisčiaudės.

Tam pačiam “Laisvės” numeryje telpa 
turtingas Moterų Skyrius, kuriame matosi 
mūsų darbininkiškos spaudos nenuilstančių 
veikėjų ir rašėjų paveikslai. Apart tų drau
gių, kurios jau yra taip sakant, mūsų judė
jimo patyrę veteranai, čia matome pora pa
veiksliukų ir mūsų dar tik pradinių veikėjų, 
tai draugė B. Ramoškaitė, gabi menininkė ir 
chorvedė, dar visai jauna metais, bet jau 
puikiai suspėjo susipažinti dainavimo srityje, 
taipgi ir su spauda.

Antra draugė, tai E. Kovaitė; nors asme
niškai neturiu pažinties, vienok, remiantis 
jos turtingais rašiniais, darbo žmonių mėgia
mais, drąsiai sprendžiu, kad ji yra darbinin
kiško judėjimo viltis, ir reikia tikėtis, kad 
jos plunksna nesurūdys puošiant laisvos min
ties literatūrą.

* * *
PUIKUS KRUTAMAS PAVEIKSLAS 
“VALSTIEČIAI”

Dar teberodomas krutamas paveikslas 
“CAMEO” Teatre, ant 42-ros gatvės, visai 
arti prie Times Square centro New Yorke, 
vardu “Peasants” (Valstiečiai), šis veika
las Maskvoj yra apdovanotas antra dova
na po veikalo “čapayev”. Pastarasis vei
kalas jau suspėjo pasauliniai pagarsėti savo 
populiariškumu; net kapitalistinės spaudos 
peržvalgose buvo atsiliepta teigiamai 
veikalą.

Antrasis gi veikalas neprastesnis. 
gai jis ir tuo pasidaro interesingas, 
me įeina artistai, atatinkami tiems
kokių veikalas reikalauja. Pats veikalo sū
kurys randasi kolektyvuose, kur valstiečiai 
dirba, kiaules augina, daržoves sodina, lau
kus aria ir tt. Bežiūrint į šį vaidą, rodos, 
kad pats ten kartu su jais esi. Čia nėra 
puošnių ponybės rūmų, nesimato tokio aris
tokratiško išgvėrimo, ką matome Amerikos ju- 
džiuose. šiame judyje matoma viskas, kas 
yra surišta su nauju darbo žmonių gyveni
mu SSSR.

Geriau Vėliau, Negu Niekad
Rugsėjo 10 d. įvyko ALDLD 

28 k p. susirinkimas. Narių at
silankė mažai. Mat, pas mūsų 
draugus yra įpratimas 
tinginio liga. ;Tai blogas 
kas, blogiau jau negali 
Tas tinginiavimas daug
kia darbininkiškam judėjimui, 
o išeina valdančiai klasei ant 
naudos. Daugelis sako, “ko aš 
tenai eisiu, kaip padarys, tai 
man bus gerai.” O kas gali pa
daryti, tai tie draugai nesirū
pina. Tie, kurie lankosi į susi
rinkimus, gali atlikti tiktai už 
save, bet ne už visus. Kožno 
sąmoningo darbininko yra par
eiga lankytis į susirinkimus ir 
kartu svarstyti draugijinius 
reikalus ir dirbti pagal savo 
išgalę. Kad visi dirbtume, tai 
daug būtų galima nuveikti ir 
būtų nedaug darbo. Pats dar
bas ir būtų atliktas daug ge
riau. Dabartės ant keletos 
draugų užkrauta visi darbai. 
Suprantama, kad tie keli drau
gai neatlieka gerai tuos dar
bus, kaip turėtų būt atlikta. 
Tas daug pakenkia visam dar
bininkiškam judėjimui, o prie
šai iš to pasidžiaugia.

Taigi, draugai, kožnas ALD 
LD narys turi dalyvauti susi
rinkimuose ir kožnas turi ap
siimti dirbti, pagal savo išga
lę, kokį nors darbą dirbti. Nė 
vienas ALDLD narys, nieko 
neveikdamas, negali jaustis 
gerai.

Šitame susirinkime nutarta 
rengti 20 metų paminėjimą 
ALDLD gyvavimo ir išrinkta 
komjsija. Girdėjau, kad jau 
yra išdalintos rolės delei sulo
simo teatro. Taipgi yra rengia
masi prie paminėjimo £5 me
tų dienraščio “Laisvės” sukak
tuvių.

Šitais metais kuopa yra pa
augusi nariais. Taipgi kuopa 
yra išrinkusi komisiją delei su
rengimo parengimo “Daily ’ 
Workerio” naudai. Parengi
mas įvyks 28 d. rugsėjo, suba- 
tos vakare, Lietuvių Parke, 
Waterbury, Conn. Įžanga 50 
centų asmeniui.

Reporteris.

LDS 36 kp. piknikas įvyko 
rugsėjo 1 d. ant C. Norkaus 
farmos. Piknikas labai nusise
kė, buvo daug žmonių. Diena 
buvo labai graži, o ant ryto
jaus buvo Labor Day, tad 
daug svečių atvyko iš kitų 
miestų, kaip Tacoma, Seattle 
ir daugiau iš Aberdeen. Kuo
pai liko pelno kelios dešimtys 
dolerių. Kuopa visuomet de
šimtą nuošimtį pasiunčia be
darbių fondam

Po 14 savaičių streiko Ray- 
monde dabar dirba gerai, 40 
vai. per savaitę, dažnai dar ir 
viršlaikį. Už viršlaikį moka lai
ką ir pusę. Prieš streikus mes 
to neturėjome.

Labor Day organizuoti dar
bininkai Willapa Harbor su
rengė paradą South Ben, 
Wash. Maršavo 4,000 darbi
ninkų. Kiti keli tūkstančiai 
žiūrėjo.

Boston, Mass.
mas senas Hollis teatras pa
siskubino nugriūti; vieną 
darbininką užmušė ir tuzi
ną sužeidė, kai kuriuos gal 
mirtinai.
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šešfadienis, Rugs. 21, 1935

Kaip Mes Pasitinkame ALDLD 
20 Mėty Sukaktuves? i

Gavome 780 Naujų Narių 

šių metų mūsų obalsis:
103 Kuopos Priešakyje

Jau 103 kuopos yra pra- 
Gaukime 1,000 naujų narių! * lenkę 1934 metus narių kie- 
Jis pusėtinai pravestas gyve-ikių, arba yra lygiomis. Dauge- 
niman. Iki 10 dienai rugsėjo lis kuopų labai žymiai paau- 
jau buvo gauta 780 naujų na- ^o. Nesenai buvo skelbta pa- 
rių, iki metų galo dar lieka lyginimas,
gauti 220 naujų narių. Naujų paaugo nariais 
narių gavo 96 kuopos. Jos yra:

i *

. LAISVE Puslapis Ketvirtas
_ \

East St. louis, III jo sandraugas. Jie yra virši
ninkais toj šapoj ir ve dabar 
išlindo yla iš maišo. Kaip tik 
reikia darbais pasirodyti, tai tie 
du ponai stojo bosų pusėn. 
Ypatingai, J. B. Mathews pa
sirodė atviru darbininkų prie
šu, išlindo su “raudonu bau
bu” ir išpylė visas pamazgas 
ant komunistų, idant tuomi pa
dalinus darbininkus ir sulau
žius streiką. Tačiaus darbinin
kai stipriai laikosi. Įvyko jau 
keli susirėmimai su skebais ir 
pastarieji gavo ausų ir dabar 
bijo pasirodyti. Valdžia išleido 
indžionkšiną prieš pikietuoto- 
jus, bet veltui, streikieriai sti
priai laiko apgulę šapą ir ne
prileidžia skebų nei artyn. 
Eastono darbininkai taipgi ne
mažai aktyviai padeda Wash
ington© streikieriams.

Mass. lietuviams: Išgirskit Naujausias 
Žinias iš Lietuvos

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Visų Atydai

ALDLD 49-ta kuopa rengia 
paminėjimą 20 metų ALDLD 
gyvavimo.

20 metų prabėgo nuo įsi
kūrimo ALDLD apšvietos or
ganizacijos. Per tą laikmetį 
tapo daug paskleista darbinin
kiškos apšvietos, per tą laiko
tarpį ALDLD gavo daug rė
mėjų ir pritarėjų.

Todėl mūsų pageidavimas, 
kad mes visi suvažiuotumėm 
20 metų ALDLD paminėjimui 
pas drg. Ben ir O. Stumbrius 
į Tilden, Ill.

Ne tik iš East St. Lou iso, 
mūsų rėmėjai ir pritarėjai, bet 
ii iš apielinkės, kaip tai, St. 
Louis, Mo., Collinsville, 111., ir 
iš pietinio Ill. (Mažojo Egip
to), turėtų dalyvauti. Mes no
rime mūsų apielinkėj pažymė
ti 20 metų ALDLD sukaktu
ves ir sykiu pasitarti del toles
nio veikimo, naudai darbinin
kų klasės.

šios iškilmės yra rengiamos 
pas draugus Stumbrius, Til
den, Ill., 29 d. rugsėjo (Sept.), 
1935 metų.

Mes kviečiame visus mūsų 
rėmėjus ir pritarėjus organi
zuotai dalyvauti ALDLD 20 
metų paminėjime ir padaryti 
jį vertu visų dalyvių atminties.

Draugiškai,
ALDLD 49-tos Kuopos 

Valdyba ir Ben ir O. 
Stumbriai.

Draugo J. Mažeikos Prakalbų 
Maršrutas Eis Šitaip:

20

PHILADELPHIA, PA.

29 TDA 9-tos kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, 24 d. rugsėjo, 8 vai. va
kare, 735 Fairmount Ave. šis susi-, 
rinkimas bus labai svarbus, tad kvie
čiam 
narių

d. rugs., vakare, 7-tą vai., 
N o r w o o d, s u p uikia 
programa i-

d. spalių, vakare, Lawrence
d. spalių, vakare, Haverhill 
spalių, vakare, Worcester, 
su dainų programa

5 ir 6 spalių, Maine valsti- 
, Lewiston ir Rumford.

visus ateit ir atsivest naujų 
prirašyt.

B. Ramanauskienė.
1
2

d. rugsėjo, vakare, Gardner 
d. rugsėjo, vakare,' Fitch
burg

d. rugs., 2-yą vai. dieną, 
Nashua, N. II.

d. rugs., vakare, Hudson
d. rugs., vakare, Lowell
d. rugs., vakare, So. Boston, 

su dainų programa
d. rugs., vakare, West Lynn
d. rugs., vakare, Montello, 

su puikia programa
d. rugs., vakare, 
Bridgewater

d. rugs., 2-rą vai. dieną, 
Stoughton

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia vakarienę 

ir šokius subatoj, 28 d. rugsėjo, 8 
vai. vakare, H. L. P. Kliube, 17 
School St. Draugai, kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti į Šią vakarie
nę. Pelnas šio parengimo bus skiria
mas “Laisvės” 25 metų sukaktuvi’a 
paminėjimui. Visi darbininkai privali? 
paremti savo dienraštį, kuris kovoja 
už jų reikalus ir gina jų teises.

Kviečia Rengėjai.
(224-225)

PHILADELPHIA, PA.
Kompartijos unitas rengia smagų

22kaip tūlos kuopos 
ir pralenkė 

1934 metus. Metų pabaigoje 
j bus vėl paskelbta, kaip kuo- 
j ros stovi. Todėl, sarmata bus 

J.“ ■ toms kuopoms, kurios negaus 
111 į naujų narių ir laike 20-ties 

i metų organizacijos sukaktuvių 
j nepaaugs nariais.

Apie 80 kuopų galima sa
kyti patenkintai arba pusiau 

j patenkintai stovi, dalis jų yra 
I jau netoli pereitų metų narių 
i skaitlinės, dalis dar pasilikę, 
, bet yra vilties, kad jos nenu- 
į puls nariais.

17 Kuopų Blogai Stovi

Dar 17 kuopų yra, kurios 
i už 1935 metus visaj nemokėjo 
duoklių. Tiesa, didžiumoje, tai 
vis mažiukės kuopos, dauge
lis iš jų kas metai bnokasi vė- 

j lai, bet būtinai pageidaujama, 
i kad tų kuopų nariai greičiau 
'sumokėtų duokles ir valdybos 
i prisiųstų jas į centrą. Nuo se
kančių kuopų dar negauta 
duoklės:

Miestas
naujų 
narių

162—Toronto 66
146—Chicago 57

1—Brooklyn 48
19—Chicago 40
47—Montreal 37
22—Cleveland 2 1

143—Reading 21
190—Cleveland 23
56—Detroit 19
14—Minersville 17

. 92—Cicero 17
132—Tacoma 16

5—Newark 11
96—Kanadoje 13
15—Fort Williams 12
28—Waterbury 10

136—Harrison 10
188—Hamtramck 10
51—Huntsburg 9
57—(.’leveland 9
79—Chicago 9

104—Chicago 9
12—Pittston 8
27—New Britain 8 '
32—N e w 11 aven 8 |

102—Cuddy, Pa. 8
10—Philadelphia 7
63—Bridgeport 7)
66—Grand Rapids 7
87—Pittsburgh 7I

145—Los Angeles 7
212—Bayonne 7
219—Forest City 7

39—Scranton 6
69—Lithbridge 6
95—Kapuskasing 6

114—Chicago 6
20—Binghamton 5

141—Philadelphia 5
167—Sheboyegan 5

2—So. Boston 4
7—Springfield 4

45—Vancouver 4
84—Paterson 4
86—Chicago 4
90—Youngstown 4

120—McAdoo 4
149—Philadelphia 4
155—Worcester 4
205—Westville 4
218—Scottville 4 1

29—Rockford 3 1
61—Monongahela o I

1
72—Great Neck O 1
83—Muskegan o

* 1
89—Calgary n o
94—Kenosha o o

217—Winnipeg o. o
11—Worcester 2i
25—Baltimore 2
26—Collinsville 2
33—Pittsburgh 2;
37—Lawrence 2.
50—Rochester 2
65—Racine 2
68—Hartford 2!
73—Summerlee 2'

105—Philadelphia 2
113—Hamilton 2
131—Saginaw 2;
152—Red Lake 2
154—Chicago 2
160—Benld 2
180—Wilmerding 2
185—E. New York 2
200—Hillside 2
207—Hart 2
221—Bloomfield 2

36—B i e n fait, Sask.
42—Nashua, N. H.
48—Hahanoy City), Pa.
62—Stoughton, Mass.
91—Schenectady, N. Y.

117— Ansonia, Conn.
118— E. White Plains, ;
133— Camden, N. Ji.
134— Royalton, 111.
156—Carnegie, Pa. 
166—Stamford, Corp.
175—Lachine, Kanada 
189—Portland, Me.
203—Inkerman, Pa.
210—Providence, R. I.
235—Freehold, N. J.

Visi nariai šių kuopų 
prašomi sumokėti duokles, 
viena kuopa mūsų organizaci
jos 20 metų sukaktuvių metu 
neprivalo pakrikti!

N.

yra
Nei

labai

22
23

26
27

28

29

Waterbury, Conn
Suvažiavimas

Pasarga:

Mūsų nuomonė, kad 
pas Stumbrius prieš piet 
turėti pietus.

Labai gerai būtų, kurie va
žiuosite, kad iš kalno praneš
tumėte, kiek asmenų atva
žiuos, nes reikalinga žinot, 
kad galėtumėm prisirengti ir 
visus patenkinti.

Su v i s a i s u ž k Jausimais 
kreipkitės prie ALDLD 49-tos 
kuopos seki’., J. J. Daujotas, 
1377 N. 25th St., East 
Louis Ill., arba pas kuopos 
rius.

Scranton, Pa

4, 
joj,

Per drg. J. Mažeikos pra
kalbas turi būt renkamos au
kos del Lietuvos darbininkų 
judėjimo paramos, del Lietu
vos politinių kalinių paramos, 
del kovos prieš fašizmą. Au
kas galite perduoti drg. J. 
Mažeikai.

ALDLD 7-to Apskričio 
Komitetas.

kytis į jo prakalbas išgirsti 
Lietuvos darbininkų padėtį ir 
susipažinti su savo broliais 
d a r b i n inkais, gyvenančiais

Buvo renkamos aukos dclei 
Lietuvos politinių kalinių. Su
rinkta $10.

Aukotojų vardai, kurie au
kojo ne mažiau 25c.: J. Pra- 
kuskas $1; J. žemaitis 50c;

Žodis Kitas iš Drg J. Mažeikos
Prakalbų

Rugsėjo 15 d. čionai įvyko 
raportas iš Išeivių Lietuvių 
Kongreso, kuris įvyko Kaune, j . _
r> 4 j™.,,,™ t L. Munkiene, J. Norbantas, A.Raportavo draugas J. Mazei-' , ’ _
. . -ji i Snapauskas, K. Yenkeliuiuene,ka, vienas is delegatų, rink-1 1 _ c • i
tas Amerikos Lietuvių Darb. I Jartonaite J' Švinkimas.
Visuotino Suvažiavimo, įvykujP- Ma™zas Kucauskienė, J. 
šio 30 d. birž. ir 1 d. liepos,1 Jabe!‘O"i.s> Savickas, Voveris, 
Clevelande, kuriame dalyvavo i . ’ .Y ’ .

ii i •- izi i kėnis, Samaska ir P. Degimas250 delegatų is 14 valstijų, i ’j po 2oc.
Rengimo Komisija taria šir

dingai ačiū vardu L. P. K. vi
siems, kurie aukavote delei 
Lietuvos politinių kalinių. Jū
sų aukos pakels tų kovotojų 

1 dvasią ir patrumpins Lietuvos 
j fašistų gyvavimą, pagreitins 
Į paliuosavimą jūsų brolių ir se- 

’ i sučių, gyvenančių.. Lietuvoj.
Prakalbų Rengimo Narys.

Taip pat Allentown, Pa. ir bankietą, nedėlioj, 22 d. rugsėjo, 8 
savaitė val- vakare, 911 W. Girard Ave. šisapielinkėj jau antra 

kaip streikuoja PWA darbi
ninkai prieš 
sąlygas. Miesto majoras 
PWA administratoriai < i
skymus, baugina, sakydami: 
“work or no relief”, bet dar
bininkai netik kad laikosi vie
ningai, bet dar daugiau strei
ką plečia ir streikas persimeta 
į kitas vietas ir miestus ir nu
matoma, kad bus iškovota pa
gerinimai ir didesnės algos. 
Unijos ir čia gerai remia šį 
streiką.

bankietas svarbus tuom, kad reikalin
ga finansų, kad K. P. galėtų gyvuot

nepakenčiamas ■■ ir dirbt darbininkišką darbą. Taipgi 
j įp | bus paminėjimas naujo draugo pri- 
j I ėmimo j distriktą. Drg. A. Mills ap-

leidžia šį distriktą, o jo vietą užima . 
,Pat Toohey. Turėsim gerą muzika- 
lišką programą ir kalbės draugas iš 
centro ofiso. Įžanga tik 35c.

Kviečia Kompartija.
(223-224)

6—Montello
8— Cambridge
9— Norwood

13—Easton
17—Shenandoah
24—Brooklyn
31—Auburn
35—So. Bend
44—Lowell
59—Akron

106—Ambridge
138—Maspeth
144—Georgetown
165—Linden
187—Chicago
209—Trenton

Pavienių narių įstojo

1
1
1
1

1
1
1
1

1
9.

Gaukime Naujų Narių

Iki išpildymo mūsų obalsio 
dar mums stokuoja 220 nau
jų narių. Imant atydon, kad 
mes turime virš 200 kuopų, tai 
nesunku gauti tą skaitlinę. 
Kiekviena kuopa privalo dar 
gauti po vieną kitą naują na
rį. Daugelis iš mūšių draugų 
turime dar pažįstamų darbi
ninkų ir darbininkių, kurie ne
priklauso prie ALDLD. Jie ne
priklauso tik todėl, kad arba 
juos nekalbinome į organiza
ciją, arba gerai nesupažindi- 
nome su ALDLD.

Mūsų organizaciją
brangina Lietuvos darbinin
kai. Į “Pasaulio Lietuvių Kon
gresą” Kaune, literatūros pa- 
rodon buvo pasiųsta mūsų vi
sos knygos. Jos ten sudarė 
gražiausi literatūroš leidinių 
rinkinį. Mes jau daug gavome 
laiškų nuo Kauno darbinin
kų, kurie sveikina mūsų orga
nizaciją.

Sukeikime $300 Aukų

Vėliausiame ALDLD Centro 
Komiteto posėdyj buvo nutar
ta, kad laike mūsų organizaci
jos sukaktuvių ir parengimų | 
parinkti aukų į Agitacijos 
Fondą. Agitacijos Fondas turi 
daug kovų, kurios reikalauja 
pinigų. Mūsų pareiga sukelti 
tai įstaigai $300 aukų; Kuopos, 
apskričiai ir visi organizacijos i 
nariai privalo susirūpinti tuom 
klausimu. Kuopos, kurios turi 
iždo pinigų, tai privalo nors 
kiek paaukoti iš iždo, taipgi 
parinkti aukų parengimuose, 
sueigose ir siųsti arba Agitaci
jos Fondo antrašu, arba per 
ALDLD Centrą.

D. M. Sol Omskas.
ALDLD CK Sekretorius,

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

x

GRAND RAPIDS, MICH.
Svarbios prakalbos rengiamos

F. Abekui, pirmadienį, 23 d. rugsčųo, 
8 vai. vakare, šv. Jurgio svetainėje, 
1513 Quarry Ave. Dig. Abekas buvo 
atstovu Pasaulio Lietuvių Kongrese, 
Kaune, dabar nesenai sugrįžęs. Jis 
turi daug ką svarbaus mums pasakyt. 
Tad visi skaitlingai dalyvaukite ir iš
klausykite ką šis draugas turi mums 
pasakyt apie Lietuvos dafbininkus, ir 
apie

čia pažymiu tik įžymesnes 
P. Ku-1 vietas, kur darbininkai strei

kuoja. O streikų šioj apielin
kėj netrūksta, tik kiti streikai 
tęsiasi trumpai, po dieną ar 
dvi ir tampa neatžymėta spau
doj. Didžiumoj tų streikų 
darbininkai gauna iš bosų šio
kių tokių nusileidimų, ypač 
ten, kur darbininkai organi
zuoti ir laikosi vieningai.

Darbintas.

14 valstijų, I 
būti j atstovaudami 60,000 organi-l 

ir ten I zuotų Amerikos ir Kanados) 
lietuvių darbininkų. Tame su-; 
važiavime dalyvavo visokių 
pažiūrų darbininkai. Šio su-1 
važiavimo buvo tikslas: kovaj 
prieš karą ir fašizmą, sudary
mas bendro fronto ir tt. ' 

Besvarstydami tą klausimą,! 
delegatai priėjo prie išvados, į 
kad yra reikalinga įdėti dar! 
keturius svarbius punktus, bū
tent : kova už bedarbių ir so
cialūs apdraudos bilių HR 
2827, kova už gynimą ateivių 
teisių, organizavimas lietuvių 
darbininkų į darbo unijas ir 
vienijimas darbo unijų ir ko
va už Lietuvos liaudies civi- 
les teises, reikalaujant, kad 
būtų sušauktas seimas, renka
mos miestų valdybos demo
kratišku būdu, kad būtų pa
liuosuoti anti-fašistiniai politi-

St. 
na- Easton, Pa

“Labor Champion

išei-

kongresą.
(223-224)

Žiupsnelis Ži,nių iš Darbininkų 
Kovos Lauko

Jau senai matėsi spaudoje 
žinučių iš šios apielinkės, tai) 
nors trumpai pabrėšiu. čionai: niai kaliniai ir tt. Visi delega- 
Glen Alden Coal kompanijos | tai pasižadėjo sugrįžę į savo 

o kolonijas vykinti gyvenimai! 
dirba, tai didžiau- visus tuos nutarimus.

kasyklos stovi uždarytos, 
kurios ir 
sias išnaudojimas. Dar ir to 
paties kruvino darbo negali 
gauti už dyką. Jeigu nori dar
bą gauti, tai turi turėti $100, o 
kitaip tai nė n ejieškok, nes 
bus veltui vaikščiojimas.

Čia dabar mainų užveizdos į 
daro taip, kaip nori, vargšai I 
angliakasiai jokių teisių netu
ri. žodžiu sakant, čia dabar 
angliakasiai pavergti taip, 
kaip Alabamos valstijos negrai 
ir vienas kitą susitikęs klau
sia: “Nu, ar ilgai taip turėsi
me kęsti mulo vietoje?”

O aš jums, draugužiai, sa
kau, tai vis pasekmė mūsų ne
susipratimo. Atsimenate, laike 
pereito streiko tūli iš jūsų 
džiaugėtės, kaip jus leido į 
darbą ginkluota policija, ka
zokai, o mes jus atkalbinėjo-

I me, kad neitumėte į darbą. 
Buvo net tokių, kurie tulžį lie
jo ant pikietininkų ir mainie- 
rius bosams išdavinėjo. Dabar 
už tą klaidą visiems 
sunkiai užmokėti, nes kasyk
lų savininkai dabar 
kailį plaka.

Jūs patys žinote, kad 1936 
metais baigiasi sutartis su 
kompanijomis ir jau pardavi- 
ko Boylano šaika rengiasi iš 
kalno jus parduoti. Reikia 
prieš tai kovoti.

Draugai angliakasiai, mes 
turime pagalvoti, ką mes tu
rime daryti, kad atgavus savo 
senoviškas teises ir sutvirtinus 
savo uniją. Turime stoti į ben-

reikia

visiems

Havanoj, Kuboj, areštuo
ta 22 nariai priešingos da
bartinei valdžiai ABC par
tijos.1

HUDSON, MASS.
Pranešimas Vietiniams ir

Apielinkės Lietuviams
Užsibaigus vasaros sezonui, vietos 

Lietuvių Piliečių Kliubas nutarė 
rengt kas subatos ir nedėlios vakarą 
draugiškus vakarėlius arba vakaruš
kas per visą žiemos sezoną. Visada 
bus gera orkestrą, taipgi užkandžių 
ir visokių minkštų ir kietų gėrimų.. 
Taigi, gerbiamieji, kas tik kada tu
rėsite liuoso laiko, malonėsit pas 
mus užsukt paūžt, o būsite visada 
mandagiai priimti ir aptarnauti.- y

Draugiškai visiems,
Kviečia L. P. Kliubas.

Pagaliau Clevelando suva
žiavimas išrinko keturius at
stovus į taip vadinamą Viso 
Pasaulio Lietuvių Išeivių Kon
gresą. Dabar draugas Mažei
ka išdavė raportą iš to kon
greso.

Raportas buvo platus ir 
i kus. Drg. Mažeika plačiai 
i švietė Lietuvos darbininkų. 
• venimą ir jų kovas. Mūsų 
'legatai aplankė politinius 
linius, bedarbius, dirbančius 
pašalpos įstaigose, dirbančius 
darbininkus ir dirbtuves, kur 
tiktai buvo įleidžiami. Jie ko
vojo pačiame kongrese už 
Lietuvos darbininkus. Jie iš-| 
reikalavo paliuosuoti areštuo
tus darbininkus, kurie buvo 
suimti laike atidarymo kon
greso už iškėlimą raudonos vė
liavos. Jie atidengė daug fa
šistų nelemtų darbų ir numas- 
kavo poną Vitaitį ir kitus pa
našius ponus, kurie padavė 
ranką Smetonai už vaišes.

Patartina kitoms kolonijoms 
kur drg. Mažeika kalbės, lan-

aiš- 
nu- 
gy- 
de- 
ka-

Su Labor Day pradėjo 
dinėti savaitinis 8 puslapių lai
kraštis “Labor Champion.” Jį 
leidžia Central Labor Union. 
Jau “Laisvėj” buvo atžymėta 

j apie jį, tik tiek tenka pridurti, 
kad šio laikraščio išleidimas 
yra pasekmė darbininkų soli
darumo kovoje prieš bosus. 
Tik taip dirbant ir tegalima 
įkūnyti panašius žygius. Mini
mo laikraščio jau išėjo trys 
numeriai ir visus peržvelgus 
daro gerą įspūdį. Ten apibu
dinama kiekviena kova ant 
vietos ir Eastono apielinkėje; 
jokių nusileidimų bei nuolan- 
kavimų kapitalistam nesimato, 
bet drąsiai ir storai pabrėžia
ma visi faktai ir tie faktai ne
malonūs bosams.

Platinasi neblogai ir cirku
liacija auga su kiekvieną lai
da. Kaina metams 2 dol., at
skiro numerio kaina 5 centai.

Streikai

Altshuler Bros, darbininkai 
jau kelinta savaitė streikuoja. 
Bosai pasimojo nukirsti algas 
ant žūt būt. Buvo pradėję ope
ruoti šapą skebų pagelba, bet 
streikieriai užpikietavo šapą ir 
išsklaidė skebus. Darbininkai 
laikosi vieningai, bosai irgi 
stato ožį, nepasiduoda, varto
ja Įvairius triksus, bet negelbs
ti—darbininkai pasiryžę lai
mėti.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE„ DETROIT. MICH.

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

hrti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Ui ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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drą frontą visi, kaip dirbanti, 
taip bedarbiai. Vienybėje mū
sų galybė. Tada ir valdančio
ji klasė abelnai ir kasyklų sa
vininkai pradės geriau rokuo- 
tis su mumis, kada mes, eili
niai nariai, paimsime UMW of 
A į savo rankas ir išvysime 
savo
hims šėką pjauti.

parsidavėlius vadus šu-

Apie 12 mylių nuo Eastono, 
Washington, N. J., tapo pa
skelbtas streikas Consumers 
Research Ass’n šapoj prieš bo
sų užmačias pabloginti darbi
ninkų sąlygas. Kas įdomu ta
me streike, tai tas, kad ši įs
taiga (C.R.A.) 
esanti 
kams.
B. Mathews, kuris nepersenai 
metė Socialistų Partiją ir kitas

pretenduoja 
simpatinga darbinin- 
Joje figūruoja tūlas J.

Majnierių Draugas.

i-4.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1461 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

j

>
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Wyoming Klonio Vandens Lyga ^ta^a ir ^aro Pavojus

Kaip Buržuazija Kovoja Su 
Savo Teismais

ti veidmaininga, politikai 
numato, kad gali būti ben
dra sutartis tarpe Italijos, 
Vokietijos, Lenkijos ir Ja
ponijos karui prieš Sovietų 
Sąjungą ir visą eilę kitų 
kraštu, v

Jungtinių ♦ Valstijų “neu- 
______ _____  __ ! trališkumo” rezoliucija karo 

giausiai bomberių. Vokieti- !Paraku atsiduoda. “New 
ja turi 400 orlaiviams nusi-jYork Times” išspausdino 
leisti laukų.______________leditorialą, kuriame šaukia-

T .. . . .. , .ima už budavojima dar 89
Japonijos imperialistai lnaujų karo laivų, 731,510

vis daugiau veržiasi į Chi- įonų įtalpos, nors jau yra 
niją. šiuomis dienomis jie dabai’ budavojama 86 karo 
užmušė Anglijos korespon- iaįvaį 
dentą Gareth Jones, kuris i 
daug žinojo apie Japonijos 
armijos riktavimą prieš So
vietų Sąjungą ir Mongoli
jos Liaudies Respubliką.

Lenkijos pozicija gali bū-

2-ro pusi.) a’i-Spadaryti. Bet Lyga visada agi
tuoja žmones į ją rašytis ir 
mokėti po dolerį, nes ji, vis 
vien, ką nors padarysianti.

Ir taip išgązdinti buržujai 
per savo teismą atsisakė nuo 
revoliucijos ir atsiklaupė prieš 
parsidavusius teisėjus. Einant 
didžiai bedarbei šiame klonyj, 
kompanija nėra pilnai laimė
jusi, nes daugelis pilnai nesu
moka nei senosios kainos.

Požeminis.

WILKES BARRE, Pa. —As
tuoni metai atgal čia susitvė
rė taip vadinama Wyoming 
Valley Water League del ko- 

• vos su Scrantono vandens 
kompanija, kuri tuo tarpu pa-, 
kėlė kainą už vandenį net ke
turis sykius didesnę. Nors tas 
komp. užsimojimas palietė 
kaip darbininkus, taip ir bur
žuaziją, visus lygiai, bet pas
tarieji neapsakomai įtūžo ir 
sukėlė revoliuciją prieš valsti
jos Public Service Commission 
(publikos aptarnavimo komi
siją). Na ir kaip čia kas gali 
tylėti, kad komp. pasisavinusi 
“dievo duota dovana” visiems, 
ėmė- ir iškėlė kaina taip, kaclj 
darbininkai. J

Iš Anglų Kalbos Verte V. Lienius.

> Montello, Mass
Iš Darbininkiškų Kuopų

LICENSES

D. M. š

Pasirodė,
/

c

Oct. 17. Laivu Aquitania

Šalna.

t

Atmintinos Vakacijos 
Matykite Sovietų Sąjungą Parodoj

Speciale ekskilrsija už nupigintą 
kainą vadovaujant J. N. Golos,— 
World Tourists Managerio.

se n beer 
the Alcoholic 
Johnson 

County of
premises.
85 Johnson

Dienraščio^ “Laisvės” vajus 
prasideda su pirma diena spa
lių. Šimaitis jau turi visą amu
niciją, reikalingą del vajaus, 
todėl yra pareiga visų draugų 
pagelbėti jam, sušaukti platų 
draugų pasikalbėjimą ir iš
dirbti planus, kaip pasekmin-

jieškojo išeities ir ji rado teis-, kuris yra 
me. Teisėjas J. S. Fine tuoj ■ Mažeikos, 27 rugs 
pašaukė Lygą prirodymui, ko-‘ r''"1’1'""*...........
del ji negali mokėti tiek, kiek u arta 
komp. reikalauja. Lyga, pasi
ėmusi advokatus ir savo pirmi
ninką kun. J. J. Curraną, nu
ėjo teisman.

NOTICE 
B 
to 
of 
85

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

Montellos Draugijų Sąryšis 
ir veikiantis 
Karą ir Fašizmą
rinkimą 15 rugs. Išklausytas 
pikniko raportas.
kad pelno liko $56.12. Nutarta 

j Draugijų Sąryšį suvienyti su 
minėtu komitetu. Taipgi per
organizuota valdyba. Nutarta 
paaukoti $20 del Lietuvos po
litinių kalinių, $10 del “Daily 
Workerio,” $3 Kanados “Dar
bininku žodžiui” ir kitas bi- 

Nutarta organi-

Del Informacijų Kreipkitės Į

World Tourists, Inc. 
175 Fifth Avenue

New York City 
Algonquin 4-6656-7-8

GUNARO WHITE STAR
Limited

Teisme advokatai kalbėjo, 
kiek norėjo. Bet, kada atsisto
jo kun. Curran ir išsižiojo tar- krautė 'kišenius. 
ti savo žodį, tai teisėjas atėmė '

Pasakč : “i11 die house fgrus įr nė nepajuto, kaip kas 
. ....... . ..... ..... s ištraukė su viršum 

šimtą dolerių. Pamoka kitiems 
darbininkams, kad būtų atsar
gūs tokiose vietose, kur suva
žiuoja visoki kišenvagiai.

komitetas prieš 
laikė susi-

\jssj? v
ll aa/wU'aaAJ ■

NOTICE is hereby given that License No. 
L 57 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic BeVcrage 
Control Law at 911 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

PATRICK V. MELIA
911 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

įaį 1 žinoma, Montello šiemet irgi: 
nepasiduos kitiems miestams, I 
todėl ir šaukia į lenktynes to-j 
kį Bostoną, Worcester!, Nor-I 
wooda, Hudsoną ir kitas kolo
nijas.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7362 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Setcion 75 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
795 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the pQ 
premises. i

MAX MINKOFF
795 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

Pereitą savaitę atsibuvo 
Brocktono fėrai. Ten publikos 
lankės tūkstančiais. Per susi
kimšimus ten daugeliui ap- 
____  _______ Štai Mateu- 

I šas Kemzūra, nuėjo į minėtus

m

h

(Daugiau bus)
Bet pas Petrowskj—k’ toje dienoje iš

rodė keistai—raudoni krėslai riogsojo 
tušti vakarais. Jis nebuvo populiarus. 
Vieną kartą jis sakė, kad esąs Vengrų 
emigrantas ir jam neleistina sugrįžti sa
vo kraštam Savo kalboj • nudavė, kad 
nekurie politiniai dalykai, apie kuriuos 
negali kalbėti, buvo priežastimi jo ištrė
mimo. Nieko daugiau negalima buvo 
iš jo išgauti. Šis tamsus, rauplėtas žmo
gysta buvo nesimpatingas darbininkams 
■del vienokios bei kitokios priežasties, ku
rių nei vienas tikrai negalėjo nurodyti. 
Jo perdidelis mandagumas netiko tame 
tarpgatvyje ir jo paprastiem gyvento
jam. Faktas, kad Petrowski svetimtau
tis nieko su tuo neturėjo bendro. Len
kas darbininkas Mitja, gyvenantis po 
numeriu 1, buvo draugas viso tarpgat- 
vio, nežiūrint to, kad vargiai tegalėjo 
teisingai ištarti bent vieną žodį vokiš
kai. Čia buvo skirtumas.

* * *
Vieną vakarą, apie šeštą valandą, Ona 

stovėjo su savo mažu sūneliu ant gatvės 
> prie savo durų. Nepakenčiama buvo, 

*kaip tas tarpgatvis išrodė nešvariai net 
ir nedėldieniais. Šoninės gatvės, kur 
radosi darbininkų kvartalai, tebuvo šluo
jamos tik kartą į savaitę. Svetimtaučiai 
ir vizitoriai čia niekuomet nesilankyda
vo, tad ir nepaisė—ir kam? Vaikai žai
dė su bole, prikimšta skarmalais.

Pasirodė augštas, gražiai apsirengęs 
vyras. Jis aplenkė besikalbančias mote
ris, padarydamas lanką į vidurį tarpgat- 
vio ir rūpestingai žiūrinėjo namų nume
rius. Paskui įsmuko į- šaltų gėrimų už
eigą.

Ona tik dabar patėmijo tą vyrą. Ji 
jo nepažino, jis nepriklausė tame tarp
gatvyje. Ji pastebėjo, kad jis žiūrinėjo 
į numerius ir užbaigė su Petrowskio už
eiga. Ji pamanė, kad tai bus mokesčių 

^kolektorius.
Kuomet Ona kalbėjosi su kitomis mo

terimis, staiga prisiminė, kad tai galų 
gale nebus mokesčių kolektorius. Šian
die nedėldienis. Pradėjo įdomauti. Čia 
yra kas tokio nepaprasto. Tas žmogus 
čia negyvena, ko jam reikia pas Petrow
ski, kur net ir vietiniai nesilanko? Ga
limas dalykas, ji nebūtų kreipus domės į 
tą vyrą, jei nei Petrowski, kuriam Ona 
niekuomet nepasitikėjo. Ilgai tėmijo už
eigos pusėn abejodama. Taip — apsimo
ka!

“Eik čia, mažasis, nupirksiu pampuš- 
ką!” Mažas vaikutis, apimtas entuziaz
mo, tempė savo motiną linkui užeigos.

Pirmą dalyką Ona pastebėjo, kad vi- 
* duj užeigos atėjūno nesimatė. Reiškia, 

jis nėra užeigų lankytojas. Veikiausia, 
< jis randasi su savininku už sienos. Tuo- 

jaus tarpe jų nutrūko kalba, nieko ne
galima buvo nugirsti. Pasirodė Petrows
ki. Kuomet pamatė Oną, draugiška šyp
są susiformavo ant jo rauplėto veido.

—Gerą dieną, poni Zimmermann; ma
lonu jus matyti mano užeigoj; prasti lai
kai, ar ne?

Pasilenkė iš užbario linkui mažo vai
kučio.

—Na, mažas žmogau—ką norėsite?
Petrowski kalbėjo vokiškai pagirtinai, 

nežiūrint to, kad jo sunkus ištarimas jį 
išdavė kaipo svetimtautį.

—Pampušką už peną, — Ona aštriai 
pasakė, nekreipdama domės į jo dirbti
ną, atstumiantį draugiškumą. Išmetinė
jo sau už atėjimą čia. Galų-gale, ką ji 
čia galėjo surasti? Gal šis vyras yra 
jo giminė ir kaipo nedėldienyje atėjo ap
silankyti. Eikvojimas pinigų! Vaikas 
dar gali pagauti šaltį viduriuose suval
gęs pampušką tokiame drėgname ore.

Petrowski padavė pampušką vaikui su 
neapsakomu mandagumu.

Ona greitai užmokėjo ir išsivedė gat
vėn Fritzą, bečiulpiantį pampušką, su 
užsiganėdinimu gavus netikėtą dovaną. 
’Atsigryžus, ji pastebėjo savininką iš už 
užlaidų betėmijantį į ją.

—Idijotiškas biznis,—Ona sumurmėjo, 
—velnias paimtų, kas nors negero su tuo 
žmogum.

Bet kas negero? Jis ją nesekė aki
mis todėl, kad ji graži. Jis norėjo maty-

ti, kur ji eina. Kodėl tas žmogus už sie
nos nepasirodė, kuomet ii ten buvo, ko
dėl jie nutraukė staigiai kalbą? Ji ne
galėjo suprasti. Ot, kad Kurt čia būtų!

Antroj pusėj gatvės ji pamatė Povilą 
Werner, kuris taipgi prigulėjo prie kito

—Povilai! palauk biskį,—ji pašaukė jį 
ir artinosi prie jo. Povilas gyveno tame 
pačiame name, kur ir Petrowski ir gal 
jis žino, kaip elgtis tokiuose atsitiki
muose.

—Gerą vakarą, Ona, ar Kurt sugry- 
žo?—jis paklausė ir pakratė ranką drau
giškai. Jis labai draugiškai atsinešė lin
kui jos.

—Ne, Povilai, bet aš noriu jums ką 
pasakyti.

Ji buvo patenkinta, kuomet pamatė, 
kad Povilas rimtai ir atydžiai klausėsi 
jos pasakojimo. Kada ji užbaigė, jis žiū
rėjo į ją susirūpinęs kokį laiką.

i —Taip, Ona, gali būt tikra, tai bus 
rakštis! Mes nuo seniai turime nuožiū
rą, kad Petrowski čia atsidangeno nepri- 
puolamai.

Dar biskį pamąstė.
—Klausyk, Ona, tu pavaikščiok su vai

ku čia kokį laiką, kada jis tėmija. Pas
kui, kuomet jis negalės jus matyti, įeik 
savo naman iš kito šono.
• Povilas neabejojo. Čia yra ganėtina 
priežastis ištyrimui. Prakeiksmas! Tai 
viskas ko trūksta—policijos šnipas pa
čiame viduj tarpgatvio su telefonu ir pa
sirinkęs gerą vietą šnipavimui. Prakeik
tas niekšas! Jis užsidegė taja minčia 
pirm, negu turėjo bent kokius įrodymus. 
Iš kitos puses mandagus Povilas Werner 
(iždininkas lokalo) norėtų tuojaus iš
tempi tuos du vyrus gatvėn ir šaukti: 
“Ateikite visi žmonės ir žiūrėkite, šie yra 
policijos šnipai, galvažudžiai, kurie čia 
pastatyti del mūs šioj gatvėj... tik pa
žvelgsite į jų fizionomiją.... lyginai, 
taip tik kiaulės atrodo, narys mūsų kla
sės taipgi, bet pasirengęs parduoti savus 
kaimynus kalėjiman už mizerną sumą aš- 
tuonpenso!” Paskui jis buvo pagatavas 
suskaldyti tų dviejų šnipų veidus į šipu
lius.

Bet laikykis šaltai, laikykis šaltai, Po
vilai. Padėk savo karštį į šaldytuvą ir 
laikyk sausai. Pirma sugalvok, kaip 
jiems atsimokėti.

Jis stovėjo valandėle nesijudindamas 
ir paskendo mintyse. Nebuvo išrokavi- 
mo eiti į užeigėlę. Nuėjęs vistiek nieko 
nesužinosi. Iš daržo pusės tebuvo tik 
išeinamosios vietos langas, kuris buvo 
permažas by kam per jį įlysti. Staiga 
jam prisiminė, kad aiškiai buvo girdimas 
pasikalbėjimas per telefoną už durų, ku
rios vedė į užeigėlės užpakalinį kamba-

Jis nuėjo atsargiai, prisišliedamas prie 
namų, iki pasiekė duris gretimai užei
gėlės. Įėjo vidun, uždarydamas duris 
paskui save delei atsargumo.

Tame tamsiame perėjime tik buvo ga
lima įmatyti bent ką. Durys į užeigė
lę turi būt kur nors čia po dešinei!

Povilas pagal sieną, apgraibomis, pa
lengva, patyliukais slinko prie durų. Bet 
pirm, negu daėjo prie durų, išgirdo gar
sų ir karštą už durų besikalbėjimą.

—Na, ir papuoliau,—nustebusiai su
kuždėjo Povilas. Užeigėlės savininkas 
visai nedasiprotėjo, kad kas nors klau
sosi jų kalbos. Povilas pridėjo ausį prie 
plyšio tarpe durų ir sienos. Niekas neis 
šiuo perėjimu, jis pamanė.

—...Ne, tdi negalimas dalykas, ten nė
ra ryšių. Aš išegzaminavau viską ge
rai. Gali man tikrai tikėti!

Povilas pažino Petrowskio ploną, ner
vingą kalbą. Jam net oro pritrūko nuo 
susijudinimo. Šiuo tarpu vizitorius kal
bėjo. Velnias paimtų....niekšas kalbėjo 
patyliukais, negalima suprasti. Šis bu
vo atsargus, patyręs vilkas, kuris visuo
met turėjo nuožiūrą, kad ir sienos turi 
ausis.

Petrowskis vėl pertraukė karštai.
—Bet aš jum sakau, tai negalima. 

Žmonės veikiausia perėjo per stubas ki
tokiu būdų—gal virš stogų—nes kitokio 
išėjimo nėra iš numerio 19 į Reinicken- 
dorferstrasse. Ten buvau užvakar ir 
gerai apžiūrėjau.... 1 .

(Daugiau bus)

(Tąsa iš

Kiti Karo Prisirengimai
Vokietijos fašistai visais 

garais rengiasi karan. Jų 
karo orlaivynas jau turi iki 
6,000 karo orlaivių, dau-

ėmė- ir iškėlė kaina taip, kactj ALDLD 6 kp. susirinkime, 
darbininkai, kurie mokėjo po j laikytam rugsėjo 9, nutarta 
$6 metams, turės mokėt $24! šaukti platų draugų pasikal- 
arba buržujai, kurie mokėjo ■ bėjimą del parėmimo finansi- 

| $12, turės mokėti $48. Na, obliai “Daily Workerio.” Taip
jau fabrikučiai, kurie tuo tar- ■ gi nutarta paaukoti iš iždo $3 
pu buvo pradėję dygti ir, del Kanados “Darbininkų žo- 
įstaigos bei didelės krautuvės, ■ džio.” 
tai ką jau bekalbėti, kiek jom I ---------
kaštuotų. | lj)s gy ]aįke susirinki

mą rugs. 12. Išklausytas ra
portas iš bendro su Stoughto- 
no kuopa rengto pikniko. Pa- 
sirdė, kad pelno liko $30. 
Kuopa finansiniai neblogai 
stovi. Nutarta paaukoti $5 “D. 
Workeriui” ir $3 į LDS Pašal
pos Fondą.

Buržuazija todėl pasišauku
si darbininkus pagelbon pra
dėjo organizuoti šią Lygą ir 
paskelbė karą prieš kompani
ją. Pareiškė, kad niekas ne
mokės daugiau, kaip kad se
noji kaina, kuri veikė per 60.' 
m., ir visi, pritarianti tam ka
rui, siuntė mokesčius per šią 
Lygą kompanijai. Kompanija 
pasijuto suvaržyta, kaip stati
nė geležiniais lankais. Tada 
komp. pradėjo uždarinėti van
denį daugeliui darbiu. Kadan
gi miesto ir “pečių” valdžia 
pritarė Lygai, tai būdavo, ka
da kompanijos darbininkai 
ateidavo prie namų ir kasdavo 
išėmimui kranų (valvų), tai 
policija juos nuvydavo, saky
dama, kad sveikatos depart- 
rnentas to neleidžia daryti.!
Čia jau ir už gerklės buvo Jas išmokėta, 
kompanija paimta. Kompanija I zuotai rengtis prie maršruto, 

rengiamas del J.
s. ir plačiai 

pašaukė Lygą prirodymui, ko- paskleisti maršruto plakatus.
t kita susirinkimą 

šaukti per atvirutes ir pradėti 
platesnį veikimą.

of the law you cannot speak” j j<as 
; (Teismabutyj tu negali kalbė
ti). Kunigas buvo taip įsižei
dęs, kad jo žadas buvo už
kirstas ir sėdosi, kaip akmuo 
krisdamas. Teisėjas, būdamas 
gynėju kompanijos reikalų, 
tuoj vėl pareiškė: “Aš su to
kiais nenuoramomis tuoj apsi
dirbsiu. Aš išduodu drausmę 
(indžionkšiną) prieš visus, ku
rie bandys sustabdyti kompa
niją nuo uždarymo savo van
dens. Jeigu jūs būtumėt visi, 
kaip aš, viršila šios valstijosncuj/ ci.d, vnoiin oivo veuoujw , * . . I

pavieto ligoninių ir užmokėtu-| £’iau gauti naujus skaitytojus. | 
met už vandenį, kaip aš, 
čia jokios betvarkės nebūtų.”

Ir ši drausmė veikia jau še
ši metai. Lyga gyvuoja, bet 
nieko veikti neįstengia. Tiesa, 
kelis sykius demonstravo au
tomobiliais į Ilarrisburgą prieš 
kompaniją, bet tai buvo pūti
mas prieš vėją. Dabar Lyga le- 
gališkai kovoja ir geidžia iš
pirkti šią vandens kompaniją. 
Bet ir čia susitinka didelių 
kliūčių. Kompanija, nuo kada 
biznį pradėjo, yra sudėjusi du 
mil. dol. Bet kad kas nori ją 
nupirkti, tai turi sumokėti 
$62,000,000. Lyga trinasi po 
teismą ir nori įrodyti, kad 
komp. tiek nėra verta ir seilę 
ryja ant to biznio.

Daug sykių Lyga manė savo 
vandentraukį įsisteigti greta 
šios komp. Bet susitinka su 
kliučia, kad negali gauti gero 
prūdo, neigi yra vietos jam

g: Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS
■g Senai dirbąs graborystes pro- 
:» fesijoje ir Brooklyno apielin- 

kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

•g balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių,

I Veltui Chapel Šermenim
X Parsamdo automobilius ierme- 
:g nims, vestuvėms, krikštynoms 
:« ir kitokioms parems
S Saukite dien* ar naktj

| 423 Metropolitan Avė.
x Brooklyn, N. Y.

BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No 
A 7622 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Setcion 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
4205 Farragut Road, Borough of Brooklyn, 
County of' Kings, to be consumed •Off the 
premises.

ISIDORE TONKELOWITZ
4205 Farragut Rd., Brooklyn, N.Y. ■

is hereby given that License No. 
has been issued to undersigned 

at retail under Section 76 of 
Beverage Control Lfow at 

Street. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

WILLIAM IIEMPE
St., Brooklyn, N. Y.

Admirolas Stirling, kuris 
pagarsėjo karo agitacija 
prieš Sovietų Sąjungą, šau
kia už didesnį karo laivyno 
būdavo j imą. Tilden forte, 
Rockaway Point, buvo iš
bandyta šaudyti 16 colių 
gerklėmis kanuolės, kurios 
nešaudė nuo 1924 metų. 
Vienam tokios kanuolės iš- 

| šoviniui reikia 870 svarų 
J parako ir ji išmeta už 30 

of• mylių į jūras kulka, sve- 
at .'riančią 2,100 svarų. Vienas 

šūvis atsieina $2,000.
Anglija reikalauja, kad 

■Italija sulaikytų propagan- 
į dą per radio prieš Angliją. 

Italijos fašistams nepavy- 
iššaukti savo krašto 

'žmonių ūpą už karą, už jį 
S šaukia karininkai ir fašis- 

i tai, bet darbininkai ir vals- 
[ tiečiai nerodo tam pritūri

mo.

i, '

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

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

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS*
2-4 Ir 7-9 vakarė ~~r'

Nedėliomia ir Šventa dieniais t 
10-12 ryte

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.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

NūiSBER 7™ CELEBRATIONS
rf i~ - •

18 Mėly Sukaktuvės

I
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Jubilėjaus Rankiotas
Iš Kominterno Tarimy 

Diskusijų
Kas Kviesta Kalbėt Madison 
Square Garden Mitinge?

Mokytojai Rinks Naujus 
Viršininkus

Įeini fotografą, - 2,075 Fulton 
št., Brooklyne. Jis kaltinamas 
rugsėjo 6 d. išvežęs 15 metų 
mergaitę į West Kopake, N. 
Y., ir ten ją išlaikęs iki 16 
rugsėjo. Gi mergaitei įkalbė
jęs sakyti, kad ji buvus pą- 

; grobta ir iš jos tėvų išgavęs 
$200, sakydamas, būk tai tiek 
užmokėjęs jos pagrobėjams 
už išpirkimą.

Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos pirmoji kuopa šį 
sekmadienį apvaikščios savo 
dvidešimties metų gyvavimo 
sukaktuves. Ta proga kuopa 
rengia puikų bankietą—vaka
rienę su koncertine programa, 
senų ir dabartinių veikėjų 
trumpomis prakalbomis bei šo
kiais. Tikimasi, kad plati 
Brooklyno visuomenė Įvertina 
šią apšvietos organizaciją—jos 
per 20 metų vestą švietimo 
daibą ir dėlto kartu su ja ap
vaikščios šį jubilėjų.

Sulyg komisijos ir tikietų 
platintojų išsireiškimų, šis 
turėsiąs būt vienu iš puikiau
sių bankietų. Komisija žada 
parūpinti tikrai gerą vakarie
nę. Tikietų platintojai sako, 
kad tikietai gerai parsiduoda. 
Vien Kom. Frakcijos diskusi
jose parduota keletą desėtkų.

Visi, norintieji dalyvauti, 
prašomi Įsigyti tikietus šian
dien, “Laisvės” raštinėj arba 
pas aldiečius. Tikietas
dien kainuoja 65 centai. Ry
toj, prie durų, buš 75c; o vien 
tik šokiams 25c.

Ketvirtadienio vakarą, “Lai
svės” svetainėj, Įvyko disku
sijos Kominterno tarimų. Pub
likos prisirinko apsčiai, tik ka
žin kodėl tarp jos mažoka ma
tėsi moterų ir jaunimo. Juk 
jiems nemažiau reikalinga ži
noti tuos tarimus.

Dalyvavo būrelis ir iš opo
zicijos.

Draugas A. Bimba davė ga
na ilgą įvadą, atžymėdamas 
visus svarbiausius Komunistų 
Internacionalo Kongreso tari
mus, duodamas platoką ana- 
lizą Kominterno nurodytų mū
sų judėjimo klaidų, taipgi ir 
nutiestos programos dabarties 
ir ateities veikimui.

žmogus, 
sekamą

ir baltų
Square

Pirmą savaitę spalio mene-j 
šio Įvyks viršininkų rinkimai 
lokale, iš kurio pabėgo Dr. 
Linville ir Dr. Lefkowitz po 
to, kaip jie pralaimėjo Am. 
Federation of Teachers kon
vencijoj pereitą rugpjūtį. Jie, 
mat, reikalavo, kad federacija 
atimtų lokalo čarterį dėlto, 
kad lokalas atsisakė pildyti 
Greeno paliepimą išmesti ko
munistus. Manoma, kad pabė
gėliai dės pastangas sudaužy
ti lokalą, reikalaujant būsian- 
čioj AF of L konvencijoj iš
mest iš federacijos už nepa
klusnumą Greenui.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Barbora Luzeckienė, 57 m. 

amžiaus, 1719 Blecker St., mi
rė rugsėjo 19 d., Wykoff 
Heights ligoninėj. Bus palai
dota rugsėjo 21 d.,. 11 vai. ry
to, šv. Jono kapinėse. Paliko 
dideliam nuliūdime savo vyrą 
Isidorių ir dukrelę Elenutę, ir 
daug giminių.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

šian-

Programoj dainuos d. L. 
Kavaliauskaitė, kuri jau ne 
kartą ir ne du yra mus links
minus savo dainomis. Gi iš 
Elizabetho pribus Raudonos 
žvaigždės Sekstetas, plačiai ži
nomas ne vien tarp lietuvių, 
bet ir tarp kitataučių. Bando
ma gauti ir daugiau progra
mos pildytojų. šokiams grieš 
Chas Kwarreno orkestrą.

M.

Moterys Ima Daugiau Veikt
ĮvykstaPastaruoju laiku 

jau kejintas iš eilės lietuvių 
moterų susirinkimas, 
svarstomi Įvairūs moterims la
biausia apeinanti klausimai, 
kaip tai apie moterų sveika
tos ir higijenos reikalus, apie 
maisto gaminimą ir pasirinki
mą, apie brangias maisto pro
duktų kainas ir kas daroma 
bei darytina jų atpiginimui. 
Šis klausimas yra itin svarbus 
dabar, kadangi su rengimusi 
karui maistas brangsta kas 
diena.

Po Įvados sekė klausimai ir 
diskusijos. Iš karto mažai ra
dosi diskusuojančių, bet to
liau įsismagino ir būtų išsivys
tę plačios diskusijos. Deja, lai
ko buvo stoka. Diskusijos per
trauktos 11:15, su instruktavi
mu frakciją artimiausiu pri
einamu laiku sušaukti kitą su
sirinkimą ir tęsti diskusijas. 
Jos įvyks, kaip tik bus su
rasta patogi diena.

Diskusijų nuotaika 
draugiška, gera.

Aukų lėšų padengimuį su
rinkta $12.64. Stambesnėmis 
sumomis aukojo sekami:

K. Degutis $1; Sinkevičius, 
Potašius, O. Depsienė po 50c.; 
Mozuraitis, Juknis, J. Slikaitis, 
Petras, Brown, S. H. Vigunas, 
A. Bimba J. Karpavičius, A. 
Malinauskas, M. Grubliauskas, 
Nekvidavičius, P. Poškaitis, Li
leikis, Jeskevičiutė, Warrison, 
Vaitkus, Sinuša, Joneliūnas, 
Balčiūnas, Grubis, Tauras, 
Bovinas po 25c. Rengėjai dė
kingi visiems už aukas.

buvo

Trečiadienį būsiančiam mi
tinge protestui prieš Italijos 
puolimą ant Ethiopijos pa
kviestas kalbėti netikėtas kal
bėtojas. Juomi yra Ethiopijos 
imperatorius Haile Selassie. 
Am. Lygos Kovai Prieš Karą ir 
Fašizmą pirmininkas, Dr. 
Harry F. Ward, Amerikoje ir 
tarptautiniai žymus 
varde Lygos pasiuntė 
telegramą:

“Imperatoriui 
Addis Ababa 
“Tūkstančiai negrų 

susirinks Į Madison
Garden ateinantį trečiadienį 
protestuoti prieš numatomą fa
šistų Įsiveržimą Į jūsų šalį. 
Nacionaliai žymūs žmonės sa
kys prakalbas. Malonu būtų 
išgirst jūsų taikos atsišaukimą 
Į mitingą per radio. Malonėki
te atsakyt telegrama.

“Harry F. Ward,
“ALKPK ir F Pirmininkas.”
Lyga pagamino tūkstančius 

lapelių garsinimui šio mitingo. 
Organizacijos ir visi karo ir 
fašizmo priešai prašomi tuo
jau pasiimti tų lapelių pas
kleidimui savo organizacijose 
ir apielinkėse. Reikalaukite 
lygos raštinėje, 156 Fifth 
Ave., New Yorke.

Mašina Mokytojų Vieton

Juose

Laimėjo Streiką

Mašinos užima ne tik pa
prastų darbininkų, bet ir mo
kytojų vietas. Brooklyno augš- 
tojoj technikos mokykloj, 
Fort Greene Place ir De Kalb 
Avenue, pastatyta 210,000 
voltų X-ray mašina, kuri su- 
čekiuos studentų padarytus 
uždavinius ir padarys patai
sas klaidų. Tai pirma tos rū
šies mašina šios šalies mokyk
loj. Jai planą pagamino Dr. 

'Ancel St. John, sulyg mokyk- 
j los vedėjų nurodymais, 
i _______________ _

Komunistai Šaukia Tammany 
Politikierių j Debatus

Trumpos Žinutės
Policija sulaikė 52 metų vy

rą Anthony Castaldo, komer-

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 6 kambariai. Yra 

visi įtaisymai, šiltas vanduo, elektra 
ir gasas. Kambariai galima matyt 
bile laiku diena ir vakare. Kreipkitės 
sekamai: 525 Warwick St., Brooklyn,

(223-225)

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA
VALANDOS:

Dr. J. S. MISEVIČIUS 12—2 p. p.
6—8 vakare

270 BERRY STREET
1

Tel. Evergreen 8-8707

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK 8—10 ryte

1—2 p. p.
161 NO. 6th STREET 6—8 vak.

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p.

6—8 vakare
. 1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS VALANDOS:
1—2 p. p.

(PETRAUSKAS) 6—8 vak.
65-80 GRAND AVENUE Išskiriant Ketvirtadienius

MASPETH, N. Y. ir Sekmadienius.
Tel. Juniper 5-4488

VALANDOS:
Dr. A. PETRIKĄ 9—12 ryte

■ (DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

221 SO. 4th ST. Tel. Evergreen 7-9105

i Dr. BLADAS K. VENCIUS VALANDOS:
i 9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 2—8 vakare
499 GRAND ST. Tol. Stagg 2-0706

4 Namų, Republic 9-3040

ROBERT LIPTON

GERIAUSIA DUONA

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

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

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

Duoną pristatome Į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

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

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.

BARMAN'

Įstaiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
3] Įvykiams

Dovanos

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

Vienais klausimais pačios 
draugės prisirengia ir duoda 
trumpas Įvadukes. Kitais pa
kviečiami praktikuojanti Įvai
rių mokslo sričių žinovai.

Vieną tokių susirinkimų mo
terų komitetas šaukia ketvir
tadienį, 26 d. šio mėnesio, 
‘/Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Įžanga 
būna veltui. Susirinkimuose 
dalyvauja visokių pažiūrų mo
terys.

Kailiasiuviai laimėjo streiką 
prieš Morgano firmą, 333 Se
venth Ave. Sutartyje įrašyta, 
kad firma daugiau neims kon- 
traktorių, padidins darbininkų 
skaičių viduje ir Į dešimtį die
nų atidarys kitą šapą su 25 
darbininkais, taipgi apmokės 
už sugaišuotą laiką streikuo
jant.

Bėgiu pastarųjų keturių sa
vaičių unija uždariusi daugelį 
“sweatšapių” toj industrijoj. 
Tas skaitoma dideliu laimėji
mu link panaikinimo kontrak- 
torių sistemos. Greit mano pra
dėti stiprų vajų prieš pabėgę- . . 
les šapas, kurios išsinešė iš! klausimais. Jis siūlo Jaremaii 
miesto, kad neorganizuotiems! parinkti dieną ir vietą ir net i 
darbininkams galėtų mokėti pažada, kad Komunistų Par- 
vergines algas.

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

“Daily Workerio” redakto
rius James Casey pasiuntė ofi
ciali užkvietimą Tammany 
Hall politiki’eriui ir kandidatui 
nuo 8-to distrikto į asemblima- 
nus, Stephen J. Jarema, stoti 
Į debatus su Clarence Hatha
way, vyriausiu “D. W.” redak
torių. Casey savo laiške nuro
do, kad balsuotojai turi teisę' 
žinoti savo kandidatų ir jų Į 
partijų nuomonę balsuotojus ir j 
jų šeimynas paliečiančiais ,

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

Historical Materialism 
Decisions of the Seventh World

Congress
Revolutionary Journalism
Public Speaking
English
Russian

JONAS
Marion St.,

ves* 
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, Broadway512

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

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

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

Telephone: Algonquin 4-1199

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ^ir kitokiem 
reikalam.*

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Setų $10.00
Special? nuolaida, kurie ateis su 

Šiuo laikraščiu.
I

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

>

Serganti Draugai
■ Daugiau Streikų Projektuose

Patys šalpos viršininkai pa-

Tel, STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST,

Rep. MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW VW VW MW MW MW MW 101MW MW MW MW

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Gana sunkiai susirgo 
gė Dumbliauskiene,

tija apmokės svetainės išlai
das.

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

j drau-į 
Maspe-

Telephone: Evergreen 7-007J

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją Ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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.

w.

k j ZtwJa 7 u • i ltho LDS 14 ir ALDLD 238 
brėžia, kad WPA darbminkų kuopų narg, taipgj ,.Laisv&„ 

administraciją Į skaitytoja Randasi namie, 
mrc niiQiloirii- . ____ ~ .Gyvena 1938 Linden St., Rid- 

gewoode.

streikai verčia ; 
daryti kokius nors nusileidi
mus algų klausime.

Tuo tarpu statybos darbi
ninkai sustiprino pikiotą kelių 
svarbių WPA projektų po vi
są miestą.

Virš 100 baltakalnierių dar
bininkų, atstovaujančių 315 
darbininkų, paimtų tik dviem 
savaitėm, lankėsi WPA cen
tre, 111 — 8th Avė., kur pa
reikalavo, kad jie tuojau būtų 
paimti pastoviam darbui.

Gi 100 perėjūnų bedarbių 
pikietavo šalpos Biuro centra- 
linę įstaigą, 902 Broadway, 
reikalaudami, kad pašalpa ne
būtų sulaikyta, tąipgi darbų 
unijinėmis algomis.

Draugas V. Kartonas, taip
gi LDS 14 kp. narys ir “Lai
svės” skaitytojas irgi sunkiai 
serga. Plačiau apie jo padėtį 
nepavyko sužinot. Gyvenimo 
vieta 6134—56th Rd., Mas- 
pethe.

Rezignavo Rašytojas iš Melų 
Fabriko

Draugė M. Bovinienė jau
čiasi gerėliau, bet dar vis te
bėra Kings County ligonbu- 
tyje.

Linkime draugams greit pa
sveikti. Sveikiem svarbu at
lankyt sergančius.

Clarance A. Athearn rezig
navo iš United States Cham
ber of Commerce. Priežastis, 
kad ta Įstaiga veda vajų prieš 
akademinę laisvę pasiremda
ma neteisinga propaganda. 
Savo rezignacijos laiške Mr. 
Athearn pareiškia:

“1. Aš nenoriu imti dalyvu- 
mą prirengime neteisingos 
propagandos. Komercinės Ta
rybos išduodamoji medžiaga 
yra taip iškreipta, kad apgaut 
tarybos narius ir publiką.

“2. Tokia medžiaga Įteikta 
žinančių asmenų rankosna 
gali iššaukt pasipiktinusių pa
sipriešinimą prieš tarybą. Aš 
nenoriu imti dalyvumą griovi
me kapitalizmo tokiu būdu.”

3 
fl

3 
3
3 
3

Tol. Stapff 2-0783 . NOTARY
Night Te!. 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.

Sergančiu Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalsmai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mčšlažarnės 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 kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrintai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, 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




