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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite 

Pasaulį!

KRISLAI
“Prūsai” ir Klaipėda.
Nelabieji Dvynukai.
Kam Taip Girtis?
“Draugo” Receptas.

Rašo Komunaras.

Kokius žingsnius “rytiniai 
prūsai” darys del Klaipėdos 
atgriebimo nuo Lietuvos, už 
tai “neatsako” Vokietija, — 
kaip perspėja Hitlerio ministe
rial.

Reiškia, Berlynas rengiasi 
taip “išrišt” Klaipėdos klausi
mą, kaip Lenkija per savo ge
nerolą Želigovskį “išrišo” Vil
niaus klausimą.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Anglija, Francija ir Italija 
anąmet pripažino Klaipėdą 
Lietuvai. Bet dabar jos prakai
tuoja del Ethiopijos. Hitleris 
todėl mato sau progą nuleist 
Lietuvai kraują.

O kad palengvint Hitleriui 
darbą artimuose rytuose, tai 
Japonija ruošia naujas karo 
provokacijas prieš Sovietų 
jungą Sibire.

Fašistinis imperializmas 
ria karą Europoj, Afrikoj
Azijoj vienu pradėjimu. Fašiz
mas ir karas juk yra krūvon 

’sulipę dvynukai.
Štai kodėl mes vienu obal- i 

siu jungiame kovą prieš fašiz
mą su kova prieš karą.

Są-

ku-
ir

Tautų Lygos Komisija 
Atmeta Italijos Rei

kalavimus iš Ethiopų
Gibraltaras ir Malta Galutinai Prirengta Karui; Italija Siun

čia Vis Daugiau Kareivių; SSRS Laivai Pasiruošę
ROMA. — Savaitė atgal 

Mussolini grūmojo, nepai
sant Tautų Lygos, maršuot 
ir užkariaut Ethiopiją. Bet 
vakar jis sutiko padaryt to
kius “nusileidimus”:

Italijai turi būt duota 
platus 500 mylių ilgio Ethi
opijos ruožtas, kuriuom bū
tų sujungtos Italų kolonijos 
Eritrea ir Somaliland. Jei-

Gerai kad Vaitkus neužsi- Ethiopiją norėtų prie- 
Lituanicą plaukoš Raudonųjų marių 

pakraštyj, tai prieplauka
mušė, droždamas
II” į medžius Airijoj.

Pastūmus šalin misiją, ku-’ turėtų būt įrengta Italijos
riai “Naujienos” jį naudojo, (valdomam plote.
mes galėtume išreikšt Vaitkui
pasigailėjimą del jo asmeniško mija tu*ri" būt nugjnkluota

Ethiopijos dabartinė ar
nepasisekimo.

Bet tai turėtų būt ir pamoka 
ura-patriotams taip begaliniai 
išanksto nesigirti “lietuviška 
ištverme.”

Lietuviai yra iš to paties'gos penkių valstybių komi- 
molio, kaip ir kitų tautų žmo-'sija vakar atmetė šį Mus- 
nės; o pavykimas bei nepavy- folinio pasiūlymą, kaip vi-

♦ girnas priklauso nuo žm,o^aus siškai ^nepriimtiną ir netei- 
sveikatofc; i&silAvinimo- *ir kitų Į sĮnga 
sąlygų.

štai ' gabaliukas kunigų 
“Draugo” politinės išminties. 
Jis sako:

“Kai Lietuvoj kas nors ne
gera matoma,. .tai kai ku
rių sakoma, kad to negerumo 
nebūtų, jei seimas ten būtų. 
Amerikoj turime ir kongre
są. . . ir laisves, o turime 
milionų bedarbių ir aibes 
tokių negerumų.”

Kas tad reikia daryt? 
Šį klausimą “Draugas” 

taip atsako lengvai, kaip 
( pypkės:

“Reikia,... kad į (val
džios) viršūnes patektų išma-

* ningi ir sąžiningi asmenys.” 
žiūrint klerikalų akimis, ar

gali būt išmaningesni ir sąži
ningesni asmenys, kaip bažny
tiniai fašistai, kurie šiandien 
valdo Austriją? Bet ten darbo 
minios kenčia ir alksta lygiai, 
kaip Vokietijoj bei Lenkijoj, ir 
gal dar aršiau.

Negirdėjėme, ka'd “Drau
gas” peiktų ir Roosevelto “iš- 
maningumą it sąžipįšlęimą,” 
bet jis bedarbių skaičiaus be
veik nesumažino, nors didžia-* 
jam bizniui tiek pagelbėjo, 
kad generolas Hugh Johnson 
sako, jog to biznio pelnai jau 
90 nuošimčių pasivijo pelnus 
buvusių gerovės laikų. O iš kur 
šie pakilę kapitalo pelnai?— 

Mš dirbančiųjų padidinto ' iš
naudojimo ir iš gyvenimo reik
menų pabranginimo.

Tokį vaisių tedavė darbo 
liaudžiai kapitalistinis Roose
velto “sąžiningumas.”

“Draugas” jieško “sąžinin
gų” valdininkų ne kitur, kaip 
tik kapitalizmą palaikančiose 
partijose. Bet jos negali tar
naut dviem ponam, tai tarnau
ja kapitalistam prieš darbi
ninkus.

Susipratę darbininkai, to
dėl, rinkimuose remia tik Ko- 

jk munistų Partijos arba bendro 
. darbininkiško fronto kandida

tus, kur toks frontas yra.
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po Italijos priežiūra; paskui 
|Italija suorganizuotų naują 
Ethiopų armiją.

GENEVA. — Tautų Ly-

Neprigulmybę ir Lietuvos Liaudies 
Demokratines Laisves!

Į Visus Amerikos Lietuvius!
Vokietijos hitlerinė valdžia grūmoja Klaipėdai. Pats 

Hitleris atvirai pasakė,1 kad fašistai rengiasi užgrobti 
Klaipėdą ir prijungti prie fašistinės Vokietijos. Hitlerio 
agentai Goebbelis, Goeringas ir kiti paleisti darban pri
rengti dirvą užpuolimui ant Klaipėdos. Gi fašistinė Vo
kietija ir Lenkija eina ranka rankon. Užpuolimas ant 
Klaipėdos, tuo būdu, būtų pasikėsinimas ant pačios Lie
tuvos nepriklausomybės ir gali reikšti pradžią baisaus 
pasaulinio karo.

Prieš tai mes turime kovoti. Prie to mes turime ne
prileisti. Mes, Amerikos lietuviai, negalime tylėti. Mes 
turime pakelti protesto balsą prieš Vokietijos fašistinius 
karo rengėjus. Mes turime reikalauti, kad jie nekištų 
savo rankų prie Klaipėdos ir Lietuvos.

Tuo pačiu kartu mes matome, kad ta baisi Smetonos 
valdžios priespauda, uždėta ant Lietuvos liaudies, tas 
atėmimas visų civilių, demokratiškų teisių nuo Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių, tas baisus medžiaginis nualini- 
mas Lietuvos darbo liaudies, yra vanduo ant Vokietijos

Tūkstančių Kasyklų 1 
Darbininkų del Algų

Prezid. Rooseveltas Stengsis Streiką Pakrikdyt; Unijos. 
Vadai Daro Perdaug Dideliu Nusileidimą Kompanijom

t
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vielomis, apkrauti smėlio 
maišų eilėmis ir apstatyti 
kanuolėmis, ypač šaudymui 
priešo orlaivių, kurie galė
tų atlėkt bombarduot šią 
Anglijos tvirtovę.
Italija Siunčia Naujus Pul

kus Kareivių Ethiopijon
Roma.— Iš Italijos kas

dien dar išsiunčiama Ethio
pijon vidutiniai po 5,000 ka
reivių. Neikiek nemažėja 
gabenimas tankų, kanuolių 
ir kitų karo pabūklų prieš (ir Lenkijos imperialistų malūno, yra kasimas duobės Lie- 
Ethiopiją. 
tt xi • -o- • - i-i rio nasrus.Hitleris Busiąs Bešališkas .

Italijos Kare
Berlynas._ Vokietijos už-1 Klaipėdos gali būti užtikrinta tik tokiose sąlygose pa-
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sienių reikalų ministerijos i 
atstovas užtikrino, kad Vo
kietija būsianti griežtai 
“bešališka”, jeigu įvyks ka
ras Italijos su kitomis ša
limis.
Sovietų Laivai Talkausią 

Tautų Lygai
Į Bucharest, Rumunija. — 
i Pranešama, kad į Dardane- 

, Sovietai at
siuntė 15 karo laivų. Sako
ma, kad jeigu Tautų Lyga 
ginkluotomis priemonėmis 
stabdys Italiją nuo karo 
prieš Ethiopiją, tie sovieti
niai laivai eis Lygai į talką.

smgą.
Komisija • vėl susirenka 

šiandien^tartis apie taikymą' 
Italijos su Ethiopiją. Ma-' 
noma, 
greit bus perduotas Tautų 
Lygos Tarybai, kuri, kaip 
spėjama, turės svarstyt, ko
kius tarptautinius veiksmus 
naudot sulaikymui Italijos 
nou karo.

Manoma, jog Mussolini su 
savo nauju pasiūlymu tik 
nori užtęsti derybas savai
tę kitą, kol praeis Ethiopi- 
joj nuolatiniai lietūs ir Ita
lija galės pradėt karą.

Diplomatų Lošimas
LONDON. — Anglijos 

ambasadorius Italijai atsi
lankė pas Italijos užsienių 
reikalų antrininką ministerį ’ 
Suvichą ir užtikrino, kad vietų miestą Chabarovską. 
Anglijos karo laivynas Vi-1 Sovietų vyriausybė jau 
duržemių jūroj- nereiškia ne '

kad visas' klausimas sąsmaugą

tuvos neprigulmybei, stumte stumia Klaipėdą į Hitle- 
Pilnas apgynimas Lietuvos neprigulmybės 

nuo grūmojančio pavojaus iš Lenkijos ir Vokietijos pu
sės ir sėkmingas atmušimas Hitlerio pasimojimo ant

Ičioje Lietuvoje, kuriose liaudis turėtų visas demokratiš
kas teises—išrinkti seimą ir savivaldybes lygiu, slaptu, 
demokratišku balsavimu, kuriose pramonės darbininkai 
ir darbo valstiečiai turėtų laisvę organizuotis į savo lais
vo pasirinkimo partijas ir unijas, taip pat apšyietos ir 
kultūros organizacijas. Todėl iries, Amerikp&j lietuviai, 
turime padėt Lietuvos žmonėms įsigyti tas demokratiš
kas teises. . (

Mes, lietuviai komunistai, atsišaukiame į visus Ame
rikos lietuvius, kurie tik mato Lietuvos nepriklausomy
bei pavojų ir nori jį prašalinti, kurie nenori matyti Klai
pėdą po hitlerinės Vokietijos letena, kurie tik priešingi 
naujam karui, kurie tik nori padėti Lietuvos žmonėms 
įsigyti civiles laisves ir teises—visus tuos šaukiame su
daryti platų masinį lietuvių liaudies bendrą frontą ir 
griebtis konkrečio atsiekime virš išdėstytų tikslų. Mes 
siūlome, kad kiekvienam mieste, kiekvienoj kolonijoj vi
sos lietuvių organizacijos susitartų ir veiktų bendrai šiuo 
klausimu, surengtų didelę vietinę demonstraciją arba 
masinį susirinkimą ir priimtų bendrą rezoliuciją, kaipo 
suvienytą vietos lietuvių balsą. Reikalaukime, kad Hit
leris atsiimtų savo rankas nuo Klaipėdos ir Lietuvos; 
reikalaukime, kad Lietuvoje žmonėms būtų suteiktos vi
sos civilės laisvės.

Mes raginame visus Lietuvių Veikimo Komitetus, ku
rie įsisteigė po Clevelando Suvažiavimo, tuojau imtis 
už darbo, tuoj aus pradėti ant vietos mobilizuoti visus 
lietuvius šiam svarbiam žygiui. Visi komunistai, visos 
komunistinės frakcijos, turi mestis į tą darbą. Visose

WASHINGTON. — Be
veik per visą naktį iš sek
madienio į pirmadienį tęsė
si ginčai-derybos tarp ka
syklų kompanijų atstovų ir 
Jungtinės Mainierių Unijos 
vadų del reikalaujamo algos 
pakėlimo minkštosios ang
lies mainieriams. Bet nepri
eita prie jokio susitarimo.

Pirmadienio vidurdienio 
pranešimais, unijos vadai 
reikalauja pridėt mainie- 
riam algos po 3 centus nuo 
kiekvieno tono pagamina
mos anglies. Bosai būk siūlo 
10 nuošimčių priečĮo abel- 
nai.

Unijos vadai išsiuntinėjo (_______________„ _____
telegramas m ainieriams nieko daugiau nereikalauja, 
neit pirmadienį į darbą. Tuo kaip tik po kelis centus pri- 
būdu padaryta • pradžia dėt prie mokesčio už kiekvie- 
400,000 mainierių streikui, j ną anglies toną.

Vadai, tačiaus, buvo pasiry
žę panaujint derybas su 
kompanijomis tą patį pir
madienį. Jie stengsis kaip 
galint greičiau streiką 
baigt.

Iš savo dvaro Hyde Park, 
N. Y., prezid. Rooseveltas 
ant greitųjų sugrįžo į 
Washingtoną. Suprantama, 
kad jis “tarpininkaus” 
baigt streiką bosų naudai.

Mainieriai reikalavo še
šių valandų darbo dienos, ' 
penkių dienų savaitės su $6 I 
algos dienai. Bet J. L. Le-;
wis, jų unijos prezidentas,!■ ■■ ■ ...skelbdamas streiką, beveik

VAITKUS DAR LĖKSIU LIETUVON f
Pasak Vieny Pranešimą, Jo Lėktuvas Nepataisomai Esąs 

Sudaužytas; Kiti Sako, kad Baigiamas Taisyti
Kaunas.—Sekmadienį čia 

buvo susirinkę 10,000 žmo
nių laukti Vaitkaus atskri- 
dimo, iki gavo pranešimą, 
kad jo lėktuvas susikūlė

Japonijos Karo Laivai 
Į Sovietų Vandenis

MASKVA. — Gauta pra
nešimas, kad Japonijos- 
Manchukuo valdžia rugsėjo __________  ____ ___________  _
pabaigoj rengiasi pasiųsti organizacijose kelkite šitą klausimą ir raginkite jas dėtis ; 
savo karo laivukus Sungari,prie bendro fronto kovoje prieš Hitlerio pasikėsinimus verstinai nusileidžiant ant 
upėj į grynai sovietinius ant Lietuvos neprigulmybės, prieš hitlerinius pasaulinio krūmų, vienas sparnas už- 

i vandenis augštyn pro So- karo kurstytojus. , . Įkliuvo ir nuarė žemėje va-
Mes šaukiame komunistus, socialistus, katalikus, demo-1 gą. Buvo nuplėšta lėktuvo

kratiškus tautininkus-sandariečius, sklokininkus ir visus 
aurzemių juroj nereta, s^per^jo J^nijoT i S^?tUviuS į bendrą fr°ntą prie§ Hit’eri° rU°’ 
kad Anglija norėtų daryt Manchukuo .valdovus,. kad ; . A. K. P. Liet. Frakcijos Centro Biuras.
kokius užpuolimp žingsnius 
prieš Italiją. Sako, Anglų 
laivynas tapo sutrauktas į 
tą jūrą tik “apsisaugoji
mui,” kadangi Italijos laik
raščiai taip kurstančiai už- 
sipuldinėjo Angliją.

Mussolinio ministeris Su- 
vich atsakė, kad ir Italija 
muštruoja savo laivyną Vi
duržemių jūroj tik ‘apsisau
gojimui,” bet ne užpuoli
mui.

Gibraltar.— Anglija po- 
jūriniais laivais, bombomis 
ir geležiniais povandeni
niais tinklais taip užtvėrė 
Gibraltaro siaurumą, kad 
per ją negalėtų priešo lai
vai praplaukti iš Vidurže
mių jūros į Atlanto vande
nyną arba įplaukti iš jo į 
tą jūrą.

Valeta, 
valdomos 
kraščiai 
liuotomis

jokiems svetimiems laivams 
neduos be sovietinio leidimo 
prisiartint prie Chabarovs- 
ko arba praplaukt pro jį, 
pro Kazakevičo kanalą. So
vietai nurodė į rimtas pa
sekmes tokio sauvališko ban
dymo.

Sovietų žinių agentūros 
Tass’o pranešimu, tačiaus, 
Japonijos valdžia jau uzgy- 
re karišky savo laivuky 
plaukimą pro Chabarovską. 
Tai bus nauja Japonijos 
kariška provokacija, apie 
kurios pasekmes dar būtą 
per anksti spręst.
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A. K. P. Liet. Frakcijos Centro Biuras.

Prancūzai Įveža Eibes Blefai apie Sovietų 
Amunicijos Ethiopijai Medžiagas ItalijaiAmunicijos Ethiopijai
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Malta. — Anglų 
salos Maltos pa- 
apvedžioti spyg- 

elektrizuotomis

šiemet Kaune Paskendo 
Žmonių

Savivaldybės žiniomis 
vasarą Kaune maudęsis apie
350,000 žmonių. Maudyklėse 
skendę 85 žmonės, kurie visi 
išgelbėti. Besimaudydami mau-1 
dytis uždraustose vietose pa
skendę 20 žmonių.

ADDIS ABABA.—šiomis 
dienomis įvežta iš Franci jos 
400 kulkasvaidžių, 25,000 
šautuvų ir 20,000,000 šovi
nių i į Ethiopiją. Trūkstant 
Ethiopijai gelžkelių, gink
lus ir amuniciją neša žmo
nės 300 mylių ir daugiau, 
110 laipsnių karštyje.

N. Y. Enquirer’io kores
pondentas John Shaw rašo, 
kad tuo pačiu laiku Fran
cija slapta remia ir Italiją 
prieš Ethiopiją, nors viešai 
neva eina su Anglija prieš 
Italiją.

PARYŽIUS. --Dviejuose 
Franci jos traukinių susi- 
kūlimuose sužeista 57 žmo
nės.

> Narvik, Norvegija.—Vie
nas Danijos laivas veža Ita
lijai medžiagą, vadinama 
“apatit”. Ji reikalinga amu
nicijos gamyboje.

virš debesų, jo lėktuvas 
greit ledais apšaldavo; tad 
jis turėdavo po kelių minu
čių nusileisti iki 5,000 pėdų 
žemyn, idant ledai nutirp
tų. Lėkimas apskritai bu-[r 
vęs “aklas,” daugiausia tik 
pagal instrumentus. Į juos 
nuolat žiūrėdamas jis pra
dėjęs apsvaigti.

Kaimiečio Padv Walsh

New York.—Gautomis iš 
Airijos telegramomis, vakar 
8 vai. rytą, Vaitkaus lėktu
vas yra taisomas ir jis tikisi' 
juom dalėkti iki Kauno. Iš
naujo skrisiąs pirmadienį šeimyna davė Vaitkui pus

ryčius. ir abelnai jis buvo 
draugiškai priimtas. Po to 
jis apsistojo Ballinrobe 
viešbutyje pasilsėt.

New 
žmona 
dienos 
nan.

arba antradienį.
Ballinrobe, Airija, rugs. 

22 d.—V aitkaus lėktuvui

kojos ir sužalota pats jo lie
muo. Vaitkus išliko nesu
žeistas. “Mano lėktuvas 
labai sužalotas,” sakė jis.. . 
Viskas, ką aš galiu padaryt, 
tai išgelbėt jo instrumentus 
ir tokias iki tas jo dalis, ko
kias galima.”

Pasirinkęs vietą nusileis
ti, Vaitkus sustabdė varo
mąją lėktuvo pajėgą. “Aš”, 
sako, “ir pirmiau dažnai 
taip darydavau. Bet šį kar
tą nepavyko.”—Reikia su-

1
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York. — Vaitkaus 
Martha rengiasi už 
kitos važiuot Kau-

$1,000,000,000 Angly ( 
Karo Laivynui

» 1 • • . ; * > i » J

LONDON. — Anglijos 
valdžia žada būda votis porą1 
šimtų ' naujų karo laivų J 
Tam reikėsią biliono dole
rių. Tuo tikslu būsią išleis
ta valstybės paskolos bonai, 
atmokami per 20 metų.

£3!

Sovietų priešai rėkia, kad Pj^ast, jog geriau čia būtų KULKASVAIDIS 
ta medžiaga esanti iš Sovie- lsėJJelSu Jls nebūtų šu
tų Sąjungos. Bet juk ne- ■ s^abdęs motoro pajėgos.
utralės šalys perka medžia
gas iš Sovietų sau, ir turi 
praeiti tūlas laikas, kol So
vietai gali sužinoti, ar tos 
medžiagos bus išnaujo 
duodamos Italijai ar 
kitam. ’

KIEK
VIENAM KAREIVIUI
WASHINGTON. — Atsi-Tuo kartu lėktuvas turė

jo dar 170 galionų gasolino, statydinantis galva vyriau i . , i _ , i -i . ' • A __ »41_._ _

par
kam

vals-UKMERGĖ.—Gelvonių 
čiaus viename kaime rugsėjo 
1 d. del nežinomų priežasčių 
motina nužudė 3 savo dukre
les.

sio Amerikos armijos štabo 
gen. D. MacArthur sako, 
kad kiekvienam šios šalies 
kareiviui turėtų būt parū
pinta kulkasvaidis ir leng
vas šarvuotas automobilis.

bet lakūnas sako, kad jo 
būtų neužtekę dabaigti 
skrist į Lietuvą.

Vaitkus buvo išviso skri
dęs 23 valandas ir 15 minu
čių. Jis skundžiasi blogu, 
oru. Nuo Newfoundland© Jis nurodo, jog pasaulinia- 
iki Airijai didžiumą laiko ' me kare Prūsų gvardiečiai 
turėjęs skristi per trištus ■ turėjo po vieną kulkasvaidį 
rūkus ir lietų. Kada iškil-' ant kiekvienų dviejų kark
davo 10,000 pėdų augštyn, I vių.
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Kas Toliau?
Išlėkęs 2,840 mylių, leitenantas VaiK

* kus nusileido Ąirijoj, apie 1,660 mylių 
atstume nuo Kauno, kur jis originaliai 
maųė nusileisti. Vadinasi, nepadarė Ik-

, kūnas nei dviejų trečdalių savo pasibrėž- 
tos kelionės. Orlaivis, “Lituanica II,” 
gerokai sudaužyta. Nepasitenkinimas 
šituo žygiu, pasak spaudos pranešimų, 

1 jaučiamas tiek Kaune, tiek Jungtinėse
į Valstijose.

v’ Kodėl Vaitkus ten nusileido? Pirmes-
nieji pranešimai skelbė todėl, kad buvo 
perdaug pavargęs, negalėjęs toliau skris
ti. Kiti, papildomi pranešimai skelbė, 

\ kad gazolino baigimasis privertė jį nu
sileisti. Kitais žodžiais, Vaitkus būtų 
pritrūkęs gazolino ir geriausiam ore.

Mes nesame aviacijos ekspertai ir to
dėl šituo klausimu susilaikome nuo ko
mentarų. Nepaisant, kaip ten atsitiko, 
kad tik Vaitkus išliko gyvas, tai ir gerai.

Prieš Vaitkų, kaipo lakūną, mes neiš
stojome ir del jo gabumų ar negabumų 

> V mes nieko nesakėme. Mes tiktai smerkė- 
me tą tuščią, bereikalingą jo garbinimą,

* didvyrinimą, kurį atliko Chicagos men
ševikų laikraštis. Mes buvom teisingi.

J Žinoma, mes iš pat pradžių išstojome
< • griežtai prieš patį skridimo biznį. Mes 

sakėme, kad tas visas biznis yra daromas 
nė mokslo reikalams, kaip rašė p. Grigai
tis,' bet vyriausiai biznio reikalams, pasi-

* pinigavimui.
f #{'!‘ ' t . i . .Mes dar labiau smerj^eme Chicagos 

“Naujienų” taktiką šituo reikalu. Per 
pusantrų metų tas laikraštis skelbė “bluf- 

■ fus” apie lėkimą ir tuomi mulkino lietu
vių visuomenę taip, kaip nei vienas ki- 

V tas laikraštis. Tie nuolatiniai mulkini- 
į V mai, tie “bluffai” taip įkirėjo žmonėm, 

kad pradėjo prieš juos kilti protestai.
4 f Tie patys žmonės, kurie kadaise aukojo 

ALTASS savo dolerines ir rėmė “antrą 
skridimą” visais galimais būdais, pradė-

* t jo kelti protestus, pradėjo smerkti visus, 
’ surištus su tuo bizniu. Per radio, per

spaudą, per susirinkimus pradėta daryti 
juokai iš to visko. Juokėsi kaip tik tie 
žmonės, kurie kadaise tą žygį rėmė.
’• Pagaliaus skridimas įvykintas. Jis, 

< V kaip sakėme, liūdnai nenusisekęs. “Da
riaus-Girėno žygis” ne tiktai neįvykintas, 
bet, jei tai galima išsireikšti, tas “žygis” 
gerokai sugadintas, kadangi Vaitkus toli

* gražu nenulėkė tiek, kiek pasiekė Da- 
I v rius-Girėnas.

Kas bus toliau? Ką dabar Chicagos 
y įį biznieriai veiks? Jei jie turės užtenka- 
( V mai doros ir gėdos, tai uždės ant to vis- 
s į' ko “finišą” ir dalykas bus baigtas. Bet,
t n abejojama, ar jie tą darys. Mums išro

do, kad tiems ponams dar paniežš del- 
( r nūs' ir jie bandys “užbaigti Vaitkaus ne

užbaigtą žygį.”
J '^Pagyvensim, pamatysim.

niai (nors tas yra būtinai reikalinga). 
Prisieina susipažinti su gilesne teorija— 
marksizmu-leninizmu. Būtinai reika
linga gilintis bėgamaja politika. Drau
gai privalo mokėti ir lietuvių rašybą.

Ar tam visam yra užtenkamai laiko? 
Taip, užtenkamai. Šiandien tuo niekas 
negali nusiskųsti. Ar progų turime, t.y., 
literatūros bei mokyklų? Kiek tiek di
desniuose miestuose turime užtenkamai. 
O kitur—patys draugai ant vietos turi 
įsikurti savitarpinio lavinimosi mokyklė
les ir jas lankyti.
" Kiekvienam didesniam darbininkų cen

tre randasi Workers School, kurias rei
kalinga lankyti. Neturi draugai pamirš
ti, kad i anglų kalba jiems reikalinga, 
todėl privalo ir jos mokytis. Juk gyve
name krašte, kur viskas oficialiai rašo
ma ir kalbama anglų kalboj, kur darbi
ninkų judėjimo “oficiali” kalba yra anglų 
kalba. Ją turime mokėti. Be jos labai 
sunku gyventi, dar sunkiau pasekmingai 
veikti. : | ;

Todėl mes ir sakome draugams: ne
eikvokite veltui laiko—lavinkitės!

Už tai tą pat vakarą sudegino jo trobas. 
Taipgi daugelis kitų jau gavę grasinimo 
laiškus ir laukia bausmės. Netoli Kauno 
pas A. Rutkauską spausdino atsišaukimus, 
ką vėliaus A. R. išdavė policijai už pinigus, 
per ką suėmė keletą organizatorių. Sulau
kus vakaro, streikieriąi uždegė trobas ir gy
vulius, norėję sudeginti. Buvo nupjauti ja
vai, tai visus iki paskutinei rikei sudegino. 

Į kelias dienas tokių atsitikimų jau galima 
priskaityti desėtkais. Apie tai nė turpučio 
nerašo buržuazinė spauda. Apie užmuštus 
rašo, bet nerašo kur. Bet visa Suvalkija 
dega kerštu prieš policijos kruvinus užpuo
limus ant ūkininkų Prienuose, Veiveriuose, 
Marijampolėj ir kitur.

Deginimus valdžia mėgina primesti ko-

munistams.
teroro nevartoja, tą daro hitlerininkai arba 
šiaip žmonės, neturėję nieko bendro nė su 
viena organizacija. Bet kuomet koks žval
gybininkas" pastato jį į Sąlygas amžinai su
pūti kalėjime, tai tuomet žinoma nesigaili 
tokio 'priešo. ; Tame kalta Lietuvos valdžia, 
kad ji užčiaupė Lietuvoje liaudžiai burną. 
Jeigu komunistai galėtų viešai veikti, tai 
hitlerininkams kelias būtų užkirstas.
Veltui fašistinė Lietuvos spauda ban

dė nepaduoti žinių apie streiko eiseną. 
Darbininkiška spauda tąsias žinias vis- 
vien gauna ir paduoda savo skaityto
jams.

Bet visi žino, kad komunistai lą suradome Tarptautinėje

ĮVAIRUMAI laivynas labai greitai auga. 
1923 metais Soviątai turėjo 
tik 400 kilometrų ilgio oro 
kelių ir pervežė 229 žmones 
ir mažai kitų krovinių. 1934 
metų gale jau turėjo per

Lavinimosi Klausimai
Prasideda ruduo, su juo ilgesnės nak

tys ir vakarai. Dabar visas mūsų veiki
mas sueis į svetaines: koncertai, prakal
bos, vąidinimai, diskusijos. Apie reikalin
gumą rūpestingai prie to prisiruošti, čia 
nekalbėsime. Norime pasakyti keletą 
žodžių bendrais lavinimosi klausimais.

Turim pripažinti tą faktą, kad dauge
lis mūsų draugų ir draugių labai mažai 
užsiima lavinimus!. Tas atsiliepia ant 
viso judėjimo, kadangi mažo prasilavini- 
mo draugai, tik aišku, negali kaip reikia 
vesti susirinkimų, organizacijų ir persta
tyti darbininkams mūsų poziciją, mūsų 
nusistatymą įvairiais' klausimais.

. Mes žinome draugų, kurie veikia orga
nizacijose ilgus metus, bet į lavinimąsi 
visuomet žiūrėjo ir tebežiūri “per pirš
tus.” Dėlto padėtis daugelyj vietų ap
verktina. Neužtenka, draugai, perskai
tyti tiktai laikraštinės žinios bei straips-

Įdomūs Daviniai iš Lietuvos 
Valstiečių Streiko

Kanados liet, darbininkų laikraštyj 
“Darb. Žodis” d. Striela rašo straipsnį iš 
Lietuvos apie Suvalkijos valstiečių strei
ką. Jis yra įdomus ir suteikia nemažai 
svarbių informacijų mums.

Tur būt jau girdėjote iš Lietuvos buržua
zinės spaudos apie ūkininkų neramumus Su
valkijoje. Laikraščiai apie tai praneša la
bai nedrąsiai ir neaiškiai; Būk tai geri ūki
ninkai, bet sukurstyti komunistų ir šiaip 
blogos valios žmonių prisidėjo prie betvar
kės ruošimo, kurios tikslas yra “prarasti 
Lietuvos nepriklausomybę.”

Bet ištikrųjų .Lietuvos valdžia iš kailio 
neriasi del prasidėjusio streiko, ir visokiais 
būdais stengiasi jį užgniaužt, primesti jį 
komunistams ir to pasekmėje areštuoti re
voliucinius darbininkus. Tikrumoj, kiek 
man teko patirti, tai streikas daugiau buvo 
ruošiamas hitlerininkų (valdemarininkų),: 

. bet japr sąlygos darosi pasvirti į priešingą
ją pusę, ;
* ' • ! . r : ■ K .I t

Prie streiko valstiečius privedė du da-. 
lykai: (1) ūkiški sunkumai ir (2) politi
ne fašistų reakcija. Ūkiški (ekonomiški) 
sunkumai jau žinomi mūsų skaitytojams, 
todėl čia autoriaus necituosime. Delei 
reakcijos d. Striela rašo:

Keliose vietose ūkininkai kreipėsi į val
džią, kad jiems leistų padaryti ūkininkų su
sirinkimus. Susirinkimų tikslas buvo staty
ti valdžiai prašymus, kad nupigintų krautu
vėse prekes, numažintų mokesčius ir nu
muštų augštiems valdininkams algas, kad 
su tuo ir valdininkai paimtų dalį ekonomi
nio krizio sunkumų. Ant ūkininkų prašymo 
valdžia prisiuntė pagaminusi susirinkimams 
sekančias dienotvarkes: (1) Susirinkimo 
atidarymas. (2) Prezidiumo rinkimas. (3) 
Prezidento ir žemes ūkio ministerio ir kitų 
“ponų” pasveikinimas. (4) Susirinkimo už
darymas. i

ūkininkai, pastudijavę tokias dienotvar
kes, kiti pasiuntė atgal pačiam Smetonai, 
pažymėdami, kad “dienotvarkė tinkama po
no prezidento virtuvėje, bet ne ūkininkų su
sirinkime.”

Dar pažymėtina, kad kurie ir sutiko šauk
ti susirinkimus ant virš minėtos dienotvar
kės ir tai ant paskutinios policija sulaikė 
ūkininkus, einančius į susirinkimą, ir už
draudė susirinkimus.

Tokioj tai sąlygos, kurios iššaukė ūkinin
kų streiką.,. .

. Apie pačią streiko ėigą rašytojas pa
duoda šitokių žinių: \ (

Streikas prąsidėjo apie rugpjūčio 20 die
ną. • Suvalkijos didesniuos miestuos javų 

• pristatymas rinkai apie 80 nuoš.' sulaikytas.
Nekuriose vietose pasireiškė kruvinos kovos 
ūkininkų su policiją. Ūkininkai del1 reakci
jos negalėjo išaiškinti streiko svarbos pla
čiom masėm,, tad teko pasitarimus padaryti 
siauruose susirinkimuose. Buvo išdiskusuo-. 
tas streiko planas, sudėjo lėšų del išleidimo 
atsišaukimų ir stojo darban. ūkininkai 
daugumoje visai nematę atsišaukimų, bet 
išgirdę, kad streikuoja, jie patys tam prita
ria ir dauguma apgailestauja, kad jie nemo
ka atsišaukimų dirbti. Sako, “ot kad būtų 
kam pamokinti ir galima būtų raidžių kur 
gauti.” Pikietų linijos atsirado savaime, 
daugumoje iš neorganizuotų ūkininkų. Pa
prastai, pamato, kad važiuoja keliu su ja
vais ir rėkia, kad grįžtų atgal. Daugumai 
toks pagrąsinimas būna pakankamu. Kelio
se vietose bandė išduoti organizatorius. Tuo- 
jaus jiems atsakė gaisrais. Bajorų kaimo, 1 
Bartininkų vai, gyventojas Liepinis nuplėšė 
atsišaukimą ir nunešė į policijos nuovadą.

Keturkojis Sargas
Armijoje nuo senai varto

jami šunys įvairiems tiks- vežę'65,515*' keliauninkų7ir 
lajus. Dabar tas > dar dau- daug krovinių^ Dabar So- 
giau, nepaisant, kad yra|;Vįetų Sąjungos orlaivių ke

lias turi 72,815 kilometrus 
ilgio. Ilgiausia linija yra 
tarpe Maskvos ir Vladivos
toko, kuri turi 8,000 kilo
metrų ilgio. (Trys kilomet
rai sudaro dvi mylias). An
tra linija nuo Maskvos į 
Tiflisą (Užkaukaziją) ir, 
trečia ilgoji linija yra tarpe 
Maskvos ir Taškento, o pas
kui seka desėtkai oro linijų 
trumpesnių.

Sovietų Jaunimo 
Organizacijos

Sovietų Sąjunga, tai 
organizuotų darbininkų ir 
valstiečių šalis. Kooperaty
vai darbininkų ir kolchozi- 

j ninku turi virš, 70,000,000 
'narių, unijos apie '20,000,- 
000 darbininkų. Komunistų 
Partija su kandidatais turi 
netoli 3,000,000 narių.

Dąug kreipiama atydos į 
jaunįmą. Vaikai nuo 7 iki 
11. mėtų priklauso, prie Ok- 

:tebriata vadinamos organi-

žvalgai, telefonas, radio, vi
sokios raketos —- šuo buvo 
ir yra armijoje. (

Sovietų Sąjungoje Rau
donoji Armija turi daug la
vintų šunų. “Krasnaja 
Zvezda” aprašo vieną didelį 
šunį vardu “Džimi.”

Manevrų mūšis ties Ki
jevu. “Priešas” atmuštas, 
bet jis pradėjo išnaujo puo
limą. Telefonas nukirstas, 
pėščias žvalgas negali pa
siekti savo rezervus, nes 
“priešas” apšaudo. Raketas 
ir kitus šviesos signalus ne
galima panauduoti, pasilie
ka tik paskutinė priemone 
—šuo. Uždeda šuniui nuo ’ 
gazų : maską, prie šono pri- Į 
taiso krepšelį su žiniomis iri 
paleidžia jį. Jis vietomis ei
na grioveliais, kitur pergali 
balas, šliaužia, slapstosi už 
krūmų, perplaukia upę ir už 
5 minučių, jau! buvo paskir
tame punkte sū žinia.

“Džimi”' yra keturių me-.
tų. Jis sugabus keturkojis zacijos, kuri turi 2,500,000 
Sovietų, Sąjungos sargas ir narių, vaikai nuo 10 iki 16 
geras raudonarmiečių drau- metų priklauso prie pionie- 
gas. Jis moka dėvėti mas-|rių, kurių yra virš 6,000,- 
ką. Jis 5 kilometrus (virš1000 narių. Nuo 14 iki 23 
3 mylias) perbėga į 12 mi-’metų jaunimas priguli prie 
nučių. Šuo į 10 minučių už Jaunų Komunistų Sąjun- 
3 kilometrų pristato 120 gos, kuri turi virš 5,000,000 
kulkų, jis į keturias minu- narių.
tęs moka nutiesti 1 ir pusės 
kilometro ilgio telefono su-1 
sisieldmo vielą, jis peršoka I

ędų augšeio.|Mo^;“‘“k^V'^lbgA 
“Dzimiui” nebaisios upes,J--------- r
ežerai, balos, kalnai, jokios d Ukrinų ii*. t* j! • I VIV ūU. 1CIaYU.aaU.kliūtys. Jis supranta karei-1 
vių komandą: “Į eilę,” “gul-1 
kis,” “šliaužk,” “atsargiai,” 
“bėgk,” “povaliai” ir dau
gelį kitų patvarkymų.

Raudonoji Armija turi 
nemažai tbkių “Džimių,” 
kurie nakties metu Sovietų 
pasieniais akimis ir uosle 
tarnauja apsaugojimui ru- 
bežių, o jeigu imperialistai 
drįs užpultj darbininkų tė
vynę, tai tada dar daugiau 
bus naudingi Raudonajai;

yra

Atrado Naujas žemes
Sovietų Sąjungos ledlau

žis “Sadko” tolimose šiaurė- 
se surado šilto vandens te
kėjimo juostas už 80. šiau
rinės platuihos, netoli Šiau
rių Poliaus. Jam pavyko 
atrasti ir 4 salas, kurios yra 
daug maž vienodo dydžio, 
kiekviena apie 24 mylias il
gio ir apie 12 mylių pločio. 
Ant tų salų surado baltų 
meškų ir kitų šiaurių gyvū
nų.

Nuo ledlaužio “Sadko” 
per radio buvo pranešta 
apie pirmos salos atradimą: 

ir

rugsėjo, būdami ant 81 laip
snio šiaurinės platumos ir 
78 į laipsnio rytinės ilgumos 
rytų pusėje pamatėm ilgą 
iškilusį kalną, 
laužis “Sadko” 
kurnu artinosi 
žemės. Visi
nariai labai susidomėjo. Že
mė tęsėsi iš ] 
šiaur-ryčius. Prieš mus at
sidengė nuolaidūs žemės 
krantai padengti ledais. 8 

| valandą vakare “Sadko” 
pvisiartino prie žemės ir 
įleido inkarą į vandenį. Spe
ciale ■ kęmisija išvyko ant 
salos ją apžiūrėti. Naują sa-

Jaunimo Dienoje.”
Pirm to jau mokslinė ek

spedicija patyrė, kad turi 
būti kur nors arti žemė, nes 
vandens gylis buvo tik apie 
30 metrų (apie 100 pėdų) 
ir nuolatos mažėjo.

Paskui buvo surasta dar 
trys kitos salos. Pirmai 
salai davė “Ušakov” vardą, 
nes šiai tyrinėjimo komisi
jai vadovauja nenuilstantis 
Sovietų šiaurių tyrinėtojas 
profesorius Ušakov.

š-kas.

ŠYPSENOS
Bulvinės Skrandos

Pasikalbėjimas Amerikos 
atstovo su ponu Aleksa, že
mės ūkių ministeriu Kaune.

“Mūsų agronomai ir eko
nomistai nustebino visą pa
saulį nauju išradimu suvar
tojime žalios medžiagos, 
gaminamos ant ūkių,” tarė 
Aleksa.

“Kas gi tokio svarbaus iš
rasta, ponas minister!?” 
klausia atstovas.

“Kaip tai! Ar jūs laikraš- 4
vikare 7 valandą, 1 di čil! ^skaitote? Sulyg mū- c/ nu o 11 i z-x f- r\ m hinlrmn

Žemė! Led- 
pilnu smar- 
prie naujos 
ekspedicijos

sų naujos metodos, bulvės 
vidų gražiai išvalgome, o iš 
lupynų siuvame vyžas, pirš
tines ir lopiname jomis se
nas skrandas.”

Surinko J. šilingas

Jo Tėvo Blogybė—Beribė.
Tėvas:—Kiekvieną sykį, 

pietvakarių į | kuomet tu būni negeras 
vaikas, man pražyla vienas 
plaukas.

Vaikas (pažiūrėjęs į die- 
•delį)E, tai tavo, tėti, blo
gybė neturėjo ribų, nes, žiū
rėk, diedelio • plaukai—-visi

-Surinko Es-Džei. > |

Tyras Vanduo
Garsusis Sovietų lakūnas 

i če- 
v,1;. 7 liuskiniečius nuo ledo, skn- 

_____ i Krasinskiu 
I per tą pat vietą ir radio 
pagelba perdavė žinią, kad 
dabar ten aplinkui ant 50 
mylių nėra jokių ledų—ty
ras vanduo. Pasirodo, kad 
šiaurėje vienais metais į 
vieną vietą vėjai suvaro 
džiausius ledų kalnus, o 
tais į kitas vietas.

Arini jai apgynime Sovietų' 
šalies. •'

40,000 Metų Senumo 
gaus Kaulai

Sovietų Sąjungos istori
nio muzėjaus specialė tyri
nėjimų komisija Krymijoje 
iškasė žmogaus kaulus. 
Mokslas parodo, kad tas 
žmogus gyveno apie 40,000 
metų atgal,

Žino

de
ki-

Didelis Pasisekimas
Šiemet Sovietų Sąjunga 

smarkiai šturmavo šiaurės. 
Apie 150 laivų su kroviniais 
pasiekė Sibiro prieplaukas 
ir iš jų išvežė tavorus. Ten 
veikė apie 10 ledlaužių.

Du Sovietu laivai “Van- 
zetti” ir “Iskra” nuplaukė 
iš Murmansko aplinkui Si
birą į Vladivostoką, o kiti 
du laivai “Tamyr’Lir “Sta
lingrad” iš Vladivostoko at
plaukė aplinkui Sibirą į 
Baltąsias jūras. Tai pirmu 
kartu žmonijos istorijoje 
ten garlaiviai atliko tokią 
kelionę.Sovįetų Orlaivių Keliai

Rugsėjo 14 dieną paskelb- . „ ,_
ta, kad Sovietų Sąjunga da- pirmiau 
bar užima antrą pasaulyje RIAKOV” atliko kelionę iš 

vakarų į rytus, bet su dide
liu vargu. Pereitais metais 
iš Vladivostoko į Murmans
ką pribuvo ledlaužis “Lit- 
ke”, o šiemet paprasti gar-

Sovietų Sąjungos čivi- laiviai nuveikė šiaurių kliū- 
liams tikslams naudoti or- tis. '

vietą orlaivių kelių. Pir
moje vietoje yra Jungtinės 
Valstijos šiaurinės Ameri
kos, o antroje—Sovietų Są
junga.

•K i1

kelionę. “Čeliuskinas” bu
vo ledų sutrėkštas. Kiek 

l ledlaužis “SIBI-

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

Telephone: Humboldt 2*7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

I kad padidina gražumą, bet 
į taip gi jie liudija ir apie dides- 
i ni sveikatos išteklių, žinoma, 
j čia nėra kalbos apie nutuki- 
! mą, perdidelį riebumą, kuris 
I jau yra nebe sveikatos žen- 
j klas.

Sakote, Drauge, gerai val
gote, bet daug dirbate ir ma
žai gaunate pasilsėti. Ot kaip 
tiktai šitokios aplinkybės ir su? 
mažina žmogui svorį. Jau kaip 
ten nebuvę, Drauge, maželiau 
darbuokitės,— namo parėjusi, 
būtinai tuoj prigulkite pogulio. 
Užmigsite - neužmigsite, o

Norėtų Būti Riebesnė

Drauge gydytojau, būkite 
tiek malonus, duokite ir man| 
patarimą per mūsų dienraštį| 
“Laisvę.” Būsiu jums už tail 
labai dėkinga. Aš jūsų pata-' 
rimus labai įvertinu, branginu.

Aš norėčiau būti riebesnė, 
tumesnė, bet kaip tai pada
ryti, nežinau. Rodos,valgau ge
rai ir nemažai, bet va—daug 
dirbu ir mažai gaunu poilsio. 
Mat, užbaigus dirbtuvės dar
bą, parėjus namo, vėl imuos 
už darbo, beveik iki 12 valan
dai nakties. Už tai ir sveriu 
tik 117 svarų. Norėčiau sverti j pusvalandį pasilsėjusi, žymiai 
apie 125-126 svarus.

Šiaip jaučiuos labai sveika, 
žiemos metu vartojau žuvų 
aliejaus kiekviena diena. To
dėl’ir šalčio nepagaunu nie
kuomet. Nežinau, kodėl žie
mos metu svėriau 125 svarus, 
o buvo vis tas pats darbas, o 
dabar truputį ir sumažėjo svo
ris; Buvau manius vartoti mie
lių ir iodo tinktūros, bet pagal
vojau, kad būtų geriau pasi
klausti mūsų geradario dakta
ro. Esu vidutinio ūgio mergina, katai daug

Atsakymas 
į

Na tai labai protingai su
galvojot, Drauge, kad nenori
te pasilikti liesa, i
O, kad taip gi galvotų dauge
lis merginų, kaip daug svei
kesnės jos pasidarytų dr — 
gražesnės! Merginai visuomet 
geriau — sveikiau ir gražiau, 
kai ji sveria pora svarų dau
giau, negu kad pora svarų ma
žiau savo normos. Ryškesni 
moteriški apvalainumai netik

I atpįldysite išeikvotą energiją 
ir paskui netaip bus sunku kad 
ir da kiek padirbėti. Vis viena 
nepersidirbkite. Ilgiau pamie
gokite ir dažniau dusterkite, 
pasilsėkite. Tai yra 
energijos ekonomija.

Jūs vartojot žuvų 
Gaila, kad nustojot 
Imkite ir vėl, bent po šaukštą 
kas diena, mėnesių mėnesiais.. 
Tatai netik kad apsaugoja nuo 
slogų, katarų, bet ir visai svei- 

padeda. Taip, 
Drauge, mielių imkite. Labai 
esmingas Jums daiktas. Geriau 
—gaukite Brewers’ yeast tab
lets ir imkite po 7-8 ir po dau- 

sudžiuvusi. giau tablečių prieš valgymą, i t i I J • 1 1 -v t * *

ję gų 'ir

vartoti.

tai kas diena po 20-30 table
čių. lodo—po lašą kas pora 
dienų. O šiaip visokių valgių. 
Kai Jums, tai bus gerai ir sal
džių daiktų dažniau vartoti, 
taip gi riebalų (bent sviesto, 
grietinės, lašiniukų) ir miltinių 
valgių, krakmolų : 
duoda svorio.

i

tatai prl- f

-- u.
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Komunistų Int. Uždaviniai Santi- 
kyje su Imperialistų Prisirengimu 

prie Naujo Pasaulinio Karo
Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio Kongreso Rezoliucija, Priimta Rugpjūčio 20, 

1935, Maskvoje

Puslapis Trečias

I. Rengimas Karo Naujam Pasaulio 
Perdalinimui

Pasaulinis ekonominis krizis ir sudaužymas 
kapitalistinės stabilizacijos pagimdė kraštu- 
tiniausį nepastovumą visuose tarptautiniuose 
santikiuose. Įtempta kova pasaulinėj rinkoj, 
kuri nepaprastai susitraukė iš priežasties eko
nominio krizio, pavirto aštriu ekonominiu ka
ru. Jau aktualiai prasidėjo naujas pasaulio 
per dalinimas.

Japonijos imperializmas, vesdamas karą To
limuose Rytuose, jau padarė pradžią linkui 
pasaulio perdalinimo. Mil'i tarinė okupacija 
Mandžurijos ir šiaurinės Chinijos reiškia 
faktiną panaikinimą Washing tono Sutarčią, 
kurios reguliavo pasidalinimą Chinijoje įtakos 
sferų tarpe imperialistinių valstybių ir jųjų 
tarpsavinius santikius Pacifiko vandenyne. 
Japonijos grobikiški žygiai jau veda prie su- 
silpninimo Anglijos ir Amerikos imperializmo 
įtakos Chinijoj, stato pavojun Jungtinių Vals-

* ^tijų ir Didžiosios Britanijos poziciją Pacifiko
vandenyne ir yra prisirengimas prie kontr
revoliucinio karo prieš Sovietų Sąjungą.

Iš Versalio Taikos beliko valstybių rube- 
žiai ir paskaidymas mandatų ant kolonijų. 
Versalio Taikos likvidavimas (panaikinimas) 
įvyko kaipo pasekmė karo skolų mokėjimo 
sustabdymo, Hitlerio valdžios įvedimo visuo
tino kareiviavimo Vokietijoj ir taip pat pa
darymo laivyno sutarties tarpe Anglijos ir 
Vokietijos.

Būdami vyriausiais karo kurstytojais, Vo
kietijos fašistai, kurie nori įsteigti Vokietijos 
imperializmo vadovybę Europoje, kelia klausi
mą apie permainymą Europos rubežių savo 
kaimynų kaštais pagelba karo. Vokietijos fa
šistų avanturistiniai planai yra toli-s'iekią ir 
remiasi atkeršijimo karu prieš Franciją, su
skaldymu čechoslovakijos, prijungimu Aus
trijos, sunaikinimu Pabaltijos valstybių nepri-

* klausomybės, kurias jie stengiasi paversti ba
te užpuolimui ant Sovietų Sąjungos ir paver
žimu Sovietinės Ukrainos nuo Sovietų Są
jungos. Jie reikalauja kolonijų ir stengiasi 
sukelti pritarimą naujam karui už naują pa
saulio perdalinimą. Visos šitos karo kursty
tojų intrigos padeda paaštrinti prieštaravimus 
tarpe kapitalistinių valstybių ir pagimdo ne
ramumą visoje Europoje.

Vokietijos imperializmas surado sau talki
ninką Europoje, būtent fašistinę Lenkiją, ku
ri taip pat stengiasi praplėsti savo teritoriją 
kaštais čechoslovakijos, Pabaltijos šalių ir 
Sovietų Sąjungos.

Vadovaujanti Anglijos buržuazijos rateliai 
palaiko Vokietijos apsiginklavimą, idant su
silpninti Frantijos vadovybę Europos konti
nente, idant nukreipti Vokietijos agresyvišku- 
mo smaigalį prieš Sovietų Sąjungą, šia sa-

* vo politika Anglija stengiasi subudavoti at
svarą prieš Jungtinės Valstijas pasauliniu

* maštabu ir tuo patim kartu sustiprinti anti- 
sovietines tendencijas ne tik Vokietijoje, bet 
taip pat Japonijoj ir Lenkijoj, ši Anglijos 
politika yra vienas tų faktorių, kurie greiti
na naujo pasaulinio karo išmušimą.

Italijos imperializmas eina tiesiai prie už
grobimo Ethiopijos ir tuomi pagimdo naują 
įtempimą santikių tarpe didžiųjų imperialis
tinių valstybių.

Imperialistų liogeryje vyriausias prieštara
vimas tai yra Anglijos-Amerikos antagoniz
mas, kuris daro įtaką į visus prieštaravimus 
pasaulinėj politikoj. Pietinėj Amerikoje, kur 
Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Valstijų 
prieštaringi interesai aštriausiai kertasi, šis 
antagonizmas privedė prie karu tarpe Brita
nijos ir Jung. Valstijų kontroliuojamų Pieti
nės Amerikos valstybių (karas tarpe Bolivi
jos ir Paraguajaus, karas tarpe Columbijos 
ir peru) ir grūmoja naujais ginkluotais susi
kirtimais Pietinėje ir Centralinėje Amerikoje 

0 (susikirtimas tarpe Columbia ir Venezuelos).
Tuo laiku, kada ypatingai fašistinės valsty

bės — Vokietija, Lenkija, Vengrija, Italija— 
atvirai kovoja už naują pasaulio perdalinimą 
ir atmainymą Europos rubežių, atsiranda 
tendencija (palinkimas) eilėje kitų šalių pa
laikyti status quo (taip, kaip yra). Šiuo lai
ku šią tendenciją pasauliniu maštabu atsto
vauja Jungtinės Valstijos; Europoje, vyriau
siai Francija. šių dviejų vadovaujančių impe
rialistinių valstybių pastangas palaikyti sta
tus quo remia kelios mažesnės šalys (Mažoji 
Antantė, Balkanų Antantė, kai kurios Patyal- 
tijos valstybės), kurių nepriklausomybei grū
moja naujas karas.

Vokietijos Nacionalinio Socializmo, agresy- 
viškiausios formos fašizmo, laimėjimas ir jojo 
karinės .provokacijos paskatino karines parti-

jas, kurios atstovauja buržuazijos reakcioniš- 
kiausius ir šovinistiškiausius elementus, visose 
šalyse energingiau kovoti už galią ir pasku
bint sufašizavimą valstybės aparatų.

Pašėlęs fašistinės Vokietijos besiginklavi- 
mas, ypatingai atsteigimas visuotino karei
viavimo ir didžiausias padidinimas laivyno ir 
orlaivyno Vokietijoje, pagimdė naujas, paaš
trintas visam kapitalistiniam pasaulyje lenk
tynes už apsiginklavimą. Neatsižvelgiant į pa
saulinį ekonominį krizį, karo industrijos bu
joja geriau, negu kada nors pirmiau. Tos ša
lys, kurios toliausia nuėjo su apsiginklavimu 
(Vokietija, Japonija, Italija, Lenkija) savo . 
nacionalę ekonomiją (gamybą, prekybą) pa
statė ant karinių kojų. Greta reguliarių armi
jų, lavinami specialiai fašistų būriai apsau
gojimui užpakalio (tai yra, malšinimui dar
bininkų ir valstiečių) ir atlikimui žandarmeri
jos pareigų fronte. Visose kapitalistinėse ša
lyse plačiausiai vedamas jaunuolių militarinis 
lavinimas, apimantis net vaikus. Visaip ak- 
stinama apšvieta ir propaganda šovinizmo ir 
rasinės demagogijos dvasioje, o kaštus pa
dengia valdžios.

Nors, tiesa, šiuo momentu įtempimas impe
rialistinių kontradikcijų (prieštaravimų) .pa
daro sunku sudaryti anti-sovietinį bloką, ta- 
čiaus fašistinės valdžios ir karinės partijos 
kapitalistinėse šalyse stengiasi išrišti tas 
kontradikcijas visų darbo žmonių tėvynės 
kaštais — kaštais Sovietų Sąjungos. Kasdie
ną žmonijai grūmoja išmušimas naujo im
perialistinio karo.

II. Sovietų Sąjungos Role Kovoj 
Už Taikų

Pamatu greito augimo socialistinės indus
trijos ir agrikultūros, pamatu likvidavimo pa
skutinės kapitalistinės klasės — buožių, pa
matu galutinos socializmo pergalės ant kapi
talizmo ir šalies apsigynimo galios sustiprėji
mo, išplaukiančio iš to, santikiai tarpe Soviety 
Sąjungos ir kapitdlistinią valstybią 
naują fazę.

Pamatinis prieštaravimas, tai yra, 
ravimas tarpe socialistinio pasaulio
talistinio pasaulio dar daugiau paaštrėjo. Bet 
pasidėkavojant jos galios augimui, Sovietų 
Sąjunga galėjo nukreipti į šalį užpuolimą, ku
rį 'imperialistinės valstybės ir jųjų vasalai- 
jau buvo prirengę ir išvynioti savo nuosakią 
taikos politiką, atkreiptą prieš visus karo 
ruošėjus. Tas padarė Sovietų Sąjungą pri
traukimo centru ne tik visiems klasiniai sąmo
ningiems darbininkams, bet taip pat visiems 
darbo žmonėms kapitalistinėse ir kolonijalėse 
šalyse, kurie trokšta taikos. Tačiaus, Sovietų 
Sąjungos taikos politika ne tik sukaneveikė 
imperialistų planus atskirti Sovietų Sąjungą, 
bet taip pat padėjo pamatą josios kooperavi- 
mui del palaikymo taikos su mažomis valstybė
mis, kurioms karas, pastatydamas jų nepri- 
gulmybes pavojuje, sudaro specialį pavojų, 
taip pat su tomis valdžiomis, kurios šiuo mo
mentu yra susiinteresavę palaikymu taikos.

Sovietų Sąjungos taikos politika, pastaty
mas proletarinio internacionalizmo prieš 
cionalį ir rasinį padalinimą, ne vien tik 
koma apgynimui Sovietų šalies, bet taip 
visų šalių darbininkų gyvybės, gyvybės 
prispaustų ir išnaudotų; ši taikos politika reiš- 
ika apgynimą mažųjų tautų tautinės nepri- 
gulmybės; jinai tarnauja svarbiausiems žmo
nijos 'interesams; jinai apgina kultūrą nuo 
karo barbarybių, t

Tuo laiku, kada naujas karas tarpe impe
rialistinių valstybių vis arčiau ateina, Sovie
tų Sąjungos Darbininkų ir Valstiečių Raudo
nosios Armijos spėka nuolat darosi svarbesnė 
kovoje už taiką. Tokiose sąlygose, kada eina 
pašėlęs didinimas apsiginklavimo imperialis
tinėse šalyse, ypatingai Vokietijoj, Japonijoj 
ir Lenkijoj, visi, kurie stengiasi palaikyti tai
ką, yra susiinteresavę stiprinimu ir veikliu 
palaikymu Raudonosios Armijos.
III. Komunistų Internacionalo Uždavi-. 
niai Kovoje už Taiką ir Prieš Imperia

listinį Karą
Pasiremdamas Markso-Erigelso-Lenino-Sta- 

lino mokymais apie karą, Komunistų Inter
nacionalo šeštas Pasaulinis Kongresas kon
krečiai suformulavo (nustatė) Komunistų 
Partijų ir revoliucinio proletariato uždavinius 
kovoje prieš imperialistinį karą. Vedamos šių 
principų, Japonijos ir Chinijos Komunistų 
Partijos, abi tiesioginiai paliestos karo, vedė 
ir veda bolševikišką kovą prieš imperialistinį 
karą ir už apgynimą Chinijos liaudies. Komu

na- 
tai- 
pat 

visų

*
'ii.

nistų Internacionalo Septintas Pasaulinis Kon
gresas, užgirdamas šešto Kongreso tarimus 
kovoje prieš imperialistinį karą, stato Komu
nistų Partijoms, revoliuciniams darbinin
kams, darbo žmonėms, valstiečiams ir pri
spaustiesiems viso pasaulio sekamus vyriau
sius uždavinius:

1. Kova už taiką ir už gynimą Sovietą Są
jungos. Akivaizdoje Vokietijos fašistų ir Ja-

j ponijos militaristų karinių provokacijų ir ka
pitalistinėse šalyse karinių partijų skubinimo 
apsiginklavimo, akivaizdoje greito pavojaus 
kontr-revoliucinio karo prieš Sovietų Sąjungą, 
centralinis (vyriausias) Komunistų Partijų 
obalsis turi būti: Kova už taiką.

2. Bendras liaudies frontas kovoje už taiką 
ir prieš karo rengėjus. Kova už taiką suteikia 
Komunistų Partijoms puikiausią progą su
tverti plačiausį bendrą frontą. Visi, kuriems 
rūpi palaikymas taikos, privalo būt įtraukti į 
šitą bendrą frontą. Sukoncentravimas spėkų 
prieš vyriausius karo rengėjus bile kuriuo 
momentu (šiuo tarpu prieš fašistinę Vokie
tiją ir prieš Japoniją ir Lenkiją, kurios yra 
susivieniję su Vokietija) sudaro svarbiausi 
taktikinį Komunistų Partijų uždavinį. Ypa
tingai yra svarbu Vokietijos Komunistų Par
tijai iškelti aikštėn Hitlerio fašizmo tautinę 
demagogiją, kuri pasislepia už frazių apie ap- 
vienijimą Vokietijos žmonių, bet tikrenybėj 
veda prie Vokietijos liaudies atskyrimo ir 
prie naujos karinės katastrofos. Būtina sąlyga 
ir pirmasai žingsnis del apvien'ijimo Vokietijos 
žmonių randasi nuvertime Hitlerio fašizmo. 
Sudarymas bendro fronto su socialdemokrati
nėmis ir reformistinėmis organizacijomis (par
tijomis, darbo unijomis, kooperatyvais, spor
to, kultūros ir apšvietos organizacijomis) ir 
su masėmis jųjų narių, taip pat su mase tau
tinio pasiliuosavimo, religinėmis-demokratinė- 
mis ir pacifistinėmis organizacijomis ir jų pa
sekėjais, turi nusveriamą svarbą kovai prieš 
karą ir jojo fašistinius rengėjus visose šalyse.

Sudarymas bendro fronto su socialdemokra
tinėmis ir reformistinėmis organizacijomis ko
vai už taiką reikalauja pasiryžusios ideologi
nės kovos prieš reakcinius elementus Social
demokratinėse Partijose, kurie, aky vaizdo j e 
ūmaus karo pavojaus, dar arčiau darbuojasi 
su savo buržuazija del gynimo buržuazinės tė
vynės ir su savo melų kampanija prieš Sovie
tų Sąjungą tiesioginiai padeda prirengimui 
anti-sovietinio karo. Tas reikalauja tampriau
sio bendradarbiavimo su tomis spėkomis So
cialdemokratinėse Partijose, reformistinėse 
unijose ir kitos masinėse darbininkų organi
zacijose, kurių pozicija ateina arčiau ir arčiau 
prie revoliucinės kovos prieš imperialistinį 
karą.

Traukimas pacifistinių organizacijų ir jųjų 
šalininkų į bendrą frontą kovai už taiką įgau
na labai didelės svarbos mobilizavimė smul
kiosios buržuazijos masių, progresyvių intelek
tualų, moterų ir jaunimo prieš karą. Nuolat 
konstruktyviai kritikuojant klaidingas sąžiniš
kų pacifistų pažiūras ir energingai kovojant 
prieš tuos pacifistus, kurie su savo politika 
paslepia Vokietijos fašistų prisirengimą prie 
imperialistinio karo (pav., Anglijos Darbo 
Partijos vadai ir tt.), komunistai turi kviesti 
prie bendradarbiavimo visas tas pacifistines 
organizacijas, kurios prisirengę eiti su mu
mis nors dalį kelio linkui kovos prieš impe- 
ralistinius karus.

Komunistai turi remti Amsterdam-Pleyel 
prieškarinį ir priešfašistinį judėjimą veikliai 
bendradarbiaujant su juomi ir jam padedant.

3. Apjungimas kovos prieš imperialistą ka
rą su kova prieš fašizmą. Masių kova už pa
laikymą taikos turi būti labai tampriai su
jungta su kova prieš fašizmą ir prieš fašis
tinį judėjimą. Reikalinga vesti ne tik gene
rate propaganda už taiką, bet vyriausiai pro
paganda, atkreipta prieš vyriausius karo ren
gėjus, prieš fašistines ir kitas karines parti
jas ir prieš konkrečius žygius prisirengimo 
prie imperialistinio karo. .

4. Kova prieš militarizmą ir apsiginklavi
mą. Visų kapitalistinių šalių Komunistų Par
tijos turi kovoti prieš išlaidas militariniams 
tikslams (prieš karo budžetus), už atšaukimą 
militariškų spėkų iš kolonijų ir mandatuotų 
teritorijų, prieš m'ilitarinius imperialistų val
džių žygius, ypatingai prieš militarizavimą 
jaunimo, moterų ir bedarbių, prieš nepapras
tus įstatymus, suvaržančius buržuazines-demo- 
kratines laisves tikslu prisirengti prie karo; 
prieš varžymą teisių darbininkų, dirbančių 
karo industrijos dirbtuvėse; prieš finansinę 
paramą karo industrijai ir prieš prekybą ar
ba gabenimą ginklų. Kova prieš karinio pri
sirengimo žygius gali būti vedama tiktai tam
priausiai surišant ją su kova už gynimą eko
nominių interesų ir politinių teisių darbininkų, 
raštinių samdinių, darbo valstiečių ir miesto 
smulkiosios buržuazijos.

5. Kova prieš šovinizmą. Kovoje prieš šo
vinizmą komunistų užduotis yra šviesti dar
bininkus ir visas darbo mases dvasioj proleta
rinio internacionalizmo. Tas darbas galima at
likti tiktai kovoje prieš išnaudotojus ir pri
spaudėjus, už opiuosius klasinius proletariato 
interesus, taip pat kovoje prieš Nationalist!- 

Išgirsta Raportas iš Kauno 
Kongreso

Pasitaikius tinkamam orui 
rugsėjo 19 d. žmonių prisirin
ko diktokai į Lietuvių svetai
nę išgirsti raporto iš “Visapa- 
saulinio 
buvusio 
Mažeika 
tiečių ir
žmonių sunkią padėtį. Nurodė, 
kaip ten darbininkam yra sun
ku, kad negalima organizuotis, 
nes uždrausta, nėra laisvės su- 

įsirinkti, aptarti savo reikalai, 
nėra galima turėti darbinin
kam savo spaudą. Vienu žo
džiu tariant, Lietuva tartum 
kokis kalėjimas. Patsai kon
gresas irgi nebuvęs tokis, ko
kis turėjo būti. Ten viskas bu
vo užgniaužta ką iš daugelio 
Šalių delegatai suvažiavę norė
jo pasakyti, nebuvo galima. 
Tad pas delegatus buvęs ap
miręs ūpas. Kaip kuriuos Sme
tona vaišino, kad jie neišsitar
tų nieko apie reikalavimą dar
bo žmonėm demokratinės lais
vės. Kadangi pats delegatas d. 
Mažeika plačiai rašė spaudoj 
apie kongreso eigą, tai čia kar
toti nesinori.

Šiose prakalbose dikčiai iš
platinta literatūros, šiuo sykiu 
turėta žema kaina 
čių, tad jas žmonės ir pirkosi. 
Reikėtų, kad mūsų centrai iš
leistų daugiau tokios rūšies 
brošiuraičių. Pav., kai “Krikš
čionybė ar Komunizmas,” arba 
“Kelias į Šviesą.” Aukų sume
tė $3.36.

nių Socialistinių ir kitų fašistinių partijų 
brutališkąjį šovinizmą. Tuo pat laiku komu
nistai turi parodyti, kad darbininkų klasė ve
da nuolatinę kovą už apgynimą tautinės lais
vės ir neprigulmybės visų žmonių prieš viso
kią priespaudą ir išnaudojimą, nes tiktai ko
munistinė politika iki pat galo gina tautinę 

’laisvę ir neprigulmybę savo šalies žmonių.
6. Tautinio pasiliuosavimo kova ir rėmimas 

tautinio pasiliuosavimo karą. Jeigu viena kur 
ar kelios didžiosios imperialistinės spėkos už
pultų bile kurią silpnesnę valstybę su tikslu 
sunaikinti jos tautinę nepriklausomybę ir tau
tinę vienybę, arba pakrikdyt ją, kai kad buvo 
istorinis atsitikimas su Lenkijos padalinimu, 
tokiame atsitikime karas vedamas tos silpnes
nės valstybės nacionalistinės buržuazijos at
mušti šitą užpuolimą gali virsti pasiliuosavi
mo karu, tai nuo įsimaišymo į tokį karą dar
bininkų klasė ir komunistai negali susilaiky
ti. Tokios šalies komunistų pareiga, vedant 
nepermaldaujamą kovą už apsaugojimą darbi
ninkų, darbo valstiečių ir tautinių mažumų 
ekonominių ir politinių pozicijų,' būti, tuo pat 
laiku, pirmutinėse eilėse kovotojų už tautinę 
neprigulmybę ir vesti karą už pasiliuosavimą 
iki galo, neleidžiant savo buržuazijai suside
rėti su ją užpuolusia valstybe kaštais jos (už
pultos šalies) interesų.

Komunistų pareiga aktyviai palaikyti kolo-j 
nijų ir pusiau-kolonijų prispaustų žmonių Į 
tautinio pasiliuosavimą kovą, o ypatingai Chi-- 
nijos Sovietų Raudonąją Armiją prieš Japo-I 
nijos ir kitus imperialistus ir prieš Chinijos 
Kuomintangą (Chiang Kai-sheko valdžią). 
Chinijos Komunistų Partija turi dėti visas 
pastangas, kad praplėsti frontą kovos už tau
tinį pasiliuosavimą ir įtraukti ton kovon visas 
nacionalistines spėkas, kurios pasirengę at
mušti Japonijos ir kitų imperialistų plėšikiš
kas kampanijas.

IV. Nuo Kovos Už Taiką Į Kovą Už 
Revoliuciją

Komunistų Internacionalo Septintas Pasau
linis Kongresas griežčiausiai atmuša tuos me
lus, kad būk komunistai norį karo, tikėdami, 
kad karas atnešiąs revoliuciją. Visų šalių Ko
munistų Partijų vadovaujanti rolė kovoje už 
palaikymą taikos, už Sovietų Sąjungos taikos 
politikos laimėjimą, pilnai įrodo, kad komu
nistai visomis savo spėkomis stengiasi pasto
ti kelią prisirengimui prie naujo karo ir jo 
paleidimui nuo lenciūgo.

Kovodami prieš tas iliuzijas, kad karus ga
lima visai prašalinti kol dar gyvuoja kapita
listinė sistema, komunistai deda ir dės visas 
pastangas neprileisti prie karo. Jeigu, nepai
sant visu darbininką klasės pastangą nepri
leisti prie karo, naujas imperialistinis karas 
kiltu, tai komunistai stengsis vesti karo opo
nentus (priešus), organizuotus kovai už taiką, 
į kovą už pavertimą imperialistinio karo į ci
vilį karą, prieš fašistinius karo surengėjus, 
prieš buržuaziją, už nuvertimą'kapitalizmo.

Tuo pat laiku Kongresas persergsti 
nistus ir revoliucinius darbininkus 
anarcho-sindikalistines kovos’ metodas 
karą, kurios reiškia atsisakymą stoti 
tarinę tarnystę, taip vadinamą boikotavimą 
mobilizacijos, vedimą sabotažo karo dirbtuvėse 
ir tt. Kongresas skaito tokias kovos metodas 
žalingomis proletariatui. Rusai bolševikai, ku
rie, laike Pasaulinio Karo, energingai kovojo 
prieš karą ir stojo už pralaimėjimą Rusijos 
valdžios kare, tačiaus atmetė tokias kovos me
todas. Tokios metodos tik palengvina buržua
zijai pavartoti slopinimą prieš komunistus ir 
revoliucinius darbininkus ir neleidžia komu
nistams ir revoliuciniams darbininkams lai
mėti darbo mases, ypatingai kareivių mases 
masinei kovai prieš imperialistinį karą ir už 
pavertimą to karo į civilį karą prieš buržuazi
ją.

Komunistų Internacionalo Septintas Pasau
linis Kongresas, nustatydamas Komunistų 
Partijų ir visos darbininkų klasės uždavinius 
iškilus karui, pasiremia Lenino ir Rožės Lux
emburg patiektais tezia'is ir priimtais pirm 
karinio Antrojo Internacionalo Stuttgarto 
Kongreso. Tie teziai nustatė:

“Jeigu tačiaus karas kiltų, jųjų (socialis
tų) pareiga darbuotis už jo greitą baigimą ir 
stengtis visomis jųjų jėgomis panaudoti eko
nominį ir politinį krizį, karo pagimdytą, kad 
pakėlus žmonių masės politinę sąmonę ir tuo
mi pagreitinus kapitalistinės klasės viešpata
vimo nuvertimą.”

Šiame istoriniame laikotarpyje, kada ant 
vieno šeštadalio pasaulio Sovietų Sąjunga gi
na socializmą ir taiką del visos žmonijos, visų 
šalių opiausi darbininkų klasės ir visų dir
bančiųjų interesai reikalauja, kad, pravedant 
darbininkų klasės politiką, vedant kovą už tai
ką, kovą prieš imperialistinį karą, prieš jam 
išmušant ir jam kilus,—kad Sovietų Sąjungos 
gynimas būtų skaitoma svarbiausiu darbu.

Jeigu pradėjimas kontr-revoliucinio karo 
priverstų Sovietų Sąjungą paleisti 
Darbininkų ir Valstiečių Raudonąją 
tai komunistai šauktų visus darbo 
visomis pastangomis ir visais kaštais 
tis už Raudonosios Armijos pergalę 
perialistų armijų.

“Laisvėj” buvom sykį minė
ję, kad mūsų mylimas J. Auk-, 
ščiunas sirguliavo ir buvo pra
dėjęs sveikti. Tačiaus negalė- 

Įjęs pasveikti, turėjo gauti dau- 
1 giau kraujo ir po tam pada
lyta sunki operacija. Kiek gir
dėta, jau dabar pasveiks. Bet 
kol kas randasi ligonbutyj 
Linkime jam greito pasveiki
mo.

Independent Cloak Co. iš
metė iš darbo keletą darbinin
kų (preserių). Kadangi čia 
naujai unija pradėta organi
zuoti, tai manyta iššaukti strei
ką prieš tų kelių darbininkų 
išmetimą iš darbo. Bandyta 
šaukti dirbtuvės darbininkai į 
susirinkimą. Bet tame susirin
kime prisirinko boselių šnipų, 
ir kas tik buvo kalbama, jie 
greitraščiu viską užsižymėjo. 
Išmestieji iš darbo pikietavo 
dirbtuvę, kad ištraukus visus į 
streiką. Tačiaus del prastos 
vadovybės, matosi, kad strei
kas bus neiššauktas, nes jau 
dirbtuvės ponai didžiuojasi, 
kad, esą, darbininkai kai kur
ti, neklauso vedėjų šaukimo ei
ti streikan. čia jau aiškiai bo
sai tyčiojasi iš darbininkų ir 
unijos vadų, kad jie buk esą 
bejėgiai. Tverianties naujai 
unijai, nedyvai, kad nepavyko 
sudaryti stiprus pasipriešini
mas prieš bosų užmažiąs. Ta
čiaus iš šio įvykio darbininkai 
pasimokins ir vėliau prie pro
gos parodys savo spėką. Lai 
bosai perdaug iš to nekryk
štauja.

S

Si
(

darban 
Armiją, 
žmones 
darbuo- 
ant im-

IŠ LIETUVOS

Tragiškos Vestuves

PANEVĖŽYS. — Rugsėjo 
men. 1 d. šampeliškių vienk. 
Vadoklių valse. Jurgio Serafi
no bute per vestuves mušei
kos broliai Vincas ir Povilas 
Malinskai peilio smūgiais nu
žudė apie 28 m. amžiaus Bi- 
žaną Juozą iš gretimo Lenų 
dvaro.

Abu mušeikos įvykdę žmog
žudystę buvo pasprukę, bet 
dabar surasti ir perduoti 
tardytojui.
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Kaip Prasidės Karas?
K. ZolotoviČ.

LAISVE Puslapis Ketvirtas

Milwaukee, Wis. ti ir neskebauti, kuomet jų 
broliai streikuoja už duonos 
kąsnį.

C. Marks.
So. Boston, Mass.du, buržuazija ima už pa

matą techniką ir jos gali
mybes, užmiršdama visuo
meninius santikius, kuriuo
se ta technika randas, už
miršdama žmogų. Klausi
mas dėl būsimo karo ilgu
mo ir jo pirmojo periodo 
priklauso ne tiktai nuo karo 
technikos išsivystymo laips
nio ir buržuazijos karo spe
cialistų pageidavimų. Jis 
priklauso daugiausia nuo 
ekonominio ir politinio ka
riaujančių valstybių stovio.

Rengiamos Milžiniškos 
Prakalbos

Įvyks rugsėjo 25 d., 8 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 
kampas E ir Silver Sts. Rengia 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 2 kp. 
Kuopos valdyba deda visas 
pastangas, kad sutraukus kuo- 
daugiausia publikos ir kad pa
tenkinus visus.

Kalbėtojas bus d. J. Mažei-

Vieną dieną išlipęs iš trau
kinio ant Harrison gatvės, pa
sisukęs į pietus, einu pro Lin- 
dermano šapą ant So. 6th St. ir 
Cleveland Ave., kur jau dau
giau kaip mėnuo darbininkai 
streikuoja. Aš net nusistebė
jau, pamatęs, kad gal apie 10 
darbininkų pikietuoja, vaikš
čioja su iškabomis prieš mažą 
mokestį, bet tų policistų, gal 
koks šimtas ir aštuoni policijos 
trokai stovi, pasiskirstę per du 
bloku ! Policistai irgi stovi pul
kais pasiskirstę po 10 ir 15. Aš 
priėjau ir užklausiau vieno 
policisto, sakau, kodėl čia tiek 
daug jų yra, kada tik keli 
žmonės streikuoja? Policistas 
atsakė man: “Mes čia turime 
būti apie šitą laiką, ba kada 
iš šapos pradės eiti užbaigę 
darbą, tai negali žinot, kas čia 
gali būti.” Aš toliau užklau
siau, ar daug skebų dirba? 
Atsakė, “biskį daugiau kaip 5 
šimtai.” Vėl klausiau policisto, 
o kodėl jūs tuos skebus įlei- 
džiate į šapą, kuomet unijis- 
tai išėjo į streiką? Sakau, kad 
tie darbininkai negali nieka
dos laimėti kovą, kuomet kiti 
skebauja. Policistas atsakė: 
“žiūrėk, ten toliau seržentas 
vaikščioja, jis ant mūsų dides
nis, mes turime jo klausyti.” 
Sako, jeigu visi būtų vienos 
nuomonės, tai nebūtų tokių 
skriaudų ir viskas būtų gerai. 
Girdi, žmonės jau yra gudrūs, 
bet dar ne visi. Ir aš pats, gir
di, dirbu už mažą mokestį, ale 
vis geriau, kaip gyvent ant pa
vieto labdarybės. Pagalinus 
pridūrė: “Aš negaliu tiems 
skebams savo protą paduoti, 
arba unijistams padėti.”

Darbininkai turėtų susipras

7 Užmušti Susirinkime
PUNGARABATE, Mek- 

sikoj, laike 3,000 asmenų 
susirinkimo, ištiko mūšis 
tarp skirtingų buržuazinių 
partijų. Septyni žmonės 
užmušti ir aštuoni pavojin
gai sužeisti.

bę, nes visi čiaudo, 
žiavę į parlamentą, 
išleidžia dujų, kurios veikia 
slegiamai į parlamento na
rių dvasią. Priešo koman- 
duotojas dujų kauke ant 
veido įeina į parlamento sa-

Priva- 
tankai

“Karai nebebus daugiau' tiktų griežtą masių pasi
skelbiami, bet, kaip tropikų priešinimą. Todėl buržuazi- 
šturmai, užstos staiga sau- nės vyriausybės slaptai “įsi- 
lei aptemus, po ko užeis ne- velia” į karą tikslu pastaty- 
laukta audra...” ti mases prieš įvykusį fak-

Taip rašo savo knygoj' tą ir visu teroro ir drako- 
“Karo Reformacija” žino-; no priemonių sunkumu už- 
mas anglų generolas Fuller, 'gult ant darbininkų klasės lę ir pareiškia: 
Ir Fulleras nėra vienui-vie-; ir visų darbo žmonių pirm, • ”‘ 
nas. Jo pažiūros del štai- negu jie suspės išstot prieš 500 aeroplanų, kurie turi su 
gaus užpuolimo karo pra
džioj vis dažniau ir dažniau elgesio, gali but. elgimasis tančius tonų nuodingų che- 
yra skelbiamos užsienių ka- Japonijos, pradėjusios be- mikalų. Londono garnizono 
rinėj literatūroj. Į

Praeities karų pirmojo ū“o karo paskelbimo, 
periodo istorija yra charak-1 
teringa tuom, kad prieš'

ti mases prieš įvykusį fak-

—Virš Londono lekioja

karą. Kaip pavyzdys tokio savim pasiėmę kelius tuks-
1 — • 1*1“ 1 1* * I X 1 • 1

gediškiausiu būdu grobimo < kariuomenė uždaryta savo 
;n karą prieš Kinus ir be jo- kazarmėse neprieinamomis 

cheminėmis s k r a i š t ėmis.
Tas pastarasis būdas štai- Lig trečios valandos Londo- 

kiekvienom kirui nrisidZ' ®aus užpuolimo randa kapi-1 ne bus sukoncentruota 500 E“Ž“eik di Val^gSt neiAa’ gaUT Siūlau jums
tinių komplikacijų ir ilgu P‘Jasta? dauf salininkų Di- priimt musų išlygas, 
pertraktacijų. Tas diploma-; 
tinis triukšmas siekė vieną 
— apgaut, apdumt masių 
akis ir išlošt laiką mobiliza
cijos pravedimui.

Valstybės, paskelbusios 
viena kitai karą, besinau-, 
dodamos ant savo sienų pa
sienio kariuomene, be kokio 
nors žymaus priešo atspa- 
ro, darė mobilizaciją, vyk
dė operatyvinį kariuome
nės gabenimą į pasienius, 
koncentravo kariuomenę 
tam tikromis kryptimis pir
miesiems kariniams susirė
mimams. Tuom preparaty- 
vinis karo periodas baigda
vos ir prasidėdavo tikroji 
ginkluota kova, kurios tiks
las buvo sutrempt ir sunai
kint priešo kariuomenę.

Taip elgės visų valstybių

Žinoma, šitas vaizdas,džiausiąs daugumas karo
specialistų daro vieną ben- j kurs piešia karo pradžią ir 
drą išvadą: karo skelbimas pabaigą, kaip vieną ištisą 
— neleistinas “raskažis,” > aktą, besitęsiantį keletą va-

ka, kuris kalbės pirmu kartu 
So. Bostone. Jis ką tik sugrįžo 
iš Lietuvos, kur jis dalyvavo 
kaipo delegatas į Lietuvių 
Išeivių Kongresą. Jis pasakys' 
labai svarbių atsitikimų iš to 
kongreso ir taip pat iš visos 
Lietuvos. O tai visiems labai 
svarbu žinoti.

Kviečiame visus So. Bostono 
lietuvius dalyvauti šiame susi- 

. . „ ' rinkime ir išgirsti drg. Ma
karo metodus. Staigus kir-1 žeikos prakalbą ir raportą iš 
timas priešo armijai pačioj! Lietuvos.
karo pradžioj ir tikėjimasis

Pamatinė sprendžiama jėga 
yra darbininkų klasė, jos 
klasinio susipratimo laips
nis, jos organizuotumo ir 
pasiryžimo augštis savisto
viai griežtai kovot prieš im
perialistinius skerdėjus. Im
perialistų gi užfrontis yra 
perdaug netvirtas, ir jie ne
turi jokių garantijų, kad 
jiems pavyks įvykdyt savo

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 24 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Kliube, 4th ir Up
land Sts. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyt.

Sekr. M. Dudonis.

dargi beprotystė. Visais at- landų,—»yra fantastiškas, 
vėjais priešui turi būt už- Generolai perdeda. Bet jie 
kirstas nelauktas smūgis, | puikiai rodo tai, ko trokšta 
kurs sutrukdytų visus prie- imperialistiniai karo degi- 
šo mobilizacijos planus. Ne- kai.
lauktas smūgis neša priešui 
tokius nuostolius, kurie iš- vaizdą 
karto lemia karo pabaigą, o 
gal būt da gi verčia priešą 
maldaut santaikos pastato
momis užpuolusio sąlygo
mis.

Fulleras vaizdiną karo 
pradžią kaip “tropikų štur
mą.” Jam atsako italų gene
rolas Dul, kurs rašo savo 
posmertinėj knygoj: “Stai
gus,galingas, begailestingas r---- -
antpuolis koncentruotom ' ir šauniai, kaip šturmas kal- 
jėgom, negalėjimas sudaryt 

vyriausybės iki 1914 m. ka- naujas jėgas, pats greitu- 
ro. Bet nėra dėsnių be išim-|nias ir aviacijos operacijų 

efektingumas leidžia ma
nyt, kad karas ore bus iš
rištas greit. Prieš staigumo 
duodamus labumus turės 
pasitraukt diplomatiniai 
formalumai.” Pas Dul tie

čių. Tokia išimtis buvo ja
ponų armijos užpuolimas 
be perspėjimo ant Kinų 
1895 metais ir ant Rusijos 
1904 m. vasario mėn.

Šiandien ta padėtis griež- ■
tai pasikeitė. Smarkiausias formalumai atsitraukia ore 
vystymasis šiandieninės ka-; prieš aeroplanus, pas Fulle- 
ro technikosaviacijos ir rį _ anį žemės, prieš tan

kus.
Buržuaziniai kariniai ra

šytojai piešia tokį fantasti
nį vaizdą karo operacijų bū
simam kare.

u

greitųjų tankų, vystymasis 
transporto ir susisiekimo 
priemonių, duodančių gali
mybės stačiai per keletą va
landų permest pėstininkų ir 
kavaleristų dalis dešimti
mis kilometrų iš vienos vie
tos į kitą — visa tai leidžia 
greit ir nejučiom sudaryt 
galingą kertamą kumštį. O 
litai duota galimybės ne 
tiktai pereit sieną ir pradėt 
karo operacijas, bet ir spar- besį. Gatvėse prasideda su- 
čiausiai traukt į šalies vi- mišimas. Karo mnisterijoj 
durį, kad pradėt ir baigt ir admiralijoj paliauja dir- 
priešo sumušimą anksčiau, .......  — ....
negu kad jis suspės mobili
zuotis ir panaudot visas sa
vo ginkluotąsias kovos prie
mones.

Tokį kertamą kumštį su
daro ar sustiprina jį lig 
reikiamo didumo užmaskuo
tai, po priedanga pašauki
mų ir manevrų. Oficialiais 
paskelbimas masinės mobi
lizacijos gali būt atliktas ta
da, kai visa eilė karinių da
lių bus jau priešo teritori- 
joj.

Bet ne tiktai technika tu
ri įtakos į pirmojo karo pe
riodo pakeitimą. Svarbiau
sias momentas yra didelis 
masių politinio susipratimo 
ūgis. Kapitalistinės valsty
bes negali tikėtis, kad joms 
pavyks apgaut visą gyven
tojų masę, kaip tat buvo 
1914 m. karo pradžioj. Pla
čiosios darbininkų masės 
patyrė pasaulinio karo bai
sumus. Prieš jų akis stovi 
pavyzdys revoliucinio So
vietų Sąjungos išėjimo iš 
imperialistinio karo. Seno
viškas karo paskelbimas su-

Ne

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre Aido Choro pamokos 

įvyks ketverge, 26 d. rugsėjo. Penk
tadienį negalės ’ būt pamokų, nes tą 
dieną prasideda trijų dienų darbinin
kų bazaras. Tad visi nariai pribūkite 
ketverge ir nauju narių atsiveskite.

(226-227)

greit sutrempti priešą gali j 
baigtis kapitalistinėms vals-; 
tybėms labai blogai.' Ypač 
bloga bus jiems, jeigu tos 
valstybės pabandys kariaut 
prieš SSRS. Apie tokio ka
ro galimumą d. Stali
nas kalbėjo XVII partijos 
suvažiavime:

“Vargu galima abejot, 
kad tas karas bus visų pa
vojingiausias b u r ž u azijai 
karas. Jis bus visų pavojin
giausias ne tiktai del to, 
kad SSRS tautos kovos žūt
būt del revoliucijos laimė
jimų. Jis bus pavojingiau
sias buržuazijai dar delei 
to, kad karas eis ne tiktai 
frontuos, bet ir priešo už-

Naš. Vaikas.

4

Darbai ir Mainierių Bėdos

Anglies kasyklas atidarinė
ja, bet dar visai mažai. Kaip 
vienos unijos, taip kitos kasy
klos dirba už seną mokestį. 
Kontraktas yra pasibaigęs su 
1 diena balandžio. Unijų va
dai bei viršininkai nepadaro 
naujos sutarties su kompani
jomis del pakėlimo mokesties 
ir šiaip visokių pagerinimų.

Dviejų unijų gyvavimas yra 
labai negeras dalykas del dar
bo žmonių. Vieni kitus ter
liojasi bei niekina, kad tai 
“mano unija geresnė”. Pro-

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 kp. susirinkimas įvyks 

ketverge, 26 d. rugsėjo, 7 vai. vaka
re. Visi dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi bus 
renkami delegatai į 7-to Apsk. konfe
rencijų, kuri atsibus 29 d. rugsėjo, 
Bostone.

Org. W. Dambrauskas.
(226-227)

ryškumo 
antpuolio 
specialis- 
oficierius

duoda

mažesnio 
staigaus 

kitas karo
tas-italų jūrų 
Guadagnini. Jis rašo:

“Beprasmiai formalumai 
karo skelbimo, pasiuntinių 
atšaukimo, pasienio inciden
tų ar jūrų antpuolių ruoši
mas, t. y. visa, kas turi pa
teisint karo operacijų ati
dengimą, ateityj turi atpult. 
Karas turi prasidėt staiga

nuošė, kaip žemės drebėji
mas, kurį rodo nebent paže
mių dundėsis. Staigus ant
puolis visomis ginkluotomis 
jėgomis: žemės, oro ir jūrų, 
diversiniai aktai priešo teri
torijoj (kazarmių, stočių 
ir įmonių padegimas, tiltų, 
tunelių ir kitokių statybų 
sproginimas) turi iššaukt 
paniką priešo šalyj. Pirm 
negu priešas patirs tokio 
pasiutusio antpuolio prieža
stį, užpuolėjas turi kirst 
mirtiną smūgį ar bent pri- 
daryt tokių sunkių nuosto
lių, kad nebetektų jau bijo- 

Naktį rugpjūčio 24 d; tis jokių priešingų žings- 
priešo oro ir pavandenio lai- nių. 
vynas išsiruošia į žygį. Se
kamą rytą avangardo tan
kai nusileidžia iš 
traukia į Londoną. Ten jie 
išleidžia čiaudomų dujų dė

oro ir

M

Ką rodo visos tos nuomo
nės. Tą, kad besiremdamos 
šių dienų karo technika ka
pitalistinės valstybės turi 
omenyj nelauktu kirčiu pri
versti priešą trumpu laiku 
pasiduot pergalėtojo mylis- 
tai. Protaudama tokiu bū-

Senas ir naujas, tai paprastas vaizdas Sovietų Sąjungoj. 
Senis Uzbekas, darbo smarkuolis Akma-labad kolchoze 
dėvi senoviškais drabužiais, bet valgo pietus prie mo
derniškos muzikos, kurią gauna iš gramafono plokštelių.

frontėse. Buržuazija gali
neabejot, jog daugely j SSR- 
S darbininkų klasės draugai 
Europoj ir Azijoj pasi
stengs šveist per užfrontes 
savo eksploatatoriamš, ku
rie bus pradėję nelabąjį ka
rą prieš visų šalių darbinin
kų klasės tėvynę. Ir lai ne
siskundžia mums ponai bur
žujai, jeigu jie antrą dien 
po tokio karo pasiges nete
kę kelių artimų jiems vy
riausybių, dabar laimingai 
viešpataujančių iš ‘dievo 
mylistos’.”

Vertė J. š—is.

gressive Minors of America

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. Peln'as šio parengimo bus skiria
mas “Laisvės” 25 metų sukaktuvių 
paminėjimui. Visi darbininkai privalo 
paremti savo dienraštį, kuris kovoja 
už jų reikalus ir gina jų teises.

Kviečia Rengėjai.
. (224-225)

Clevelando Žinios
Čia Bedarbių Skaičius Vis 

Didėja

Į pašalpos stotis vis pribū- 
na nauji žmonės, bedarbiai, 
prašo paramos. Kiekvieną sa
vaitę po Labor Day užsiregis
travo po 695 žmones. Pirmiau 
per vieną savaitę užsiregistra-
vusių buvo 666 šeimynos. Per
eitą savaitę užsiregistravo 697 
šeimynos.

Tas parodo, kokios sąlygos 
paliečia darbininkus. O reikia 
suprasti, kad ne visi bedarbiai 
eina reikalauti pašalpos, kiti 
badauja ir niekur neina. To
kiais daugiausia yra ameriko
nai, taip vadinami šios šalies 
žmonės. Jie badauja ir sėdi 
namie. Aš pati šelpiau tokią 
šeimyną ir negalėjau įkalbėti, 
kad eitų reikalauti pašalpos, 
žmogus sako : “Aš geriau į upę 
šoksiu, negu eisiu kur pašal
pos prašyti.” Tai toks tokių 
amerikonų nusistatymas. Ma
žai yra tokių, kuriuos galima 
privesti prie susipratimo. Kiti 
iš jų dar pastoja kelią kovin
giems darbininkams.

Reikia daugiau skleisti ame
rikoniškos literatūros. Nors po 1 
durų reikia pakišti, jeigu į 
rankas negalima įduoti. Gal 
paskaitys ir apsišvies.

Dilgėlė.

unijos nariai giria savo, o Uni
ted Mine Workers unijos sa
vo.

Kaip tenka išsišnekėti su 
mainieriais, tai jie daug nu
kenčia nuo darbdavių, nežiū
rint kurioj unijoj mainieriai 
priklauso. Yra kasyklų, kur 
darbininkas, pabaigęs darbą,: 
turi laukti du ar tris mėnesius 
iki gauna kitą rūmą bei plei- 
są. Mat, yra daug priimta 
darbininkų tai nespėja kasy
klą praplatinti ir padaryti
daugiau vietos. O kasyklos ei
na tokioj formoj, kaip miesto 
gatvės ir vadina “intrėmis,” o 
stubų lotus “ruimais.”

Didžiuma angliakasių su
vargę, tik maža dalis geriau 
gyvena. Kurių sūnai bei duk
terys turi darbus fabrikuose, 
tie dar geriau išsiverčia.

Bet bėda ir su fabrikais. 
Dabar čeverykų išdirbystė 
visai prastai tedirba, vos su 
keliolika darbininkų. O kaip 
gerai dirba, tai dirba apie 700 
darbininkų abiejų lyčių. Bijo-' 
ma, kad visai neuždarytų tos 
čeverykų dirbtuvės. Boseliai 
tuomi gązdina darbininkus. O

' darbininkai neorganizuoti į 
uniją.

Man teko išsišnekėti su tek
siu darbininkais. Jie skundžia
si, kad jų mokestis yra labai 
mizerna. Sako, daug priviso 
tų teksiu kompanijų, o miestas 
nėra toks, kaip didmiesčiai. 

(Veža už 25 centus, ar tai vie- 
| nas, ar penki važiuotų. O daug 
; sykių, girdi, papuola per visą 
i miestą pervežti už tuos 25 cen- 
; tus. O yra tokių teksiu kom- 
! panijų, kurių darbininkai (ve
žikai) turi net patys gazoliną 
pirkti, o kompaniją duoda tik 
35 centus nuo dolerio. Tuo bū- 

1 du tie darbininkai turi sukti 
nuo kompanijos, idant šiaip 
taip pragyventi. Bet kada su
seka, tai pravaro iš darbo. Esą 
tokių dienų, kad negalima nė 
dolerį uždirbti į dieną, per
kant savo gazoliną. O yra to
kių kompanijų, kurios duoda 
vežikui 30 centų ir kompanija 
duoda gazoliną.

A. Čekanauskas.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu;
1439 South 2nd Street

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-l#61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.



• 'MHDHni

Antradienis, Rugs. 24, 1935

Klaus Neukrantz

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

(Tąsa)
Kurtas pažvelgė į Hermaną su nuo

staba:—Na, ir kam tau tas senis reika
lingas ?

—Vyrai, ką jūs manote? Sudaryti ry
šius su telefonu, be abejo! — Hermanas 
atsakė. — Dabar greitai. Nesnausti šį 

1 vakarą. Pirmiausia išvyti “svečią.” Bet, 
» Povilai, jis neturi būti liečiamas. Nepa

darykite iš to košės!
—Žinoma, ne, Hermanai, nesirūpinki

te apie tai. Reikia visuomet laikytis šal
tai!

Povilas jau visai save susikontroliavo. 
Skausmai visai pranyko. Jam buvo link
sma, kad jie sugavo niekšą. •

Kuomet visi trys pasiekė gatvę, Ona 
jau buvo lauko pusėj. Ateidinėjo pas 
Hermaną. Policijos šnipas buvo ką tik

> prasišalinęs.
•Hermanas atrodė nepatenkintu.—Štai, 

nei vienas jo nematė, kaip reikia!—Jis 
s perkirto Oną, kuri tuojaus buvo pradė

jus pasakoti, ką ji girdėjo juos bekal
bant.

% —Vėliau, Ona, eik čia su manim. Mes 
susirinksime į pusę valandos pas mane... 
Turiu pirma eiti naman numeris 20. At
sivesk Otto su savim, Povilai. Iki pasi
matymo !

Jis išlengvo perėjo skersai gatvę. Pra
dėjo lynoti. Judžių garsinimo šviesos at- 

’ sispindėjo ant šlapių šaly gatvių. Už ap
taškyto lietaus užeigėlės lango sukosi • 
mėlynas į vajus.

t >?• * *

Sekantį rytą atsargiai paslėpta viela, 
•i vedanti į kambarį antrų li.bų, buvo su

rišta su plona telefono viela, kuri jungė 
s su užeigėle. Senis Lederer buvo gabus 

darbininkas!
Buvo geru dalyku, kad Povilas, kuris ‘ 

gyveno virš Petrowskio, tegalėjo vien tik 
klausytis pasikalbėjimą tarpe policijos ir

> užeigėlės savininko. Kitaip, veikiausia 
^nebūtų pajėgęs išldikjrti nešūktelėjęs:
“Heilo, 145-tos gatvės kuopelė Vokieti
jos Komunistų Partijos kalba. Dieve tau 

\ padėk, pone policijos prezidente!”
SKYRIUS VII 

m 
. Policijos Konstėbelis, Numeris 2304

Policijos stotis devyniasdešimt penkta 
radosi apie 1,500 pėdų nuo Koslinstrasse. 

\ Tarnyba šioj apielinkėj buvo nelengva.
Disciplinariai perkėlimai atsikartojo la- 

I bai tankiai; paprastai iš priežasties, kup- 
met konstėbelis nesugebėdavo sukontro
liuoti nepaprastus įvykius ir paskui bi
jodavo eiti vienas namo. Nekurie iš jų 

, buvo čia atsiųsti kaipo už pabaudą; ir 
< šie nepajėgė geriau atlikti gatvių tar

nybą už senus policistus. Ypatingai sti
prūs vyrai, pasižymėję kautynėse, buvo 

* skiriami į tas vietas, kur nujaučiama ne
ramumai.

Panedčlio ryte, kuomet dar buvo tam
su, vežimas su pilnais maišais šiaudų ir 
daugeliu matrasų tapo sunešta į polici- 

4 jos stotį. Valanda vėliau, du specialiai 
būriai atsargiai atvyko. Šie jauni vyrai 

į tapo pastatyti prie vietinių policistų, ei
nančių tarnybos pareigas gatvėse, idant 
supažindinus su šia apielinke.

. Kuomet vežimai su vyrais atvyko,
\ 42-jų metų amžiaus policistas, Wullner

priėjo prie lango. Tėmijo savo jaunus 
draugus įdomiai, kaip pastarieji žvaliai 
iššokdinėjo iš vežimų. Iš vieno vežimo 

4 nunešė naman keletą matomai sunkių dė- 
\ žiu. Kuomet Wullneris tą tėmijo, pirmie

ji jau pradėjo grūstis į kambarį ant ant
ikų lubų. Tai buvo jauni, sveiki veidai

> su antspauda nervingumo, lyginai tokio, 
kurį Wullneris tankiai pastebėdavo laike 
karo, kuomet nauji rezervai iš namų at
vykdavo nakties laiku pirmu kartu į prie
šakines eiles. Fronto žiurkės—kaip juos 
kad vadindavo: keistas mišinys įdomu
mo ir baimės,-su pridėčku tam tikrame ; 
laipsny j sensącinės avantūros.

į Koridoriuj pasigirdo spiegiantis virši
lą ninko balsas. Vyrai tuojaus išsitempę

kaukštelėjo kulnimis. Speęialio rezervo 
viršininkas, kapitonas vęn Malzahn, pa
lyginamai jaunas žmogus, gražiai pasiū
toj uniformoj įsmuko į komandos leite- 

.. nanto kambarį. t
ą Garsus klegesys jaunų policininkų, ku

rie juokavo ir kalbėjosi, jausdamiesi 
kaip namuose toje stotyje, sudarė nepri
prastą atmosferą. Senas Wullneris iš
buvo gatvės tarnyboj čia, Weddinge, apie 
dešimts metų ir matė šilto ir šalto. Jis 
nebuvo ypatingai draugingas linkui dar
bininkų, ypač tų, gyvenančių šioj apie
linkėj, kurie nieko daugiau nedaro kaip 
tik neramumus. Jei ne trukšmas prie 
sargų raštinės, tai prie Darbo Biržos ant 
Schulstrasse, arba viešose virtuvėse ir tt. 
Moterys buvo pasiučiausios. Joms nei už 
ką buvo apspjauti ant policisto unifor
mos, ir dar išdarydavo aršesnių prajo- 
vų. Bet nuo to laiko, kuomet jis buvo 
paskirtas į kambarius viešų virtuvių, 
pradėjo žiūrėti į daugelį dalykų skirtin
gomis akimis. Jis žinojo labai gerai, 
kad daugelis iš darbininkų nieko netu
rėjo prarasti, apart gyvasties. Tankiai 
jam atrodė, kad pati mirtis yra daugiau 
pageidaujama, negu tokis gyvenimas, 
kokį jie turi.

Betėmydąmas į nusiskutusius savo 
naujus draugus, prisiminė įvykį keturios 
savaitės atgal. Kuomet ėjo Reinicken- 
dorferstrasse naktinę sargybą su dviem 
kitais policistais, staiga mažas vaikas 
apie šešių metų skubiai bėgo linkui jų. 
Nepaisant kad šaltis net per ploščių 
kiaurai skverbėsi iki kaulų, vaikas ne
turėjo nei batukų, nei pančiakų. Atro
dė lyg tiesiai iš lovos iššokęs. Po senu 
žakietu, kuris perdaug jam didelis, nieko 
kito neturėjo kaip tik atsegiotus marš
kinius ant jo mažo kūno, pabalusio nuo 
šalčio. Vaikas drebėjo sykiu su išgąs
tingu verksmu ir tarpe trūkčiojančių žo
džių jie galėjo tik suprasti atkartotiną 
šaukimą “Mam-m-ma, mam-m-ma!” Jis 
bandė policistą kur tai tempti. Wullne
ris turėjo taipgi tris vaikus, jo Hans 
buvo tokio pat amžiaus, kaip šis.

—Veikiausia tėvas yra girtas ir muša 
seną motiną, — vienas iš policistų drib
telėjo.

—Geriau nekišk savo pirštų į tą blyną, 
Wullner; kas atsitinka šeimynoj ne tavo 
dalykas. Galų-gale pats tapsi po skun
du už ardymą ramybės namuose! — Ta- 
čiaus Wullneris paėmė vaikutį už ran
kos ir, atsigrįžęs į savo draugus, tarė:

—Jūs čia palaukite, aš tik pažiūrėsiu.
—Gerai, tu esi viršesnis už mus... — 

vienas iš jų patraukė pečiais.
Vaikas vedė jį prie laiptų iš daržo pu

sės. Wullnerio lemputė nušvietė tris pa
sukimus nešvarių laiptų; ir pagaliaus, 
per pus atdaras duris. Ant kėdės sale 
lovos spinksojo silpnai virtuvės lempa. 
Jis permetė akimis aplinkui. Tai buvo 
vienatinė lova tame žemame kambaryje. 
Biskį toliau dėžė buvo užtiesta balta šva
ria staltiese. Šalę to, riogsojo baltai pa- 
lyvuotas bliūdas, kuris buvo aptaškytas 
šviesiai raudonu, sukrekėjusiu krauju.

Šviesa nušvietė sudžiūvusį pavidalą 
moteriško veido. Kada policistas uždė
jo ranką ant kaldros, pajautė silpnutį 
ženklą gyvybės šaltame be kraujo kūne. 
Perdaug silpna buvo, kad tikėtis ką nors 
iš skubiai pašaukto gydytojo, apart mir
ties certifikato, “Skyrius 2: Priežastis 
mirties: greitoji sausligė ir kraujavi
mas.” Ne. Tikroji priežastis buvo skir
tinga, pamanė P. C. Wullneris...

Daugiau kaip pusę valandos jis atsisė
dęs tėmijo į baltą veidą mirštančios mo
teries. Nakties tyla buvo slegianti.

Moters smakras keistai atsikišo. No
sis pasidarė plona ir smaili. Iš atdaros 
burnos išbėgo per veidą silpna sriovė 
šviesiai raudono kraujo... ir paskiau 
silpnas kilno j imąsis įdubusios krūtinės 
visai paliovė.

Stalčiuj jis surado keletą algos kon
ventų nuo firmos Lowenthal ir Co., 
kriaučiai:

Nuo 15 iki 22 kovo, 1929 m. darbas 
pristatytas:

o®
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Sakoma, šį bombinį orlaivį Mussolinis pardavė Chinijos Čiang Kai-šekui, 
pulti komunistus.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
• t ’ j • <

Pasekmingas Parengimas , jais Komunistų Partijos. Čia 
’ kalbu apie tuos, kurie arčiau
sia yra susirišę su K. P., yra 
jos simpatikai. Jei jau ’jūs, 
draugai, nematėte reikalo da
lyvauti, tai kasgi kitas galėjo 
matyti reikalą? Juk minėjimas 
16 metų Komunistų Partijos 
gyvavimo ir jos nuveiktų ir 
veikiamų darbų, yra svarbus 
faktorius klasių kovoj. Ateity
je, reikia ne tik patiems vi
siem dalyvauti, bet ir kitus 
kartu raginti. Juk be Komunis
tų Partijos negali būti jokio 
revoliucinio veikimo, tad ir rei
kia jos parengimus remti kuo 
skaitlingiausia ir kuo nuošir
džiausia.

J. V. Komunistų Partija tu
rėjo 16 metų sukaktuvių pa
minėjimo masinį mitingą rug
sėjo 13 d. Mitingas buvo visais 
atžvilgiais pasekmingas. Pro
grama susidėjo iš kalbėtojų, 
vietinių ir drg. Pat Toohey, ku
ris bus K. P. Distrikto organi
zatorius.

Buvęs.

Pereito šeštadienio vakarą 
nuvykus į Philadelphią, tik

Daug svarbos buvo, kuomet 
sugrįžo iš kalėjimo drg. Gard- i 
nėr ir Wilson. Savo kalbose 
jie pažymėjo, kad jie ne tik 
nenustojo vilties, bet dar tvir
čiau užsiartavojo bolševizme 
kovoti prieš išnaudotojus. Jie 
buvo areštuoti už kovojimą 
prieš fašizmą ir karą ir nu
teisti 6 mėnesius kalėjimo. 
Kuomet juodu išleido iš kalė
jimo, tai kalėjimo perdėtinis i 
pareiškęs, kad jis paleidžiąs pasitikus draugus, pirmiausia I 
tik todėl, kad jis manąs, kad žinia buvo: “Mirė Antanas ši- j 
Gardner ir Wilsonas busią pa- manskas”. Tik ką draugai bu- 
sitaisę ir busią “geri piliečiai.” i vo gavę žinią, jog Šimanskas 
Drg. Gardner pareiškė: “Taip! miręs. Visi gailėjosi jauno ir 
Mes būsime daug geresni ir stipraus žmogaus. Jis mirė nuo 
tvirtesni kovotojai už darbinin
kų klasės reikalus, ir mes dė- 

i sime visas, pastangas sudaryti 
tvirtesnię kovą prieš fašizmą 
ir karą ir būsime tvirtesni ko
munistai.” šį jo pasakymą pu
blika pasitiko smarkiu ploji
mu.

plaučių uždegimo ligos, visai 
trumpai sirgęs.

Reikia pasakyti, kad drg. 
Wilsonas, negras darbininkas 
ir jaunuolis, jau kelius kartus 
buvo areštuotas ir baustas už 
veikimą. Jis buvo pirmas, ku
ris suorganizavo Jefferson mo
kykloj mokinius streikuoti už 
paliuosavimą Scottsboro jau
nuolių. Tik su policijos pagel- 
ba likosi išardytas streikas ir 
jis buvo areštuotas. Taipgi jis 
buvo areštuotas prie Vokietijos 
konsulo ir daugelyje kitų vie
tų.

Velionis Antanas Šimans- 
kas ilgoką laiką gyveno Phi- 
ladelphijoj. Per daugelį metų 
jis dalyvavo darbininkiškam 
judėjime. Prigulėjo vietos or
ganizacijose ir neblogai darba
vosi. Paskutiniu laiku jį pa
sigavo Prūseika su Butkum į 
savo tinklą. Jis buvo veiklus 
jiems ir daug kenkdavo revo
liuciniam darbininkų judėji
mui tarp lietuvių. Bet vėlesniu 
laiku, sakoma, buvo šalininkas 
“Opozicijos” likvidavimo.

Gardner taipgi buvo dauge- 
lyj vietų ir kartų areštuotas ir 
sėdėjo kalėjime, nors dar yra 
jaunas veikime. Sakau, jų. kal
bos buvo trumpos ir labai tur
tingos.

Draugas Pat Toohey irgildamas Republikonų Kliube 
trumpai kalbėjo. Jis aiškino “Laisvės" poziciją ir 
svarbumą darbininkams suda-Įa^^nai daibininkų reikalus

Šimanskas mirė, būdamas 
42 metų amžiaus. Buvo stip
raus subudavojimo ir gerai iš
rodantis žmogus. Buvo pilnas 
energijos, kur 
yeikdavo su 
Prieš atskilimą
Butkaus nuo revoliucijinio dar
bininkų judęjimo, šimanskas 
buvo stiprus “Laisvės” šalinin
kas. Darbuodavos “Laisvės” 
naudai parengimuos, prigulė-

stodavo, tai 
nuoširdumu. 
Prūseikos ir

ryti bendrą frontą ir kovoti 
I prieš karą ir fašizmą. Nurodė 
i būdus, kaip tas galima ątsiek-

Kadangi minint K. P. 16 m. 
sukaktuves svarbiausia kalbėti 
ne apie' tai, kas jau nuveikta, 
bet kas reikia atlikti dabar, 
tai yra, revoliucinis veikimas 
negali būti sėkmingas, jei dar
bininkai neturės savo spaudos, 
tuo būdu likos gražiai parem
tas anglų kalba vienintelis 
darbininkų dienraštis “Daily 
Worker.” Nors žmonių buvo 
daugiau tūkstančio, tačiau au
kų sudėjo “D.W.” $1,400. Tai 
bus didžiausia auka sukelta 
vienam susirinkime!

Daugelis organizacijų ‘atne
šė po $100 ir daugiau,
po $50 ir tt. Lietuviai buvo 
silpniausi, paaukojo tik $11. 
Be to, tik vienas lietuvis ir bu
vo susirinkime. Tai didžiausia 
gėda lietuviams darbininkams, 
ypatingai tiems, kurie vadina
si save susipratusiais ir r.emė-

kitos

iškilusiuose klausimuose. Ta- 
čiaus, ant savo nelaimės, ši- 
manskas turėjo ir blogų ydų. 
Mėgdavo išsigerti, turėdavo 
silpnybę lošt kazyrėm, del to 
nesantikiai kildavo šeimynoj 
ir tas labai kliudydavo jam ap- 
švietos atžvilgiu.

P. Buknys.

Visoms ALDLD 7-to 
Apskričio Kuopoms!

Už astuonias užbaigtas suknias,
miera 38, po 2 markes.............16 Mk.

Iškalno duota .............................  io Mk.

Balansas 6 Mk.
Berlin, Kovo 26, 1929.

(Daugiau bus) •

Yra šaukiama ALDLD 7 
Apskričio metinė konferencija, 
29 d. rugsėjo (Sept.), 10 vai. 
ryto, 376 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Tarpe kitų svar
bių dalykų ant dienotvarkio 
turėsim ir ALDLD 20 metų 
sukaktuves ir “Laisvės” 25 
metų sukaktuvių minėjimą.

Visos kuopos privalo išrinkti 
delegatus dalyvaut šioje kon
ferencijoje.

Ąpskr. Sekr., D. Lukįenė.

. Puslapis Penktas ’
—.... . ' ”.....

I “reguliarei” pašalpai ir Ru
senusiųjų' pensijoms. Neb- įS 
raskos teismas savo spren- H 
dimą rėmė Jungtinių Vals
tijų Augščiausio Teismo 
nuosprendžiu prieš N RA. O

Sovietų Baliūno Rekordas
MASKVA. — Sovietų ba- 

liūnas, vairuojamas B. Ro
manovo ir A. Badykino, nu
lėkė 1,328 mylias ir tuom 
sumušė pasaulinį baliūnų 
rekordą. Iki šiol rekordą 
turėjo Lenkijos baliūnas, 
kuris kelios dienos atgal pa
darė 1,033 mylias.

Wilkes Barre, Pa. Stovyklos Girtuokliam
Wilkes Barre ir Apielinkčs 

Darbininku Žiniai

■Rugsėjo 27-28-29 dienomis 
bus darbininkiškas bazaras. 
Šiam bazare bus galima ne
mažai gerų dalykų pasipirkti 
už pigią kainą, taipogi bus 
labai įvairi programa kas va
karą.

Šis bazaras bus vienas iš 
geriausių šiam mieste. Pelnas 
skiriama del palaikymo Dar
bininkų Centro ir del “Daily 
Worker”. Bazaras bus Darbi
ninkų Centre, 325 E. Market 
St.

Ši
T' ę

4 J
n

iž 3

UTICOJ, New Yorko val
stijos magistratų-teisė  jų są
jungos suvažiavime, Roche- 
sterio miestinis teisėjas, Ja
cob Gitelman, davė sumany
mą įrengti nepasitaisan
tiems girtuokliams stovyk
las panašias į CCC kempes 
ir bandyt juos ten atpratin
ti nuo alkoholio.

Kaip vietos, taip ir apielin- 
kės darbininkus ’ kviečiame 
skaitlingai dalyvauti ir remti 
šį taip svarbų reikalą.

Rengimo Komisija.

unijų

WASHINGTON. — Ma
noma, kad iš Amerikos ne
galės gaut karo paskolų ša
lys, kurios neatsiteisia se
nųjų karinių paskolų. O. 
kol kas iš visų atsiteisia vie
na tik Finija.

| Kanados Darbininkai prieš ‘ 
Mussolinio Kara

Francijos Komunistų 
Kova su Fašistais

KANADOS darbo 
kongresas Halifax’e, 
priėmė griežtą rezoliuciją, 
pasmerkiančią Mussolinio 
ruošiamą karą prieš Ethio- 
piją, ir atsišaukė nepirkt 
jokių iš Vokietijos įvežamų * 
tavorų. Įvairūs kalbėtojai 
išreiškė panieką Mussoliniui1 
ir jo išmislams apie ethiopų 
“žiaurumus.”

Teismas Atmetė Nebraskos 
Bedarbiu Pensijas

LINCOLN, Nebraska. — 
Valstijos vyriausias teismas 
paskelbė “neteisėtais ir 
priešingais konst itucijai” 
įstatymus, kurie buvo išlei
sti šiokiai tokiai bedarbių

PARYŽIUS. — Sekma
dienio naktį “Ugnies Kry
žiaus” fašistai, vadovybėj 
pulkininko Fr. de La 
Rocque, sutelkė 25,000 savo 
šalininkų į Paryžiaus prie
miesčių miškus. Jų demon- 

1 stracijos taipgi įvyko Lyo- 
n’o, Bordeaux, Marsielles ir 

i kitose apygardose. “Demo- 
i kratinė” valdžia niekur ne- 
trukdė fašistų gaujom mo
bilizuotis.

■ Liaudies Frontas (komu
nistai, socialistai ir kt. dar
bininkai) keliose vietose už
puolė ir išblaškė bemaršuo- 
jančius fašistus.

Kuomet darbininkų fron
tas atakavo fašistų mitingą 

į Blois’e, žandarai tuojaus pa- 
; šoko talkon fašistams prieš 
darbininkus ir kelis sužeidė.r
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir is lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft t-6101

4>

<t>

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. 14 ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y
> bcxi Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494

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

i

čia
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 

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.
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damas. Tyrimas pripažino, 
kad buvus nužudyta.

į A-
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Newark, N. J
Ko Reikia, Kad Laimėt 
Rinkimus?

Reikia supažindint mases 
žmonių su mūsų programa ir 
įtikinti juos, kad ta programa 
yra darbo žmonių programa.

Tai ne lengvas darbas, rei
kalaująs pašventimo daug lai
ko ir spėkų. Dėlto yra laikomi 
masiniai mitingai bei diskusi
jos atvirame ore ir svetainėse. 
Tačiaus dar lieka masės žmo
nių, kurie nesilanko , į jokius 
susirinkimus^ vienok .• .jie bal
suoja arba turėtų balsuot ir 
balsuot ,už Ųąrbinjnkų kandi
datus, kadangi .ji ė batys yra 
darbininkai arba artimi darbi
ninkams. Juos reikia pasiekt 
su literatūra.

, Kaip žinia, buržuazinės par
tijos gauna iš buržuazijos mi- 
lionines sumas pinigų rinkimų 
reikalams — samdymui sve
tainių, siuntinėjimui kalbėto
jų, palaikymui apmokamų 
agentų, reklamai per spaudą, 
radio ir bažnyčias bei lapelius. I

Darbininkai neturi milionų 
dolerių, bet jei kiekvienas, ku
ris jau supranta rinkimų svar
bą prisidės sulyg išgalę mes 
turime galimybę atsiekti lai
mėjimų.

Vienu iš svarbių priešrinki
minių visiems remtinų žygių 
bus šį penktadienį įvykstantis 
Komunistų Partijos 6-tos Sek
cijos bankietas, Royal Palace 
svetainėj, 16 Manhattan Avė., 
Williamsburge. ALDLD 1 kuo
pa užsisakė stalus, kur kuopos 

• nariai ir kiti draugai sykiu da
lyvaus tarų bankieto, kąjl pa
remti rinkimų kampaniją. 
Draugės rr draugai prašomi 
tuojau užsiregistruoti vietas. 
Tikietų kaina 40c. • ■ - ( •

soms sriovėms bendrai veikti ir 
jie pasiryžę mestis į darbą. 
Tam girdisi pritarimo ii’ iš 
daugelio kitų srįovių intelek
tualų. Ar jie panorės ir pa
jėgs sumobilizuoti savo vado
vaujamas' lietūvių mases ben
dram darbui, • matysim ateity.

Ką Kalba Katalikai Apie 
Laisviečius. ,.

Keli Žodžiai Apie Parengimą

Pereitą šeštadienį, didžiojoj 
Grand Paradise svetainėj, 
Brooklyne, buvo suruošta Da
riaus-Girėno Kliubo gražus pa- 
žmonys, arba geriau sakant 
šokiai, žmonių nebuvo perdaug 
skaičiumi, bet reik paminėti, 
dalyvavusieji didžiumoj buvo 
jaunimas pačiam subrendime, 
žilu bei plikų visai nesimatė.

Buvo duodama dovana su ta 
prasme, kokio kliubo ar drau
gystės susidarys didžiuma da
lyvių šiam 
mėjo Aero 
bepradedą 
programą, 
jaunuoliui,
greit pavyko tas neramumas 
sustabdyti. Jeigu būtų buvę di
desnis skaičius žmonių, tai bū
tų buvęs puikus parengimas.

. , Vienas iš Ten Buvusių.

parengime. Ją lai- 
Kliubas. Jau buvo 
bandyti baubimo 

bet dėka gabiam 
Br. Mackevięiui,

Prieškariniam Fronte'

Lankėsi “Laisvės” 
įstaigoj

Įžanga veltui. Visos merginos- 
moterys kviečiamos dalyvauti.

Moterų Kom.

Anądien turęjau progos pa
sikalbėti su, vienu žymesniu 
Aleksjuno parapijonu-veikėju 
apie žmonių pažiūras “šiame, 
sviete.” Jis sako: “Kad žmo
gus mokytas ir netiki į dievą, 
tai nėra už ką ir pykt, bet va, 
—jis toliau pasakoja — aš 
buvau maipose pas savo gimi
naitį šermenyęe jo sūnaus. Na 
ii tas senis nemoka nei skai
tyt nei rašyt, bet save skaito 
bedieviu ir komunistu ir jokiu ’ 
būdu nesidavė perkalbėti, kad 
jis laidotų savo sūnų, su bažny
tinėmis apeigomis. Net ir tau
tiškos bažnyčios kunigo pasiū
lius patarnavimą nepriėmė.”

Aš atsakiau, kad mainierys I 
gerai ir pasielgė nelaidodamas : 
su kuniginiu patarnavimu ir 
tuo sutaupė keletą dol.; o tas 
patarnavimas kunigo (už pini
gus) tai tiek reikalingas mi
rusiam,, kiek ir naudingas gar
sinimas per “radio valandą” 
tik ką gimusių kūdikių, tai tik 
žioplas “honoras” aristokra
tais nuduodant ir bereikalin
gos išlaidos. < . < - > <

Katalikai ir ne eiliniai nu- 
sistątę, kad. nemokyti, 'beraš
čiai turį jįejnsĮ priklausyti,' o 
tik kuris kląses išėjęs galįs bū
ti koniunistu įr .Bepriklausyti 
katalikijai. šiaip ar taip, kata
likai mus,, laisviečius laiko pa
žangesniais.

šeštadienį lankėsi “Laisvėj 
d. Maziliauskas, bayonnietis, 
kuris nesenai sugrįžo iš So
vietų Sąjungos. Jis ten ilgą 
laiką dirbo kolchoze, žemės 
ūkis, sako Maziliaukas, žymiai 
pakilo per pastaruosius keletą 
metų, ypatingai labiau apšvies
tuose rajonuose kolchozai ge
rai prasigyveno ir kultūroje 
pakilo. Tačiau, sako, dar vis 
yra tokių tolimų, užkampių, 
kuriuose d ar, yra užsilikę daug 
senovės liękanų ir iš jų paei
nančio nekultūringumo ir ne- 
datėkliaus. bedama pastangos 
juos pakelt.

Miestai auga ir bujoja ste
bėtinu greitumu. Darbų juose 
daugiau, negu darbininkų, vie
nok daugelis negali apsigyven
ti mieste del stokos butų. Nors 
didžiuliai namai budavojami 
visomis pajėgomis, bet vis ne
spėjama pristatyt pakanka
mai.

Iš Sukaktuvių Bankieto

Trakiškis

Yonkerso Kunigas Apie 
Streikierius

: f Šiuo tarpu opiausios dvi vįe-, 
.tos kariniu klausimu pasauly 
yraEthiopija ir Lietuva. Ethio- 
pijai grąso pavojus iš Mussoli- 
nio fašistų pusės, o Lietuvai iš 
Hitlerio. Bile vienai iš tų ma
žų valstybių karas reiškia ne- 
p r i k 1 a usomybės praradiipą 
Karas prieš tas valstybes tail 
pat gali reikšti pasaulinį karą 
Dėlto dedamos pastangos tuo: 
karus prašalinti ar bent nu 
stumti taip toli, kaip galima.

Gynimui Ethiopijos nepri 
klausomybės yra susidarę: 
negrų ir baltų, darbininkų ii 
šiaip žmonių komitetas. To ko 
miteto iniciatyva šį. trečiadie
nį, Madison Square Garder 
svetainėj, įvyks didžiulis masi
nis mitingas, kur visi karė 
priešai privalo dalyvauti.

Lietuvos klausimu irgi tari 
prieškariniai nusistačiusių ko 
vingų, darbininkų nėra abejo 
nės, kad tuojau reikalinga vi-

Yonkreso moterys ir vaikai, 
pravarytų iš karpetų audiny- 
čių audėjų šeimynos, pikieta- 
vo Central Methodist bažny
čią pereitą sekmadienį. Jie ten 
laukė pasitikti poną Frederick 
B. Klein, Alexander Smith and 
Sons Carpet Co. pirmininką, 
kuris yra taipgi vadas toj pa
rapijoj.

Pikietai nešė didžiules iška
bas su užrašu: “Pone Klein, 
atiduok mano vyrui jo darbą” 
ir “Mes turime maitinti savo 
kūdikius.” Kai kurie vaikučiai 
taip menki, kad vos paeina po 
didžiulėmis iškabomis. Tačiau 
policijai tie mažiuliai piliečiai 
pasirodė “pavojiųgi,” ji juos 
išvaikė,, j 1

Klebonas, ponas Jamęs W. 
Wilson, .sakėsi “patenkintas,” 
kad policija išvaikė pikietus. 
Jis manąs, kad neturėtų baž- 

jT|yČią{ pįkietuoti. Ponas Klein, 
‘ matomai, informuotas, nepasi
rodė tą rytą'.

Sekama Pasaulinė Paroda 
Sus New Yorke

MUSU SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

So. Brooklyn, N. Y.

Trimito Choras atsikreipia į 
visus southbrooklyniečius lie
tuvius jaunuolius ir suaugusius 
atsilankyti ir įstoti į Trimito 
Chorą. Trimitas laiko savo 
pamokas kas trečiadienis, 7 :30 
vakare,'723 — 5th Avė., Dar
bininkų Centre.

Gerbiamieji southbrooklynie- 
čiaį, padarykime jauną Trimi
tą' dideliu ir stipriu, parodyki
me,kad soūthbrooklynięČiAi' he
ra koks snaliduolių kampas, 
Bet dirba visuomenei naudin
gus d'arbus. '':,

Trimito Korespondentas.

Kriaučių Atydai!

Kriaučių 54-to Skyriaus mė
nesinis sukrinkimas įvyks tre
čiadienį, 25 rugsėjo, 7:30 v. 
vakaro, LAPK salėj, 80 Union 
Avė.

Ch. Načiunskas.

Darbi-
Jaunimo

Jaunimui ir Tėvams
n-Nacionalis Lietuvių 

ninku Susivienijimo 
Komitetas šaukia jaunimo dis
kusijas, supažindinimui jauni
mo su Septinto Pasaulinio Ko
munistų Internacionalo Kon
greso tarimais. Draugas Bim
ba vadovaus diskusijoms. Jau
nimui bus įdomu ir yra labai 
svarbu išgirsti apie tuos svar
bius kongreso tarimus, kadan
gi jaunimas lošia svarbią rolę 
šalies gyvenime.

Sekmadienio vakarą, “Lais
vės” svetainėj, Am. Liet. Darb. 
Lit. Draugijos 1 kuopa apvaik
ščiojo savo 20 metų sukaktu
ves. Pasitaikius pirmą syk po 
ilgam laikui labai gražiam ir 
šiltokam orui, bankieto daly
viai susirinko vėlokai, o kai 
kurie ir visai pavėlavo į ban- 
kietą, nors turėjo tikietus. Ne
turėjusių iš anksto tikietų juo 
mažiau susilaukta, tad publi
kos dalyvavo vidutiniai. Kaipo 
tokios svarbos bankietas turėjo 
būt skaitlingesnis.

Vakaro nuotaika buvo gra
ži. Vakarieniaujant, buvo pa
kviesta keletą draugų išsireik
šti apie šią organizaciją. Vie
nu iš tų buvo d. Purvėnas, vie
nas iš pirmųjų 1-mos kuopos 
narių. Jis ypatingai ragino tė
vus prirašyti savo jaunimą į 
ALDLD ir platinti “Laisvę.” 
Taipgi trumpai kalbėjo dabar
tine centro pirmininkė S. Sas- 
na ir c. sekretorius D. M. šo-1 
lomskas.

Svarbus Susirinkimas Visų 
Darbininkiško Judėjimo 

Rėmėjų

ALDLD 5-ta kp. šaukia svar
bų visos Newarko apielinkčs 

’Į darbininkiško judėjimo rėmė
jų susirinkimą, apkalbėjimui 
“Laisvės” jubilėjaus ir vajaus 
reikalų. Taip pat bus svarsto
ma ir vietiniai svarbūs dalykai.

“Laisvės” direktoriai atsi
šaukia į plačiąją Amerikos 
Lietuvių visuomenę, prašyda
mi padėt “Laisvei” apvaikš- 
čiot Sidabrinį Jubilėjų su dau
giausia skaitytojų, negu bent 
kada jos gyvavimo istorijoj. 
Mes, nevvarkiečiai, kaip visais 
darbininkiško judėjimo reika
lais, taip ir šiuo būkime pir
mose eilėse veikliųjų kolonijų. 
Skaitlingai susirinkime penkta
dienį, 27-tą rugsėjo (Sept.) į 
Jurginę svetainę, 180 New 
York Avė., 7:30 v. vakare.

Taip pat bus imama ir AL
DLD 20 metų jubilėjaus reika
lai, gavimas naujų narių ir 
“Šviesai” naujų skaitytojų.

A. Dobinis.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI
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Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

“Tamyla Bus 6 Spalio
Operetė “Tamyla” jau tik 

| už dviejų nepilnų savaičių.
Užtikrinimui sau vietos reikia

Puikią prakalbą pasakė d. įsigyti iš anksto tikietus. Dabar 
S. Reikauskas, žymusis vajinin- laikas.
kas, kuris specialiai pribuvo iš j 
Schenectady, kad ' 
bankiete. Jis kalbėjo _ __ _
patyrimų kolonijose. Svarbiau
sia jisai pabrėžė tą faktą, kad 
mes darbų darbuose pasinėrę 
tankiai pamirštame, kad net 
mūsų pačių giminėj, susieduo- 
se, apielinkėj randasi daug 
žmonių, kurie nepriklauso mūs 
organizacijose, kurie neskaito 
‘^Laisvės” tik dėlto, :kad jų ne- 
pakalbinom: Jis ragino visus 
padėti apsileidimą į šalį ir ei- j 
ti po stubas,kad apvaikščiojant, 
ALDLD 20-ties metų ir “Lais
vės” 25 metų, jubilėjus padi
dintume savo eiles naujais na
riais ir skaitytojais.

^išTvo REIKALAVIMAI
Reikalingas pirkikas arba partne

ris del kraučių šapos. Vieta randasi 
geroj biznio vietoj; yra visi įtaisy
mai. Atsišaukite 6:30 vai. vakarais 
arba subatoms ir nedčldieniais:

1294 Gates Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(226-228)

BROOKLYN LABOR LYCEUM.

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

11CO gJVVllllUV. |

Tėvai prašomi atkreipti į tai km ceyicięne.
savo jaunimo atydą, kadangi 
ųe visi jaunuoliai skaito lietu
viškąją “Laisvę”, o jaunimo 
(skyriuj tik tą dieną išeis.

Diskusijos įvyks ketvirtadie
nį, 26 d. šio mėnesio, 8 v. va
karo, Nącionalio Komiteto raš
tinėj, 419 Lorimer St., Brook-

Moterų Žiniai
Moterų Komiteto šaukiamas 

susirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, 26 d; šio mėnesio, 8 v. 
vakaro, 419 Lorimer St., Broo-

d. Mizara. šo- 
Chas K warren o

triūso padėjo

Draugė L. Kavaliauskaitė, 
akompanuojant A. Depsiutei, 
padainavo pora liaudies dai
nelių. Tuom ir baigėsi pro
grama. Buvo tikėtasi gauti 
Raudonos žvaigždės Sekstetą 
iš Elizabeth o. tačiau del susi
dėjusiu aplinkybių nepavyko 
tai atsiekti—seksteto nebuvo. 
Pirmininkavo 
kiams griežė 
orkestrą.

Daugiausia
surengimui bankieto, tai mūs 
šeimininkės, kelios iš jų paau- 
kaudamos po porą dienu dar
bo, kitos dalį to laiko. Šį kar
ta valgius pagamino sekamos 
draugės: Šolomskienė. Depsie- 
nė, Pranaitienė, Malinauskie
nė, Karpavičiėnė, Maželienė ir 

Kiti dirbusieji 
tą vakarą: Lazauskas, Murei- 
ka, Kovas, Viltrakis, Sinkevi
čius, Višniauskas. Dėka jų dar
bui ir atsilankiusiems turėjome 
^magų vakarą.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdekite štampas.

J. BARKUS,
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

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

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

JONAS STOkES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

kitokių

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius

Rep.

Trumpos Žinutės

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi-

MHHHH mo Žiedų
Setų $10.00 ir. ąugstyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu, t

T .

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Daromi planai turėti pasau- 
'inę parodą New Yorke 1939 
netais. Jos įrengimui mano- 
na paskirti plotą žemėės prie 
Flushing Bay, siekiant toli į 
Kew Gardens, Queens. Plbtaš 
įpimsiąs virš tūkstančio akrų. 
Kainuosiąs 40 milionų įrengi- 
nas ploto parędai. Darbui 
iradėti susidarė komitetas iš 
:ymįų bankininkų ir šiaip fi* 
jansierių. Parodą planuojamą 
\tidaryti 30 balandžio, 1939, 
ir tęsti 6 mėnesius.

Šio susirinkimo naujovė mo
terims bus ta, kad turėsime 
valgių gaminimo specialistę, 
kuri mums nurodys, kaip pa
gaminti sveikus, gerus valgius 
ir ant vietos suteiks kelis re
ceptus. šiuo klausimu mumis 
pamokins d. M. Valilionienė. 
Taipgi bus svarstomi moteris 
interesuojanti kiti šių dienų 
klausimai,
vaukite ir pranęškite 
draugėms bei pažįstamoms, 
kurios neskaito

Todėl visos daly- 
savo

Laisvės.

Girtų važinėjimas pasibaigė 
tragingai penkiem žmonėm. 
Du iš jų, Arthur Dufort ir 
Bernhard McHugh užsimušė, 
o trys jauni žmonės aplaužy
tais kaulais atsidūrė ligonbu- 
tyje. Jie įsitraukę ir vis dar 
girkšnodami daugiau važiavo 
Miller Elevated Highway. Jų 
mašina trenkė į cementinę tvo
rą tokiu smarkumu, kad trys 
važiavusieji frontinėj sėdynėj 
tapo išmesti iš mašinos ir per 
tvorą žemyn 30 pėdų, ant 13th 
Avenue.

Mary Lynch, 60 metų, gy
venusi 25-27 —33rd St., Asto
ria, rasta grabėj už pusės blo
ko nuo savo namų. Ją rado 
mažas vaikutis žaislų jieško-

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dieną ar nakt|

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

’ / 'iii y $

LIETUVIS GRABORIUS 
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidotu tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parent, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

________ Brooklyn, N. Y.

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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAtrSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite , 
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n fai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio Ir 

. Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

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

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 8 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




