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MASKVA.—Sovietų 
Islų Akademijos ekspedicija

WASHINGTON. — 28 
valstijose streikuoja virš 
400,000 mainierių minkštų-

Daugely j vietų streikuoja 
ir nariai vadinamų “broli
jų” iš “belaisvių” kasyklų.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

WASHINGTON. — Lab
daringų organizacijų suva
žiavime prezidentas Roose- 
veltas nukalbėjo, kad “grįž- 

Einant į bendrą frontą su tą geri laikai”; todėl galima 
skirtingomis politinėmis sriove- būsią paliuosuot valdžią 
mis Klaipėdos apgynimui, turi
me,—kaip teisingai Centro Biu
ras ] 
Lietuvos liaudžiai būtų atsteig-1 ryb^s 
tos demokratinės teisės. Tuo-! 
met ir pati liaudis su didesniu 
pasiryžimu kovotų dėl Klaipė
dos ir pačios Lietuvos nepalie- 
Čiamybės.

KRISLAI
Pareiškimas Veikimui.
Apsigynimo Silpnintojai.
“Vergų” Liuosuotojai.
Seniem Skaitytojam.

Rašo S. Brooklynietis

Lietuvių Komunistų Centro 
Biuras daro pareiškimus prak
tiškam veikimui arba teisin
gus politinės linijos pravedimui 
gyvenime.

Taip ir vakarykščias Biuro 
pareiškimas nėra vien pasiskai
tyt. Jis praveda kelią bendro 
fronto kovai išvien su kitomis 
sriovėmis ginti Klaipėdą, sykiu 
ir Lietuvos nepriklausomybę 
nuo hitlerininkų pasimojimo.

Dalykas labai rimtas. Juk pa
ti Hitlerio valdžia, viso pasau
lio akyse, pareiškia, kad dabar 
Klaipėda tai nazių politikos 
centras, arba “cielius”.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko

Retežius, o Islaimčsitc 

Pasaulį!

Roosevelt už
Valdišką Pašalpą

Už Privatinį Šelpimą

Atėmimą ANGLIAKASIŲ STREIKAS EINA 28 S™ct|l Mokslininkai I nfyiin Didqoi Oil I jptllUf) 
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nuo “liekamų” bedarbių šel
pimo ir jais turėsiančios 

pabrėžia,—reikalaut, kad rūpintis privatiškos labda- 
/ " . Jis atsišaukė į di

džiuosius turčius aukoti 
tam reikalui. Tas parodo, 
kad Roseveltas rengiasi to-

■ ' piau eiti Hooverio keliais,
Turint* pilietines laisves, Lie- be jokios valdiškos paramos 

tuvos žmonės gintų ne tik savo milionam bedarbių, 
kraštą kaipo tokį, bet sykiu ir | —--------------

mo. O kuomet dabar fašizmas Lenką Kasyklą-Liejyklą 
vienoj ir kitoj pusėj, tai trūks
ta to antro svarbaus kovai pa
grindo.

Stačiokiškai pasakius

vėl susirinko J. L. Lewis ir 
kiti unijos vadai į derybas 
su kompanijų atstovais. De
rybose atstovauja valdžią 
Ed. McGrady, antrininkas 
darbo ministeris.

Unijos vadai reikalauja 
pridėt mainieriams po 9 cen- 

__ |tus algos nuo kiekvieno iš- 
mor-i VARŠAVA.—Lenkų Aug- į kasamos anglies tono. Bo

dų” daužymo politika yra pras-Jštojoj Silezijoj sustreikavo sa' sutinka duot priedo tik
ta liaudies auklėtoja ir šalies 
apgynimui.

Gindami Lietuvos čielybę, to
dėl, mes turime plačiau ir gi
liau išvystyti kovą už demo
kratijos įvedimą Lietuvoj.

Hearsto nupirktas naujas 
šmeižikas “N. Y. Evening 
Joumal’e” išranda, kad dar- 

’biniųkai Sovietuose turį liuosą 
nuo darbo laiką praleist “laks
tymui bejieškant maisto”; kad 
bolševikai paverčią darbinin
kus vergais ir tt.

Dauguma net kapitalistinių 
laikraščių į gurbą pasiųstų to
kius aiškius melus. Bet fašis
tas Hearstas krūvomis pinigų 
apmoka tų melų fabrikuoto- 
jams; mulkina darbininkus, 
savo skaitytojus; kursto im
perialistus talkon Hitleriui 
“panaikint vergiją Rusijoj.”

Prieš tokią juodą Hearsto 
begėdystę nublanksta net 
Mussolinio intencija “panaikint 
vergiją Ethiopijoj.”

yra darbininkų, 
“Laisvę” jau 20 
draugai rėmėjai

Didelis Streikas

lo pusiaūsalyje, ties Polui 
upę, nuolatinės žiemos rate, 
ir iš ten atkasė 12,000 gilios 
senovės liekanų: indų palai- 

išdrožinėtų 
niioms ' " daiktų iš kaulų, meistriškai

Guffey įstatymas, kurio ^^,7^ ŠUJ’, sPilk?
- t tenskiems plaukams, sauks- 

laLiAvucuni HAiA i w.j vciuai .ULi vv) i 1 v ,

net penkis sykius atidėjęqls mammontu kaulų; 
streiką, kaip dabar pasiro-1 Puod^ k™e ^vo naudo- 
do, negali kištis į mainierių Jami metalo tirpdmimui, 
algų ir darbo sąlygų tvar-. adatų, . įvairių
kymą. Paskirtoji pagal tą daik^ ls žalvario ir kaulų 
įstatymą komisija, sakoma J tokių gyvulių ir paukščių, 
gali rūpintis tik kompanijų i^unų šiandien jau niekur 
bizniu. j
Progresyvės Unijos Mainie-1
riai Taipgi Turi Streikuot į Jutimai šiltas kraštas 

SPRINGFIELD, Ill.—šioj'gana augšta kultūra, 
apielinkėj streikuoja 25,0001_ -------— ~
angliakasių, 
Jungtinei Mainierių Unijai. _

^XVVjWWV XXXWXXXX^zX X A X X X X X X kJ V J J AkA U, .

jų angliakasyklų. Prie strei- priklausančių plieno kompa- 
ko prisidėjo ir tūkstančiai 
neunijinių angliakasių. ( , .V1 . . . v . v

Antradienį 10 vai. ryto I laukdami unijos vadai buvo r erisįiems Plaukams, sauks- 
-i __ • • iJ t t • • I .l _____ t- _a-i-- įtu is mammontu kaulu:

100,000 mainierių ir liejyk-16 centus ir devynis dešimt- 
lų darbininkų. Reikalauja dalius cento nuo tono, 
sutrumpint darbo dieną nuo' (Šiuom yra atitaisoma pir- 
8 iki 6 valandų ir duot po-mesnis neaiškus radio pra- 
12 centų bonų nuo kiekvie- .nešimas apie ginčus del 
no iškasamos anglies tonoj priedų.)

Sovietą Profesorius
Atgaivino Mirusią

Vaiką Širdis

Lenkija Pritaria Naziy Užgrobimui Klaipėdos; Jy Spaud 
Šaukia už “Vokiškus Rytus” prieš Sovietus.

ne r a.
I Šie atradimai parodo, kad 
i ten kada tai buvo bent vi

su

RYGA.—Latvijos laikraš- Beobachter,” pusiau-valdiš- 
čiai nužiūri, kad hitlerinių- kas nazių laikraštis, šaukia 
kai, keldami lermą del ta-, vokiečių “imperiją apginti 
riamų ‘varžymų” Klaipėdos vokiškus rytus” 
seimelio rinkimų, ruošiasi atplėšti Klaipėdą ir kt.). 
užpulti ne tik Lietuvą, bet; Naziaį ka)tina Lietuvą> 
n atviją. ... j 'kad ji atėmė balsus iš 6 iki

1 lanesama, jog tas bend- tūkstančių vokiečių K lai
vas pavojus verčia Latviją čd(jS krašte jr privežg sav0 
sudaryti tampresnius apsi
gynimo ryšius su Lietuva. balsuotojų iš Lietuvos.

Berlynas.—Tautinėje “vo-
-i

Praga. — Vokiečių dien- kiečių liaudies dienoje” įvy-' 
“Tageblatt” sako, k0 eįig smarkių protesto de

monstracijų pneš Lietuvą 
del Klaipėdos. Ypač kerš
tinga pusiau-kariška de
monstracija buvo suruošta 
Tilžėje, prie Nemuno, Klai
pėdos krašto pasienyj.

Laike Berlyno demons
tracijos “liaudies” sąjungos 
vice-prezidentas Steeg sa- 
kė, kad “Klaipėda yra Ry- 
tines Prūsijos dalis,” tojel , j 
jai ir turi priklausyti. ’ I I 

Besirengdami grobt Klai- ' • 
pėdą, Lietuvą ir kitas Pa
baltos šalis, hitlerininkai 
šėlsta prieš Sovietus ir tūri 
mintyj dar riebesnį kąsnį— 
tai Sovietų Ukrainą.

raštis “Tageblatt” ; 
kad Klaipėdos seimelio rin-; 
kimų diena (ateinantis sek
madienis) bus “kritiška die
na Europos reikaluose.” Tai 
yra pranašavimas ginkluo
to nazių smurto Klaipėdai.

'm!priklausančių panaujjna gy]a pJeŠ 
nipvni I įmini ' j £ i
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Bet Progresyvės Mainierių Scottsboro Jaunuolius
Unijos galva Peck atsisako 
šaukt į bendrą streiką savo 
organizacijos mainierius. 

; unijos 
kalavimo 30 valandų darbo,nariai patys 'Organizuojasi 
savaitės. O dabar keli rei- streikuot. Į kovą išvien su 
kalaujami centai priedo senosios unijos angliaka- 
vargu atsvers gyvenimo pa- siais juos šaukia Komunis- 
brangimą per paskutinius tų Partija ir abiejų unijų 
metus. 1 'eilinių narių komitetai.

Kaip jau minėta, unijos 
prezidentas Lewis atsisakoX w v | _____ O

nuo mainierių statyto rei-1 Todėl progresyvės
| -| -i 11 V ' • • J. -v

MASKVA. — Sovietinis 
profesorius N. Osinovski at
gaivino širdis, išimtas iš 35' 
mirusių vaikų, išmirkšda-; 
mas į jas thyreidinės ir ad
renalines liaukų sulčių. 
Taip atgaivintos, iš miru
sių išimtos širdys, tvaksė
jo 3 iki 25 valanda. Gautas 
iš to patyrimas būsiąs svar- ko, kad jis “neužgyręs” pa
bus vaikų ligų tyrinėjimui, siūlymų, kuriuos jo atsto-

—---------- ’ vas Aloisi padarė Tautų
Billings Šaukiamas Liū- ... •

• /

Mussolini Bando Išsigini Pasiūlymo, Kurį 
Padarė Jo Atstovas Lygos Komisijai

MONTGOMERY, Ala.— 
Po trijų savaičių šaukiama 
specialis Jackson pavieto 
grand džiures posėdis iš- 
naujo įkaltint devynis neg
rus Scottsboro jaunuolius.

Per pastangas Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo ir plačių darbo masių 
buvo priverstas šalies Aug- 
ščiausias Teismas panaikint 
mirties nuosprendį, kurį bu
vo išnešę Alabamos vaisti

Paryžius. — Franci jos 
spauda rašo, kad Hitleris 
yra padaręs sutartį su Len
kija delei Klaipėdos pagro
bimo. Kilus karui prieš 
Lietuvą, Lenkija apsima ne
praleisti jokių traukiniais 
įvežimų į Lietuva. Čia tu
rima galvoj medžiaginė bei 
ginklų nagelba Lietuvai, 
ypač iš Sovietų pusės.

Berlynas. — “Voelkischer

GENEVA.—Mussolini sa-
Ž^seisXaiSmdaS VAITKAUS LĖKTUVAS NEPATAISOMAS; JO

M 

lt. %

misijai.
Kaip jau vakar minėta, 

Aloisi, suprantama, su Mus- 
SAN FRANCISCO, Cal.- s.olinio ?inia> reikalavo dide- 

Californijos vyriausias teis- Ethiopijos. ruožo tarp 
mas įsakė pristatyt iš Fol- Italijos kolonijų. Eritrėjos ir 
som kalėjimo W. K. Billing- Somalilando, teisės. kontro- 
są kaipo liudytoją tardyme ,Lu°t Ethiopų armiją ir kt. 

Į delei Mooney paliuosavimo. Matydamas, kad tas pa- 
Billings, kaip daugeliui ži- siūlymas bus atmestas, to- 

“ noma, buvo nuteistas su del> Musolinį jo išsižada ir 
Mooney’u už - tai, kad būk rengiasi tolesnėmis derybo- 

Lais- jiedu užtaisę bombas, ku-------------------- ............................................ivk—u

Brooklyne 
kurie skaito 
metų. Geri 
apskritai.

Turi sveiką politinį suprati
mą, linki savo dienraščiui kuo 
geriausia. Bet daugelis nei vie
nos eilutės jam neparašo, > 
apart prenumeratos atsinauji-j 
nimo bei adreso permainymo. 
O šiaip draugai akyli, nutė- 
mija daug įdapnių-reiškinių bei 
įvykių iš lietuvių gyvenimo.

Jūs, į dfau^ąi, j norite} “Į 
vei ” * daugiausia skaityte 
pat. Todėl, duokite jai dau
giau lietuviškų žinių.

Tuojaus darykite pradžią, 
seni ir nauji skaitytojai. Pa- . , - . . t
matysite, kad nėra taip keblu,; reikalauja valstijos ^pinigų 
kaip gal manėte.

dyt Mooney Byloj

Matydamas, kad tas pa-

mis mulkinti Tautų Lygą, kams. Nuosprendis panai-1 
kol pribręs laikas jo karui kintas todėl, kad į pirmes- 

nius Alabamos teismus ne
buvo įleidžiama nei vienas 
negras, ir byla sugrąžinta 
panaujintam tos valstijos 
teismui.

PALAIKAI BŪSIį NUVEŽTI Į KAUNA *

prieš Ethiopiją. Tuo tarpu 
jis siunčia dar 10 laivų su 
kareiviais į Ethiopijos pa
šonę.

Roma.—Pranešama, kad 
Mussolini nori ištraukt gin
čą su Ethiopiją iš Tautų 
Lygos ir derėtis tik su Ang
lija ir Franci j a del Ethiopi
jos.

London. — Posėdžiauja 
Anglijos ministerių kabine
tas, svarstydamas santikius 

■su Italija.

Minneapolio Streikas
Dalinai Laimėtas

daugiaMia skai iytojiį-jia nos sprogo laike 1916 me- EthjOyy Karalius Apdovanojo Sovietai Nesiunčia Karo
Tnrlol dimlrifo vai rlon_ r.11 kfjrickn DPI SI WH CT1 m H nfl- - r J .

Laivų į Viduržemiy Jūrątų kariško prisirengimo pa- o v n _ _
rodos. i Sargus, Kurie Jį Suėmė

Kaltintojas prokuroras j ADDjg ABABA.—Ethio- 
reiKaiauja pijos vadovas Haile Selassie
atvažiavimui taxi soieno L J i,™ ™

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Flour City ir astuonios ki
tos dailiškų geležies dirbi
nių dirbtuvės -sutiko mokė
ti paprastiems darbinin
kams po 45 centus valandai, 
o mechanikams po 67 ir pu
sę cento. Nors unijos ne
pripažįsta, bet atgal pri-

WASHINGTON.—Lietu
vos atstovybė sako, kad 
Vaitkus nutarė suardyti sa
vo lėktuvą “Lituanica II”, 
kaipo nepataisomą.

Pereita sekmadieni jam 
nusileidžiant Airijoj, lėktu
vas buvo taip sudaužytas, 
kad mechanikai sako, nebe
galima jo pataisyti. Apie tai 
Lietuvos atstovybė, pagal 
United Press pranešimą,

patyrė iš pasikalbėjimo su 
Vaitkum per ilgąjį telefoną.

Vaitkus, tačiaus, važiuos 
į Lietuvą. Sakoma, kad jis 
vešis į Kauną ir svarbes
nius lėktuvo palaikus.

New York*.—Yra ir skir
tingų pranešimų, pasak ku
rių Vaitkaus lėktuvas dar 
būsiąs sutaisytas ir jis 
juom skrisiąs į Lietuvą.
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GENEVA.—Iš Pasaulinio sako> įūk Weinberg vežęs 
Teismo spręst tarptauti- Mooney ir Billingsą į vietą

MASKVA. — Sovietų vy-!ima darban visus streikie- 
riausybė užginčija gandus, Irius. Už viršlaikius mokės 

^vaziaviiiiui ^uvo persirengęS kaįp pa-1 būk Sovietai siunčia savo pusantro sykio tiek.
WemoergO_  v ’ nrnst.ns knimipfi.ct slant.n iš- Inivna iš .Timdnaina i vi r n a i > _

_____ _ _ !, 
kur trūko minimos bombos. 
Bet teismas atmeta proku
roro reikalavimą. Matyt, 
nepasitiki tuom liudytoju.

niams ginčams pasitraukė 
F. B. Kellogg, buvęs Jung
tinių Valstijų užsienių rei
kalų ministeris.

LAKEWOOD, N. J.—Už
muštas Pennsylvanijos Uni
versiteto profesorius N. 
McLeod, staiga pasukus jo 
automobiliui, kad nesuvaži
nėti pasitaikiusių vaikų, ir, 
drožus į kitą automobilį, ivinėjo “atviroj rįpkoj”.

Leningrad.— Nusmerkta 
sušaudyti Maria Mattisova- 
Urago, kuri vogė iš sovieti
nės dirbtuvės čokoladą ir 
slapta šmugeliškai jį parda-

prastas kaimietis, slapta iš
eidamas apžiūrėti miestą ir 
patirt gyventojų ūpą, kas 
liečia karą ir kitus dalykus.

Vėlai jam grįžtant palo- 
ciun, trys sargai kareiviai 
vienas po kito suėmė Selas
sie ir tik tada paleido, kai 
paliepė puskarininkas. Bet 
ketvirtas sargas pats jį pra
leido, ir už tai gavo išbarti. 
Tris griežtus sargus Selas
sie apdovanojo medaliais už 
budrumą. ’

laivus iš Juodosios jūros į’ 
Viduržemių jūrą. Per po
rą paskutinių dienų tokius 
gandus skleidė kapitalistinė 
spauda, išvedžiodama, kad 
Sovietai esą jau prirengę 
savo laivus ginkluotam iš
stojimui išvien su kitomis 
valstybėmis prieš Italiją.

Išreikšdami pritarimą 
tiem streikieriams, kiti dar
bininkai buvo paskelbę net 
visuotiną streiką.

Hitlerio Smogininkai 
Teis d. Tliaelmanną

Rio de Janeiro.—Griaus
tiniui trenkus į karo orlai- 
vyno sandėlį, eksplodavo ir 
sudegė 8,000 dėžių gasolino.

ST. LOUIS, Mo.—I Ame
rikos Legiono suvažiavimą 
suplaukė 12,000 ex-kareivių 
delegatų ir svečių. Ęiliniai 
legionieriai reikalauja, kad 
valdžia tuoj aus atmokėtų į

LONDON.—Trys iš pen
kių teisėjų, kurie teis įka
lintą žymiausią Vokietijos 
darbininkų vadą Ernstą 
Thaelmanną, bus unifor
muoti smogikai. Kiti pas
kirti teisėjai taipgi karšti 
hitlerininkai. Ar tad galima 
iš tokio teismo laukti teisy
bės darbininkų karžygiui?

Apie Thaelmanno teisėjus 
pranešė advokatas Bing di
džiame masiniame protesto 
susirinkime Kingsway Hall,

Pasauliniai Protestai
Išgelbėjo Nazią Auką
PARYŽIUS.—Laikrašti- 

ninkas Berthold Jacob, kurį 
Hitlerio agentai buvo pasi
grobę iš Šveicarijos ir įme
tę kalėjiman Vokietijoj, sa
ko, kad jį išgelbėjo tik pa-

bonus visiems pasaulinio' Londone. Jis buvo ką tik 
karo buvusiems kareiviams. | sugrįžęs iš Berlyno.

sauliniai protestai ir reika
lavimai paliuosuot. Tie pro
testai privertė ir pačią Švei
carijos valdžią griežtai rei
kalauti, kad Hitleris sugrą
žintų B. Jacobą atgal į 
Šveicariją.

Jacob, fašistų priešas, bu
vo pabėgęs nuo kruvino 
persekiojimo iš Hitlerio pu
sės. Jis dabar atvyko Pa
ryžiun.

4 Šiandien Vakare Visi į Ethiopijos Apgynimo Milžinišką Masinį Mitingą Madison Square Garden, New Yorke —prieš Fašizmą ir Imperialistinį Karą!
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Kaip Bus?
Genevos pranešimai skelbia, kad Ethio

pia priėmusi Tautų Lygos pasiūlymą dė
lei sutaikymo Italijos ir tos šalies.

Šiuos žodžius rašant, Italijoje įvyksta 
ministerijos posėdis, kuriame tas pasiū
lymas bus svarstytas.

Didžiosios Britanijos ministerių kabi
netas taipgi turi savo susirinkimą. Fran- 
cijos ministerių kabinetas beveik nuolat 
posėdžiauja.

Kitos žinios skelbia, kad Mussolinis 
biskelį lyg ir atlėžo, tarytum “sunorma
lėjov po to įsiutimo, kurį jis rodė perei
tomis savaitėmis. Jis, sako kablegra- 
mos, pamatė vieningą Tautų Lygos nusi
statymą prieš karą, todėl ir sušvelnėjęs.

Nežinia, ar tas viskas prieš gerą ar 
prieš blogą? Greita ateitis parodys.

Bet jeigu Afrikos reikalai “sušvelnė
jo/’ tai jie paaštrėjo Azijoj. Japonija 
pradėjo ginklais barškinti garsiau. New 
Yorko “Evening Post“ redaktorius Jo
hannes Steel rašo Amerikinės Lygos 
Prieš Karą ir Fašizmą žurnale “Fight,“ 
kad jis manąs, jog dar šiemet Japonija 
įsiveršianti į Sovietų Sąjungos teritoriją.

Iš kitos pusės, Hitleris grūmoja Klai
pėdai ir visai Lietuvai, kas, savo ruožtu, 
gali užkurti karo gaisrą.

Taigi, pasaulis tarsi ant žarijų padė
tas. Norėdamas išvesti iš to krizio, ku- 
rin kapitalizmas atsidūrė, kruvinasis 
fąšjzmas daro viską, kad sukūrus karo 
gaisrą ir per jį išsigelbėjus. Jis nepaiso, 
kad jam pačiam teks supleškėti. Jis, kai 
tas, skęstąs asmuo, stvęriasi ir už brit- 
vos*

Mūsų pareiga juo labiau stiprinti 
priešfašistines ir prieškarines pajėgas!

Gyvas Klausimas, Svarbus 
Klausimas!

Kurie mūsų dienraščio skaitytojai ne
perskaitė vakar dienos “L.“ tilpusio USA 
Kompartijos Liet. Frakcijos Centro Biu
ro atsišaukimo (tilpo pirmam puslapyj),- 
raginame juos būtinai perskaityti. Ypa
čiai kreipiame domesį į sekančią to pa
reiškimo dalį:

Mes, lietuviai komunistai, atsišaukiame į 
visus Amerikos lietuvius, kurie tik mato 
Lietuvos nepriklausomybei pavojų ir nori jį 

. prašalinti, kurie nenori matyti Klaipėdą po 
hitlerinės Vokietijos letena, kurie tik prie
šingi naujam karui, kurie tik nori padėti 
Lietuvos žmonėms įsigyti civiles laisves ir 
teises—visus tuos šaukiame sudaryti platų 
masinį lietuvių liaudies bendrą frontą ir 
griebtis konkrečio atsiekime virš išdėstytų 
tikslų. Mes siūlome, kad kiekvienam mies
te, kiekvienoj kolonijoj visos lietuvių orga
nizacijos susitartų ir veiktų bendrai šiuo 
klausimu, surengtų didelę vietinę demonst
raciją arba masinį susirinkimą ir priimtų 
bendrą rezoliuciją, kaipo suvienytą vietos 
lietuvių balsą. Reikalaukime, kad Hitleris 
atsiimtų savo rankas nuo Klaipėdos ir Lie
tuvos; reikalaukime, kad Lietuvoje žmo
nėms būtų suteiktos visos civiles laisvės.
Aišku, neužtenka tiktai perskaityti ir 

sudėjus rankas tylėti. Centro Biuras ra
gina visus komunistus, visus lietuvius 
darbininkus tuojau stoti į darbą; tuojau 
pritaikyti šitą pareiškimą prie gyveni
mo; tuojau veikti, kaip pareiškime nu
rodyta.

Kodėl gi reikalinga veikti greit? Kas 
per padėtis, kuri verčia mus veikti?

Sekmadienį įvyksta Klaipėdos krašte 
rinkimai į seimelį. Hitlerio valdžia del 
to jau pareiškė, kad, jei rinkimai bus 
nesulyg jos skoniu, tai ji, Hitlerio val
džia, neatsako, ką Rytų Prūsija (Vokieti
jos rytinė dalis) padarys su Klaipėda... 
Pasakyta daugiau negu aiškiai. Hitleris 
pasirįžęs Klaipėdos kraštą užpulti “ne
tiesioginiai,“ užpulti ir įvesti ten savo 
barbarišką diktatūrą. Jis pasirengęs to
lydžio lysti ir į Lietuvą, sunaikinti Lie
tuvos nepriklausomybę. Paskui jis pa
sirengęs eiti į Latviją ir į Sovietų Sąjun
gą

Komunistai, kurie kovoja už mažų tau
tų laisvę, už mažų kraštų nepriklauso
mybę, negali tylėti ramiai ir žiūrėti, kas 
dabar darosi Klaipėdoje. Mes stovime 
už status quo Klaipėdai. Tai yra, mes 
stovime, kad ji, Klaipėda, liktų autono
minė, kaip yra dabar, prie Lietuvos.

Mes žinome, kad ir Lietuvoj yra fa
šizmas, bet podraug mes žinome, jog Vo
kietijos fašizmas yra žiauresnis, yra 
bjauriausios rūšies fašizmas. Antra, mes, 
reikalaudami Hitlerio nekišti savo nagų 
į Klaipėdą ir į Lietuvą, giname mažos 
tautos, Lietuvos nepriklausomybę, tau
tos, kuri yra pasirašiusi nepuolimo su
tartį su darbininkų kraštu — Sovietų Są
junga. Trečia, mes, reikalaudami Klai
pėdai status quo, podraug reikalaujame 
Lietuvos darbo žmonėms demokratinių 
laisvių; reikalaujame suteikti jiems lais
vę turėti krašto seimą, turėti savivaldy
bių rinkimus, turėti laisvę susirinkti, lai
svę spausdinti savo laikraščius. Kitais 
žodžiais, mes reikalaujame jiems laisves 
efektyviai ginti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Komunistai myli savo kraštą, savo tau
tą. Juk tautą sudaro darbo žmonės, — 
darbininkai, valstiečiai, smulkūs biznie
riai, profesionalai, intelektualai. Komu
nistai yra dalis tos žmonių masės. Todėl 
jų pareiga visais atsitikimais ginti tų 
žmonių interesus, ginti jų reikalus. Šian- 

j dien, jei Lietuvą pagrobtų Hitleris, Lie
tuvos darbo žmonėms būtų kur kas sun
kiau gyventi: jie būtų išnaudojami ne 
tiktai kaipo darbo žmonės, bet ir kaipo 
tauta. Komunistai, todėl, stovi už gyni
mą Lietuvos nepriklausomybės. Bet jie 
reikalauja Lietuvos liaudžiai civilinių ir 
politinių laisvių.

Štai kodėl mes raginame visus lietu
vius darbininkus vykinti gyveniman 
tuos pasiūlymus, kuriuos padarė Centro 
Biuras, būtent:

Mes raginame visus Lietuvių Veikimo 
Komitetus, kurie įsisteigė po Cleveland© Su
važiavimo, tuojau imtis už darbo, tuojaus 
pradėti ant vietos mobilizuoti visus lietu
vius šiam svarbiam žygiui. Visi komunis
tai, visos komunistinės frakcijos, turi mes

tis į tą darbą. Visose organizacijose kelki
te šitą klausimą ir raginkite jas dėtis prie 
bendro fronto kovoje prieš Hitlerio pasikėsi
nimus ant Lietuvos neprigulmybės, prieš 
hitlerinius pasaulio karo kurstytojus.

Mes šaukiame komunistus, socialistus, ka
talikus, demokratiškus tautininkus — sanda- 
riečius, sklokininkus ir visus bepartyvius 
lietuvius į bendrą frontą prieš Hitlerio ruo
šiamą smurtą!

Geras Patarimas
Draugų kanadiečių “Darb. Žodyje“ d. 

K. Angus rašo:
Kanadoje nedidelis skaičius gyvena lietu

vių, bet organizacijų turi daug. Ypatingai 
pašalpinių draugijų, atskirais vardais pasi
vadinusių, priskaitoma apie dešimts. Kam 
joms veikti atskirai? Juk jų tikslai bendri: 
pašalpos ir pomirtinės teikimas nelaimei iš
tikus jų narius. Kodėl nesusivienyti, kad 
nereiktų skųstis nariams, važinėjantiems iš 
kolonijos į koloniją, kad kartais turi pames
ti draugiją ar kitoje kolonijoje būti betei
siais nariais. Vertėtų visom Kanadoje gy- 
vuojančiom pašalpinėm draugijom savo su
sirinkimuose uždėti ant dienotvarkės disku- 
savimųi tą klausimą. Atsiminkim, kad vie
nybėje galybė.
Tai tiesa! Kanadiečiai neturėtų pada

ryti tos pačios klaidos, kokia buvo kadai
se padaryta Jungtinėse Valstijose. Pri
steigta daugybė mažyčių draugijėlių bei 
kliubų. Dabar del krizio ir del narių pa- 
senimo užsidarinėja (šimtai tokių drau
gijų bei kliubų jau užsidarė). Pasiliku- 
siems susenusiems nariams del to tenka 
labai nukentėti: neturi sveikatos, neturi 
pinigų, na, ir neturi organizacijos, iš ku
rios susirgę galėtų gauti pašalpą, bei nu
mirus—paliktų keli doleriai palaidojimui. 

. Kanados lietuviai darbininkai turėtų 
vienyti visas mažas draugijėles į nacio- 
nalę organizaciją, į vieną centrą. Tokios 
draugijos kur kas pastovesnės ir drūtes
nės.

tameg!.1 b mjiw. beat?, t n i ■gai

Kapitalistinis Teisėtumas!
Associated Press agentūra praneša, 

kad teisėjas John M. Wilson, iš Olympia, 
Washington valstijos, nusmerkė tūlą 
Andrių gtrugess, 38 metų amžiaus, iš 
Vancouver, Wash., 15-kai metų kalėti. 
Už ką? Andrius Strugess buvo įėjęs į 
tūlo Mark Drake namus ir pasivogė ke
palą duonos.

Na, o vagys, kurie yra pavogę Įnilįę- 
nūs dolerių, vaikšto laisvi!

susidarytų pilna kvota, ir 
mes galėtume Drg. Kapsu
ko fondą likviduoti. Taip

Kaip patyrimas parodė, 
da daugeliui draugių ir 
draugų tebėra neaišku, kaip 
ten yra su tiem dviem fon
dais: Drg. Kapsuko Vardo 
Fondu Lietuvos Revoliuci
nei Spaudai Remti ir su 
Fondu Lietuvos Politiniams 
Kaliniams šelpti. Daugelis 
tuodu fondu sumaišo, skaito 
vienu ir tuo patim fondu. 
Daro aukų rinkimus, kalba 
apie Lietuvos politinių ka
linių sunkią buitį, o surink
tas aukas paveda Drg. Kap
suko fondui.. Arba atbulai: 
gražiai, jautriai prisimena 
mūsų didįjį vadą Drg. Kap
suką,1 ir jo vardu aukų pa
renka, o paskui taip gi pri
simena ir politkalinius ir 
Politiniam Kalinių fondui 

| pasiunčia aukas.
Bet iš kelių kolonijų bu

vo atėję laiškai ir čekiai, ir 
buvo nelabai aišku, katram 
čia dabar fondui tie pini
gai atsiųsti. Sakysim, iš 
Montello’s atėjo mano var
du išrašytas čekis, tai aš, 
kaipo Drg. Kapsuko fondo 
iždininkas ir vedėjas, turė
jau noro tą nemažą čekutį 
įglausti į Drg. Kapsuko 
fondą. Bet va tas laiškas, 
ką buvo kartu su tuo čekiu 
atsiųstas, kalba, kad tai yra 
aukos Lietuvos politkali
niams. Tai aš nosį ir nu
leidau—ir turėjau persiųsti 
tą gražų čekį d-gei Sasnai, 
o ji—Politkalinių fondo iž- 

j dininkui J. Weiss’ui. O taip 
man norėjos tuo čekiu pa
didinti visai liesas Drg. 
Kapsuko fondas.

j Panašiai buvo ir su Bing- 
hamtonu. “Laisvėje“ tilpo 
Drgės H. Žtikienės kores
pondencija, kad, girdi, taip 
ir taip, prisiminus apie Lie
tuvos politikalinių sunkią 
padėtį, tapo sumesta po tiek 
ir tiek aukų Drg. Kapsuko 
fondui. Ir da paskui pasvei
kinimas, lyg ir rezoliucija 
pridėta—užuojauta ir pa
drąsinimas Lietuvos politi
niams kaliniams. Žinoma, 
visa ta muzika teko d-gei 
Sasnai į Lietuvos Politinių 
Kalinių fondą. O man dėl 
to lyg ir nesmagu jautėsi, 
kad tos aukos, rinktos Drg. 
Kapsuko vardu, neteko jo 
vardo fondui.

Panašių nesusipratimėlių 
ateina da ir iš kitų naujo
kynų. Tai, Draugės ir 
Draugai, štai Jums pora 
paaiškinimų.

Yra du skirtingi, skirtin
gais tikslais fondai. Yra 
Fondas Lietuvos Politi
niams Kaliniams šelpti. Tai 
yra tęsinys pirmiau pana
šiai veikusio priešfašistinio 
fondo, šitas' fondas įsteig
tas ir patvirtintas Klyvlan- 
diškio Visuotino Lietuvių 
Darbininkų t Suvažiavimo, 
vadovybėje Lietuvos Drau
gų Komiteto. Labai geras,

labai reikalingas fondas, ir, 
tarp kitko, ir aš esu vienas 
to fondo valdybos narių. 
Vadinas, man ir šis fondas 
yra labai arti prie širdies.

Bet da arčiau man prie 
širdies ir da labiau dabartė- 
lės rūpi ir kitas fondas: 
Drg. Kapsuko Vardo Fon
das Lietuvos Revoliucinei 
Spaudai Remti — ilgokas 
vardas, tai galima stačiai 
vadinti Kapsuko Fondu ar
ba Kapsuko Spaudos Fon- 

jdu. Šitas fondas įsikūrė 
' Lietuvoje tuoj po Drg. Kap
suko mirties. Ir jis rado 
sau pritarėjų ir čia, Ameri
koje. Buklesni Amerikos 
draugai mūsiškiai subruzdo 
Kapsuko Fondui sukelti 
bent $250 iki Naujų Metų. 
Kiti norėjo, kad 500 dole
rių sukelti: tai būtų esmin
ga parama Lietuvos revo

liucinei spaudai ugdyti. ,
Brangūs Draugai, laiko 

'jau nebetaip daug pasiliko, 
o pinigų į Kapsuko Fondą 
da visai mažai teatėjo. Sta
čiai sarmata! Apsileidimas! 
Kai Drg. Kapsukas numirė, 
tai visi vienu gaištu šaukė: 
Drg. Kapsukas! Drg. Kap
sukas, Mūsų Vadas!.. Ra
šė, pliekė skambias rezoliu
cijas, žadėjo Jo pėdomis 
sekti, o kaip reikia pasiro
dyti, tai lept ir nuleido 
sparnus... Ot tik Klyvlan- 
das stovi gražiai ant žem- 
lapio! Iš Klyvlando bent ke
lis kartus atėjo aukų Drg. 
Kapsuko Fondui. Ten gra
žiai darbuojasi d. S. K. Ma- 
žanskas, d. Kirstukas ir ki
ti. Vyrai už tai! Da atėjo 
kiek, rodos, iš, Konektiko 
valstijos, o, iš kitur nėra. 
Ar gi taip galima? Kur gi 
išikaga, su bent keliais savo 
(sparnais? Kur Detrojus, 
i kur Bruklinas, kur kitos 
: kolonijos ir kolonijėlės?
Drg. Kapsuko Vardo Fon
das iš ten da nieko nesusi
laukė. i

Lig šiolei viso-proviso į 
tą Fondą atėjo tik $85.25, 
iš kurių $69.00 jau senokai 
išsiunčiau, o 16 brolių žal- 
nugarių ir vėl užmigo ilgu 
miegu Fondo dugne...

Draugai, išsijudinkite. Su
simildami. Drg. Kapsuko 
Vardo Fondas Liet. Revo
liucinei Spaudai Remti nė
ra koks ilgam laikui, nuola
tinis fondas. Jis teveiks iki 
galo šių metų. Turime, 
Draugužiai, pasispausti ir 
surinkti nors jau bent pusę 
pasibriežtos sumos — nors 
250 dolerių. Tada šis fondas 
daugiau čia nebefunkcijo- 
nuos. Vadinas, čia nedide
lis darbas, ir savęs neką čia 
nusiskriausite, jei išmesite 
po keletą našlės grašių 
Kapsuko Fondui. Visose ko
lonijose yra įvairių organi
zacijų, kuopų, kliubų. Jei 
nors po dolerį, po kitą atei
tu iš visur, tai, kaip matai,

turime padaryti toliausiai 
iki Naujų Metų!

Na tai, Draugai, kas pir
mas? kas sekamas? Išsiju
dinkite, susimildami. Kad 
Jūs, Draugai, žinotumėt, 
kaip vargu, kaip sunku yra 
Lietuvoje revoliucinė spau
da skleisti,—po žiauria sme
toninio fašizmo letena; kaip 
ten mūsų pasišventusiems 
draugams prisieina darbuo
tis palėpėse, rūsyse, skie
puose, rašyti, spausdinti at
siliepimai, lapeliai, laikraš
čiai—ir skleisti visokiais ri
zikingais slaptais būdais, 
rizikuojant kalėjimu, gal 
net mirčia.; jei Jūs, Drau
gai, nors dalį viso to įsivaiz
duotumėt, tai Jūs taip apsi
leidę ilgai nemiegotumėt!

Gana. Pakaks tų paragini
mų. Kieno jautri sąmonė 
ir solidarumas, tie pasku
bės su aukomis Drg. Kapsu
ko Fondui. Laukiame iš
skėstom rankom, o da la
biau laukia ten, palėpėse, 
rūsyse, Lietuvoje, mūsų pa
sišventę draugai darbuoto
jai, skleidėjai sąmonės kla
sinės, idėjos revoliucinės.

Siųskite aukas Drg. Kap
suko Fondo Iždininkui:

D r. J. J. Kaškiaučius, 
371 Lake Str., 
Newark, N. J.

P. S. “Vilnį“ ir “Tiesą“ 
meldžiame persispauzdinti. 
Ačiū. J. J. K.

Dabar mes turime labai ge
rą pramogų komisiją. Būtų 
labai gerai, kad galėtume su
rengti kokį nors parengimą 
del politinių kalinių naudos ir 
jų šeimynų. Mums būtinai rei
kėtų juos gelbėti, kiek galima.

Užtai dar sykį prašau visų 
atsilankyti į kitą susirinkimą. 
Tėmykite laikraščiuose prane
šimus.

Kuopos Korespondentė.

ŠYPSENOS

šuva to Nesupranta
“ T • 4 ‘v . •. >

Tėvas aiškino sūnui, jog 
šunės, kurie loja, niekad ne
kanda.

Abięfn po laukus bevaikš
čiojant, didęlis šuva, išbėgęs 
iš kiemo, pradėjo ant jų 
garsiai loti.

Tėvas leidosi bėgti, o sū
nus paskui jį. Pasivijęs tė
vą, sūnus klausia:

“Tėvai, sakei, jog šunės, 
kurie loja, niekad nekan
da.“

“Taip, mudu apie tą ge
rai žinome, bet šuva to ne
supranta.”

Surinko J. šilingas.

Jau oras pradėjo at vėst po 
karštos vasaros, tad prasidėjo 
visa eilė susirinkimų ir* paren
gimų.

T a r p t a u tinio Darbininkų 
Apsigynimo Kazio-Giedrio kp. 
susirinkimas įvyko rugsėjo 
(Sept.) 8 dieną. Ir pusėtinai 
gražus būrelis draugų dalyva
vo. Labai senai tokį skaitlin
gą susirinkimą turėjome. Bu
vo labai smagu girdėti, kada 
sekr. išdavė raportą, kad 6 
nauji nariai prisirėšė į kuopą. 
O tas parodo, kad yra drau
gų, kurie dirba, nors ir netu
rėjome susirinkimo per tris 
mėnesius. Būtų labai smagu, 
kad ateinančiam susirinkime, 
kuris įvyks spalių 13 dieną, 
Yemans svetainėj, 10:00 vai. 
ryte, visi atsilankytų ir naujų 
narių atsivestų. Nors mūsų 
kuopa nėra didelė, bet šiek 
tiek stengiasi atlikti svarbių 
reikalų. O kaip jūs visi žino
te, tų svarbių reikalų yra labai 
daug. Mūsų kuopa suprato tą 
reikalingumą ir paaukavo iš 
iždo $10.00 del distrikto ir 
prisižadėjo kas mėnesis' aukot 
po $3 tam darbui.

Buvo išrinkta delegatas į 
distrikto konferenciją. Ir taip
gi buvo išrinktas naujas or
ganizatorius, ir dapildyta val
dyba, kurios vis negalėjome 
dapildyti.

šią vasarą įplaukė labai 
gražaus pelno nuo išvažiavi
mų ir piknikų, vis ačiū drau
gų pasidarbavimui.

Sveikas Oras
—Ar sveikas, oras pas 

jus?
—Ir dar koks! Kai aš čia 

apsigyvenau, tada svėriau 
vos 60 svaru, o šiądien sve
riu 140. /

—Taip!? O ar senai čia 
gyvenate? > . . > i .

—Jau dešimts metų... 
Kai čia apsigyvenau, buvau 
10 metų, o dabar esu 20 me
tu.

Surinko A. M. Bedievis.

i Jei Taip, Tai Kitas Būdas
Daktaras:—Jūsų gyvastį 

gali išgelbėti tiktai operaci
ja.

Ligonis:—O ar daug ji 
kainuos?

Dakt.: — Penki šimtai 
dolerių.

Lig.:—Aš tik vieną šimtą 
dolerių teturiu.

Dakt.: — Jei taip, tai ga
lima gydyt kitu būdu—vais
tais.

Malonu Prisiminti
Senmergė, išpažindama 

kunigui savo nuodėmes, pa
sisakė buvusi karštai pabu
čiuota.

—O kada tatai atsitiko? 
—mandagiai užklausė kuni
gas. .

—Tai jau bus 20 metų.
—Kaip tai? Ir iki šiol tos 

nuodėmės nėši išpažinusi?
—Esu išpažinusi jau dau

gelį sykių. Bet, žinote, tai 
taip malonu prisiminti...

Surinko Es-Džej.

Tautų Sąjungos Tarybos posėdžio nariai atydžiai klausosi Maksimo Litvinovo, SSSR užsienio liaudies komisa
ro prakalbą, smerkiančią Italijos užmačias Afrikoje.
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Po kelių trumpų prakalbų Ii-

šei-
Bu-

Motery Veikimas Shenandoah ryje, Pa. Cleveland© Žinios

streikas 
sakyti,

baigtas, bet ne- 
kad mes mote-

Taip 
galima

jie sake, apsaugojimui mėsos

‘ ‘Laisve,
“Brooklyn, N. Y.
“Brangūs Redaktoriai

“Aš 
rias aš 
sdintas

gelbėjo” krautuvi-
žemesnę mėsos

“Aš tik ką perskaičiau 
straipsnį jūsų laikraštyje, ku
riame sakoma, kad New Jer
sey šeimyna iš penkių gauna | 
iš pašalpos biuro viso 60 cen
tų dienai, bet ta šeimyna susi
deda iš labai mažų kūdikių.

“Turint tą New Jersey šei- 
,myną mintyje, koks mislinčius 
galėtų pasakyti, kaip galiu aš,

pa-
SU-

Pennsylvanijos gyventoja, 
laikyti savo šeimyną, kuri 
sideda iš 18, 16, 13, 43 ir 12 
metų amžiaus asmenų ir kuo
met mūs gaunama pašalpa, 
bendrai suėmus, sudaro tik po 
18 ar 19 centų dienai.

“Ar negalėtų tie 
biuro siunčiami žmonės 
niai painformuoti mus, 
mes galėtume padaryti 
nius ir balansuotus valgius
penkiems žmonėms tik su 18 S. P. Kuopos viršininkai išdavė 
centų dienai?!

“Draugiškai, Jūsų M. J. B
“Pennsylvanijos Gyventoja.

LAISVE Puslapis Trečias

Darbininkė ir Seimininkė
Motiną Bloor Išlydėjo Kalėjiman

Valdančiosios klasės pasi- 
mojimas nutildyti kiekvieną 
išdrįsusį ginti darbininkų kla
sės reikalus neturi ribų. Štai 
73 metų senutė Motina Bloor 
pasiųsta kalėjiman 19-kai die
nų. Kitą 130 dienų atkalėti ji 
turės, jeigu darbininkai laiku

MOTINA BLOOR

Fnesukels atmokėti $100 pini
ginę baudą.

Motinos Bloor prasikalti
mas buvo tame, kad ji da-

lyvavo Nebraskos farmerių su
sirinkime ir jame sakė prakal
bą. Už tai ji buvo sykiu su 
kitais penkiais areštuota ir į- 
kalinta. Ji buvo paliuosuota 
po kaucija ir pastaruoju lai
ku gyveno New Yorke.

Pereitą pirmadienį ji išva
žiavo iš New Yorko į Loup Ci
ty, Nebraska, kalėjiman, kur 
jinai turės atbūti jau 35-tą ka
lėjimo bausmę savo gyvenime 
už veikimą darbininkų judėji
mui.

Mes nepajėgėm iškovoti, 
kad Motinai Bloor kalėjimo 
bausmė būtų panaikinta, tad 
senute nuvyko kalėjiman, nors 
tas jos sveikatai labai pavo
jinga. Mūsų pareiga tuojau su
kelti $100 jos paliuosavimui 
nuo kalėjimo dar šimtui die
nų. šimtas dienų kalėjime ga
lutinai sunaikins jos sveikatą 
ir gali išplėšti iš mūsų, eilių ko- . 
vingą Motiną Bloor, 
kad mes galim atimti iš bude
lių nagų tą brangią senutę. 
Ką sakote.?

vedybų. Pavyzdin, 
užregistruota 125 
kiekvienai dešimčiai 
čių žmonių vienais

Iš Praėjusio Mėsos Streiko džiama labai mažai ir vietinė 
į skerdykla Abatto ir Co. visą 
savaitę nedirbo, visus darbinin
kus turėjo atleisti, tuomet su
sitarta bučerių su kompanijų 
bosais, kad į kiekvieną krautu
vę būtų pristatyta mėsos ir kad 
būtų stengtasi parduoti už ga- ■ 
na žemą kainą. Bet ta mėsa1 
jau buvo pagedusi ir krautuvės 
visos pradėjo garsinti pigią 
mėsą, steikas po 15 ir po 10 
c. ir tt. Ir taip jiems pavyko 
patraukt pirkėjų.

Kuomet jau visos krautuvės 
turėjo mėsą ir garsino nupigin
ta kaina, nors ta mėsa nebuvo 
tinkama naudoti, žmonės jau 
vistiek skverbėsi pirkt. Tuomet 
jau nebuvo galimybių sulaikyt 

. Prie tam dar ir po
licija saugodavo krautuves ir

Kova Prieš Maisto Brangu
mą Plečiasi po Visą Miestą

Kožnoj dalyj miesto šeimi
ninkės bruzda prieš neišpasa
kytai augštas kainas ne tik mė
sos, bet ir viso maisto. Laiko
ma konferencijos, masiniai mi

ltingai ir renkami parašai, ku
rie bus priduoti Swift-Armour 
kompanijai, taipgi pasiųsti su 
delegacija prezidentui Roosevel- 
tui, reikalaujant nupiginti 
sos kainas (praisus).

Mažieji bučeriai gelbsti 
mininkėms toj kovoj. Ant 
ckeye Road bučeriai 'išleido 
blankas, renka parašus, kurie 
bus pasiųsti Washingtonan, rei
kalaujant, kad mėsa būt tuo
jau nupiginta. Einant pas fel
čerius, prašant, kad pasirašy- • 
tų ant blankų, jog streiko die
noj uždarys krautuves, didžiu
ma atsineša draugiškai, retas 
kuris atsisako skaitytis su šei
mininkių reikalavimais.

Pavykę Prakalbos
Rugsėjo 18 d. lietuvių-lenkų 

ucuvu,, ! kolonijoj ant East 79th St. su
rys nieko nelaimėjome. Mes lai- [ šaukta masinės prakalbos, ku
rnėjome tą, kad parodėme, jog j rjos pavyko neprasčiausia. Kuo- 
ir me,s moterys, ant kurių senaijnieį atstovė nuo Buckeye Road 
yra sakoma, kad mūs vieta vir- aiškino, kaip jos suorganizavo 
tuvėje pas pečių mokame ko- pasekmingą vienos dienos strei- 
vot, mokame iššaukt streiką, su . ką, jos paaiškinimas buvo pri- 
kuriuo padarėm nemažai bai- jmtas entuziastiškai.
mės turčiams. Buržuazija tu-

Nuo 29 rugpjūčio iki 16 d. I 
rugsėjo čia ėjo streikas prieš 
augštas kainas už mėsą. Streiką 
paskelbė moterys šeimininkės, 
taipgi moterys jį ir vedė. ‘

Kuomet buvo rengtasi prie 
šio streiko, tai buvo manyta, 
kad bus visai lengvas darbas ir 
kad tuoj streiką laimėsime, nes 
nesiras niekas, kas išeitų prieš. 
Na ir kas nenori, kad mėsa bū
tų pigesnė, nes kaip pirkėjai, 
taip ir maži mėsos pardavėjai | 
skundžiasi labai iškilusiomis 
kainomis. Kuomet būtų piges
nė mėsa, tai žmonės daugiau 
■pirktų, tuomet ir krautuvinin
kai daugiau uždirbtų. Nesitikė
ta iš bučerių pusės jo-, 
kio pasipriešinimo. Laukta, kad pirkimą, 
visi eis su streikieriais ir ne- I 
pirks mėsą iš didesnių marketų neduodavo pikietuotojams nie-

i ko sakyti pirkėjams. Tokiu bū- 
! du prisiėjo atšaukt streiką. Tai 

.......................... j taip mums
iškovot

Kodėl Vis Dauginasi 
Ligoniai?

CLEVELAND, Ohio. — čio
nai pilnos ligoninės sergančių 
Įvairiomis ligomis, o daugiau
sia nervų suirimu. Ir patys li
goninių galvos, direktoriai, pri
pažįsta, taipgi daugelis dakta
rų priėjo prie to supratimo, 
kad krizis privedė prie nervų 
suirimo daug žmonių; kad rū
pestis, įtempimas nervų, suriš
tas su >depresija, tai yra prie
žastis širdies ligų ir nervų su
irimo. Daktaras Carl Urich sa
ko, kad iš tos priežasties dau
gelis jaunų vaikų likę visai ne
betinkamais žmonių draugijai.

Daktaras Robert H. Bishop, 
universiteto direktorius, kelios 
savaitės atgal, vienam daktarų 
ir ligoninių direktorių mitinge 
pasakė, kad dabartinė darbinin
kų padėtis, jų skurdus gyveni
mas Vis daugina įvairias ligas 
ir priveda prie tokio nervų su
irimo, kurio nei pagydyt nebe
galima.

Viena moteris atvedė pas 
registruotų daktarą savo mergaitę, kuri dar 

nesenai buvo susirgusi. Dakta
ras, apžiūrėjęs mergaitę, pa
klausė motinos: “Ar jūs netu-

į savo krautuves, kol nebus nu-| 
piginta kaina ant mėsos. Ir vi- , 
suomet buvo obalsis, kad šis | 
streikas neina prieš mažus cinkai 
krautuvininkus, bet prieš dide- kainą, 
les kompanijas, kurios ‘krauna- j 
si iš mėsos milionus pelno.

Bet prasidėjus streikui pasi
rodė kaip tik priešingai. Mažai 
radosi bučerių, kurie tikrai pri
tarė streikui. Kiti, jeigu nega
lėjo per pikietininkus viešai 
pardavinėti mėsą, tai naktimis 
vežiodavo po stubas, jeigu tik 
kas reikalavo. Ir visiems įkal
binėdavo, būk jau streikas pa
sibaigęs ir visi galį pirkti mė
są.

Toks bučerių elgesys labai 
apsunkindavo komitetą, nes rei
kėdavo daug dirbti, kad sušau
kus pikietuotojas prie tų krau
tuvių, kurios parduoda mėsą. 
Bet reikia pasakyti, kad nežiū
rint tų visų keblumų komitetas, 
kuris susidėjo iš 7 moterų skir
tingų tautij, dirbo labai ener
gingai ir streiką išlaikė 18 die
nų. Taipgi tas komitetas dar 
važinėdavo ir po apielinkės 
miestus organizuodamas mėsos 
streiką.

Kuomet marketuose pasirodė 
didelė žymė, kad mėsos išlei-

gai perskyrų įstatai negali būt 
pakeisti; tai yra konstituciniai 
įstatai, surišti pamatiniai ir ide
ologiniai su visa politine Sovie
tų sistema.

Tuomet teisėtai klausite: ko
dėl Sovietų šeimą tiek daug dis- 
kusuoja? Kodėl visuomenės aty- 
da ne vien užrubežyje, bet, 
augščiau visko, pačioj Sovietų 
Sąjungoj yra atkreipta į Sovie
tu šeima? V v

Pertankios Perskyros
Sovietų Sąjungoj yra daug 

Maskvoj 
vedybos 
tūkstan- 
metaiš,

kuomet 10 metų atgal užre
gistruota tik 109 vedybos, o 
prieš revoliuciją tik 81 vedy
bos tam pačiam skaičiui žmo
nių. Nors žymi dalis gyvento
jų neregistruoja savo vedybų, 
tačiau ir taip Maskvoj užregis
truota 44,851 oficialės vedybos 
1934 metais iš 3.6 milionų gy
ventojų.

Natūralu, kad nuošimtis per-
Tikiu, skyrų nėra mažas, siekantis 37 

iki 40 nuošimčių j 
vedybų didmiesčiuose ir 30 
nuošimčių kaimuose. Didelė 
dalis tų perskyrų paeina del 
pertrumpo vedybų laikotarpio, rėjot namuose kokio nesmagu- 
ypatingai “vedybų del paran-. m0?” Moteris atsakė: “Turėjom 
kūmo.” 'biznį ir subankrutavom. Rodos,

Asmeniški santikiai tarp vy- kad šlepėm liūdesį nuo mergai- 
ro ir moters neapeina Sovie- tės, vienok ją palietė. Pradėjo 
tų viršininkams, kas liečia ve-' naktim nemiegoti, labai nervuo- 
dybas. Tik moterų ir kūdikių, ta paliko. Nors dar jaunutė, 
apsaugos teisių jie žiūri. Mo-i vienok suprato mūs padėtį.” 
teris turi jaust galimybę lauk-i Minėta mergaitė iki šiol dar 
ti kūdikių bebaimės, kadan-'nebuvo alkana pas savo tėvus, 
gi ji visuomet gaus materialę vienok suprato, nes nekartą gir- 
paramą ir kūdikiai bus aprū- dėjus ant gatvės alkanus vaikus 
pinti. įkalbant, mačius neturinčius tin

kamų drapanų. Ji tėmija mo-
Motinų ir Kūdikių Priežiūra !1(ykloj, kaip valg0 vaikaij kurie 
Pasėka, tuomet, yra ta, kad, turi pinigų, o biedni tik pasi- 

palaikant vedybų laisvę, lino- žiūri į tą, ką turtingesnių vai- 
sybę šeimyniniuose santikiuo- kas nusiperka. Taigi, tėvai tu
sę, Sovietų viršininkai tuo pat rėtų aiškint .vaikams nuo pat 
kartu turi saugoti moterų ir mažens, kad jie suprastų, iš ko 
kūdikių padėtį šeimoje. Pasta
ruoju laiku yra buvę bylų teis
muose, kuriose tėvai, i 
kūdikius be užlaikymo, buvo 

Aš negaliu tęsti tuos ryšius, patraukti atsakomybėn. ___
kuomet jie tapo sugadinti ne- j pašaukiami teisman tėvai, ku- 
gražumu ir apvylimu,” griežtai j 
atsakė 22 metų® moteriškė. Ji Į 
suprato tikrą reikšmę Sovietų 
šeimos, kuri yra skirtinga savo 
ryšių teisingumu ir tikra lygy
be tarp vyro ir moters.

Man teko būt liudininku ki
tų perskyrų, kurios nušviečia 

‘Sovietų piliečio atsinešimą į šį 
(klausimą. Galina, jauna mote
lis, patyrus rakandų dirbėja, 
atėjo užregistruoti savo atsis
kyrimą nuo vyro, inžinieriaus.

“Jis 
dirbus 
Galina 
mano 
klausinėti. “Aš negaliu pa
smerkt savo gyvenimą namų 
vergijai . ir lovai, tad dėlto aš 
panaikinu savo vedybas. Kada 
jis pamatys mane tapus inžinie- 

• rium, ne mažiau tinkamu, kaip 
jis pats, gal tuomet jis turės 
teisę tapti mano šeimos- drau
gu.”

Kada Vedybos Morališkos?
“Jeigu tik iš meilės vedybos 

yra moralės,” sako marksizmo 
tvėrėjas, Friedrich Engels, 
“tuomet tas teisinga tik tose ve
dybose,kur meilė pasilaiko. Pa 
silaikymas individualės, lytinės 
meilės yra labai skirtingas pas 
kitus žmones... Ir galutinas 
dingimas jausmo ar jo prašali- 
nimas nauja, karšta meile daro 
perskyras naudingomis ne vien 
tik abiem asmenim, bet visuo
menei, kaipo tokiai. Liekasi 
žmonėms tik pasiliuosuoti nuo 
voliojimosi nereikalingoj pur
vynėj išgavimo perskyrų eigoj.” 

Sovietų teisdarybės kodeksai 
šeimos ir vedybų klausimais bu
vo pagaminti į prisilaikant šių 
Engelso dėsnių, ir nėra jokio 
noro nuo jų skirtis. Sovietų ve

dybų ir šeimos įstatai, ypatin-

Vedybų {statymai ir Soviety Šeima
N. IZGOYEV

Pastaruoju laiku 
jote “New York 
V.), “Manchester 
(Anglijoj, “Frankfurter Zei- 
tung” (Vokietijoj) “Kurjer 
Poranny” (Lenkijoj) ir dauge
lyje kitų žinomų laikraščių pra
nešta apie įmatomą puolimą 
Sovietų šeimos ir sugrįžimą į 
“protingą” buržuazinę visuome
nę. Kai kurie iš drąsiųjų pra
našingų korespondentų net drį
so spėti, būk būsią įvesti įsta
tai, kurie panaikinsią pamatus 
laisvų vedybų, koki dabar yra 
Sovietų Sąjungoj. Dar toliau, 
jie pranašavo, kad būsiančios 
uždraustos perskyros (divor- 
sai).

Gana, gana neteisinga! So
vietų įstatai pripažįsta įvyku
sias vedybas. Vedybos papras
tai užregistruojamos, nors tas 
nėra verstinai reikalaujama. 
Sovietų įstatai nežino taip va
dinamų “nelegalių kūdikių-pa- 
vainikių.” Perskyros išduoda
mos bile katram, vyrui arba i 
moterei pereikalavus ir nei vie- j 
nas neturi teisės oficialiai pa- į 
reikšti perskyrų priežastis.

Ką reikštų panaikinimas tų 
įstatų. Reikštų pastangas apri
boti asmeniškus artimus santi- 
kius tarp vyro ir moters, ver
timą žmonių, kurie kartą mylė
josi, gyventi erzinantį, skaus
mingą gyvenimą sykiu; reikštų 
užgyrimą melų ir veidmainybės.

Žmonės Vedasi Iš Meilės

šeima Sovietuose nėra parem- j 
ta privačia nuosavybe, žmonės 
vedasi ne finansiniais sumeti
mais ar šeimynų ryšių delei, 
bet kad mylisi.

Vienok meilė nevisuomet am
žinai jaučiasi. Meilės jausmas 
žada “amžinybę,” kuomet jis 
pirmu syk pajaučiamas, bet 
tankiai dingsta po trumpo per
gyvenimo. Ir nėr tokio įstato, 
kuris galėtų meilę palaikyti, nei 
vieno įstatymėlio, kuris galėtų 
priversti fizinį patraukimą, nei 
vieno dekreto, kuris dar galėtų 
užžiebti meilės ugnyną jam už
gesus. Neigi randasi tokia tri
būna,kuri turėtų teisę prievar
ta įteikt jausmus asmeniui.

Jeigu žmonės, kurie nesenai 
entuziastiškai susirišo vedybo
mis, o dabar nori iŠsilaisvint 
nuo naštos mirusių jausmu, ar 
gali įstatai būti tokiais veid
mainiškais ir dirbtinais, kad 
palaikyti tuos žmones kartu, 
kuomet jie nebepaiso viens ki
to?

jūs patėmi- 
Times” (J.

Guardian”

S.

Sovietų Sąjungoj tokia padė
tis negalima!

Aš užklausiau jauną moterį, 
architektą G., kodėl ji apleido 
vyrą, taipgi jauną architektą, 
draugą darbe, kuris, be abejo, 
ją mylėjo. Jie turėjo vienų me
tų kūdikį.

“Jis paniekino mūs giminys
tę,” ji atsakė.

“Matomai, jis apgailestauja 
savo trumpą, netikslų prasišali- 
nimą,” pastebėjau, gerai paži
nodamas šią patraukiančią, jau
ną ir talentingą porą. “Jisai no
ri tęst ryšius,. palaikymui šei
mos.”

rėjo šauktis net kazokų, kaip ^os| atidarytos diskusijos, kad 
pačios šeimininkės išsireikštų 

kompanijų savasties, nes vieti- sav0 nuomonę-pageidavimą ar 
nė policija neįveikė streikierių. eiti streikan, ar ne? Iš prad- 
Taipgi gavom gerą lekciją del, moterys nedrąsiai ėmė dau 
ateities, nes jau geriau mokė- į jyvumą diskusijose, bet įsidrąsi- 
sim streiką vesti. plačiai diskusavo. Didžiuma

Šitas streikas, į^aip pareiškė , išsireiškė, kad vienatinis būdas 
komitetas, nėra baigtas visai, J nupiginimui maisto brangumo, 
bet tik laikinai-ir kad tuoj bus 
pradėtas. Moterys gaspadinės 
organizuojamos į uniją ne vien 
tik Shenandoah’ryje, bet ir vi
soj ■ apielinkėj. Kuomet gaspa
dinės bus organizuotos į uniją, 
tuomet ir vėl bus skelbiamas 
streikas prieš augštas maisto 
kainas.

tai streikas. Didžiuma išsireiš
kė, kad jos negali pragyventi 
ir pirktų mėsos vis viena.

Reikia pasakyti, kad Įdėlios 
jaunos merginos ne tik kad 
pačios ėmė dalyvumą diskusijo
se, bet barė suaugusias ir mo
tinas, kad jos tokios nedrąsios. 
Tas pridavė daug gyvumo pa
čiam mitingui. Išrinktas platus 
komitetas tolimesniam’ veiki
mui. Vėliau pranešiu, kaip nu
siseks pats streikas.

Darbietė.Būk Gera Gaspadinė, Jei Gali!
Čion !

Great Neck, N. Y
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turiu informacijų, ku- 
norečiau matyt atspau- 
jūsų dienraštyje.

kyla tas. nedateklius, tokia ne
lygybė, toks sunkus gyvenimas, 

palikę kuris priveda prie beprotystės

SUPPORTS

STRIKE

nori, kad aš nustočiau 
ir tapčiau šeimininke,” 
pasakė, patenkindama 

žurnalistinį palinkimą 
Aš negaliu 
gyvenimą

ir saužudysČių.
Reikia organizuotis ir kovoti 

prieš šią supuvusią sistemą, o 
už tokią sistemą, kurioj' visi 

i žmonės dirbtų ir visi džiaugtų
si ir naudotus savo darbo vai
siais. Padauginimas ligų, tai 
yra sunkiausia našta žmonijai, 

I kuri tik liūdesį daro, drasko 
motinų širdį, matant, kad jų 

■kūdikiai dar jauni žūsta nuo 
įvairių ligų, žūsta kalėjimuo
se. Rėkia kovoti prieš kapita
lizmą, kuris gimdo vargo prie
žastį.

jrie žiauriai elgėsi su vaikais: 
i taipgi patėviai, močiakos, ku
rie prarado žmoniškumo jaus
mą atsinešime į podrukras, 
posūnius. Taipgi sustiprinta 
bausmė vyrams, kurie bando 
išvengt mokesčių užlaikymui 
vaikų po perskyrų.

Priežiūra nėščių ir motinų 
visais būdais gerinama. Pavyz
džiui, vienam distrikte, vadina
mam Kabardino-Balkaria, iš-f 
leistas įsakymas, kad vietos 
viršininkai kaimuose kasdien 
patikrintų motinų gyvenimo1 
sąlygas. Jos privalo gauti ge-j 
ra maistą ir nėščioms gražiai sižadėjusias paaukoti “Work- 
atrodančius drabužius. Jie turi ing Woman” budukei įtaisyti 
žiūrėt, kad joms būtų ramu ir spaudos bazare drauges pra- 
smągu, turi žiūrėti švaros ten,. šome suskubti, nes bazaras 
kur yra vaikai. Vietų viršinin- jau tik už savaitės, prasidės 4 
kai nemažiau atsakomingi už spalio, 
motinų ir vaikų gerovę, kaip | 
patys vyrai, tėvai.

Moters Ekonominė Nepri
klausomybė

Generalis Sovietų valdžios 
patvarkymas nusako vakacijas j 
kolektyvių ūkių nėščioms mo
terims kolektyvo lėšomis. Kur 
daugiau pasaulyje moterys ga
li rast tokią nėščių moterų 
priežiūrą visuomenės lėšomis?

Tiesa, kad šeimos klausimas 
Sovietuose yra perstatomas 
naujoviškai, bet niekas nema
no grįžti prie filistiniškos mo
ralybės. Sovietų visuomenė tę
sia savo didį darbą paliuosa- 
vimo žmonijos. Kova už sveiką 
šeimą yra kova už patenkini
mą motinystės jausmo, kova už 
palaikymą gentęs, už gerovę 
motinų, už saugumą ateityje, 
už priežiūrą vaikams, kurie 
džiaugsis gyvenimu, koks buvo 
žmonijos troškimu per šimt
mečius.

Pasiskaičius Moterų Skyriuje 
pereitą trečiadienį tilpusį raštą 
po antgalviu: “Šiandieninė Mo
terų Poezija,” viena “Laisvės” 
skaitytojų iš Pcnnsylvanijos at
siuntė mums sekamą laiškelį:

Rugsėjo 16 d. įvyko ALDLD 
’ i72-ros kuojos susirinkimas. 

Narių atsilankė gražus būrelis. 
Labiausia pagirtinas dalykas, 
kad mūsų draugės moterys 
skaitlingai susirinkimus lanko.

Mūsų kuopos organizatorė O. 
Skridulienė atidarė susirinki
mą, pakviesdama išsirinkt tvar
kos vedėją. Likos išrinkta d.Dilgėlė.

W. W.” BAZARO 
REIKALU

Pasižadėjusias ir dar nepa

raportą apie nuveiktus darbus 
pereitą mėnesį.

Pirmiausia buvo pakeltas 
klausimas, kaip sukelti paskir
tą sumą “Daily Workeriui”. Iš 
ALDLD 2-ro Apskričio skiria
ma mūsų kuopai $6, taip pat 
vietos Kompartijos Sekcijai 
paskirta sukelti $30, tad pasi
daro labai daug, tačia^s mes 
pasižadam tą sumą sukelti.

Buvo plačiai kalbama apie 
“Laisvės” 25 metų sukatuves 
ir vajų, kuris prasidės su 1 d. 
spalio, taipgi ALDLD 20 metų 
sukaktuvių paminėjimą. Tam 
tikslui išrinkta komisija iš šių 
draugų: A. A. Lideikienės, P. 
Bečio ir S.

“Laisvės”
buvo plačiai kalbėta, kaip bū
tų geriau ir pasekmingiau “Lai- . 
svės” prenumeratas gauti ir 
kokiu vardu, ar ALDLD kuo
pos ar pavienės ypatos vardas 
bus minimas. Sumanyta, kad 
šiemet “L.” vajus būtų varo
mas ALDLD 72 kuopos vardu, 

išrinko d.
kapitonu ir 

pasižadėjo 
naujų skai-

Draugės M. J. B. laiškas pa
sako be galo daug. Jis nurodo 
tą baisų skurdą, kurį pergyve
na milionai šeimynų, kuris su
krečia kiekvieną blaivą mintį 
pasibaisėjimu, prieš kurį ture- I 
tume sukilti kiekviena bedarbė 
ir dirbanti darbininkė-as. Jis 
taip pat iškelia, ko siuntinėja
mos tos gerutės “patarėjos,” 
kurios ne kartą pačios pusiau 
alkanos, bet joms įsakyta “pa
mokinti,” kaip iš nieko padary
ti ką nors. Aišku, kad valdinin
kai patys netiki tai apgaulei. 
Jų tikslas dar dalį žmonių suvil- 
ti ir nutęsti jų teisėtą sukilimą 
tolyn. •

Suglauskim, draugės, dar 
drūčiau savo eiles. Gaukim į jas 
naujų rekrutų. Paspauskim 
veiklą už didesnę pašalpą ir 
už pigesnes pragyvenimo kai
nas. Pastumėkim pirmyn Dar
bininkų Nedarbo, Senatvės ir 
Socialės Apdraudos Bilių HR 
2827. Tas gi savo keliu padės 
priartinti dieną, kurią galėsim 
ponias ir paneles su jų visais 
tokiais receptais nutrenkti nuo 
savo pailsusių pečių, o sau pasi
gaminti žmonišką gyvenimą.

Kada ponas F. J. Schlink padėjo Artūrui Kallet iškel
ti maisto ir vaistų raketą knygoj, 100,000,000 Guinea 

jis pareiškė simpatiją su darbininkais. Bet kada 
tas pats Schlink apsiėjo su darbininkais, kaip su tomis 
savo aprašytomis kiaulaitėmis, jie sustreikavo. Schlink 
pašaukė policiją, bet pikietas eina. Gi knygos bendra

darbis Kallet remia streiką.

j bet vistiek kuopa 
L'ideikienę vajaus 
visi kuopos nariai 
dirbti gavime “L.” 
tytojų, taip pat naujų narių 
ALDLD kuopai. Tad, draugės 
ir draugai, pasimankštykime

(Tąsa 4 pusi p.)
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis >
Taip Žūsta Bedarbiai

Kiaušinių tu- trečius atsiekimus savo koloni-

LAISVĖ

turim 
kainų 
kurie 

iš kur

Puiki Komunistų Partijos 
Distrikto Konvencija

Reikėtų mums šeimininkėms 
organizuotai reikalauti nupigi- 
nimo mažiausiai 20 nuošimčiu

ir materialiniai 
Tautos, kurios 

neturėjo nei sa- 
savo mokyklos,

na
39 
Už 
37

tijos kadrus, savo mokslo įstai
gas (Mordovija, mariečiai ir

FOREST CITY, Pa. — Pas 
mus šeimininkės tyli prieš mais
to kainų kilimą. Jau net įpirkti 
nebegalima valgomų produktų,

klausimo išrišimui, 
persekiojimas, bau- 

būrių ekzekucijos 
ir Vakarų 

kalėji-

mėsą nėra nei kalbos, po 
c. už svarą reikia mokėti, 
sviestą geresnės rūšies po 
c. už svarą.

žinąs 43 c. ir t.

Kuriuo Keliu? - Klausia Lietuvos Kom 
partija Inteligentijos

Dideli įvykiai vyksta ap- techniką, kurie galėtų stumti 
ink. Gyvenam svarbų ir at- gyvenimą pirmyn naujos tech- 

sakomingą momentą. Europa > 
stovi naujo karo išvakarėse. 
Karo pavojus tiesiog gręsia 
Lietuvai, gręsia pavojus pa
kliūti naujon vokiečių okupa
či j on. Fašistinės Vokietijos im
perializmas atvirai graso už
grobti Lietuvą, kad turėt bazę 
tolimesniam rytų užkariavimo 
plano vykdymui. O kad geriau 
sektųs p ra vest savo groboniš- 
kus planus, Hitlerio Vokietija 
susitarė su Pilsudskio Lenkija.
TaAf\ Lietuvai gręsia pavojus 
ir is Hitlerio ir iš Pilsudskio. ; 
Tuo tarpu Lietuvos fašistų ei-! 
lėse vis-labiau stiprėja hitleri-j 
nes Vokietijos šalininkai, ku-į 
rie už Hitlerio pagelbą gatavi 
paverst Lietuvą į hitlerinės 
Vokietijos koloniją.

Kas laukia Lietuvą naujos 
vokiečių okupacijos atveju,! 
daug aiškint nereikia. Reik tik ’ 
prisiminti 1915-18 m.
ją ir prie jos dar pridėt nau-'nius teatrus, ir savo inteligen- 
jas nacių priemones — ir vaiz
das bus aiškus. Be ekonominės 
ir politinės priespaudos Lietu
va dar atsidurtų bjauriausioj 
tautinėj priespaudoje, (juk ir 
dabar dažnai įvyksta lietuvių 
pogromai Tilžėj ir kitose Ry
tų Prūsų vietose). Būtų suvar
žytos lietuvių mokyklos, būtų 
uždarytos durys lietuviams į 
augštąsias mokyklas ir kitas 
visuomenines, mokslo bei kul
tūros įstaigas. Sulig vokiečių 
fašistų teorija vokiečiai yra 
pašaukti viešpatauti ant kitų 
tautų, valdyti jas. Todėl nevo- 
kiečiai vejami lauk iš visų vie- Pilsudskio Lenkijos valdomos, 
tų. Mokslininkai su pasauli- o anapus rubežiaus — Sovie- 
niais.vardais yra persekiojami 
vien tik už tai, kad jie ne 
“grynos rasės”. Jų mokslo vei
kalai metami iš bibliotekų, de
ginami ant laužų. Argi neaiš
ku po to, ko susilauktų Lietu
va, ko susilauktų jos inteligen
tija patekusi į Hitlerio nagus.

Negersnio likimo susilauktų I 
Lietuva ir Pilsudskio “globon”1 
patekusi. Gana pažvelgti į Vii-1 
niją, Vakarų Ukrainą ir Balt
rusija, kad įsitikint tuo. .

Kaip gi elgiasi Lietuvos fa-
Sistai ir fašistinė valdžia grę-; Forest city News> vietinis 
siancio pavojaus akyvaizdoj ?! , . .. . v . .
T. . , • tt-.i • ...anglų laikraštis, praneša, kadJie svyruoja tarp Hitlerio ir; . ’ 1 . ’ t
Pilsudskio ir ruošiasi parsiduo- '^arP Henick Center ir Union- 
ti arba vienam arba kitam, jie1 dale, apie 7 mylios nuo Forest 
vis labiau stiprina terorą prieš City, ant gelžkelio užmušė žmo- 
antifašistus ir aplamai prieš ju
tuos, ] 
prieš Hitlerio ir
Lietuvos užgrobimą ir prieš J 
Lietuvos pardavimą 
jai.

Kur išeitis iš dabartinės sun
kios padėties? Išeitis bus, jei amatų žmonių yra šiose kempė- 
mes Lietuvoj sudarysim platų.se 
priešfašistinį liaudies frontą, į 
jei plačiai stosim į kovą prieš1 
fašistus ir imperialistinius ka
rus. Toj kovoj mes būsime ne 
vieni. Visame pasaulyje auga 
antifašistų jėgos, kurios ir nu
šluos nuo žemės paviršiaus 
smurtininkus ir karų kurstyto- 
ju$. 

’ i

Tuo metu, kai kitose šalyse
šešti metai siaučia ekonominis 
krizis, kai dešimtys milionų 
bedarbių kenčia skurdą ir ba
dą, kai darbo lageriai s^e^^"(žiuot šventadienį pro šalį apie 
mi ir darbininkams ir inteli- į § x vakaro. Tai buvo vakarie- 
gentams, SSRS smarkiais n-s iaįkas Tie vargšai, kaip 
tempais auga ūkio statyba kaliniai sustatyti į eiles 
mieste ir kaime, o kartu su jaukia savo kaleinos, kad priei
tu© ir masių gerbūvis. SSRS 
nežino bedarbės, tuo labiau in
teligentijos ‘‘pertekliaus.’* Prie 
to milžiniškos kūrybos darbo, 
kuris tik ir galimas esant so
vietinei sistemai, kyla nepa
prastai didelis pareikalavimas 
kultūringų, kvalifikuotų inteli- 
gentinių jėgų, technikų, inži
nierių, mokytojų, gydytojų ir 
t.t*. žodžiu, reikalinga vis dau
giau žmonių, kurie mokėtų 
valdyti milžiniškai išaugusią

nikos ir kultūros bėgiais.
| Užtat draugas Stalinas ir iš- 

’ ’ kėlė dabar obalsį: “Kadrai 
nulemia viską.” Užtat SSRS 
dabar pastatytas dėmesio cen
trai! žmogus, kuriam suteiktos 
visos galimybės plėtoti savo 
gabumus, sąvo talantus. čia 
žmogaus kūryba nesuvaržyta 
nei ekonominiais, nei politi
niais rėmais, čia gerbiamas 
žmogus, gerbiamas jo darbas, 

' nežiūrint kurioj visuomenei 
; naudingoj srity j jis pasireiš
kia.

SSRS taip pat nežino ir tau
tų priespaudos ir tautų riete
nų. čia visos tautos bendrai 
kuria savo gerbūvį, čia labiau 
atsilikusioms tautoms padeda 
ir kultūriniai 
kitos tautos, 
prie carizmo 
vo rašto, nei
nei mokytų žmonių, dabar turi 

. okupaci-Įir raštą, ir literatūrą, ir tauti-

Gana tik palyginti padėtį 
Vakarų Ukrainos ir Vakarų 
Baltrusijos, kurios randasi Pil
sudskio Lenkijos rėmuose, su 
Sovietų Ukraina ir Baltrusija, 
kad pamatyt, kur tikras kelias 
tautinio 
Tautinis 
džiamųjų
Vakarų Ukrainos 
Baltrusijos kaimuose, 
mai, tamsa ir ekonominis skur
das—štai ką turi šios tautos

tų šalyj — ekonominis ir kul
tūrinis žydėjimas pilnoj šio 
žodžio prasmėj, štai tik pora 
faktų: 1929 m. visa Ukrainos 
pramonė siekė tik 300 mil. 
rublių, o dabar — virš 5 mi- 
liardų. Sovietų Ukrainoj kas-

dieninės spaudos tiražas siekia 
6 milionų, o Vakarų Ukrainoj, 
kur yra 6 milionai gyventojų, 
tik apie 9 tūkstančius.

Tautos, susivienijusios į So
cialistinę Sovietų Respublikų 
Sąjungą, turi vieną tikslą: 
bendromis jėgomis statyt lais
vą, kultūringą ir pasiturintį 
gyvenimą. Todėl SSRS prieš 
karus, prieš bikokį,tautų pa
vergimą, todėl ji už taiką ir 
todėl SSRS pasiūlė sutartį, ga
rantuojančią Pabaltijo tautų 
nepriklausomybę, todėl ji jieš- 
ko tikrų priemonių prieš im
perialistinius Vokietijos sieki
mus. Ir užtat pasaulio darbo 
masės skaito SSRS savo tėvy
ne, užtat jos ruošiasi ją gin
ti.

Kartu su tuo vis didesnis 
skaičius šviesiausių pasaulio 
žmonių — mokslininkų, litera
tų ir kitų — pradeda simpati- 
zuot SSRS. Jie mato, kad tik 
SSRS yra tas vienintelis švy
turys, kuris šviečia žmonijai 
geresnės ateities viltimi.

Tai štai yra dvi išeitys: vie
na—eiti kartu su senuoju pa
sauliu, su Smetona-Voldema- 
ru,^kurie neša Lietuvai ir jos 
inteligentijai tolimesnį skur
dą ir naują tautinį pavergi
mą, antra — eiti kartu su ko
vojančiais Lietuvos darbinin
kais ir valstiečiais prieš fašis
tus, prieš fašistų diktatūrą, t. 
y. keliu, kuris veda prie Lais
vos Lietuvos, prie ekonominio 
ir kultūrinio Lietuvos liaudies 
žydėjimo. Trečio kelio nėra.

Mes siūlom šį mūsų žodį ge
rai apgalvot, apsvarstyt jį, 
tart savo žodį, padaryt savo 
pasiūlymus, kad rast būdus, 
kad greičiau galima būtų su
daryt platų liaudies frontą 
prieš fašistinį smurtą, del pla
čių laisvių atstatymo Lietuvoj, 
prieš fašizmą, prieš imperia
listinius karus, del Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo nuo 
vokiškų hitlerininkų ir lenkiš
kų pilsudskininkų ir jų agen
tų pačioj Lietuvoj.

Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas.

1935 m. birželis.
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Mūsų kaimynai, didmiesčių 
draugai, vieni jau mini, kiti 
rengiasi paminėti Am. Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos 20 metų sukaktu ves-j ubi- 
lėjų šį mėnesį. Taipgi švęs ir 
minės dienraščio “Laisvės” 25 
m. sukaktuves.

Mes, šio miestelio draugai, 
turėtume irgi neatsilikti nuo 
minėjimo tų sukaktuvių. Neap
sakomos naudos yra padarę 
darbininkų klasei virš minėta 
organizacija, taipgi ir dienraš
tis “Laisvė”. Tai nepavaduoja
mas įrankis kovoje prieš kapi
talą ir apgynėjas skriaudžiamų
jų yra dienraštis “Laisvė”, 
taipgi ir ši apšvietos organiza
cija—ALDLD. Dėlto mūsų
ALDLD 219 kuopa turėtų tin
kamai paminėti ir surengti nors 
kokią pramogėlę. Manau, būtų 
geriausia, kada čia lankysis d. 
Mažeika su prakalbom. Tik turi 
būti 
mūs

smarkiai darbuotis sunkiosiose 
pramonėse del laimėjimo dar
bo masių kovos pusėn. Rezoliu
cija, nurodant distrikto užda
vinius ir problemas, 
vienbalsiai.

Konvencija išrinko 
komitetą iš 27 narių
ternatų. Pasibaigus konvenci
jai, delegatai sugrįžo ątgal pa
siryžę geriau ir energingiau, 
pilnai pravesti distrikto 
vencijos nutarimus.

Naujas Distrikto

priimta

distrikto 
ir 6 ai-

kon-

kas atkakliau kovoja! Tas užmuštasis, Joseph Stein 
Hitlerio ir Pilsudskio ’iš St. Louis, Mo., buvo atvežtas 

_• prieš. į bedarbių kempes Herrick 
Vokieti-' Center, kur yra keli Šimai be

darbių iš daugelio miestų suva- 
■ryti. Kempės tapo valdžios 
įsteigtos pereitą metą. Visokių

Teko kalbėtis su vienu tų 
kempių piliečiu. Jis pasakojo, 
kad darbo valandos neilgos, tik 
6 į dieną, bet valgis negeriau- 
sias, o jau apie mokestį nėra ką 
ir kalbėti, moka tik po vieną 
dolerį į savaitę. Drabužį-“over- 
ralls” ir čeverykus darbinius 
taipgi duodą.
-—Mes kelius sykius važiavome 
pro šalį tų kempių ir patys ma
tėme, kaip tie žmoneliai suvar
gę atrodo. O sykį pasitaikė va-

iti prie maisto. Visi atrodo ap- 
I driskę, purvini, nors buvo šven
tadienio vakaras.

Tai pono Rooševelto užlaiko
mi toj vergijos kempėj, belais
vėj, piliečiai, kurie sukrovė mi- 
lionus tokiems Morganams, 
Rockefelleriams, Fordams, Me- 
lonams, o dabar turi būti at
skirti nuo savo šeimynų ir, my
limųjų. Mat, čia vieni vyrai 
darbininkai suvaryti į tą farmą- 
kempę. Jie čia turi vergauti už
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San Francisco, Calif

Tofilius Latvčnas.

pat radio karuose. Bet 
Moo.ney jau buvo atvež-

Komisija.
(227-228)

CLEVELAND, OHIO
Liet. Prog. Draug. Sąryšis rengia

“L.” Pikniko Kom.
(227-228)

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 naujų narių atsiveskite.

(226-227)

CLEVELAND, OHIO
LDS 4 apskritys rengia paskutinj 

naktinį pikniką (Weenie Rosat) su- 
batoj, 28 d. rugsėjo, 5 vai. vakare, 
ant J. MiČiutos farmos ant Green 
Road. Kviečiam visus dalyvaut ir 
linksmai praleist vakarą.

Kviečia RUngčjai.
(227-228)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
MONTELLO, MASS.

Bendras frontas rengia svarbias 
prakalbas drg. J. Mažeikai, kuris ne
senai sugrįžo iš Lietuvių Pasaulinio 
Kongreso, Kaune. Prakalbos įvyks 
penktadienį, 27 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, Liet.. Tautiškam Name. Įžan-

' ga veltui. Kviečiam visus skaitlingai 
dalyvaut ir išgirst ką šis draugas 
turi mums svarbaus pasakyt apie 
Lietuvos darbininkus.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas visų darbi

ninkiškų organizacijų narių ir “L.” 
skaitytojų įvyks penktadienį, 27 d. 
rugsėjo, Darbininkų Centre, 735 
Fairmount Ave., 8 vai. vakare. Bus 
išduotas raportas iš “L.” pikniko ir 
bus daroma planai “L.” vajaus ir 
prisirengimas prie “Laisves” vaka
rienės. .

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 j 7-to Apsk. konfe
renciją, kuri atsibus 29 d. rugsėjo, 
Bostone.

Org. W. Dambrauskas.

svarbias prakalbas, ketverge, 26 d. 
rugsėjo, 8 vai. vakare, Liet. Svetai
nėje, 6835 Superior Ave. Prakalbos 
rengiamos del sekančių miesto valdi
ninkų rinkimo. Bus kalbėtojai iš ko
munistų, demokratų ir republikonų 
partijų. Svarbu visiems išgirst šie 
kalbėtojai, kad žinotumėte už kurią 
partiją balsuot.

Kviečia Rengėjai.
(227-228)

Įspūdingas Atsitikimas
Rugsėjo 6 d. laikraščiai pra

nešė, kad Tom Mooney bus 
atvežtas iš San Quentin kalėji
mo į San Francisco ant to pa
ties teismo, kur jis buvo 1916 
metais nuteistas.

Rugsėjo 17 d. aš pats su 
savo reikalais turėjau būti 
tam pačiam teisme, į kurį bu
vo Tom Mooney atvežtas. Tai 
buvo 9:30 vai. ryte. Atėjau 
pas teismabutį ir pamačiau ap
linkui apstatyta policijos — 
raitos, pėsčios ir ant dviračių, 
taip 
Tom 
tas.

Naujai išrinktas distrikto 
komitetas tuoj aus laikė susi
rinkimą ir išrinko distrikto or
ganizatorium draugą Pat Too
hey. Apie šį draugą reikia 
tiek pasakyti: Pat Toohey yra 
vienas iš pripažintų Amerikos 
darbininkų judėjimo vadų. Ji
sai įstojo Komunistų Partijon 
dar 1920, vos 16 metų amžiaus 
ir nuo to laiko veikliai dalyva
vo visuose partijos darbuose. 
~ ‘ - — i Ko
munistų Lygai, drg. Toohey | 
buvo vienas iš pirmutinių jos 
narių.

Jaunas, iškalbus ir 
drg.Toohey tuojaus 
vadu kietosios anglies 
rių. Laike 1922 metų 
jisai veikliai dalyvavo 
žavime mainierių 
sparno judėjimo, 
nos “Progressive 
mittee,” vedantis

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. kviečia visus 

skaitytojus ir simpatikus dalyvaut 
šiame svarbiam susirinkime, nedė- 
lioj, 29 d. rugsėjo, 2 vai. po pietų, 
Naja’s svetainėje, 302 S. Main St. 
Visi privalo dalyvaut, nes Čia bus 
svarstoma “L.” 25 metų sukaktuvių 
paminėjimas ir išdirbimas gerų pla
nų gavimui naujų skaitytojų mūs 
dienraščiui. Tad kviečiam visus ateit 
ir prisidėt su patarimais ir planais.

Kviečia ALDLD 17 Kp.
(227-228)

gerai išgarsinta, o pasek- Besiorganizuojant Jaunų 
bus.

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
geriau, nes “L.” vajus čia pat. 
Mūsų kapitonas nesnaudžia, ne- 
snauskim ir mes.

Negalima palikti nepaminė
jus, kad mūsų draugės moterys i 
irgi pasižadėjo suaukot puikių 
daiktų “Working Woman” ba-j 
zarui. O jų duotas žodis visuo-1 
met išpildomas. Viena jauna į 
draugė sako: “Aš nieko neturiu I 
daiktais, bet aš duosiu pini
gais.” Brooklytienės manė, 
tik jos vienos rūpinasi, bet pa
sirodo, kad ir dd. greatneckie- 
tės neatsiliks nuo jūsų, sesutes. 
Aukojusių vardus paskelbsiu ki
tą syk per Moterų Skyrių,

Darbininkė S.

drąsus,
tampa 

mainie- 
streiko 
organi-

kairiOJO bininkus dalyvaut. Pelnas bus ski- 
vadi- 
Com- 
prieš

ALDLD 6 kp. rengia piknią ir šo
kius, subatoj, 28 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Parke. Turėsim 

■ gerą orkestrą šokiams, skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiam visus dar-

kuris 
Miners 

kovą
biurokratinę 

mašiną. Paskui jis buvo iš
rinktas sekretorium “Save the 

į Union
I mainierių laikraštį “Coal Dig- 

piin-^er” šis kairysis ; ' 7 V1O1 ^1OV^ 
kad 1 927-1928 metais vedė kovą . jai ir visi simpatikai privalo daly- 

1 sz 1 • — • • I • 1 • 1 • XFQllfl h’ 4- O VI 11

A V kJ - x •
, . i John L. Lew įso kių v. .

' PnaL-in

riamas Daily Workerio naudai. 
Komisija. 
(227-228)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. šaukia specialį su

sirinkimą penktadienį, 27 d. rug
sėjo, 8 vai. vakare, Lietuvių Svetai-

judėjimo ir redagavo nėję, 29 Endicott St. šis susirinki
mas yra šaukiamas del apkalbėjimo 

.__ planų reikale “Laisvės” vajaus. Tad
judėjimas vjsį “Laisvės” ir “Vilnies” skaityto-

Rugsėjo 14 ir 15 dienomis 
čionai buvo laikoma Komunis- 

,tų Partijos Philadelphijos dis- 
jtrikto konvencija. Suvažiavo 
| 152 delegatai iš kovos fronto 
ir ištisas dvi dienas svarstė 
darbininkų klasės problemas. 
Atstovai buvo iš tokių sunkių
jų pramonių, kaip plieno, me
talo, mainų, geležinkelių, au
dimo ir tt.

Drg. A. W. Mills, distrikto 
organizatorius,išdavė platų ra- 

ypač mėsos, kiaušinių, taipgi portą, p a 1 iesdamas tokius 
ir sviesto. O jau apie kiaulie- klausimus, kaip bendras fron

tas, Darbo Partija, veikimas 
darbo unijose, kova prieš karą 
ir fašizmą. -Diskusuodami šitą 
raportą delegatai nurodė kon-

Ką Darysim Prieš 
Augštas Kainas?

už laimėjima streiko ir sulai- vauti ir duoti patarimų.
v L n

k ė rankas Lewis© destruktyvei 
vadovybei United Mine Work
ers of America unijoje. Du sy
kiu (1925 ir 1927) Lewisas 
buvo išmetęs drg. Toohey iš 
mainierių unijos, bet kožnu 
kartu buvo priverstas priimti 
atgal, nes to reikalavo skait
lingos mainierių masės. 1932- 
1933 metais Toohey buvo par
tijos distrikto organizatorium . 
Coloradoj ir organizavo buro
kų auginimo darbininkus. Tas 
privedė prie agrikultūros dar
bininkų streiko, kuriame da
lyvavo apie 20,000 darbinin
kų.

Negali būti abejonės, kad 
drg. Toohey labai tinkamas 
būti organizatorium ir vadu 
Trečio Distrikto, kuris apima 
tokias svarbias industrijas, 
kaip anglies, metalo, teksilės 
ir tt. Linkime jam geriausio 
pasisekimo. '

Rcp.

Lietuvos Žmonių Vargai

jose. Vienas draugas pranešė, 
kad miestelyje York susidarė 

Į Darbo Partija, kurią užgyrė 
! Centralinė Darbo Unija, So- 

, -- ų cialistų ir Komunistu Partijos,
visų kainų, kaip mėsos, taip ir nurodė pirmuosius žygius 

draugės, linkui Darbo Partijos kituosekitų produktų. Ką, 
šeimininkės, sakote? Ypač 
draugės katalikės sąjungietės 
apdiskusuokite savo ateinančia
me susirinkime, ką mes 
daryti. Nupiginimas 
svarbu ypatingai tiems, 
esame bedarbiai ir nėra
centas paimti. Tokiems žmo
nėms nei pamąstyti nėra gali
ma apie mėsos ar sviesto val
gymą. Per tai būtinai turime 
organizuotai reikalauti, kaip 
kituose miestuose yra daroma, 
kad numuštų kainas ant maisto 
produktų. Mūsų miestelio šei
mininkės neturėti) būti nuoša
liai tame klausime. Visų tautų 
moterys turime organizuotis ir 
reikalauti -pigesnių kainų.

Šeimininkė.

kelis centus į dieną, turi sunkiai 
dirbti ir ant saulės degti. Būtų 
gerai su tais valdžios vergais 
susipažinti artimiau.

žingeiduolė.

miestuose.
Delegatai, kurie veikia Am

erikos Darbo Federacijos uni
jose, raportavo apie padarytą 
didelį progresą kovoje prieš 
biurokratus, apie išrinkimą ko
vingų vadų lokaluose, apie pa- 
smarkėjusį veikimą eilinių na
rių.

Drg. Roy Hudson, delegatas 
į Komunistų Internacionalo 
Septintą Pasaulinį Kongresą, 
šioj konvencijoj atstovavo Ko
munistų Partijos Centralinį 
^Komitetą. Jisai raportavo apie 
Septintą Kongresą. Nurodė, 
kad šiandien svarbiausia kova 
yra kova prieš karą ir fašiz
mą. Delegatai entuziastiškai 
sveikino Septinto Kongreso ra
portą.

Diskusijose, kurios tęsėsi dvi 
dienas, dalyvavo virš 50- dele
gatų. Konvencija labai kritiš
kai- išlukšteno partijos veiki
mą, praeityje ir nutarė ateityje

turi parduoti. Rugių

Gavau laišką nuo savo bro
lio iš Lietuvos. Aprašo, kaip 
sunku gyventi turint žemės 
kavalką, 19 hektarų, atskirai 
kolonijoje. Sako, viskas bran
gu, kas reikia pirkti iš krau
tuvių mieste bei miestelyje, o 
parduot viskas pigu, ką ūki
ninkas
pūdas, 40 svarų, vienas litas; 
kviečių pūdas vienas litas sų 
centais. Taip pat pigūs ir kiti 
javai. Už 25 kiaušinius litas, 
sviesto kilogramas (pustrečio 
svaro) litas ir 60 centų. Gyvu
liai irgi labai pigūs. Pardavė 
vieną meitėlį arba kiaulę, 
jauną ir pirmos kainos, sve
riantį 6 pudus, 240 svarų, ga
vo 45 litus ir 50 centų. O dar 
du turįs ant pardavimo.

Brolis su pačia dirba žemę 
ir samdo piemenuką, kuriam 
algos mokąs 75 litus. Už žemę 
valdžiai, seniau rašė, mokėda
vo 370 litų į metus. Dabar gal 
tiek pat, ar daugiau moka, 
šiame laiške nepasako. Tai, 
girdi, broli, turi viską parduo
ti paki surenki tuos litus. Bet, 
sako toliau, kas neturi žemės, 
tam vargšui yra keliom eilėm 
sunkiau gyventi.

A. Čekanauskas.

M

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

plat%25c5%25b3.se


ę ^Trečiadienis, Rugs. 25, 1935
Į ...................— ■ ...... ,1 .ąy.................................................IJ-..HI .. ....................... ......

Klaus Neukrantz

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

(Tąsa)
Apačioj ten dar buvo sveikatos ap- 

draudos korta: “Ponia Morta Fischer... 
našlė; gimė, liepos 4 d., 1894, užsiėmimas 
—siuvėja.” Nusigandusiai jis pažvelgė į 
lovą. Ši moteris su raukšlėtu pasenusiu 
veidu, tebuvo tik trisdešimts penkių me- 

f tų. Jis paėmė verkiantį vaiką su savim 
1 policijos stotin. Sekantį rytą vaikas ta

po paimtas į miesto vaikų prieglaudą.
Praleistas pusvalandis tame kambary

je padarė P. C. Wullnerj labai atsargiu 
ir kitaip manančiu. Kokis galėjo būti 
gyvenimas, kuris siuvėją Mortą Fischer 
suardė ir nuvarė į kapus, ir dar tik 'tesu
laukus 35 metus amžiaus!

Aplikacija šiaurinio distrikto inspek
toriui su prašymu perkelti į kitą apielin- 
kę, kurią išpildė policistas Wullneris, tą 
pačią dieną tapo atmesta.

—Kaipo senam policistui, ar tau ne- 
sarmata bėgti nuo priešų tokiame kritiš
kame momente? Paimk pavyzdį iš savo 

t jaunų draugų! Ar buvai karo lauke?
* —Taip, pone.

—Na, tai... tu nebijai tų raudonų 
chuliganų, e, Wullner?

—Ne, pone.
—Jei nebūčiau aplaikęs gerą raportą 

nuo tavo" viršylos, būčiau beveik manęs, 
kad tu simpatizuoji tai nedisciplinuotai 
gaujai!... Koks tavo numeris?

—2304, pone.
Distrikto komandierius tatai užsirašė 

' savo knygelėm
—Neprivalo būti sentimentalizmo tre

čiadienį, supranti Wullner. Nenoriu gir
dėti kokių nors skundų apie tave!... 
Viskas!

Policistas Wullneris tylėjo valandžiu
kę tuščiame kambaryje. Jis tapo užgau
tas. Be abejonės, jis buvo senas tarnau- 
tojas. Nuo to nepakenčiamo prūsų ka- 

* t'ininko paniekinančios pašaipos, kas to
kio automatiškai persivertė jo smegeny
se. Sudaužti kulnimis, ištiesti pirštus, 
smakrą augštyn, krūtinę išpūsti: Taip, 

? pone... Ne, pone... Viskas... prikąsk 
liežuvį... laukan! Piktai sukando dan
tis. Tai jie įkalė tą supratimą “Bėgi- 

‘į mas nuo priešo,” pulkininkas tą jam sa
kė. Tai ve kas... priešai? Siuvėja Mor
ta Fischer taipgi buvo priešas?

Staiga koridoriaus durys atsidarė ir 
komandos adjutantas įėjo. Wullneris 
krūptelėjo, nevykusiai atidavė pagarbą 
ir išėjo.

Pulkininkas karščiavosi. Toji audra 
net nustebino adjutantą.

—Tai jau ketvirtas šiandieną mano 
.< apielinkėj, — kriokė'pulkininkas, — no

ri pabėgti. Ar tie vyrai staiga sukvai- 
. liojo, ar kas pasidarė? Ir visi geriausi 

mano vyrai, senesnieji, kurie tarnavo čia 
per eilę metų.

—Atleiskite, pone, — leitenantas įsiki
šo su atsakymu,—atrodo, kad senesnie
ji tarnautojai nekaip susitaiko su atsar
giniais būriais. Mes aplaikčme raportus 

£ iš kelių vietų, kad...
Pulkininkas vėl išnaujo užsidegė:
—Natūraliai, mes privalome gauti lei

dimą iš tų ponaičių šaudymui tos rau
donos gaujos žydų... Ne, mano bran
gus Boddin, vyrai tapo sugadyti per juo
duosius sargus, jie perilgai čia jau ran
dasi. Perdaug jiems gerai čia buvo per 
tiek metų... tai viskas!

< —Žinoma, pone,—adjutantas pasisku-
J bino su atsakymu,—visa toji kvaila kal

ba “Liaudies Policija” išlepina tuos vy
rus.

» Pulkininkas išsiėmė cigaretą iš sidabri
nės dėžutės ant deskos. Su trumpu šty- 

! vu pasilenkimu, adjutantas pasiskubino 
su degtuku savo viršylai.

•—Ačiū, Boddinai. — Pulkininkas biskį 
nusiramino.

—Žinote, aš manau, tie prakeikti laik
raščiai viso to kaltininkai. Jei skaitysi 

į ką visa spauda rašo, vienu balsu, prade
dant su Deutsche Tageszeitung ir bai- 
giant Vorwarts’u apie... Dieve gelbėk... 
revoliucinius komunistų prisirengimus... 
fantastiška paikystė, ką? Ullsteįno ir 
Mosses žydų spauda tam vadovauja. Mū
sų vyrai.tą viską skaito, ir natūraliai jie 
gauna kinkų drebėjimą... Na, tai nie- 

" kis! Kiekvienas greičiau šaudo apsigin

damas. Net geri lenktynių arkliai kaip 
kada tampa apsvaiginami.

—Pone, neužmirškite mūsų Rytų Prū
sus, šie kaimo vyrukai tikrai dar nėra 
“suproletarizuoti.”

—Taip,... aš tikiu mes galime pasi
remti ant jų,—atsake pulkininkas,—ma
žasis von Malzahn pilnas entuziazmo su 
savo smarkiais vyrukais! Dabar, Boddi
nai, prie darbo. Daug ko yra daryti. 
Paduok man laiškus iš parašų rinkinio.

Adjutantas priėjęs prie pulkininko iš 
kairės pusės padavinėjo laišką po laiš
kui. * * *

Policijos stotyje 95-toje susidarė susi
kimšimas. Visi negalėjo sutilpti. Kur 
normaliai būdavo vienu kartu apie 15 vy
rų, dabar 150 turėjo susirasti vietos. Iki 
šiol tebuvo 6 detektyvai paskirti tai sto
čiai, priskaitant vieną politinės policijos. 
Gi dabar daugelį paprastų informatorių 
reikėjo sutalpinti: “progų jieškantieji 
valkatos,” kaip kad darbininkai juos va
dino, didžiuma jų profesiniai kriminalis
tai, prostitučių užlaikytojai ir tt., kurie 
net netiko' nei tokiam “užsiėmimui.” Iš
davę net savo atsiekimus, dabar jie j ieš
kojo sau globos pas policiją.

Wullneris iš pasikalbėjimo su jaunais 
rekrutais persitikrino, kad daugiau da
roma prisirengimo ir grupuojama dau
giau spėkų, negu kad čia randasi sustab
dymui demonstracijos. Tie vyrukai nie
ko kito nekalbėjo kaip tik apie skirtin
gas metodas gatvinių mūšių, urminių pa
trulių pareigas, blaškymą nuo šalygatvių. 
Ėjo karšti debatai apie tai, kaip paran
kiau yra ant laiptų, ar rankinės grana
tos ar šautuvas. Buvo pastebima, kad 
jie jau yra muštruojami ištisus mėnesius 
civilės kariaunos amato.

Didžiuma jų nėra skaitę laikraščių iki 
atvyko Berlynan. Jie visai buvo politi
niai apatetiški; arba nežinojo politikos 
prasmės. Žodis “darbininkas” jiems bu
vo lygus “priešui.” Vienas iš jų tvirtino, 
kad Gegužės apvaikščiojimai tapo suma
nyti komunistų po 1918 metų revoliuci
jos. Wullneris negirdėjo, kad bent ku
ris užginčytų šį nonsensą.

Norėjosi jam kalbėti apie kitus daly
kus su tais draugais, bet bijojo. Pulki
ninko žiaurus balsas dar vis skambėjo jo 
ausyse.

Tarpe tų jaunų policistų radosi laiki
nas saržentas apie 22 metų, kuris atkrei
pė Wullnerio domę už kitus ypatingai to
dėl, kad jis tankiai prieidinėjo prie lan
go ir žiūrėjo apačion į tiltą.

—Tai čia yra Wiesenstrasse, ar ne, 
drauge? — užklausė šalę stovinčio Wull
nerio.

—Taip... ką matai už tilto... ten prie 
Panke, tai yra vardas upeliuko, ten Kos- 
linerstrasse kvartalai. Tikras skurdas, 
—pridūrė po trumpos pauzos.

Saržento pagelbininkas irgi betiksliai 
žiūrėjo pro langą į vieną vietą. Tik stai
ga apsisuko aplinkui. Jo veide pasirodė 
stebėtina išraiška.

—Žinote... tai mano pirmas kartas 
Berlyne,—ištarė jaudinančiu ir virpan
čiu žemu balsu. — Tai didelė garbė 
mums, Rytų prūsams, būti pašauktiems 
čia' tokioje pavojingoje valandoje...

Nutraukęs kalbą, pažvelgė į savo di
deles kaimietiškas rankas ir vėl tęsė, lyg 
kad sad kalbėdamas:

—Tai yra keistas staigus jausmas bū
ti savininku šios.. .spėkos, ar ne taip? 
Prie kitokių apystovų miesto žmonės vi
suomet iš mūs juokiasi, ypač Berlyno... 
bet tikiu, jie nesijuoks, kuomet mes pra
dėsime juos guldyti! Insterburge sugebė
jau pataikyti į kiaušinį ant bonkos tris 
kartus paeiliui su karišku brauningu 150 
pėdų atstume. Netrivoju, laukiu tos 
dienos poryt!

—Bet kas tau sakė, kad bus šaudyma- 
sis seredoje? — Nustebusiai užklausė 
Wullneris.

Prūsas pažvelgė į klausėją su nuosta
ba:

—Ha, ha, — pasileido juokais, — esi 
keistas. ’ Komunistai yra apsiginklavę 
stipriai neveltui, jie nebandys daryti re
voliucijos su popieriniais šautuvais!

(Daugiau bus)

Newark, N. J.

SUGRĮŽTI Į NORMALUMĄ

sija prašo visų tautų pritarė-

Newark, N. J
Iš Sietyno Choro Veikimo

iš-

ĮVAIRUMAI

Binghamton, N. Y

kraštas

jiems paskui nėra jokios ■ tomis 6 mylios už periajos,
audros pavojingos.
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kurios pelnas skiriamas “Dai- j|£

su 
savo jaunimu skaisčiai šviečia.

X-Jaunuolis.
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domės, 
ant

tumo.
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Gibraltaro Perlaja
Gibraltaro perlaja arba, 

kaip daugelis Anglijoje va-

te prakilnų darbą. Vakarienė 
bus Lietuvių svetainėj. Įžanga, 
rodosi, 75 centai.
ALDLD 20 Kp. ir Aušros Cho

ro 20 Metų Jubilėjus

Šios dvi organizacijos ren
gia bendrai didelį koncertą 
paminėjimui jųjų 20 metų, gy
vavimo.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 1W 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaraia.

Paremkime “Daily Workerj”
Pastaruoju laiku eina vajus 

už sukėlimą Daily Workeriui 
$60,000.00. Komunistų Partija 
paskyrė binghamtoniečiam 
kvotą $100. Vieniems 1 Bing-1 (82 pėdas) į sekundą grei- ! 
hamtono komunistams, be ma
sinių organizacijų paramos,

Svarbus Susirinkimas Visų 
Darbininkiško Judėjimo 

Rėmėjų

ALDLD 5-ta kp. šaukia svar
bų visos Newarko apielinkės 
darbininkiško judėjimo rėmė
jų susirinkimą, apkalbėjimui 
“Laisvės” jubilėjaus ir vajaus 
ręikalų. 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, newarkieciai, 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.

Puslapis Penktas

William Kean sako prakalbą Britanijos Darbo Unijų 
Kongrese, Margate mieste, Anglijoj* William Kean ir 
kiti kalbėtojai pasmerkė Mussolinio imperialistinius žy
gius Afrikoj. Kongresas priėmė rezoliuciją prieš karą.

jūs ' Jog Pr,fzast,s’ k»<M
dirbimo arba nedam ™P° Perslval^”V°. Persi- 

. “rūgšties produktu’^. J!, ’■ ?ra au.slku°P™as 
X pas ius būna JUSų kraujyje. Kitais žodžiais, 

sarga. zernyn nupuolusi šarminė-alkalinė at- 

mintojaJUpienTStik??a%pien^t“yra šar‘
da inrnc cnrrJlu. • klas šarmiškas veikimas pade- 
nFeko kas Sa,,1 n°rma1' stoVk Ir> žinoma’ ^ra 

’ g au ramintų ir stiprintų kaip pienas.
Veltui Knygelė—«<Milk-thc Alkalircr”

Rašykite The Bureau of Milk Publicity. Albany.
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rų meno srityje.
Sietyno Choras jau senai 

rengėsi vienas savo spėkomis 
duoti gražią muzikališką pro
gramą savo parengime.

Dabar, matyt, kad duos 
daug daugiau, negu buvo ža
dėta ir suprasta apie jo spė
kas. Savo tarpe turi gerai pra
silavinusių draugių, • sudaran
čių duetus, kvartetus ir solis- 

į čių švelniais, augštais balse
liais. Iš draugų taipgi yra stip
rių balsų, tik gaila, kad d. S. 
Mikionis del 'nesveikatos ne
galės pilnai savo gabumus pa- 

I naudoti, bet pasistengk, drau- 
i ge. Tikimės, kad galėsi padai
nuot su savo kaimynu.

Sietyno Choro juokų vaka
ras įvyks 26 d. spalio. Visi 
skleiskite tą naujieną plačioje

Rugsėjo 11 dieną laikytam 
i choro mėnesiniam susirinkime 
iš pirmininkės raporto pasiro
dė, kad Sietynas vasarinį se
zoną užbaigė nelabai garbin- 

|gai, nedalyvaudamas didžiau
siame piknike “Laisvės” nau
dai, rengtam per Phil, drau
gus. Vienas išvažiavimas į pa
jūrį per neatsargumą, choro 
buvo nepasekmingas. Ateityje 

į tokius darbus užimant turėtu- 
| me kreipti daugiau

p ra dėjus d a rb ą n e p ai i k ti 
vieno nario ranku, c.

Kiek laiko atgal buvo 
rinkta Ona Stelmokaitė ir A. 
KairukŠtis į komisiją surinkti (apielinkėje, rengkitės ateiti ir 
tinkamą medžiagą del juokų [ pamatyti, kaip Sietynas 
vakaro. A. K. raportavo, kad 
medžiagos turi surinkę del 2 
valandų programos.

L. žukauskiutė, atstovė į 
priešfašistinę ir prieškarinę 
lygą, raportavo, kad yra ren-1 
giamasi prie didelių darbų 
ant žieminio sezono ir priminė, 
kad Choras dar nėra užsimo
kėjęs įstojimo duoklę. Nutar
ta užsimokėti.

Giliau pavarčius choro už
rašus pasirodė, kad choras 
daug skolingas į ALPMS Cen
trą. Be didelių ’išvadų nutar
ta pasiųsti Centrui penkis do
lerius metinių duoklių ir $1.50 
už daina.

Vasaros laiku buvo išsivys
tęs paprotys pas choriečius vė
lai susirinkti į pamokas. Tai 

; buvo nepakenčiamas dalykas. 
Tad nusitarta tą ištižimo pa
protį išgyvendinti iš savo tar
po ir pamokas pradėti aštuo
niese, nesuspėjančių nelau
kiant.

Ant rytojaus po susirinkimo 
įvyko choro pamokos, kaip 8 
vai. Susirinko gražus būrelis 
narių ir norėjosi vykdyti su- : 
sirinkimo nutarimą, pamokas 1 
pradėti paskirtu laiku. Bet d. 
B. šalinaitė, mūsų mokytoja 
su pirmiau* minėta koąiisija, ką 
tai tarėsi apie »rengiamą juo
kų vakarą. Viską susitvarkius, 
atsisėdo prie piano, jaunuolius 
pašaukus prie tvarkos, paskel
bė minėto juokų vakaro pro
gramos turinį ir išdalino vei
kiančioms ypatoms roles, čia d. 
B. šalinaitei tenka didžiausias 
pagyrimas už tokį gabų su
tvarkymą komisijos surinktos 
medžiagos ir už pritaikymą 
prie juokingų ir linksmų choro 
dainelių, taip pat už jos ne- i 
nuilstantį darbavimąsi proleta- i

ly Workeriui.” Rengimo komi-'tuo darosi šaltesni, oras 
sija prašo visų tautų pritarė-• Tau ant A nnn snis °1??’ 
jus dalyvauti šioje vakarienė- lometru)je. Savo atsilankymu paremsi- ras sto^ an^ero6” 2 

kilometrų augščio šaltis pa
siekia iki 50 laipsniu žemiau 
zero.

Stratosferos tyrimas eina 
pagelba naujos rūšies lėk
tuvų, specialių baliūnų ir 
tam tikrų radio baliūnų. 
Radio baliūnus į orą leidžia 
be žmonių, tik su tam tik
rais prietaisais, kurie pada
ro atžymėjimus arba spe
cialiai indai patys užsidarę 
augštumoje ir parneša ant 
žemės orą tyrimui.

šio koncerto programos iš
pildymui manome gauti Mai- 
nierių Kvartetą iš Shenandoah, 
Pa. Vietiniai draugai taipgi vi
su smarkumu rengiasi prie mi
nėtos iškilmės.

Drg. Marė Žvirblienė Serga

Rugsėjo 17 d. drg. M. žvirb
lienei padaryta sunki operaci-1 ..
ja. Kiek teko sužinoti iš gydy-!^1"^ .. bejrt-vnill Jūrų Vai'- 

‘įtojų ir slaugių pasakojimų, tai ^a1’ ls yra vandens 
pavojaus nėra. Ji dabar ran- vartai iš Europos per 
dasi Johnson City ligoninėje. Suezo kanalą į Tolimus Ry- 
Linkiu drg. M. žvirblienei 
greitai pasveikti. ‘

Komunistė.

tus.
Gibraltaras atidalina Eu

ropą nuo Afrikos. Perlajos 
ilgis yra apie 60 mylių, plo
tis 8 mylios, gylis apie 3,000 
pėdų. Gibraltarą Anglija 
pasigriebė 1704 metais nuo 
Ispanijos. Nuo to laiko 
Anglija jį valdo ir labai yra 
apdrūtinus, išbūdavo jus uo- 

i lose dideles tvirtumas ir pri- 
* stačius galingų kanuolių.

Gibraltaro miestas turi 
. apie 20,000 gyventojų, 
j bet užtat ten yra geriausios 
karo laivams prieplaukos,

Galinga Oro Srioves Dūda
Prie didžiųjų orlaivių ty

rimo laboratorijų yra pri- 
taisytos taip vadinamos 
eirodinamiškos triūbos. Per 
tas triūbas su didele jėga 
varomas oras. Maskvoje !- 
CAGI orlaivių modelių ty- ’ T 
nmo laboratorijoj per tokią kuriog a, jį laį,us nu0 
tnubą oras bėga 25 metrus lsubmarA ų faPJereito karo 

metu Gibraltaras tame pa
saulio kampe tarnavo prie-

būtų per sunku sukelti minėta orlaiviu modelius ir Palin- ? , suma Tad varde Lietuviu U mocleUUS 11 gann ir Amerikos karo laivams, sumą, laa vaide Rietuvių ga Oro sriove JUOS perpučia.. kifuc
Frakcijos prašau šių organiza- t • . •• Kadangi kitas klasta.
Ciju: ALDLD 20 kp. LDS 6 J:elgL’ ...: : (Afrika) yra tik 8 arba viecijų: ALDLD 20 kp.,___ _
k p. ir Aušros Choro, kad vi
sos trys paaukotų iš savo iždų 
nors po $3 tam svarbiam tiks
lui. Del $3 organizacijų iždai 
nenukentės, o parama bus di
delė.

Berods, minėtų organizacijų 
ižduose yra gerokai pinigų, tai 
trys doleriai paaukoti del 
“Daily Workerio” ne tik kad 
reikėtų, bet turėtų būti ir pa
reiga remti finansiniai darbi
ninkų klasės reikalų gynėją. 
Tad, draugai, sekančiuose or
ganizacijų susirinkimuose pa-> 
kelkite šį klausimą ir prisidė- 1 
kite nors su maža auka.

“Soviets on Parade”

Tuo vardu bus rodomi sovie- Į 
tų paveikslai. Rengia Friends 
of the Soviet Union. Įvyks 18 
d. spalio, Lietuvių svetainėje. I 
Pradžia 8:00 vai. vakare. Į- 
žanga 25 centai. Dalyvaukite 
visi.
Komunistų Partijos Vakarienė

šeštadienį, 19 d. spalių, 
Kom. Partija rengia vakarienę,

Troposfera ir Stratosfera
Atmosferą, arba virš že

mės oro erdvės iki 11 kilo
metrų (apie 7 mylios) aug- 
ščio yra vadinama —tropos
fera. Nuo 11 iki 75 kilomet
rų augščio vadinasi — stra
tosfera.

Kuo augščiau iškylama,

tai visas laikas Anglija rū
pinosi, kad jis nepatektų ki
tai kokiai galingai valstybei, 
nes iš ten lengvai galima 
bombarduoti Gibraltarą. To
dėl Afrikos pusėje Tangier 
yra neva neutrališkas, kurį 
valdo Anglijos, Francijos, 
Ispanijos ir Italijos paskir
tos komisijos.

š—kas.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

■ I
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vakaro, LAPK salėj, 80 Unior 
Avė.

Ch. Načiunskas.

Jaunimui ir Tėvams
LORIMER RESTAURANT

WPA Tarnauja Bosams Algų 
Kapojimo Įrankiu

Architektų, inžinierių 
technikų unija griežtai užpro
testavo prieš WPA siuntimą 
tų amatų darbininkų - dirbti 
privatiškoms firmoms net dar 
už mažesnę, negu yra WPA 
alga. Gi pastaroji toli nepri
lygsta to amato unijinėms al
goms. Tokiu algų' kapojimo 
mechaniku pasirodė Namų 
Komisionierius Langdon W. 
Post. > ♦

Marcel Scherer ir Theodore 
Voyvodick, tų amatų unijų 
viršininkai pareiškė, kad jų 
organizacijos reikalaus iš 
Johnsono sustabdyti tokį už- 
imdinėjimą privatiškų darbų 
pigiai apmokamais bedarbiais 
per WPA tarpininkystę.

Ką Norite Išrinkti?

kiek-

samoningi darbi- 
išrinkti kovingus 

vadus. Bet gerų 
reikia prisi-

Artinantis rinkimams 
vienas pilietis ir nepilietis ša
lies gyventojas turi savo pa
geidavimus, ką jis nori išrinkti 
valdžion, nes nuo to daug pri
klausys jo darbas, duona ir 
gyvybė.

Klasiniai 
ninkai nori 
darbininkų
noru neužtenka, 
dėti kas kuo išgali: kas darbu, 
kas centu, o kas abiem.

Šį penktadienį williamsbur- 
giečiai prieisim tą punktą, kad 
laikas ką nors daryti ir dary
sim. Darbas ši karta lengvas, 
malonus. ALDLD 1 kuopa už
sisakė stalus K. P. 6-tos Sek
cijos bankiete, kad nariai ir 
kiti draugai galėtų vdkkriė- 
niauti sykiu ir smagiai laiką 
praleisti. Visi prašomi tuojau 
įsigyti tikietus pas kuopos ko
misiją, Depsienę ir Sasną, kad 
kuopa žinotų, kiek vietų už
sakyti. Bankieto pelnas eis 
rinkimų reikalams. Tikietas 
40c. Įvyks 27 šio mėnesio, va
kare, Royal Palace, 16 Man
hattan Ave.

Kuopietė.

Radio Streikas Tebesitęsia
Radio operatorių streikas 

yra palietęs apie šimtą laivų, 
ant kurių samdoma 200 ope
ratorių. Streikas tapo paskelb
tas 12 d. šio mėnesio,reikalau
jant pripažinimo unijos ir pa
sirašytų sutarčių, užtikrinan
čių unijines algas. Streikieriai 
tebesilaiko vieningai ir ko
vingai.

“Daily Worker” Vajus
Vajuje už sukėlimą' “Daily 

Workeriui” $30,000 šiame dis- 
trikte geriausia veikia ILGW 
Unijos eilinių narių grupės. 
Moterų Tarybos yra sekamos, 
žydų Darbininkų Kliubai uži
ma trečią vietą.

Kažin kaip einasi mūsų. AL- 
DLD 2-ram Apskričiui, kuris 
yra iššauktas į lenktynes per 
1-mą, chicagietį apskritį ir pa
sižadėjęs neužsileisti, bet 
miau sukelti $100? Jau 
kas būtų girdėti bept kiek 
Šėkų. . \ , v ; ;

“Dabar Laikas”

pir- 
lai-
pa-

nu-Išėjo iš spaudos antras 
meris oficialio Kom. Partijos 
Rinkimų Kampanijos Komite
to New Yorko valstijoj orga
no “Now’s the Time” (dabar 
laikas), kuris jau platinamas.

Leidinys iškelia labai įdo-

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykj Atsilankę 
Persitikrinsit

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

Nacionalis Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Jaunimo 
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.

Tėvai prašomi atkreipti į tai 
savo jaunimo atydą, kadangi 
ne visi jaunuoliai skaito lietu
viškąją “Laisvę”, o jaunimo 
skyrius tik tą dieną išeis.

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

Gi moterų 
organizacijos ruošia būdukę 
“Working Woman” vardu ir 
naudai. Brooklynietės ir great- 
neckietės pasižadėjo gausiai 
ją paremti. Dabar belieka tik 
išpildyti pažadus.

Aštuntam assembly rinkimų 
distrikte Komunistų Partijos 
kandidatas, Carl Brodsky, iš
šaukė į viešus debatus Tama- 
nny kandidatą, Joseph 
merman, ir republikonų 
didatą, Samuel Feingold, 
pasakytų darbininkams 
programą.

Įtre, 154 Second Ave., N. Y. Palace svetainėj. 
Bus lavinama politikos, darbo 
unijų problemų ir anglų kal
bos.

Dar vis yra progų lankyti 
kai kuriuos kursus centralinėj 
Darbininkų mokykloj, 35 East 
12th St., New Yorke. Mokslas 
jau prasidėjo, tad norintieji 
neatsilikti privalo tuojau stoti.
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Notary Public Tel STagg 2-5043

Apie Jaunuolius
Šiuo tarpu New Jersey val

stijoj jaunuoliai ir jaunuolės, 
kurie yra Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo nariais, gal 
būt smarkiau veikia, negu 
New Yorko arba geriau sa
kant Brooklyno lietuviškas 
jaunimas, ypatingai kas liečia 
LDS reikalus.

Newarke Lietuvių Darbinin
kų Susivienijim,o jaunuolių ap
skritys pereitą sekmadienį tu
rėjo savo metinę konferenciją. 
Pati konferencijos atmosfera 
buvo gana jauki. Taip puikiai, 

i iš
mokę savo susirinkimus vesti. 
Dalykus svarsto šaltai ir rim
tai. Reik pripažinti, kad jau
nuoliai yra pralenkę suaugu
sius, kas liečia tvarkumą 
formališkumą susirinkimų 
dime. Tiesa, kas liečia patį 
vąjį darbą ir veikimą, tai 
dar kitas klausimas.

Jaunuoliai savo konferenci
joj nusitarė keletą gerų daly
kų, būtent: pasidarė planą 
laike sekančio LDS vajaus 
gauti 75 naujus narius į LDS. 
Nutarė ruošti didelį parengi
mą, susidedant su suaugusių 
LDS 3-čiu Apskričiu arba at
skirai. Nusitarė žieminio sezo
no laiku įsteigti jaunuolių, va
karinę mokyklėlę Newarke, ir 
dar keletą smulkesnių tarimų 
yra pasibrėžę įvykdyt gyveni
mam

Taipgi išsirinko naują val
dybą iš septynių, jaunuolių.

Kažin kokiu išrokavimu jie 
pasidarė du apskričiu: vieną 
New Jersey ir kitą New Yor
ko valstijoj. Suaugusių LDS 
3-čio Apskr. laikytoj konfe
rencijoj dalyviai didžiumoj 
buvo tos nuomonės, kad toks 
persiskyrimas nėra naudingas.

Vienok linkėtina jaunuo
liams veikti ir auginti savo 
kuopas narių skaičiumi ir pil
nai įvykdyti gyveniman perei
tos konferencijos tarimus.

P. Baranauskas.

imių dalykų. Vienas jo straips-1taiP sutartinai jaunuoliai 
yv) A Ir n rintr/A n n ni v»i i n ri 'r

nių sumuša į dulkes LaGuardi- 
jos pagyrą išleidimu $23,000,- 
000 statybai naujų mokyklų, 
kadangi palyginus su skaičiu
mi mokyklų, kurios tėra gais
ro slastai vaikučiams, tie nau
ji projektai nepamainys tų 
gaisro slastų. Perpildymas pa
sirodė baisi blogybė iš pirmos 
dienos mokslo. Bet aršiausia 
tas, kad 115 dabar naudojamų 
miesto mokyklų yra gaisro 
sląstai, daugiausia mediniai, 
arba iš lauko mūriniai su me
diniais laiptais ir grindimis.

Pereitą metą buvo du gais
ru. Nei vienas iš jų nebuvo pa
vojingas, bet galėjo būti. Ta- 
čiaus ir be* gaisro vaikučių 
sveikata pastatyta pavojun. 
Daugiau negu trečdalis klašių 
pradinėse mokyklose turi net 
po .40 iki 50 vaikų vienoj kla-

' Taigi, LaGuardijos gyrima
sis statyba 23 mokyklų, iš ku
rių'dar nei viena neužbaigta, 
nepanaikina tų virš minėtų 
blogų sąlygų. Net patsai pa
skyrimas $24,649,000 statybai 
mokyklų nuo sausio 1, 1934, 
yra tik mažytė suma palygi
nus su $360,000,000, kuriuos 
jis išmokėjo bankieriams nuo
šimčiais ir už patarnavimą tuo 
pačiu laikotarpiu.

Skaitęs.

Atidarys Mokyklą Eastsidėj
Komunistų Partijos moky

klos auga visomis pusėmis ir 
dauginasi. Šį sezoną atidaro
mas dar vienas skyrius žemo- 

| joj eastsidėj, Darbininkų Cen-

Trumpos Žinutės

Ha
lt an- 
kad 

savo

Wycombe Meyer šapos, 422 
E. 53rd St., rakandų apmušė
jai streikuoja jau penkta sa
vaitė. Jie masiniai pikietuoja 
ir pastangos operuoti šapą 
streiklaužiais bosam nevyks
ta. Reikalauja pripažinimo 

! unijos, 44 vai. savaitės ir pa
kėlimo algų.

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

bei 
ve- 
gy~ 
čia

Atviras teroras vedamas 
prieš eilinius narius Building 
Service Employees Int. Unijos 
32-B Lokale. šeštadienį eili
niai nariai turėjo susirinkimą 
229 W. 48th St. Į susirinkimo 
vietą sugarmėjo visi unijos 
viršininkai ir apmokami or^a-

Moterų Žiniai
Moterų Komiteto šaukiamas 

susirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, 26 d. šio mėnesio, 8 v. 
vakaro, 419 Lorimer St., Broo
klyn. N. Y.

REIKALAVIMAI
REIPALINGAS janitorius prižiūrė
jimui 4 šeimyn nųamo. Del išlygų 
susitaikysime. Zarnauskas, 488 Gates 
Ave., Brooklyn, N. Y. Galite priva- 

nizatoriai, šaukdami, būk eili-^žlU0ti Lorimer St., arba Tompkins 
karais.nių narių susirinkimas nelega- 

lis ir reikalaudami išsiskirsty
ti. Tęsimas susirinkimo buvo 
neįmanomas, kadangi eiliniai 
nariai nelinkę kumščiais ko
voti prieš viršininkus. Tačiau 
jie susirinko į netolimais esan
čią kitą svetainę ir 
reikalus.

• (227-229)

užbaigė

Pirklys Morris 
1787 Madison Avė., 
šautas savo biznio vietoje už
puolus dviem jauniem veikė- 
zam, 16 ir 17 metų, apiplėši
mo'tikslais. Jo 70 metų tėvas, 
kuris pirmas buvo patekęs į 
kovą su plėšikais, išliko gyvas 
ir sveikas.

Emmert, 
tapo nu-

MŪSŲ SUSIRINKIMAI
IR PARENGIMAI

So. 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.
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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 nedėldieniais.

1294 Gates Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(226-228)

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ 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.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sous, 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
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
t

Įvykiams

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Dovanos

Laivakrovių unijos (International Longshoremen’s As
sociation) nariai balsuoja rinkimuose savo vietinių 
viršininkų. •

JLiarY •t

Trys ginkluoti plėšikai suri
šo prižiūrėtoją skalbyklos 311 
E. 94th St., ir pasiėmę iš ka
sos apie $350 iš dviejų plieni
nių šėpų, prasišalino.

Net ir Rooseveltvillėj nesau
gu šioj plėšimų ir supuvimo 
sistemoj. John Merdnik, • be
darbis maliorius, rastas už
muštas savo iš dėžių, sukaltoj 
budujcėj, Emmers Į^ane. Ma
noma, gal būsiąs žuvęs už tą 
“palocių” įvykusioj kovoj.

Išbuvęs 2,5 metus tarnyboj 
policistas Bonaventūra, 626 E. 
239th St., susektas pasilaikius 
$41.50 surinktų už leidimus 
pinigų ir už tą netekęs tarny
bos. Pasirodo, su tiek mažai 
pinigų niekam neišsiaiškinsi 
savo “nekaltybės.”

Grindų dėjikų darbininkų 
unija džiaugiasi augimu uni
jos po to, kaip pravedė gene- 
ralį streiką ir apie 90-tyje 
nuošimčių tų streikų laimėjo 
streikierių reikalavimus. Iško
vota pripažinimas unijos, po 
$1 į valandą ir lygus padalini
mas darbo.

Trimito Choras atsikreipia į 
visus southbrooklvniečius lie-Į 
tuvius jaunuolius ir suniurusius 
atsilankyti ir įstoti i Trimito 
Chorą. Trimitas laiko savo 
pamokas kas trečiadienis, 7:30 
vakare, 723 — 5th Avė., Dar
bininku Centre.

Gerbiamieji southbrooklynie- 
čiai. padarykime jauną Trimi
tą dideliu ir stipriu, parodyki
me,kad southbrooklyniečiai nė
ra koks snauduolių kampas, 
bet dirba visuomenei naudin
gus darbus.

Trimito Korespondentas.

Kriaučių Atydai! ♦
Kriaučių 54-to Skyriaus mė

nesinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, 25 rugsėjo, 7:30 v.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jonas Buzas, 47, metų, 760 

Metropolitan Avė., mirė rug
sėjo 23 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Laidos rugsėjo 26 d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Sukniasiuviai planuoja įtai
syti didelę būdą darbininkų 
spaudos bazare, kuris įvyks 
4-5-6-7 spalio, Grand Central

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

5 Telefonas: Evergreen 7-7770 §

PAUL GUSTAS I 

5 LIETUVIS GRABORIUS | 

j Senai dirbąs graborystės pro- a 
o fesijoje ir Brooklyno apielin- ft 
5 kej plačiai žinomas. Tik dabar g 

atidarė savo ofisą ir patarnauja R 
q balsamavimu ir palaidojimu ft 
3 mirusiu. g

I Veltui Chapel Šermenim | 
i Parsamdo automobilius Serme- ft 
į nims, vestuvėms, krikštynoms g
3 ir kitokioms parems &
4 fiankita dieni ar nakt| L

3 423 Metropolitan Avė. g 
? Brooklyn, N. Y. ft

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6901

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeid avi

mo Žiediį
Setų $10.00 ir augštyn. 

Speciali nuolaida, kurie ateis su; 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

———r;

Telephone, EVergreen 8-9770

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau • automobilius vestuves*, 

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų 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 
(LEVANDAUSKAS) 

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

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
jos Gydomos

Gydoma Kraujo 
Ne n ormalumai. 
Odos išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi* 
mas, Nervų Jė
gos iSeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
ChroniSki Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g oa, 
MėSlažamės Li

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

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

Chroniškos

......... — —




