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KRISLAI
Klaipėdos Rinkiniai.
Fašistų “Civilizacija.”
Du Priešų Pasimojimai
Nauji Skridiniai?

Rašo S. Brooklynieti

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Klaipėdos seimelio balsavimai
paroae, Kaip giemezaiskas yra 
naujas Lietuvos rinkimų įsta
tymas. Tokia rinkimų “tvar
ka,” kaip matome iš žinios šia
me puslapyje, tik pasitarnavo 
hitlerininkams riaušes kelti, ir 
pakenkė pačiai Lietuvai akyse 
Anglijos, Francijos ir Italijos 
atstovų, kurie tėmijo tuos rin
kimus.
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Darbininkai. Visų šaliUj 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tftr ; 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!
k

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Anglijos Užtikrinimas ETHKHUA MOBILIZUOJA MUSONUS Klaipėdos Seimelio 
Nuo Užpuolikų Nega- ™ Rinkimuos Daugelis

Smetonos valdžia taip žiūri 
kunigijos biznio, jog gimu- 
siems kūdikiams nepripažįsta 
jokių kitų metrikų, kaip tik 
bažnytines. Taigi laisvesniems 
žmonėms tenka griebtis tokios 
priemonės, kokią panaudojo 
Jadviga Bilienė ir Juozas Bilis,' 
kurie per “Lietuvos žinias” pa
skelbė sekamą pranešimą vi
suomenei :

“1935 m. balandžio m. 30 d. 
mums—Jadvigai ir Juozui Bi- 
liams—gimė duktė. Nesant Lie
tuvoje civilinės metrikacijos, o 
mums su tikybomis nieko ben
dro neturint, skelbiame visuo
menės žiniai, kad savo dukte- 
rei davėme vardą Milda.”

Tai vėl priminimas, kokia 
“civilizuota” yra Lietuvos fa
šistų valdžia.

na Stiprus Francijai
Francija Nepatenkinta, kad Anglija Neprižada Apginti 

Austriją nuo Hitlerio ir Leidžia Naziam Ginkluotis

PASKUTINIAI PRISIRENGIMAI KARUI Iš ABIEJŲ 
PUSIŲ; ETHIOPAI TURĖS 2,000,000 KAREIVIŲ Balsuotojų Sužeista

Tik duokite gudriems promo
toriams pinigų, o jie prižadės 
jums naujų skridimų—ne tik į 
Lietuvą, bet atgal ir į visas pu
ses, kaip parodo editorialas pir
madienio “Laisvėje” apie švie
žius “Naujienų” planus.

žemaičių patarlė pasitvirti
na: bile bus bala, o varlių nes- 
tokuos.

Jeigu lėktuvai vis “bostytų,” 
juk dar lieka baliūnai, raketos 
ir kt.

LONDON. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris Sa-1 
muel Hoare rugs. 29 d. įtei
kė atsakymą Francijos am
Franciios nirmesni' klausi- rugs’ 28 d’ Pasiskelbe> kad, Tautų Lygą daryti greičiau- Francijos pirmesni Kiausi 4.c A^^Vai +iV HoVLb. t<-«_
mą, kaip toli Anglija eitų, 
jeigu kas be rimtos ųriežas-, v. r v. ,
tie pradėtų kara Europoj, i hgsiohnes. sutartys su
kaip užpuolikas. Ta klausi- kltomls, fa’1.mls’ Bet Jel klD duotas 42 karališkais bub- 
ma statydama, Francija tu-1 tos ^valstybes nepaisys su- nais Juos išgirdę, pradės

j tarčių, tai ir Amerika bu-1 mušti bubnai visų vietų ku- 
davosis dar daugiau karo nigaikščių, šaukdami armi- 
laivų.

Bet ištikro jau ir dabar iki 65 metų amžiaus. Tuo 
nežiūri tų sutarčių nei Am- būdu per kelias dienas bū- 
erika nei kas kitas. [šią sutelkta 2,000,000 vyrų.

LONDON.—Anglija pra- (O kuris bandys išvengt ar- 
deda budavotis dar 21 ka- mijos, bus moteriškais dra- 
ro laivą. Jie būsią šiemet bužiais aprengtas, gatvėmis 
užbaigti ir lėšuosią $50,000,-■ del paniekos vedžiojamas ir 
000. 1 1 paskui pakartas.

ADDIS ABABA. — EthL 
opi j os imperatorius Haile 
Selassie pranešė Tautų Ly
gai, kad jis tuo jaus turi 

|mobilizuot visus karui tin- 
jkamus vyrus, kadangi Ita-

AMERIKOS IR ANGLIJOS lija jau pasiruošus; sako, 
LAIVYNŲ VARŽYTINĖS kitaip aš neatlikčiau savo 

pareigos delei Šalies apsigy- 
Rooseveltas; nimo. Sykiu jis paraginoPrezidentas

jis statąs Amerikai tik tiek'šių žingsnių sulaikymui Ita- 
! naujų karo laivų, kiek lei- lijos nuo karo.

Ženklas mobilizacijai bus

f . . v . 1

rėjo galvoj ypač pavojų I 
Klaipėdai ir Austrijai iš 
Hitlerio pusės.

Anglija dabar per savo 
ministerį Hoare tik abelnai 
atsakė, kad jinai veiktų 
bendrai su Tautų Lyga prieš 
bile užpuolančių šalį tol, kol 
Lyga įrodys, kad ji yra 
“sėkmingai veikianti”’ orga
nizacija. Jeigu Lyga “sėk
mingai neveikia,” vadinasi, 

* Anglija nieko Francijai ne
žada.

Savo atsakvme Anglija

jon visus vyriškius nuo 16

Ethiopijos p a s i e n iuose 
Italija turi jau 300,000 ga
lutinai prirengtų kareivių.

dyt. Pasišaukė net kunigus 
talkon perkalbėti tuos nar
suolius.

Jeigu tik būtų jie peršokę 
per sieną, tai Italija būtų 
gavus priekabę tuoj pradėt 
karą prieš Ethiopiją kaip 
prieš “užpuolikę,” be jokių 
daugiau ceremonijų Tautų 
Lygoj.

Ethiopiją dar tebelaiko 
savo kareivius 18 mylių nuo 
Italijos kolonijų sienų, idant 
neduot Italijai pageidauja
mos priekabės.

ROMA. — “Saturnia” lai
vu su tūkstančiais kareivių 
išplaukė Ethiopijon karalai
tis Adalberto. Jau važiuoja 
ten kariniai Mussolinio ko
respondentai. Tai esą tikri 
ženklai, jog karas greitu 
laiku bus pradėtas, gal tik 
už kokios savaitės.

Italija paroduoja šimtus 
karo tankų.

Anglijos Prisirengimai

P w

Sekmadienį tik 60 Nuošimčių Balsy Paduota; Todėl Seimelio 
Rinkimai Buvo Pratęsti Visą Pirmadienį

MIRĖ ŽYMUS SOVIETŲ n KLAIPEDA. — United 
PROFESORIUS KOZLOV I P.r®ss os . PrąnesllPu>.

i pėdos seimelio rinkimuose 
Leningrad, SSRS. - Mirė pereitą sekmadienį tapo pa- 

garsus sovietinis profeso-lsauta. ^.ent Pen^ as™nys 
rius-tyrinėtojas Piotr Koz- suslklr ,Imu,0Se .tarP L!etu’ 
lov, 72 metų amžiaus. Jis!Y03 salininkų ir hitlerimn- 
atsižymėjo ypač atkasimais 1 PauSelyJ Vletli v v v x Iznvvioniii Irmyn
senovės miestų liekanų 
Mongolijoj, Azijoj. Ten ra
do išlikusius per 2,000 me-1 ... .. . ....
tų tokius daiktus, kaip me-jiem^ .perilgai reikėjo 
džio ir kaulo dirbinius, iš- stovėt eilėj.. Jie sumusė bal- 
drožinėtus “dievukus,” kar- sąvimų prižiūrėtojus, 
petų likučius ir kt.

kumščiu kova.
Juknaičiuose hitlerininkai 

balsuotojai sukėlė riaušes,
fl
w i

Japonijos Karo Laivai 
Grąsina Chinijai

, nu
ginklavo tris kitus lietuvius 
ir primušė tris policininkus. 
Vienas policininkas veikiaii- 
sia turės mirti.

j Riaušininkai suardė visą 
balsavimo vietą Juknaičiuo
se ir sunaikino paduotus 
balsus. Jų minia buvo už-

s

Grigaitis “Naujienose” prisi
pažįsta žadėjęs, kad Vaitkus visai nesuminėjo nei Klai 
skris 10-12 tūkstančių pėdų ‘ 
augštyje.

Bet kaip tik Vaitkaus lėktu
vas pakildavo iki 10,000 pėdų, 
tuoj ledais apšaldavo ir turėda
vo žemyn leistis.

Taigi be reikalo “Naujienos”
pyksta del pastabos krisluose, į
kad Grigaičio pranašavimas ne- ( ris tvirtina, kad Lietuva ne
išsipildė. (silaiko sutarties del Klaipė-

-------  ; dos savivaldvbės.
Pereitą savaitę Amerikoj bu-1 Savo dabartinėj notoj 

vo padaryta du fašistiniai pasi- Angliios ministeris Hoare
aplinkiniai pateisina ir An-

Eucharistiniame (komunijos) įos }eiJima apsiginkluoti
cl™ * ■ Vokietiiai, sakydamas, kad 

pasaulis nestovi ant vie
tos” ir todėl reikią “lanks- stų delegatas Mitchell ra- 
tumo” politikoj.. - portavo apie Anglų Jaunų-

pėdos nei Austrijos klausi
mų. Be to, Anglija netie
sioginiai pateisino karišką 
užpuoliką tokiame atsitiki
me, kur kita šalis neišpildo 
sutarties. Tuo būdu palie
kama “skvlė” Hitleriui, ku-

mojimai.

. .ALEXANDRIA. — Ang-'valdžia užgriebė ryžius, at- 
lija trumpu laiku atsiuntė vežtus keliais Japonijos lai- 
Aigįptan. 16,000 ?avo karei- Vais. Mat, japonai nemokė- 
vių.Ų Pereito^ sakaitės gale j0 muitų už'tuos įvežimus, 
atvežta dar 52 kariški Ang- Tuom nuotikiu pasinaudo- 
lijos .lėktuvai. Šį mėnesį dama, Japonija atsiuntė 10 
Anglija atsiuntė dar 200 saVo karo4 laivų į Swatow 
karo orlaivių į Aigiptą, ap- prieplauką pietinėj Chini-

< Ethiopijos kareivių toj sri-iart kelių šimtų, kurie čia joje 
pasaulyje yra 3,000,000 or-,tyj buvo pasinešę mestis !nuo pirmiau buvo. Tai pri-> Japonija protestuoja, kad 

per sieną ir vyti tolyn ita- Į sirengimai apgint Suez.o įvairiose vietose Chinijoj 
lūs. Jų komandieriai ture-:kanalą ir Aigiptą nuo Itali- 
jo didelio vargo juos sustab-jos.

3,000,000 Jaunuolių
Komunistų Pasaulyj ' Italija Laukia priekabės

Vadinamoj “šventoj” ethi- 
opų provincijoj Gondare jau

darni mobilizacijon. 6,000

MASKVA. — šeštam Jau-1 . . . pi vvnivijvj 'uuuucwc jctti
nųjų Komunistų Internacio- dūzgia kariški būbnai> šauk.
nalo Pasauliniam Kongre
sui raportuota, kad dabar

Chinijos gmus ne^ gelžkelio stotį ir
pasta; bet policija juos iš 
ten išvijo. ' 1 1 ; ,

Vien sek^iadį^Ubuvo ne 1 
mažiau kaip 10 žmonių su
žeista i; 30 areštuota.

)s vyriausybė kal-
.1 riaušes sukurstėtina, 

vienas buvęs Klaipėdos sei
melio atstovas.

Kur pasirodė Anglijos, 
Francijos bei Italijos atsto
vai, kaipo rinkimų tėmyto- 
jai, juos hitlerininkai api
puolė su nrotestais p'rieš ne
teisingą balsavimų vedimą.

Hitleriečiai ir Lietuvos 
šalininkai vieni kitus kalti
na balsų vogimu, balsavimu

ganizuotų jaunuolių komu-' 
nistų.

Francijos kom. jaunuolių 
delegatas Guyau pareiškė, 
kad jo šalyj fašizmas tapo 
atmuštas todėl, kad komu
nistai sutelkė minias revo
liucinių darbininkų, sociali
stų, katalikų ir taikininkų 

.kovai prieš tą pavojų.
Anglijos jaunųjų komuni-

Amerika ‘Tercija’ Kom. Jaunuolių Kongresų

rėkavo prieš komunizmą. Smithą (( 
tam pakvietė kardinolai ir vys
kupai, kaipo “žymiausią pasau
lietį kataliką.”

Amerikonų Legiono suvažia-

WASHINGTON. — Pa
gal Roosevelto valdžios “pa
stovų” reikalavimą, Ameri
kos atstovybė Maskvoj siun
tinėja savo valdžiai prane- 

i Šimus apie viską, kas yra

j autinius ir revoliucinius 
darbininkų reikalus, nepai
sant kruvino teroro iš hitle
rininkų pusės.

Chinijoj 
žmonės akmenimis daužo 
japonų krautuves ir gatvė
mis nešioja iškabas, šau
kiančias nieko nepirkt iš ja
ponų.

Japonija rengiasi vėl ka
riškai užpult ir plėšt Chi
nijos plotus ir miestus, tik 
laukia k|ri
Japonija galėtų dar drąsiau 
apsidirbt su Chinija.

o Europoj Tada P®, kelis sykius jr tt Na;

i ; vyuvmvj.. r tz -XT isimus apie viską, kas yra
' Anglijos atsakymu, todėl, ,1U Komunistų Lygos paau-|k Jb j . Romunis- 
---------------- 4--------- rv,w,« Kongrese dalyvauja . - - -

reikalavimus panaikint Sovietų lis’Francijos valdžios orea-, ir delegatai nuo Ispanijos
____1 J XX M « X A v-v-x avm /-k i-v* 4- i l-n Iri I Oil Y1 11111 Q I 1 C! I 11 I AT CY AC I

Kongrese dalyvaujavimo vadai St. Louise pervarė nepasitenkina pusiau-oficia- girną.

valdžios pripažinimą iš Ameri- nas “Temos” ir tokie jtakin-, Jaunųjų Socialistų Lygos, 
kos pusės ir išnaikint komuniz
mą.

Nepartijiniai darbininkai tu- p-gant,
ri neapsigaut, būk tokie pasi- jĮe ra§0> Euronos Ša- 
mojimai yra daromi tik prieš ųms neverįa įr navoiinga iŠ- 
komunistus. Juk fašistai .visur Raran § jka.

kui smaugia socialistus, darbo! J1 . ?rades karą pries 
iiniins ir kitas darbininku nr<ra- I EthlOpiia, Svarbiausia tai

tų Internacionalo 6-me Pa

čiant Jungtines Valstijas. 
Esą Rooseveltui prisiųsta ir

člo X vili kJo 11 LvJIXlv J IdIxlll" i

gi laikraščiai, kaip “Jour-'
na! dės Debats ” ‘Tntransi- ^HlldŪS Italy Kareivilį nugirstas gandas, jog kas

i et I Jo VjOl I 11 Ixv» J 1 "TT" 1 1

Vargai Afrikoj
LONDON. — Per savaitę 

rimtai suserga iki 1,000
unijas ir kitas darbininkų orga-1 v Euronoi iItalijos kareivkJ Eritreioj;
nizacijas; o kartais ir patiems esą palaikyt taika ItUrODO]. Etbiopijos pagon§j; per diė. 
kunigams kirptelėja per kalnie- Tautų ^are^a į^f’lną jų miršta apie 40 'Karš-
rių, kaip kad Hitleris Vokieti
joj.

Užtenka jau to, ką nutarė fa- i 
šistai Amerikonų Legiono suva
žiavime, kad mums visiems, be 

• partijų ir tikybų skirtumo, iš- 
stot prieš fašizmo pavojų. Juk 
su rezoliucija prieš komunistus 
legionieriai sykiu padarė tari
mą išgaudyt ir deportuot iš 
Amerikos visus nepiliečius “pa
vargėlius”, reiškia, nusigyvenu
sius bedarbius ir “raudonuo
sius” abelnai, taigi ir kovingus 
unijistus ir streikierius.

neišeitu iš Afrikos ribų.
Tie Prancūzu spaudos at-.

čiai siekia 125 laipsnių.
Nauji tūkstančiai atveža-

siliepimai verčia labai abe<™V . a,S — ® U 
! jot, ar Francija sutiks eit, .lr nusiminę.,
karan išvien su Angliia l„ T¥aFsaya
prieš Italija, kada ši pradės 
karą prieš Ethiopiją.

Protestonai Smerkia Nazių 
Kišimąsi j Bažnyčias

; užkimšta laivais. Iš jų ne- 
paspėja išimt ginklus, amu
niciją, kareivius ir įvairias 
[reikmenas. Pav., rugs. 28 
'd., toj siauroj prieplaukoj 

apie ją stovėjo 66 laivai 
laukė savo eilės.

ten sakęs • Kongrese, kad 
Jaunųjų Komunistų judėji
mas stipriai įsigali tarp 
Amerikos darbininkų. Kaip 
jau minėta, Kongrese yra 
bent keli delegatai >nuo Am
erikos Jaunųjų i Komunistų 
Lygos.

MASKVA. — Vokietijos 
Jaunųjų Komunistų Sąjun
gos delegatas Walter: šiame. 
Pasauliniame Kom. Jaunuo
lių Kongrese nurodė, kad 
desėtkai tūkstančių komu
nistų Vokietijoj slaptai ve
da karžygišką kovą už tuo-

,ir

IŠ LIETUVOS

iržurnalisto Stalo, Kėdės 
Knygų už Skolas Parduoti

Negalima

KAUNAS. — Prieš kurį lai
ką teismo antstolis už skolas 
apraše vieno žurnalisto , stalą, 
kėdės ir knygas. Skolininkas; 
teismo antstolio veiksmus ap
skundė ąpylinkės teismui. Apy
linkės teismas skundą išsprendė 
ta prasme, kad žurnalistui reik 
palikt stalą ir vieną kėdę. Pa
duotas skundas apyg. teismui, 
kuris apyl. teismo sprendimą

Japonai Rengiasi Kuri 
Atskirą “Nepriklauso

mą” Chiny Valstybę
TIENTSIN,' Chinija..— 

Naujas čia Japonų armijos 
komandieriūs generolas H. 
Tada pasakė dviem dešim
tim Japonijos laikraščių 
korespondentų rugs. 26 d., 
kad turi būt įsteigta atski
ra Šiaurinės Chinijos vals
tybė, visai nepriklausoma 
nuo Chiang Kai-sheko val- 

pakeitė, neleisdamas iš varžyti- :džios Nankinge. Toliau _sią 
nių parduoti žurnalisto ir kny- naują valstybę, girdi,, būtų 
gų, nes knygos yra žurnalisto galima dar praplatinti, pri- 
darbo pajamoms įsigyti prie- jungiant jai daugiau Chini- 
monė.

VAITKUS LAUKIA LĖKTUVO IŠ LIETUVOS

Port Said, Aigiptas. — 
Nuo ketvirtadienio iki šeš
tadieniui pereitą savaitę It
alija persiuntė dar 15,000

prieš Ethiopiją.

Prūsų 
pas-

17 Gyvi PalaidotiBERLYNAS. — 
Protestonu svnodas 
merkė Hitlerio bandvmus 
užkart nazių “dvasiška” gyvi palaidoti 17 žmonių, 
valdžią nrotestonų tikybai, kuomet po smarkaus ilgo • . _ Zk XZ • ■ • V V • 1 * J •• • • "1 • 1

BANGKOK, Siame, tapo

LONDON, — Lakūnas 
Vaitkus telefonu kalbėjosi 
su Kaunu ir prašė, kad jam 
būtų greit atsiųstas iš ten 
lėktuvas, idant jis galėtų 
oru užbaigt savo kelionę į

alija. persiuntė dar 15,000 ir atmetė fašistų reikalavi- lietaus ūmai nugriuvo dide- Lietuvą.
0. kareivių į savo kolonijas mą pašalint žydų' tautos lis gabalas kalno Bagna sri-1 Apdaužytas Vaitkaus lėk

tuvas “Lituanica II” buvokrikščionis iš bažnyčios. ityj.

iziai sako, kad iš Lietuvos 
buvę atsiųsta daug balsuo
tojų. Lietuvos šalininkai at
sako, kad vietinė Klaipėdos 
nazių vyriausybė neišleido 
biletu. ant kurių Klaipėdos 
piliečiai, kad ir Lietuvoj 
dabar būdami, galėtų bal- - 
suot.

Rinkimu tvarka pagal 
nauja Lietuvos įstatymą 
yra labai lėta: už kiekvie
ną iš 29 kandidatų i seime
li reikia atskirai balsuot. 
Nubalsavimui buvo skirta 
tik 10 minučių laiko: ta: 
čiaus ir pačiam Klaipėdps 
gubernatoriui Kurkauskųį, 
ėmė 13 minučių, kol nubąl-į < 
savo. Dauguma balsuotęjjĮ 
praleido 15 iki 20 minulių, 
Balsavimams buvo pernĮą- 
žai vietų. Todėl tą pačia d je
ną tik anie 60 nuoš. piliečiu 
tegavo balsuot, ir rinkimai 
tapo pratęsti dar visą pir
madieni. .

Hitlerio Skundas
BERLYNAS. — Vokieti

ja rengiasi duot skundą 
prieš Liet uva Anglijai, 
Franciiai ir Italijai, kaipo 
Klaipėdos savivaldybės už
tikrinto joms. Hitlerio vai-, 

j džia argumentuos, kad Lie-? , 
pravedi

BĮ

■ B

O

.jos plotų.
I Tai būtų antras Manchu- 
kuo, Japonijos sudarytas iš

i atplėštų nuo Chinijos žemių 
ir viešpataujamas Japonų

armijos troku pervežtas į imperialistų.
Airijos sostamiestį Dubliną. | Generolas Tada, kaipo Ja- 
Jis bus gabenamas į Lietu- ponijos armijos komandie- 
vą ir ten taisomas. Tūlas rius Šiaurinėj Chinijoi, ke- 
lektuvui dalis prisieis par- tina budėt, kad “nesiskver- 
sitrąukt iš Amerikos. -btų Sovietai į Chiniią.” čia

Atvykusį Lodonan Vaitkų jau yra prastai pridengtas
pasitiko Lietuvos atstovas Japonų militaristų grumo- šiuos Klaipėdos 
Anglijai Balutis. Jimas Sovietiniam Sibirui, rinkimus.

tuva neteisingai
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Visokią Nuomonių
Apie “Vaitkaus žygį” dabar yra viso

kių nuomonių. Nelaimingas jo nutūpi
mas Airijoj juo daugiau davė žmonėms 
progos visaip kalbėti ir spėlioti, bend
rai, didžiuma komentuotojų mano, kad 
Vaitkus vistik yra drąsus ir sugabus. 
D^są jo mato tame, kad jis visgi lėkė, o 
sumanumą—kad išliko gyvas.

Žinoma, Grigaitis padaro Vaitkų “did
vyrių.” Visai natūralu. Juk “Naujie
nų”* špaltose Vaitkus “didvyriu” buvo 
dar tuomet, kada jis ramiai gyveno Co
ney'Islande. “Naujienose” bile kas pa
našaus titulo gali susilaukti, jei tiktai 
pūs .į. tą dūdą, per kurią pučia Chicagos 
garsus socialistiški biznieriai. Todėl eiti 
su ‘‘Naujienomis’ tuo klausimu į disku
sijas. būtų bergždžias darbas.

Gal būt geriausiai Vaitkų pažino tai 
jo pranokėjas—James-Janušauskas. Jis 
visuomet tvirtino, kad Vaitkus į Kauną 
nenulėks, jei ir lėks.

Neišmintingiausiai gal būt nušnekėjo 
tai .-Clevelando fašistų laikraščio Kur
piaus įpėdinis, advokatas Rastenis. Jis 
parašė straipsnį, po antrašte “Medžiai!” 
Girdi, medžiai, tie “lietuvių broliai,” kal
ti Vaitkaus nelaimei. Jie neprileido nu
skristi į Kauną Dariui-Girėnui ir Vait
kui. Berods, tai lengviausiai šitaip klau
simą išrišti, nors tai nieko bendro netu
ri su tikrove. Vaitkus, kaip tūli praneši
mai, .skelbia, susikūlė su savo “Lituanica 
II” ne į medį, bet į paprastą kupstą. Jei
gu tąjp, tai advokatas Rastenis dabar tu
rėtų Jkaltinti viso pasaulio kupstus. .

LRKSA organas “Garsas” mano, kad 
jei Anksčiau skridimas būtų padarytas, 
tai Veikiausiai Vaitkaus kelionė būtų bu
vusį pasekmingesnė.

“Vienybės” Tysliava raminasi:
I

•»
• ’ t. .Nežiūrint to, kad Įeit, Vaitkus, nusi

leisdamas Airijoje, negalėjo išsaugoti svei
kos Litųanicos II, vis dėlto jo atvykimas į 
Lietuvą, nors ir be savo lėktuvo, bus sutik
tai su tokiu triumfu, su kokiu tik vieni lie
tuviai gali pasitikti.

Tj^liava dabar agituoja Smetonos val
džią dubti Vaitkui darbo. Girdi:

Iki šiol juo daugiausia rūpinomės mes, 
Amerikos lietuviai, dabar juo (Vaitkum) 
turėtų pasirūpinti Lietuvos lietuviai ir jų 
valstybė. Geresnio rūpesčio iš jų pusės ne
galės būti, kaip tas, kad Feliksas Vaitkus 
tarp savųjų žmonių ras tai, kas reikalinga 
kiekvienam kuriamąjį darbą dirbančiam 
Žmogui.

Mes girdėjome, kad tokis darbas Vait
kui jau pažadėtas. Menama, kad vargiai 
Vaitkus grįš atgal. Jis, girdi, būsiąs pri
imtas į fašistinę aviacijos mokyklą mo
kytojauti. Jeigu taip; bus, tai didesnio 
pasitamavimo Lietuvos fašizmui Grigai
tis niekuomet nebus padaręs!

Beje, ta pati “Vienybė” savo “ekstra” 
- numery j apie Vaitkaus skridimą, pirmam 

puslapyj iškėlė “didvyrį” į dausas, o edi- 
toriale visą tą jo žygį pavadino vulgariš- 
ku žodžiu “balpnė.”

^Draugas” Suranda Vaitkuje taipgi 
beveik didvyrį, tik jam nepatinkąs AL- 
TASS biznis.

, Rašydama apie tai, Chicagos liet. darb. 
dienraštis “Vilnis” kitaip mano. Ji ra
šo:

•
Kam nauda iš šio žygio? •
Ar Lietuvos ir lietuvių vardas pakelta, 

kaip tūli manė ir dėlto rėmė skridimą? Nie
ko panašaus................

Netik nepakelta, bet pažeista. Jau antras 
Skridimas ir vis pasibaigia nusileidimu į 
medžius. O juk kai kas jau pirmiau nu- 
skridę, kiti net po kelis kartus, Lindberghas, 
Amelia Mollison, Mattern, Post ir kiti. Vie
ni .grupėm, kiti pavieniai perlėkė Atlanti- 

h \ ką ir nusileido kur mierijo.

Lietuvai, taigi garbės nepadaryta, negi 
lietuvių vardas pakelta.

Užmanius skridimą kai kurie Lietuvoj 
taip ir kalbėjo. Jie išsireiškė prieš tą už
manymą, nes, sako, jeigu jau dabar lietuvis 
ir atskristų į Kauną, tai nieko naujo, ka
dangi jau keliolika lakūnų pirmiau perlėkė 
Atlantiką, o jei vėl nelaimė nutiks, tai vien 
pažeminimas Lietuvai.

Kam daugiau naudos?
Tiem, kurie rėmė nieko. Jų aukom pirk-. 

tas ir įtaisytas orlaivis gal ir baigė dienas 
Airijoj į medį dauždamas.

Kas liečia p. Vaitkų, jis buvęs visai ne
žinomas, dabar kiek pakėlė savo vardą. Gal 
ir darbas jam bus lengva gauti. Kitaip ta- 
čiaus ir jis greit bus užmirštas. Jam ta- 
čiaus buvo proga palekioti ir pagarsėti, žino
ma, užtai jis nemažai rizikavo. Kaip del 
jauno, nepatyrusio lakūno tai buvo gana 
drąsus žygis. Reikia sakyti, kad mažai kas 
tikėjo, jog jis darys tą žygį.

Teko iš to naudos ir “Naujienoms.” 
“Vilnis” teisingai pastebi:

Taipgi reikia pripažinti, kad “Naujie
noms” tas skridimas kaipo biznio propozi
cija, ir kaipo pasireklamavimas labai gerai 
pasisekė. Ir Grigaitis ir jo skelbiamos teo- 

’ rijos, sykiu su jo laikraščiu, gan skubiai ėjo 
link užmiršties. Reikėjo kokių nors nepa
prastų vaistų, kokios dramatingos priemo
nės, kad atsigriebti.

Tas “tranzatlantinis skridimas” bent lai
kinai labai gerai jiems patarnavo.

Daugelis žmonių, tačiaus, skaudžiai nu
sivylė. Pasak mūsų draugų dienraščio,

Lietuvos žmonėms, beje, padaryta nuosto
lių. Kai kurie darbininkai apkrauta mo
kesčiais skridimui. Kai kurie žmonės au
kojo ir laukė, nervavosi, rengėsi, bet jų lau
kimas vėl pasiliko bergždžias.

Taigi, laimėjo p. Grigaitis ir Ko. Kiti 
pridėjo aukų ir skaudžiai nusivylė.

Dabar Grigaitis vėl pradėjo aukų rin
kimo vajų—dabaigimui “Vaitkaus žy
gio.” Dar bus lengvatikių, kurie aukos. 
Reikia tikėtis, kad atsiras dar visa eilė 
skymų, santikyj su tuo “bizniu,” kuriems 
vis bus renkamos aukos. Pąragavę ska
naus kąsnio, mat, Chicagos biznieriai 
negi norės taip greit jo atsisakyti.

» • ' • • '

Komunistinė spauda ir veikėjai gali del 
to viso biznio ramia sąžine būti. Jie jam 
priešinosi iš pat pradžių. Jie įspėjo savo 
pasekėjus ir visus darbo žmones. Kurie 
paklausė—tie džiaugiasi. Kurie sukišo 
—daugelis šiuo tarpu nagus kremtasi.

Šis žygis nepakėlė lietuvių tautos var
do. Orlaivis juk gamintas Amerikoj, 
pats Vaitkus juk nėra “Lietuvos produk
tas,” bet Amerikos. Tai kas čia būtų 
tokio “lietuviško didelio” netgi jei Vait
kus būtų ir nulėkęs Kaunan? Jei tos 
pagyros ir melai, kurie buvo skelbiami 
santikyj su šituo “antruoju skridimu,” 
būtų paskelbti svetimtaučių spaudoj, tai 
būtų pagarsintas lietuviškas vardas... 
tik iš antro galo.

Išvada iš to visko plaukia ta: daug 
svieto buvo apgauta, suvilta. Naudos nei 
mokslui nei niekam (apart Vaitkaus ir 
vieno Chicagos dienraščio) nei jokios.

Manome, kad lietuvių visuomenė atei
tyje, tačiaus, bus atsargesnė ir nesiduos 
išnaudoti bile skymeriui. Jei taip bus, 
tai bent tiek naudos bus iš to nelaimingai 
pasibaigusio “antrojo skridimo.”

■raj i r m jft jiį Afeiir..

Kodėl gi Nebuvo Galima?
Šiame numeryj telpa p. Bagočiaus te

legrama svetimtaučių ir lietuvių spaudai 
Klaipėdos klausimu. Jis kalba joje var
du “vieno miliono lietuvių Amerikoje.” 
Sutinkame, kad tas “vienas milionas” lie
tuvių yra nusistatęs prieš hitlerizmą, iš
skiriant keletą voldemarininkų, tačiaus 
jis, tas “vienas milionas” neįgaliojo p. 
Bagočių jų vardu kalbėti.

Šis faktas mus veda prie kito Liausi
mo. Savu laiku p. Bagočius ir jo organi
zacija (SLA) buvo kviesta dalyvauti Vi
suotinam Suvažiavime ir sudaryti bend
rą frontą tam tikrais klausimais, kuriais 
galime visi susitaikyti ir bendrai veikti. 
Jei tokis bendras frontas būtų padary
tas, tai šiandien ištikrųjų būtų galima 
kalbėti visų Amerikos lietuvių vardu.

Deja, p. Bagočius ir jo vadovaujamo
ji SLA pild. taryba tą pasiūlymą atmetė, 
visuotinam suvažiavime nedalyvavo ir 
todėl šiandien nėra tokios organizacijos 
ir įstaigos, kuri galėtų kalbėti “miliono 
lietuvių” vardu.

Antradienis Spalio 1, 1985

Tysliava. Bet jokiu būdu ne
sutiko su paskutiniu punktu 
katalikų laikraščio redakto
rius Vilniškis. Jis stovėjo už 
tai, kad toj rezoliucijoj visai 
nebūtų kalbama apie Lietuvos 

\vidujinę padėtį, nes, girdi, 
mūsų, pasisakymas už demo
kratinę tvarką Lietuvoje pa
gelbėtų Hitleriui, nes reikštų i 
mūsų nepasitenkinimą Lietu
vos vidujinė tvarka. Jokios pa

stangos jį pertikrinti nepavy
ko. Nežiūrint to, konferencija 
išrinko komisiją del parašymo 
rezoliucijos ir nutarė vėl susi-1 
rinkti, pakviečiant ir daugiau 
žmonių nuo įvairių srovių. Re
zoliucijos komisijon įėjo d. 
Bimba, Pruseika, Tysliava ir 
Vilniškis. Rezoliucijų komisi
joj ilgai diskusuota, kalbėta ir 
ginčytasi, tačiau ir vėl p. Vil
niškis griežtai laikėsi savo pir- 
mesnio nusistatymo. ' J ■ 

Ketvirtadienio vakare, rug-
sėjo 26 d., įvyko antra kon- schildų. Rytais ten susjren- 
ferencija. Apart pirmoj kon- ka būrys vargšų, maldau- 
ferencijoj dalyvavusių, prisi- jančių pašalpos. Yra tai la- ’’

1 moderniška įstaiga: 
Sklokos” Kuodis i Vienam ruime sėdi psicho

logai, antrame fiziologai, 
trečiame teologai, ir t. t.
Kandidatai su kortelėmis 
eina iš ruimo į ruimą, kur 
juos klausinėja ir studijuo- • 
ja ekspertai per ištisas va
landas. Jeigu sprendimas 
vieno iš tų “logų” negaty- 
vis, kandidatą, su geltona 

t________ x ____ kortele rankoj, statoma
to prieš hitlerinį pavojų Lie- prie durų. Ten jį sutinka 
tuvos nepriklausomybei ir du stiprūs, pirštiniuoti tar- 
prieš pavojų naujo pasaulinio nai. Vienas iš jų gracijoziš- 
karo. 'kai pakelia vargšo švarką,

Reikia pripažinti, kad visi o kitas įspiria jam į kelines* 
konferencijų dalyviai argu- Smitas, tokiu būdu išmes- 

f montavo ir dėstė savo pozici- įas pro Juris, susidūrė SU
tu pavojum naujo baisaus ka- Jas labai draugiškai ir atvirai, gpaunu.

bendroniis Z10’ ^as mus' irgi bendro fron- (Išsiskirstyta irgi draugiškoj '
/to klausimas virto dienos klau- .nuotaikoj. K.

Kaip Stovi Bendro 
Fronto Reikalai?

Tiesa, kad labai lėtai ir 
, sunkiai, bet komunistų-socia- 

listų bendro fronto idėja mar- 
šuoja pirmyn. Ilgų metų pa
sidalinimas pradeda tirpti. 
Kruvinojo fašizmo augimas ir 
naujo karo pavojus paveikė į 
socialdemokratų darbininkų 
mases ir jų vadus. Komunistų, 
siūlymai sudaryti bendrą fron
tą pradeda rasti prielankaus 

- atsiliepimo socialdemokratijos 
fronte.

Apie pasekmingą komunis- 
■tų-socialistų bendrą frontą 
Francijoje jau buvo rašyta. 
Tik tiek turime pridurti, kad 
šis bendras frontas politiniam 
fronte veda prie organinės 
vienybės darbo unijų judėji
me. Iki šiol buvo dvi Unijų fe
deracijos — refotmistinė if re
voliucinė. Abi buvo tikrai ma
sinės organizacijos. Vienai va
dovavo socialistai, kitai komu
nistai. Jau senai eina derybos 
del jų suvienijimo. Pranešama, 
kad greitu laiku pilna vienybė 
įvyks.

Toj pačioj Francijoj rimtai 
keliamas ir diskusuojamas 
klausimas taip pat organinio 
suvienijimo Socialistų Partijos 
su Komunistų Partija į 
revoliucinę proletariato 
ją.

busią pranešta KbminternuL
Jungtinių Valstijų Socialistų

šis pranešimas jau senai tu
rėjo laikraštyj tilpti, bet su
sidarė tam tikros aplinkybės, 
kas perdaug vietos užimtų lai
kraštyj aiškinti, del kurių ne
buvo paskelbta.

Aukavusiems širdingai ačiū.
J. Didjun.

Amerikos Socialistų Partijoj 
yra dvi frakcijos — kairioji 
su savo laikraščiu “Socialist 
Call” ir dešinioji (“senoji 
gvardija”) su “The New 
Leader”. Kairioji sriovė pri
taria bendram frontui, bet ne
turi drąsos ūžrustinti “senąją! 
gvardiją” ir atvirai išeiti už 
bendra frontą. «• t-

Jaunieji socialistai gi stovi 
daug arčiau prie bendro fron
to idėjos, negu senieji. Be,ga-. 
lo svarbus judėjimas eina tar
pe jaunų studentų. Einama' 
prie suvienijimo į vieną “Ame-j 
rikos Studentų Uniją” dviejų 
nacionalių studentų organiza-t

dustrinę Demokratiją ir Najįdėlis ir nuo ------ ------- -
cionalės Studentų Lygos. Abiei-p1 Kriaučiukas. Ir vėl__diskusi- 
jų šių organizacijų < 
niai komitetai užgyrė vien

ŠYPSENOS

Puiki Sistema
Londone, regis, iki šiam 

laikui yra privatinė . ląbda- 
! ringą įstaiga bankierių Rot-

— Studentų. Lygos Už In- j dėjo dar šie: nuo katalikų Mi-jbai
• t-x i • it ■ I nnlic iv* nnn •‘.CMaVas” TT n n rl ia i A 71 c.

centraiij-1Jos tuo pačiu punktu. Kaip Vil- 
■ I niškis, taip Mičelis griežtai 

ir pasiūlys savo konvencijoms> laikėsi prieš dėjimą rezoliuci-
jon reikalavimo Lietuvos žmo
nėms civilių laisvių. Joki ar
gumentai nieko negelbėjo ka
talikų srovės vadus įtikinti, 
kad jų nusistatymas klaidin-| 
gas. Konferencija pakriko, ne- 
privesdama prie bendro fron-

kurios įvyks per kalėdas, pa- 
• daryti tą patį. Nėra abejonės, 

kad šis pasiūlymas bus priim
tas ir po kalėdų Jungtinėsė 
Valstijose turėsime vieną gal 

viena “Amerikos Studenti
_ Uniją”, kuriai vadovaus socia

listai ir komunistai.
Rifnti

parti-

Italijoje
Italijoj Socialistų Partija ir 

Komunistų Partija (abi nele-! 
galės) taipogi turi sudarę ben-| 
drą frontą prieš Mussolinio fa
šizmą. Spalių mėnesį socialis-, 
tai ir komunistai L____ _
spėkomis šaukia užsienyje 
konferenciją prieš karo pavo
jų. Ton konferencijon važiuo-j 
ja Amerikos italų socialistų i u 
komunistų delegatai. \

■ ' t

Belgijoj

Belgijoje tarpe jaunų sočia-' 
listų ir komunistų bendras 
frontas jau veikia. Iki šiol la
bai spyrėsi prieš bendrą fron
tą Belgijos Darbo Partija (so
cialistų). Ši partija buvo skai
toma viena iš dešiniųjų An
tram Internacionale. Bet, pa
sak “Socialist Call,” šiuo tar
pu padėtis ir ten pakitėjus. 
Darbo Partija pradžioj rugsė
jo surengė eilę masinių susi
rinkimų Italijos-Ethiopijos ka
ro reikalais. Komunistai pasiū
lė distriktams, kad ir komu
nistai būtų priimti prie tų su
sirinkimų ruošimo. Distriktai 
patarė kreiptis į jų partijos 
Centrą. Tas buvo padaryta. 
Darbo Partijos Centras svarstė 
komunistų pasiūlymą ir priėjo 
prie sekamos išvados: Kadan
gi susirinkimai jau suruošti, 
tai pyie jų ruošimo komunis
tams nebegalima prisidėti, bet 
kiekvienam masiniam susirin
kime turi būti* skaitomas Ko
munistų Partijos pareiškimas. 
Pareiškimą gali skaityti susi
rinkimo pirmininkas, arba Ko
munistų Partijos atstovas. Pa
čiam Brusselyjt,' Belgijos sos
tinėj; visuose Darbo * Partijos 
masiniuose susirinkimuose bus

■ leista Kpmųnistų Partijos at
stovui kalbėti, j Tdliau Darbo 
Partijas Centras pareiškė,’ kad 
jis pritaria kooperavimui su 
komunistaiš prieš karą ir fa
šizmą. < |:

Komunistų Internacionalo 
Naujas Pasiūlymas

• r *

‘‘Laisvėje” draugai matėte, 
naują Komunistų Intemacio-I 
nalo pasiūlymą Antram Inter
nacionalui del sudarymo tarp
tautinio bendro, fronto prieš 
naujo karo pavojų. Drg. Di-

andymai Link Plataui 
Bendro Fronto Tarpe Brook/ 
į lyno Lietuvių

I Su Hitlerio užsimojimu ant 
Lietuvos ir Klaipėdos, su rim-

Smitas, tokiu būdu išmes-

Laiškas Redakcijai
simu. Komunistų Partijos Lie- 
tuvių Centro Biuras išleido at-! 
sišaukimą į visus Amerikos lie
tuvius sudaryti plačiausį ben
drą frontąi šiais’trimis pamati
niais punktais;- prieš Hitlerio R-Ugsėjo 27*, 1935.
pasimojimą, už gynimą Lie-(“Laisvės” Redakcija 

ituvos nepriklausomybės ir 427 Lorimer St.
(Klaipėdą “status quo”, už ci- Brooklyn, N.Y. 
viles laisves Lietuvos žmo-1^ . ~ ..
nėms, tai yra, už sušaukimą jGerb. Redakcija.—
'slaptu ir visuotinu balsavimui Hitleriui pradėjus puoli- 
rinkto seimo ir už tokiu pat mą prieš Lietuvą išvakarėse 

tbūdu sudarymą savivaldybių. Klaipėdos seimelio rinkimų, 
Brooklyne tuo jaus imtasi už Tautų Lygos sekretoriatui

hizacijų konferencijos išrink
tas Lietuvių Veikindo Komite
tas kreipėsi į visų Brooklyn© 
lietuvių laikraščių redakcijas, 
kviesdamas į konferenciją del 
susidariusio Lietuvos nepri
klausomybei pavojaus. Taip j 
pat buvo kviesta Lietuvių, So
cialistų Sąjungos 19 kuopa.

Konferencija įvyko antra
dienį, rugsėjo 24 d. Dalyvavo 
šie: nuo Lietuvių Veikimo Ko
miteto Pakalniškis ir Levanas, 
nuo “Vienybės”' Tysliava, nuo 
“Amerikos” (katalikų srovės 
laikraščio) Vilniškis, nuo 
“Laisvės” Mizara, nuo Centro 
Biuro Bimba, nuo “Tiesos” 
Siurba ir nuo “Naujosios Ga
dynės” Pruseika. “Tėvynės” 
redaktorius Vitaitis žadėjo da
lyvauti, bet nedalyvavo, taip 
pat nedalyvavo Socialistų Są
jungos 19 kuopos sekretorius 
Žilinskas. ) ■
z Konferencija buvo gana 
(draugiška. Visi dalyviai suti
ko, kad šitoj situacijoj reikia 
bendro fronto. .Bet pasidalini
mas iškilo, kuomet priėjome 
prie rezoliucijos, kurią reiktų 
pasiūlyti masiniam susirinki
mui priimti. Komunistai sakė, 
kad toj rezoliucijoj būtų pa
smerkiama Hitlerio pasinio j i- 
tnai, pasižadama ginti Lietu
vos neprikalusomybę nuo už
puolikų ir pasisakoma už civi- 
les Lietuvos žmonių laisves, 

mitroVaš, Komįhfemo sekreto-1 nes tik tokia tvarka, kurioj vi
rius, gavo atsakymą nub An-1 si Lietuvos žmonės turf lygias 
pasiūlymas perduodamas Pild. politines teises, gali tinkamai 
riaus Adlerio, kad Komunistų 
pasiūlymas perduodamas pild- 
Komitetui i 
Kaip greitai Komitetas išne- 
Šiąą nuosprendį, taip greitai

“Na, draugųti, ar pavyko 
tau kiek nors gauti pašal
pos?” klausia Braunas.

| “Nieko negavau”, gniauž
ydamas kortelę rankoj,' tarė 
I Smitas. “Sistema pas juos,1 
I visgi/, stebėtinai puiki!” ' 

Sukinko J. šilingas.

darbo. Nesenai įvykusios_orga- pasįun^įau sekančio turinio pažinties?
Ir Arrfovon m Ino iovmlr_ - , - -b

Bereikalingai Gyvena
Vienos parapijos kiek pa

žangesnis kunigas kalėdo
jant, patikrinant savo para- 
pijonų “dorą,” egzaminuo-: 
ja gana suaugusį “singelį”:

—Ar eini bažnyčion ir iš- ..

kablegramą:
“One million Lithuanians 

in America unanimously and 
vigorously protest against 
Hitlers terrorism of Lithua
nia in respect to its sovereign 
rights in Memel territory and 
against any and all attempts 
to enslave any part oCLithu-! 
ania or Eastern Europe to 
the most abominable barba- tu gyveni ir ant svieto!—su 
rism of modern times—the 
Nazism.

F. J. Bagočius, President 
Lithuanian Alliance of 

America.”

—Taip, tėveli, einu, iru., 
tankiai. • ‘

—O į pasilinksminimus - 
ar eini ir išsigeri? .....

—Neinu ir nieko negeriu. •
—Tai ir merginų gal ne- ‘ 

myli ir nemisliji vestis?
—Anei nepamisliju apie 

jas, bijau grieko.
—Tai kokiam velniui dar . .*

keikė kunigas, neiškentęs.
Trakiškis.

suVienyti Lietuvos spėkas ap- 
_______ sigynimui nuo užpuolikų ir tt. 

del apsvarstymo. Pruseika pilnai sutiko su ko- 
’niūnistų pasiūlymu. Pasidisku- 
^savus, sutiko su pasiūlymu ir

Kopijos minėto kablegra- 
mo išsiuųtinętos Eltai, 
Associated Press, Interna
tional News ir vietiniai 
Amerikonų ir Amerikos lie
tuvių spaudai.

Su pagarba,
F. J. Bagočius, /
S.L.A. Prezidentas..

New Haven, Conn.
Birželio mėnesį draugė P. 

Tumosienė surengė savo vyrui 
J. Tumosai pokilį, nes, mat, 
jiedu nesenai apsivedė. Paren
gime dalyvavo šešios poros 
Tumosams artimų draugų iš 
Waterburio, Higginam ir New 
Haven, Conn.

Draugai besilinksmindami 
nepamiršo ir Lietuvos politi
nių kalinių, paaukoti kiek 
katras draugas gali. Aukojo 
sekainai: J. Tumosa $1.00, J. 
Rudminas $1.00, kiti draugai 
smulkių sumetė $2.05. Viso 
aukų L. p. kaliniams $4.05.

Jie Gali Vaikščioti Pėkšti
—Kadangi tamstos vaikai 

lanko mokyklą, tai būtų la- 
bai pravartu, kad tamsta 
jiems* nupirktum enciklope- 
diją,—kalbėjo agentas vals
tiečiui.

—Nupirkti enciklopedi- 
ją? Ne. Jie gali ir pėkšti 
vaikščioti į mokyklą, be jo- . 
kių enciklopedijų, kaip kad 
ir aš savo laiku belankyda- . 
mas mokyklą dariau,—at
sakė valstietis.

paša-—Aš savo žmonai 
kau viską, o viską.

—Ar niekuomet nemeluo
ji?

—Suprask gi, tamsta, kad 
į žodį “viskas’* įeina viskas.

Pono Atostogos
Kostumeris įėjęs ofisan: 

—Ar čia šiandien niekas 
nedirba?

Ofiso mergina:—Niekas. 
Mūsų ponas išvažiavo atos
togų.

SurinkoEs-Džei.
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Radio ir telegrafų darbininkai, dirbą laivuose, paskelbė strejką, reikalaudami pripažinti uniją. Paveiks 
le matome pikietininkus.

Bela Kun

Mūsų Atsinešimas Linkui Pacifistų
Taiką” 
nereiš- 
pakeis-

Obalsis “Kova už 
jokiame atsitikime 
kia, kad turi būti 
tas komunistų atsinešimas 
linkui buržuazinio pacifiz
mo arba social-pacifizmo. 
Pacifizmas kaipo metodas 
užmaskavimo karo prisiren-’ir konkrečių kovų

, “kaip ideologija ir į naują imperialistinį karą.
Pasekmėje greito karo 

ruošimo iš Vokietijos fašis
tų pusės ir Sovietų Sąjun-

irgi buvo suareštuotas. Tai su
niekšėjęs girtuoklis, kuris pats 

! nežino kam ji valkiojasi ant 
• svieto.
j Areštuoti, kad Skaitė 

Atsišaukimus
ANL

nėse organizacijose parodo, 
kad daugelis pacifistų gata
vi pereiti nuo bendros pro
pagandos už taiką prie ma
sinio veikimo taikos apgy
nimui, palaikymui Sovietų 
Sąjungos taikos politikos 

prieš

tymo revoliucines kovos 
prieš imperialistinių karų 
ruošimą, revoliucinės kovos 
už taiką.

b) Artimas bendradarbia
vimas kovoje už taiką su 
tais pacifistiniais elemen
tais, kurie gatavi dalyvauti 
masiniame veikime prieš 
ruošiamą imperialistinį ka-

r gimų, 
ginklas pasaulinio imperia-1 
lizmo kovoj prieš augančią j 
pasaulinę revoliuciją ir jos 
paspirtį—Sovietų Sąjungą” 
—(Teziai Kominterno VI 
Kongreso) pasilieka ir toli
mesne kliūtimi kovoj prieš 
ruošiamą pasaulinį imperia
listinį karą. Kova prieš 
klaidingas pacifizmo teori
jas, tų teorijų konkretis ir 
nuolatinis numaskavimas 
masių akyse dar daugiau 
reikalingas, kaip seniau, 
mes iškeliame tikrąjį obalsį 
kovos už taiką.

Bet tuom pat kartu nega
lima nesiskaityti su tuom

> faktu, kad naujose sąlygo- tingai Vokietijos fašistus ir 
sfe pacifistiniame judėjime Japonijos imperialistus, 
įvyko didelių permainų.

c) Išnaudojimas priešfa- 
šistinio nusistatymo visų 
buržuaziniai — demokrati
nių sluogsnių išplėtimui 

i prieškarinės kovos.
Bendradarbiavimas su 

i gos taikos politikos’ suš’ida- pacifistiniais elementais— 
[rymo karo partijų kapitalo ’social-pacifistais, o taipgi 
šalyse ir augančio tarpe'su buržuaziniais — pacifis- 
smulkios buržuazijos jude-jtais—negali eiti sklandžiai, 
jimo ir demokratinių parti-!be kliūčių. Svarbiausia čia- 
jų už taiką keliu palaikymo' reikia suprasti tą, kad tokis 
Sovietų Sąjungos taikos po-! bendradarbiavimas galimas 
litikos, pacifistai atsidūrė | tik prie sąlygos tuom pat 
ant kryžkelio: jie arba turi .kartu griežtos ideologinės 

--------iįr politinės kovos prieš, ofi
ciali pacifizmą, prieš paci
fizmo užmaskavimus tikro 
karinio prisirengimo ir iš 
antros pusės, prie ’ sąlygos 
atsargaus, taktikinio ir

stoti už Sovietų Sąjungos 
taikos politiką, prieš ruo
šiamą naują imperialistinį 
karą arba gi noromis ar ne 
palaikyti imperialistinius 
karo organizatorius, o ypa-

Šiose sąlygose pravedant
Tos permainos gali būti Komunistų^ Internacionalo

atžymimos sekamais 
kiais:

jvy-

pa-Pirma. Tautų Lyga, 
matinė organizacija oficia- 
lio pacifizmo, sudaryta už
maskavimui manevrų kapi
talistinių valstybių viena 
prieš kitą ir prieš Sovietų 
Sąjungą, pergyveno dideles 
permainas. Du svarbiausi 
naujo karo organizatoriai: 
Japonija ir ’Vokietija—iš- 
stojo iš Tautų Lygos, o 
Sovietu Sąjunga įstojo į 
ją, kad ant kiek tas galima 

•panaudojus Tautų Lygą pa
sipriešinimui organizavimo 
naujo karo.

Antra. Antrame Interna
cionale eina gilus pasidali
nimo procesas atsinešime 
linkui oficialio pacifizmo. 
Dalis socialdemokratinių 
partijų ir toliau atstovauja 
“valstybinį pacifizmą” at
skirose šalyse; kaip kurios 
iš jų, ypatingai vadai Ang
lijos Darbo Partijos ir 
Skandinavijoje, po obalsiv 
užtikrinimo taikos siekia

* susiartinimo su Vokietijos 
fašizmu ir, ant galo, viena 
sriovė socialdemokratinių

* partijų, kuri vystosi į prie
šingą pusę, ypatingai Fran- 
cijoje, Austrijoje ir tarpe 
žinomų elementų vokiečių 
socialdemokratų, artinasi 
prie revoliucinės pažvalgos 
kovai prieš imperialistinį 
karą.

Iš antros pusės, pacifisti
niame judėjime -ir jo orga
nizacijose eina persilaužimo 
procesas. Amsterdamo 
prieškarinis judėjimas va
dovystėje Henri Barbusse 
ir Romen Rolland, o taipgi 

t«^žinomi įvykiai ir pačifisti-

artinasi

ir jo sekcijų taktikos už
duotį, tai yra kovoje už su
darymą bendro fronto ko
vojančio proletariato, ir už 
išplėtimą to kovos bendro 
fronto tarpe smulkiai bur
žuazinių elementų ir darbo 
valstiečių masių.

i prieš imperialistini karą iš- 
jkyla sekanti taktikiniai už- 
' daviniai:

a) Tamprus bendradarbia
vimas su tomis socialdemo
kratinėmis partijomis, re- 
formistinėmis unijomis ir 
masinėmis organizacijomis, 
kurios artinasi prie nusista-1

Sugintas užsispyrė išėsti jos 
vyrą iš mokytojo vietos, tai il
giau netylėsią—rašys vysku
pui ir net “šventam tėvui”, 
kad Sugintui nuvilktų sūtoną.

Šie ponai, kol sugyvena ge
ruoju, tai viešumoj giria viens 
kitą, slepia tokius savo gyve
nimo purvus, bet kai susipjau
na už vietas, už pinigus— tai 
tuomet išsibliauna: “tu darei 
šitaip ir šitaip, o tu taip ir 
anaip!” O visi kartu morališ
kai supuvę.
Suniekšėjęs Girtuoklis Įskun

dė 19 Darbininkų

S. Paulo. — Sekmadienyje, 
11 d. šio mėnesio, Canindėje
policija suareštavo iš vieno j sykių 
buto 19 jaunų vaikinų, kurie; žinutės apie 
ten buvo susirengę šeimynišką ; kasių išnaudojimą 
pasilinksminimą, 
tarnas Canindės lietuviams 
girtuoklis-mušeika Kazys Ja- 
savičius, keršydamas, kad jį į 
tą vakarėlį kaip triukšmadarį 
neįsileido, nubėgo jis į polici
ją ir pranešė, kad žino kur 
susirinkę komunistai dirba 
raudonas vėliavas. Jis turėjo 
su policija važiuoti kartu, pa
rodyti kur butas;
stami ir . pamatė, kai nedava- 
žiavus iš vienos “sigurankos”

S. Paulo. — Policija 
bia, kad paskutinuoju 
nesiranda areštuotų darbinin
kų kalėjimuose, bet darbinin
kai labai gerai žino, kam po
licija prirengia bastiliją ant 
salos “Ilha dos Porcos” ir čia 
S. Paule skubiai įtaiso kitą ba
stiliją ant rua Viscondo do Rio 
Branco. Dabartinių urvų dar
bininkų kankinimui, buržu
jams permaža!

Du iš daugelio areštuotų 
darbininkų-aliancistų, dar ran
dasi kalėjime lietuviai Jonas 
Sinkus ir Povilas Kepenis. 
Juos policija areštavo 
atsišaukimų skaitymą 
ku, kuomet šią or-ją 
Policija nedavė jokio
mo apie jų areštą ir visą laiką 
juos slėpė. Bet dabar, sužinoję 
ANL advokatai, kad šiedu 
aliancistai yra slaptai kalina
mi, užvedė del jų “habeus cor
pus” (greitąsias bylas).

Laukiama greitu laiku teis
mo, kur tiedu drg. turės būt 
paliuosuoti.
Kam Tarnauja Darbo Min-ja 

ir Jos Sindikatai

skel- 
lai k u

už ANL 
tuo lai- 
uždarė. 
praneši-

Minas Ratos. — Jau keletą 
M. žodyje” pasirodė 

žvėrišką anglia- 
Minas Ra- 

Gerai pažįs- Į tos” kasyklose. Bet ir tuom iš
naudojimu anglies magnatai 
dar nebuvo patenkinti. Jie ra
do, kad tokadorių (t. y. kasė
jų, krovėjų, stūmėjų) uždar
bis dar perdaug didelis! Mat, 
jeigu tokadorius, nežmoniškai 
skubindamas, kartais išvežda
vo biskutį daugiau, negu nus
kirtą normą, tai už tą kompa-

I . Q t, 7 <- , *

čia jį pažį- nija turėdavo apmokėti atski-
rai. Tuo būdu, prie dienos už
darbio $10—$12, tokadorius

kantraus revoliucinio auk-f jis išlipęs pirštu parodė ir paf jar gaudavo kokį milį už per- 
lėjimo visų sąžiningų paci
fistų tikslu paliuosavimui 
jų nuo klaidingų pažvalgų, 
nuo pacifistinių iliuzijų.

Santikyje su galimybe 
bendro fronto su socialde
mokratinėmis partijomis ir 
reformistinėmis masinėmis 
darbininkų organizacijomis, 
komunistai privalo suprasti, 
kad nei viena kovos sritis

k°v5/i nesuteikia tokių milžiniškų
galimybių sudarymui bend
ro veikimo—ne tik tarpe 
kovojančių proletarų, bet ir 
tarpe proletariato ir pagei
daujančių taikos, pacifisti
niai ir priešfašistiniai nusi
stačiusių smulkiai buržuazi
nių masių,—kaip prieškari
nio veikimo dirva.

ŽINIOS IŠ BRAZILIJOS
Grąsina Kun. Sugintui Nuvilkt 

Pajamomis

Paulo. — Jau keli mėne-
kaip kons. Mačiulis išsi-

S. 
šiai, 
nešdino, bet rietynės smetoniš
kam fašistų logery dar eina 
lilnu įkarščiu. Tautiški ponai 
r ponios, už vietą prie valdiš
ko lovio mušasi kuo kas galė
dami.

Atrodo, kad jiems poniškų 
“argumentų” spjaudytis per 
fašistlapius “Lietuvį”, “Gied
rą” ir “Aidą” jau irria pri
trūkti ir kad skaudžiau viens 
kitam įkąsti, jie pradeda 
drabstytis viešai tais purvais iš 
savo-“doro”, gyvenimo, ku
riuos lig šiol da slėpdavo nuo 
žmonių akių.

Nepasakysiu kuria diena, 
Vila Anastazijos mokyklos 
mokytojo žmona Ponia Gaiga
lienė,' atėjusi į Kiriliausko 
krautuvę apsipirkti ir ten ra
dusi būrį moterėlių, neatsi- 
dusdama, perpykusi ėmė pa
sakot, kad ji ir jos ponas Gai
galas nuvilks kun. Sugintui 
pasamonus ir paleis ji iŠ Bra-

zilijos važiuoti su kelnėmis! 
Ir ve už ką. Kiek tai laiko at
gal, ponai Gaigalai surengė 
pas save balių, ten susirinko ir 
visi kiti lietuviški ponai, tam 
tarpe, žinoma, ir kun. Sugin
tas. Iš karto jie ten, kaip “pa
dorūs” ir “neprasti” žmonės, 
gražiai sau gėrė ir dainavo. 
Po to, kaip visuomet būna, ėjo 
kiekvienas poniškai išsivemti 
ir pakampėse pasimyluoti. 
Štai ponia Gaigalienė nukry
puoja į savo miegamąjį, tur
būt, kveptelti. Ir va, šalę jos 
ant lovos atsiranda k. Sugin
tas. Na ir jis—kaip pasakoja 
ponia Gaigalienė—žada pats 
atleisti nuodėme ir. . . Gaiga
lienės vyras bandė kunigą vy
ti šalin, bet Sugintas griebė jį 
už gerklės ir parsivertęs ant 
lovos ėmė smaugt; tuomet ji 
atlupusi Suginto nagus nuo sa
vo vyro gerklės.

Šit kokia istorija iš fašisti
nės inteligentijos ir doros mo
kytojų gyvenimo. Ponia Gai
galienė sako, kad iki šiol apie 
tai jie tylėję, bet dabar, kai

(sišalino. • os'
Suimtus policijoj tardė, ar 

jie tikrai dirbo raudonas vėT 
liavas; ant rytojaus visus pa
leido, nes nerado nė prie vie
no jokios priekabės.

Šis latras jau .anksčiau yra

viršį. Jau senai kompanija 
planavo tai atimti, bet vis pri
sibijojo streiko.

Ir pagaliaus, 19-7-35 m., ra
do tam būdą, — išmetė teisin
gas svarstykles ir jų vieton ’į- 
statė falšyvas. Dabar, kiek to- 

išprovokavęs šiam baire vieną I kadorius nesistengs, vistiek 
šeimynišką liet, vakarėlį, kuris; negal išvaryti normos, nė pa-

daryt kiek perviršaus ir tas 
duoda kompanijai kirsti darbo 
dienas.

Tokadoriai dirbo kėlės die
nas ir pamatė, kad svoris ant 
kart nukrito. Pirmiau toks va
gonėlis sverdavo 800 kilų, o 
dabar jau tik 600! Išbandy
mui, ant 600 kilų vagonėlio 
užsilipo trys vyrai, kurių svo
ris buvo 210 kilų, bet svarsty
klės rodė tik 700 kilų, t. y. tik 
100 kilų viršaus. Tokadoriai, 
pamatę po akių vagystę, suki
lo ir 22 d. liepos paskelbė 
streiką, reikalaudami išmesti 
falšyvas svarstykles. Visos 3 
pamainos neišėjo į darbą.

Ir streikas būt buvęs laimė
tas, bet angliakasių sindikato 
valdyba, kuri pastatyta nuo 
Darbo M-jos ir begėdiškai iš- 
davinėja darbininkų interesus, 
tuoj puolėsi anglies ponams į 
pagelbą ir streiką suardė.

(Iš “Mūsų žodžio”)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

dės, tai bus darbų, o jei ne, 
tai?”

Tuom tarpu drato verpyklo- 
se organizavimas unijų eina 
ne blogiausia. Du organizato
riai yra paskirti, kurie tik 
tuom užsiima. Bet negalimlT' 
sakyt, kad darbas eitų pilnu 
įtempimu. Drūčiausiai vaktun- 
ja darbininkus nuo išlaukinės ' 
unijos tai American St^el 
Wire Co. Kiekvienam depart- 
mente yra paskirta po vieąą 
žmogų, kaipo šnipą, kuris 
gauna po $5 kas savaitė eks
tra mokėt. Bosai sako, kad jia 
neva esąs vidurinės unijos de
legatas, reiškia, kompaniškos 
unijos. Bet tikrumoj tai tie 
darbininkai paskirti tam, kad, 
ką jie sužinos, kad praneštų 
bosam, kad praneštų, kas iš y 
lauko yra veikiama unijos 
klausimu. Bet kad ir šitokį 
randasi persekiojimai, Labor 
Day Worcesteryje parodoj * 
drataunių darbininkai pasirb-i’f 
d ė didžiausia grupė ir gavo r 
antrą dovaną nuo Unijų Kq-.

gavo,;Dumpų Gyventojui, Bing- miteto. Pirmą dovaną 
hamton, N. Y.—Netalpina- trokų teksiu šoferiai už jų

pasiruošimą uniformuotai.
Girdisi, kad kompanijoj, 

i klasė, 
; ruošiasi prie geresnių darbų 
sykiu prie karo. Riktuoja ne ~ 
tik laivyną, bet ir orlaivius, 
kuriuos Amerika įgalės karo 
laiku vartot. Amerika turi-.. ..._

Darb. Poetui, Cleveland, 
O.—Jei tik turite eilėraščių, 
prisiųskit, peržiūrėsim. Bet 
kodėl nerašyti proza?

Juozui, Elizabeth, N. J.— 
Mes Grigaičio planų nežino
me. Paklauskit jo paties.

me laikraštin niekeno raš
tų, po kuriais, greta slapy-
vardžio, nėra tikros rašyto-1 Arnvei 
jo pavardės, tai to paties 

'prisilaikysime ir su tamstos
rašiniu: “Kas Imk ‘Laisvės’ 
pataisymo.”

Worcester, Mass
Iš Worcesterio Darbaviečių

Nepasirodo, kad dirbtuvės 
pradėtų kiek geriau dirbt. 
Bet matosi, kad ruošiasi prie 
ko nors. Ant toliaus ir bosai 
prasitaria: “Jei karas prasi-

Amerika 
11,472 orlaivių, iš kurių 2,739 . 
yra kariniai ir 8,733 civiliai,, . , * 

Man yra nuostabu, kad iš*.-- 
Worcesterio daug rašosi į lan^ 
vyną. Su daugeliu tenka susi
tikt ir jiem paaiškini, kad ka-'. 
ro laiku yra toks pat pavojus , < 
laivyne, kaip ir kariuomenėj,, 
Daugelis tam netiki. MislijĄ,,. < 
kad tik “Liusitanią” nuskaą-,:j 
dino ir viskas. Na, ne! čia pą*w r 
sirodo kas kita. Nuo bal. 6A,t ' 
1917 m. iki 11 lapkričio, 1918 į
m. buvo paskandinta 145 
Amerikos laivai, su daugybe _ 
įtalpos. O kiek su tais laivais 
žmonių žuvo ? Niekas neapra-• ;■* 
šė teisingai.

- ! -L Unijos Narys.’* -

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE, DETROIT, MICH.

Antnif Kartu Aštunta Metine Dainų Diena
------  RENGIA CONN. VALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI

Nedėlioj, 6 d. Spalio (October), 1935 Lietuvių Parke, Chestnut Rd., Waterbury, Couil
šokiams Grajys Merrymakers Orkestrą nuo 12-tos valandos dieną iki vėlai vakare.

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn.

L 1

Programoj dalyvauja keturi chorai: New Haven’o Daina Choras; Hartfordo Laisves Choras; New Britain’ę^ 
Vilijos Choras ir Waterburio Vilijos Choras. Bus ir kitokių žaislų. ....

Visi esate kviečiami dalyvauti. ĮŽANGA 25c ASMENIUI
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Sveikas Maistas Mo- 
. kyklos Vaikams

Dr. John L. Rice, 
New York Miesto

Sveikatos Komisionierius
Tai, kokį maistą, bet ne kiek, 

mokyklos vaikas valgo, priside
da prie jo geros sveikatos. Tei
sybe, kad proporcijoje jo sva
rumo, augantis vaikas aktuališ- 
kai reikalauja daugiaus maisto, 
negu augęs žmogus, bet svei
kata, gerbūvis ir augimas vai
ko priguli nuo parinkimo mais-

Visoki dietai vaikams neturi 
vietos jų gyvenime, nes daugu
mas iš jų pavojingi vaikams. 
Pav., yra taip vadinama “špi- 
nakų dieta”, kuomet motinos 
negali per daug špinakų duoti 
vaikams. Ir jos negali supras
ti, kodėl negali priversti Jonu
ką arba Mariutę valgyti dau
giaus špinakų ir kodėl jie pri
pranta visai nemėgti špinakus. 
Visos lapuotos daržovės yra to
kios geros vaiko sveikatai, kaip 
špinakai; kopūstai ir visokios 
salotos turi tiek pat mineralų 
ir vitaminų ir vaikams geriaus 
patinka, neš paįvairina jų val-

Pienas yra svarbiausias mai
stas augantiems vaikams ir 
kiekvienas vaikas privalo gerti 
nors kvortą pieno kasdien. Ne- 
kurie vaikai negali vien tik pie
ną gerti ir todėl nesuvartoja 
kasdieninę kvotą. Tokiems vai
kams lengva pagaminti iš pie
no padarytus gėrimus, pridėki
te vaisių arba paskoninkite vai
sių sunka arba šokoladu arba 
duokite šokolado gerti. Smeto- 
nuota sriuba ar kiti valgiai su 
Smetona ir pienu taipgi pri
sideda prie pieno kvotos, bet 
nevartokite miltų.

Protingos motinos prižiūrės, 
kad vaiko valgis būtų subalan
suotas. Pridėkite dviejas virin
tas žalias daržoves, žalių dar
žovių salotą ir stiklą pieno prie 
kiekvieno valgio, kuris suside
da iš mėsos, arba vištos, .arba 
žuvies, su duona ir sviestu. Į 
Pratinkite vaikus valgyti valgį 
su vaisiais.

Kaip augęs, tai taip ir vai
kas, reikalauja įvairumo.

Nashua, N. H

CHICAGOS ŽINIOS
Bedarbe Plečiasi

Į apie dvi savaiti paleista iš 
skerdyklų apie pora tūkstan
čių darbininkų. Mažesnėse 
darbavietėse, kur dirbo keli 
desėtkai darbininkų, palikta 
vienas, du. Visos garsios kal
bos apie artėjimą gerlaikio, 
nuėjo vėjais.

Pradžioj metų, kapitalistinė 
spauda šuktelėjo, kad valdžia 
sudarė planus, kad projektuo
jama budavoti keli kvartalai 
naujų, neva pigesnių darbi
ninkams namų. Tūkstančiai 
darbininkų-lengvatikių patikė
jo, nusiramino. Prabėgo jau 
keli mėnesiai, o žadėtų darbų 
vis dar nėra.

Dabar kapitalistiniai laik
raščiai skelbia, kad pašalpos 
bedarbiam neužilgo bus galu
tinai sustabdytos, visi bedar
biai turėsią eiti dirbti ant val
džios projektų, kurių nėra. Ar 
duos darbų ant valdžios po
pierinių projektų ar ne, bet 
pašalpas bedarbiams jau da
bar gerokai apkapojo ir grei
tu laiku visai atims, jeigu dar-lkėjimas asesmentų. Buvo dau- 
bininkai * neparodys masinio 
pasipriešinimo.

Taksai Ant Maisto

Ant perkamųjų daiktų 
sai pakelti iki- 3 centų
dolerio. Dabar stambios kom- 
pamjos—taip vadinamos 
“chain stores,” pradėjo nau
dot dar vieną gudrybę, api
plėšimui darbininkų. Už vieną 
centą krautuvėj turi pirkti ke
turkampių baltų blėkelių (to- 
cken) šešias. Jeigu, pavyz., 
perki ką nors už 5c, tai turi 
pridėt ir vieną blėkutę. Per
kant už 15 centų, turi priduot 
3 keturkampes blėkutes, o tas 
reiškia 21/-* centų taksų, bet 
oficialiai, valdžios įstatymais 
uždėta 3 centai ant dolerio; 
už 15 centų imama 1 centas, 
o , kompanijos su užgyrimu 
valdžios jau lupa nuo žmonių 
2i/2 c.

simai kelių centų, bet po ke
lis centus kasdien, bėgyje ke
lių mėnesių susidaro doleriai, 
kurių pas darbininkus labai 
mažai maišosi.

Apie tuos dalykus darbinin
kai savo organizacijų susirin
kimuose turėtų kalbėt, vienyt 
savo spėkas apsigynimui nuo 
valdžios ir kapitalistų apiplė
šimų.

Dimas Benamis.

Baltimore, Md
Amalgameitų Unijos Lietuvių 

Lokalo 218 Triukšmingi 
Susirinkimai

Kodel? Ogi todėl, kad loka- 
lo valdyba nesiskaito su narių 
tarimais ir kitais reikalavi
mais. Ji elgiasi sauvališkai su 
pritarimu kelių pasekėjų.

Tie triukšmai, barniai, kar
štos diskusijos paaštrėjo

Taip padaryta su tarimais del 
asesmentų, viršlaiko dirbimo 
ir priklausymo prie Lygos 
Kovai Prieš Karą ir Fašizmą. 
Valdyba sd pagelba kitų vir
šininkų patvarko taip, kaip 
jiems geriau patinka. Ases- 
mentus mokėsime nuošimčiais 
ir per šešias savaites turėsime 
išmokėti. Dėlto ir Viršlaikį pa
vėlino dirbti, kad daugiau su
mokėtum. Lygos klausimas ta
po neužbaigtas ir i 
jau keliais protokolais.

Taip, gerbiamieji, neturi 
būti. Mes turime jieškoti prie
monių tų blogumų prašalini- 
mui.

vuojasi.
S. S. Kresge Co., 5-10-25c. 

krautuvė budavoja dalį naujo 
štoro, riesdama lanką apie F. 
W. Woolworth Co. 5-10c. 
krautuvę. S. S. Kresge kon
traktą išdavė budavojimui ne 
unijos kontraktoriui. Unijos 
darbininkai buvo jau pradėję 
pikietuoti, bet S. S. Kresge tas 
labai nepatiko ir pakvietė uni
jos viršininkus tartis. Pikieta-j susirinkimą.

' Sekamas kuopos susirinki- 
unijų viršininkai gerai laiky- mas įvyks spalių 20 d., 1 vai. 
sis, kova bus laimėta. Bet dar- po pietų. Tikrai visi pribūki- 
bininkai neturėtų pasitikėti te, nes šiame susirinkime tu- 
tik viršininkais, nes unijų vir- rėsime prisirengti prie maska- 

laiko radų baliaus. Šio baliaus du 
trečdaliai aukų bus skiriama 
dienraščio “Laisvės” Sidabri
nio Jubilėjaus Fondan. Balius 
įvyks lapkričio 23 d., šeštadie
nį. Bus duodama trys praizai 
puikiausia apsirėdžiusiems. 
Prisirengkite iš kalno laimėti 
dovaną.

ALDLD 84 kuopos susirin
kimas įvyko rugsėjo 22 d. Bu
vo draugų susirinkę vidutiniai, 
apie pusė kuopos narių. Drau
gai, labai negerai darote, ku
rie nelankote kuopos susirin
kimų. Mano supratimu, kiek
vienas narys turėtų susidomė
ti, kad Literatūros Draugija 
yra apšvietos draugija, turėtų 
vieną kartą į mėnesį ateiti į

draugai turi pilną teisę užra
šinėti “Laisvę”, kaip “Laisvės” 
agentai.

Vabalas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PRANEŠIMAI Iš KITUR

užverstas vimas laikinai sustabdytas. Jei:
• l •• • w • • i • • i • v

K. M.

New Haven, Conn

šininkai tik posėdžius 
per kelias savaites, taip»ir vis
kas baigiasi be laimėjimo. 
Unijų ir kiti darbininkai turi 
stoti į bendrą frontą ir kova 
bus laimėta, nes S. S. Kresge 
Co. bijo pikieto, kas gali iš
šaukti ir visų štorų darbinin
kus

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kuopos šaukiamas 

susirinkimas spalio (October) 6, 
1935, 10 vai. ryte ant 928 E. Mo- 
yamensing Avė. Visi nariai susirin
kite laiku, nes yra daug svarbių da
lykų aptarti. Nepamirškite atsivesti 
naujų narių. Bus nuo “Laisvės” pik
niko raportas išduotas, taipgi ir yra 
rengiatnas koncertas. Reikia ap
svarstyti ką mes turėsime ant pro
gram©. •

J. Baranauskas.
(232-233)

5

į kovą.
J. Didjun.

CLEVELAND, OHIO
Čia surašąs drg. F. Abeko pra

kalbų maršruto. Drg. Abekas buvo 
Lietuvoj kaipo delegatas į Visuoti
ną Kongresą Kaune. Prakalbos 
įvyks sekamose vietose: A.L.D.L.D.. 
22 kp. rengia 8 d. spalio, 7:30 vai. 
vak. Lietuvių svetainėje, 6835 Supe
rior Ave.; A.L.D.L.D. 57 kp. rengia 
9 d. spalio, 7: vai. vakare, 13309 
Benwood Ave., Cortelle.; A.L.D.L.D. 
190 kp. rengia 10 d. spalio, 7:30 vai. 
vak. 16011 Waterloo Rd.; Collinwoo- 
de, 11 d. spalio, 7:30 vai. vakare, 
Darb. svetainėj, 920 E. 79th St.

Prakalbos visiems svarbu išgirsti. 
Tad prašome draugų įsitemyti die- 
ną ir vietą, į kurią jums bus pato
giausia nueiti ir pasiklausyti drg. 
Abcko. Nepamirškite ir savo drau
gus kartu nusivesti.

Visus kviesia 15-tas Apskritys.
(232-235)

O svarbiausia, ką turiu pra
nešti, tai kad ir šiais metais 
ALDLD 84 kuopa dalyvaus 
dienraščio “Laisvės” vajuje. 
Pereitais metais mes laimėjo
me 21-mą dovaną. Šiais metais 
reikia daugiau pasidarbuoti, 
idant “Laisvė” padvigubintų 
savo skaitytojų armiją. Vaji- 
ninkai išrinkti šie: J. Mata- 
čiunas, jo pagelbininkai B. 
Makarskis ir F. Buslavičius. 
Už visus susisiekimus ir finan-

Paterson, N. J

Iš Mūsų Veikimo
14 d. rugsėjo Lietuvių Sve

tainėj, J. Mažeika, ką tik grį
žęs iš Lietuvos “Pasaulinio” 
Kongreso, darė pranešimą iš 
paties kongreso ir Lietuvos

nuo į darbininkų ii’ valstiečių kovos 
liepos 17 dienos susirinkimo, | ]au}<0> žmonių susirinko ma

žai, nors buvo gerai garsinta. 
Visi buvo pusamžiai ir senes
ni žmonės-darbininkai, o jau
nuolių tai nė vieno, nors neku
rie gerai supranta lietuvių 
kalbą. Tas yra labai peiktina.

kuriame buvo balsuojama mo-

gumos nubalsuota prieš, bet į 
protokolų knygų užrašė, kad 
dauguma balsavo už. Todėl 
sekančiam susirinkime nariai

Joe

tak- 
nuo

I Atviva. JL CIO ICtMCtl p V1XY LlJLJLCt.
vaišino valdybą visokiais epi- Į jaunuoliai turėtų dalyvauti to- 
inlaw nv fnH nacinlrrimo n 1q- ! .tetais už tokį pasielgimą, o la
biausia protokolų raštininką. 
Nekurie įsikarščiavę viršinin
kus išvadino melagiais ir kri
minalistais. Už tokius nema
lonius jiems išsitarimus, val
dyba reikalavo bausmės, tai 
yra, kad tiems, kurie taip iš
sireiškė, būtų atimtas balsas 
trims mėnesiams. Buvo balsa
vimas ir dauguma nubalsavo 
prieš baudimą. Tuo valdyba 
nepasitenkino ir pasakė, kad 
ji jieškos priemonių nubaudi
mui tų narių kitose įstaigose.

Na, ir rugsėjo 4 dienos susi- 
rinkiman atnešė bausmę del 
Ančiukaičio ir Balčiūno, kuri 
tapo nukalta ekzekutive bor
do įstaigoje, kur susirenka 
dauguma fašistuojančių ele- 

iŠ mentų. Ekzekutive bordas pa- 
kaip'sielgė sauvališkai, neduoda

mas šiems draugams pasiaiš-

kiuose parengimuose ir dau
giau susipažinti su klasinėmis 
darbininkų, kovomis.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Aukų sūrinkta $4.60. 
Padengus svetainės lėšas, liku
sius $2.60 skyrėme Lietuvos 
politiniams kaliniams, 
vusiems tariame ačiū.

Iš Draugo J. Mažeikos ir 
Yeneralli Prakalbų

Publikos prisirinko viduti
niai, nes lietuviai norėjo išgirs
ti drg. 'Mažeikos raportą iš 
Kauno kongreso. Prakalbas 
surengė ALDLD 84 kp. (ka
da?—Red.) P i r m i a u šia pir-

Auka-

mininkas S. Vilkas pakvietė d. sus ^emet bus atsakomingas 
J Ynnoralli nanasakoti. ka lis draugas Matačiunas.

ALDLD 84 kuopos nariai ir 
darbininkų draugai, neatsidekite vien ant 

šalies tvarka. Jis nurodė, kad , vajininkų. Turite kožnas vie- 
pirmiau jis šiaip ir taip sva-|nas gauti mažiausia po vieną 
godavęs, bet kada jį išrinko ! naują skaitytoją “Laisvei.” 
Dažų Unija delegatu ištirti

J. Yeneralli papasakoti, ką jis 
matė Sovietų Sąjungoje ir 
kaip jam atrodė

Missouri valstijoj tie vadi
nami “tokenai” padaryti 
popieros, tokio dydžio, 
viršeliai-kamšteliai pieno bon- 
kom uždaryti, tik biskį stores- kinti, atlaikė susirinkimą prie 
ni. žmogus, eidamas į krautu- uždarytų durų ir išnešė nuo-

ALDLD 32 kuopos susirin
kimas atsibuvo 17 d. rugsėjo, 
vakare. Susirinkimai laikomi 
trečio antradienio vakarą sy
kį į mėnesį. Į šį, susirinkimą 
narių atsilankė tiktai' 10, o 
kuopa turi 33 narius, kas la
bai negerai. Kuopa politiniai 
ir fin-ansiniai stovi prastai. 
Draugai, turime visi lankytis 
į kuopos susirinkimus ir 
giaus rūpintis kuopos ir 
darbininkų reikalais.

dau- 
visų

ben-

vę arba valgyklą, turi neštis 
prisidėjęs kišenius popierinių 
ritulėlių (apie pusantro colio 
diametre). Jeigu jų neturi prie 
savęs—turi pirkti. Visur žmo
nių nesvietiškas apiplėšimas. 
Prieš visą tai žmonėse jau
čiamas nepasitenkinimas, bet 
priešintis visam tam ir ką da
ryt, nėra supratimo.
Transportacija irgi Pabrangus

Chicagos mieste už važiavi- 
l.imą gatvekariu (tramvajų) 

gąuti leidimą nuo policijos čy-. reikia mokėt 7 centus. Dabar 
fę. O tas ponas taip daro, kaip 1 • _ 
jam patinka. Jeigu kada “fi- • Gatvekario 
lipa,” tai išduoda leidimą, o 
o‘;jei ne, tai neduoda. O kas 
jąm pasipriešina, tą areštuo
ją ir baudžia.

; Šiemet šiame miestelyje pa
sirodė daugiau masinių susi
rinkimų atviram ore. Pradžio
je davė leidimą, žmonės pra
dėjo įdomautis ir skaitlingiau 
rinktis. Tada buržuazija pa
matė savo pavojų. Mat, dar
bininkai gali pradėt susiprasti. 
Ponai buvo sugalvoję skymą 
siųsti savo agentus ir kritikuo
ti kalbėtojus, bet tas jiems 
nesisekė, nes tik patys žiop
liais pasirodydavo. Taigi po
nai, matydami, kad iš to nie
kas neišeina, nusprendė ne
duoti leidimo tokiems susirin- 
kifcnams. Taip jie ir daro.

■Čia kelius kartus kalbėjo 
socialistas kalbėtojas. Susi
rinkdavo gana publikos. Tada 
policijos čyfas pradėjo neduo
ti; leidimo. Bet kalbėtojas vis 
tiek pasiryžo kalbėti. Jis ta
po suareštuotas ir nubaustas 
pasimokėti $25 bausmės. Jį 
teisė lietuvis teisėjas B. De
gėsis, kuris dar nesenai gavo 
darbą už teisėjo pagelbininką.

Mes Turime Kovot už Susirin- 
* ’ kimų ir Žodžio Laisvę
•Šio miesto ponai yra labai 

poniški ir be jų leidimo nieko 
negalima daryti, nežiūrint to, 
kad Jungtinių Valstijų konsti
tucija duoda piliečiams teises. 
Pbnai turi tokį patvarkymą, 
k#d jeigu kokia radikališka 
organizacija nori surengti pra
kalbas atviram ore, tai turi

gi sumanyta sekantis skymas. 
________ » “transferas” bus 
geras ant “elevatorių”, primo
kant 3 centus. Ūž važinėjimą 
elevatorių, vistiek, po senam, 
reikia mokėt 10 centų ir ele- 
vatorio “transferas” bus ge
ras ant gatvekąrių. Reiškia, 
nulipęs nuo elevatorio ir norė
damas važiuot gatvekariu jau 
nebe 7 centai, o 10 centų kai
nuoja. Labai daug žmonių, 
del tokio brangaus važinėji
mo, vaikšto pėsti po kelias 
mylias.

Rodosi menki dalykai, klau-

Ponas Degėsis yra smulkaus 
biznierio sūnus, bet gerai tar
nauja kapitalistų klasei ir už 
tai yra gavęs šitą darbą. Jis, 
matomai, yra pasiryžęs tikrai 
gelbėti šitą supuvusią kapita
listinę sistemą.

Tai turėtų būti lekcija dar-’ 
bininkams. Nežiūrint tautybės, 
jeigu kuris pateko į kapitalis
tinę vietą, tai ir tarnauja ka
pitalistams prieš darbininkus. 
Todėl mums, darbininkams, 
nežiūrint tautybės, reikia vi
siems vienytis ir ginti savo 
klasės reikalus.

Viską Patyręs.

sprendį.
Taigi, draugai, kurie bordo 

susirinkime, taip pat pastara
jame lokalo susirųikime, bal- 
savot už bausmę, jūs balsavo
te patys prieš save. Šiandien 
atėmėt balsą tiems draugams, 
kiek vėliaus norės ir jum tą 
patį padaryti. Girdėjote neku
riu draugų pareiškimus, ku
riems biznio agentas Matu- 
liauskas sakė, kad ir jūs “ko- 
teriai” stokite triukšmą darę. 
Jie nori, kad mes tylėtumėme 
ir kęstume, kad jie mus skau
džiai plaka gyvenimo rykšte, 
kaip mažus vaikus.

Draugai unijistai 
principas turi būti: Visi už 
vieną, vienas už visus! Todėl 
neleiskime tuos draugus • nu
bausti.. Jie padarė tarimą ek- 
zekutivio bordo susirinkime, o 
mes lokalo susirinkime galime 
atmesti, nes lokalas yra vyres
nė įstaiga. Jie sukurė tą triuk
šmo gaisrą paneigdami didžiu
mos balsą.

Jie ekzekutive borde padarė 
ir kitą priešdarbinin. tarimą, 
būtent, nutarė, kad neprisidėti 
prie Lygos Kovai Prieš Karą 
ir Fašizmą. Juk niekas jų neį
galiojo, niekas nereikalavo tą 
klausimą užbaigti ekzekutive 
borde. Tai tarimas, kuris prie
šingas darbininkų vienybei.

Prie pabaigos turiu primihti 
draugam unijistam, kad ne
įeitumėme veltui laiko susi
rinkimuose, kAd reikalautu
mėme valdybos vesti susirin
kimus tvarkiai ir leisti susirin
kimus daryti, žinote gerai,kad 
jau kelintas mėnuo kaip mūsų 
susirinkimai neina tvarkiai ir 
naudingai. Jeigu ir padarome 
kokį tarimą, tai valdyba per
tempia ant savo kurpalio.

Draugai, stokime visi į 
drą frontą ir darbuokimės sy
kiu su kitų tautų darbininkais 
už Darbo Partiją, nes į Conn, 
valstiją žiūri visi Suvienytų 

‘Valstijų darbininkai, kaipo į- 
kurejus Darbo Partijos.

mūsų

ALDLD 32 kuopa jau senai 
yra nutarus ir rengiasi prie 
apvaikščiojimo ALDLDf 20 m. 
sukaktuvių. Parengimas įvyks 
spalio 26 d., 1935, Lietuvių 
Svetainėj, 243 Front St. Su
kaktuvių programa: bankie- 
tas, prakalbos, koncertas ir 
šokiai. Rengimo komisija ir 
valdyba kviečia visus narius į 
talką platinti įžangos tikietus 
ir kviesti visus darbininkus 
šiame parengime dalyvauti ir 
susipažinti su ALDLD išleisto
mis knygomis ir literatūra. 
Įžanga tiktai $1.00.

Šiame ALDLD kuopos susi
rinkime kilo geros diskusijos 
apie bendrą frontą ir masinį 
darbininkų kvietimą į ALDLD 
32 kuopos 20 metų apvaikščio
jimo parengimą. Jei tas ge
rai pavyks, tai pranešime ki
toms kolonijoms, kaip mes, 
newhavenieciai, tą atlikome.

Darbininkų Kovos
Valgyklų darbininkai, kurie 

priklauso unijai, pareikalavo 
valgyklų* savininkų, kad pasi- O. Kerševičienė, J. Jankus, P. 
rašytų naują sutartį ir pripa- Denis ir M. švedas; po 25 cen- 
žintų uniją. O jei ne, tai skel-l tų: J. Pocius, Latvis, S. Sa- 
bsime streiką. 40 valgyklų jau dauskas, B.
pasirašė sutartį ir pripažino Mokarskis, A. Aulskis, Priete- 
uniją. Kaip kuriose valgyklo
se jau iškabinti ir užrašai 
“Union House.” Vienas dide
lis restoranas po vardu ‘Childs 
Restaurant’ kol kas nesutinka 
su darbininkų reikalavimais.
Darbininkai pakaitomis diena 
ir naktį “Childs” valgyklą pi- 
kietuoja, o ponai valgo ir ner-

Draugai, jeigu jūs žinote, 
padėtį Sovietų Sąjungoje, tai kur galima užrašyti “Laisvę”, 
jis, pamatęs Sovietų sąlygas, tuojaus kreipki.tės pas Mata- 
pilnai sutinka su proletarų ša- čiuną po num. 57 Graham 
lies tvarka. Jisai ragino darbi-I Avė., trečios lubos. Aš su mie- 
ninkus organizuotis į tvirtas lu noru, nors ir viduryje nak- 
unijas ir’čionai įsteigti Sovie-Įties, pribūsiu, 
tus. Drg. Yeneralli sekasi kai- i 
bėti. Jam buvo statoma klau
simai, į kurįuos jis atsakė grei
tai ir aiškiai. Daugelis stebė
jos, kad tik du mėnesiu pabu
vęs Sovietų Sąjungoje, Yehe- 
ralli jau ištaria rusiškus žo
džius ir miestų vardus teisin
gai.

Antras kalbėtojas buvo drg. 
J. Mažeika. Kalbėjo plačiai, 
raportuodamas padėtį Lietu
vos biednuOmenės, skurdą ir 
bėdas. Jis nurodė ir kaip 
Kauno kongrese Amerikos 
darbininkų delegatai reikala
vo pasisakymo už civiles lais
ves Lietuvos žmonėms, už pa
gerinimą vargdienio būklės ir 
tt. Pranešė, kaip jie susisiekė 
su Lietuvos darbininkais ir pa
tarė jiems, kaip geriau kovo
ti. Ragino Amerikos lietuvius 
darbininkus remti Lietuvos 
žmonių kovą prieš Smetonos 
diktatūrą.

, Po prakalbęs, buvo statoma 
klausimai. Drg. Mažeika atsa
kinėjo. Pirmininkas drg. Vii-1 
kas ragino statyti daugiau1 
klausimų, bet jų nesirado.

Tik po prakalbų, laukan išė-į “ 
jus J. J. Dulkis rėkdamasj 
draugą Mažeiką labai negrą-( 
žiai iškoliojo, išvadindamas j 
durnium ir melagium. Gi E. 
Kinderis “Naujoj Gadynėje” 
pripiškina didelę špaltą nie
kindamas drg. Mažeiką ir kar
tu kitus. Bet kodėl tie du vy
rai prakalbose sėdėjo užsi
čiaupę ir nestatė kalbėtojui 
klausimų ?

Prakalbose buvo rinkta au
kos ir surinkta $7.31. Aukojo 
sekamai: po 50 centų, aukojo

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras šaukia svarbų mi

tingą. 6 d. October, 2 vai. po pietų, 
735 Fairmount Ave. čia dalyvaus 
Meno Sąjungos sekretorius, kuris iš
aiškins, kodėl yra svarbu ir reika
linga suorganizuot didelius chorus, ir 
kąįp chorai gali padėt darbininkišką 
judėjimą sustiprinti.

Kviečiame visus: senus ir jaunus, 
“L.” skaitytojus ir simpatikus daly
vauti. Prašome tėvus savo sūnus ir 
dukteris 
choro 
liais.

ir
atsivesti ir prirašyti prie 
dalyvauti su kitais jaunuo-

Kviečia Lyros Choras.
(232-233)

WORCESTER, MASS.
drg.
spa-

Rengiamos svarbios prakalbos 
J. Mažeikai, ketvirtadienį, 3 d. 
lio-Oct., 7:30 vai. vakare, 29 Endi
cott St. Drg. Mažeika neseniai su-

Draugai, eikite pas savo gi
mines, pažįstamus, kalbinkite 
užsirašyti “Laisvę”, nurodyki
te, kad “Laisvė” yra darbi
ninkų laikraštis, kad tik “Lais
vė” gina darbininkų reikalus 
streikuose ir kitose darbininkų
kovose. Reikia, kad kiekvienas I &rižo iš Lietuvos Visuotino Kongre- 
,. , . , , <<T • m iso, Kaune, ir mums pasakys ką. jislietuvis skaitytų Laisvę. . girdėjo lankydamas visas

Pagelbininku adresai yra : j įstaigas Lietuvoje. Taipgi pa pasakos 
Makarskis, 26 N. York St., an- I apie bendrą darbininkų gyvenimą 
tros lubos; Buslavičius, 120 i „£Ld° Choras duos ‘nuzika‘ 
Lafayette St., antros lubos. Šie | Komisija.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Giaborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

martęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Į Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1S61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union AVe. ir Grand St.

\ 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kerševičiuš,

liūs, U. Malinauskienė, Kuz- 
mavičienė, Ambroziene, J. 
Skaudienė, J. Bimba, M. Ra
gauskas. Kitos surinktos smul
kiomis. Jeigu katrų vardus 
praleidau ir neužrašiau, tai at
leisite. Varde ALDLD 84 kuo
pos tariu širdingai ačiū vi
siems aukotojams.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonai: EVergreen 7-16^1 
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Puslapis Penktas

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Montello, Mass

Iš Anglų Kalbos Verte V. Lienius.

(Tąsa)
Senas Tolle nesijautė liuesai. Daugy

bė durų su išdidžiomis iškabomis nerva- 
vo jį. Vienas ponaitis, dėvįs aštrius aki
nius, bėgo koridorių ir numetė nejaukų 
žvilgsnį į tris darbininkus. Policijos vir- 
šyla be kepurės ir diržo pasirodė tarpe 
vienų durų ir šūktelėjo į bėgantį rašti

ninką, šis, tuojaus atsisukęs, skubiai bė- 
t go atgal..

—Atleiskite, pone....!—civilis išsi
tempęs sudaužė kulnimis.

Tolle dar nebuvo matęs policistą be ke
purės ir neapsišarvavusį. Bet ve čia šie 
ponai radosi namuose, pagaliaus, jis pats 
irgi nebėgiotų savo namuose su kepure. 
Tačiaus kažkaip ta žibanti plikė viršy
tos jį sujudino...

Jie nenorėjo klausti, kur randasi poli
cijos prezidento kambarys ir ėjo tiesiog 
toliau, it žinodami gerai tą namą, kaip 
ir visi kiti. Jų dideli batai trijų staty
bos darbininkų sudarė skambius atgar
sius einant akmens asla.

Jie buvo giliukingi, nes netikėtai atsi
dūrė prie didelių pilkų durų, ant kurių 

rnedidelė balta iškabėto radosi su žiban
čiomis juodomis raidėmis užrašu:

POLICIJOS PREZIDENTAS 
KLAUSTI KAMBARYS 209

Tolle susi j ieškojo popierą kišenių j, ant 
kurios jie atsargiai ir gražiai parašė pro
testo rezoliuciją. Jis nesitvėrė piktumu. 
Kad jis prasmegtų, policijos prezidentas 
juk buvo tik partinis draugai, kurį jie 
patys iškėlė iki dabartinės pozicijos. Pa
manė, kad įeis į jo kambarį ir pasakys: 
“Gerą dieną, drauge prezidente, mes no
rime patiekti rezoliuciją jums. Štai, čia, 
drauge, esu tikras, jūs norite sužinoti, 
ką social demokratinis darbininkas ma
no apie jūsų proklamaciją. Tokie daly
kai tikrai negalimi, drauge prezidente...!”

Jie visai pamiršo, kad valanda prieš 
tai pasipiktinančiai spjaudė į šį “drau-

^“Kambarys 209.” Jie pasibeldė ir įėjo. 
Tolle tapo nustebintas, kad prezidento 
priėmimo kambarys buvo taip jaukus. Jis 
vaizdavosi jį daug šiurkštesnį ir šaltą, 
maždaug panašų į policistų buveines, kur 
tankiai reikia lankytis reikale antrašo 
perkeitimo. Prie lango už deskos sėdė
jo taipgi nustebintas ponaitis.

-r-Su kokiu reikalu, ponai?
Kurtas tyčia laikėsi užpakalyje. . Tolle 

privalo atlikti viską pats. Kurtas pa
stūmėjo Tolle’ą prieky n.

—Mes norime matyti policijos prezi
dentą, — tare Tolle pilnu savimi pasiti
kėjimu. Ponaitis už deskos pažvelgė į 
juos mandagiai ir užklausė:

—Ar galiu paklausti, apie ką jūs no- 
^rite kalbėti su prezidentu?

Senas Tolle biskį pradėjo svyruoti. Po
kaitis buvo prigaunančiai mandagus.

—Mes esame delegacija nuo firmos, 
Bergmann ir Ko., ir esame instruktuoti, 
kaip ką prezidentui priduoti.

Raštininkas pakito ir su šypsą apgaile
staujančiai tarė:

—Gerbiamieji, didžiai apgailestauju, 
bet prezidentas dabar turi svarbią kon
ferenciją ir jokiu būdu negalima jį truk
dyti. Tačiau, jei jūs norite, tai duo
kite man tą dokumentą, o aš tikrai jam 
priduosiu taip greitai, kaip galima;

—Ne, tas negalima, pone...—Kurtas 
įsikišo,—mes esame Instruktuoti kalbėtis 
vien tik su prezidentu.

Tolle susirado kišenių j seną suteptą 
k S.D.P. narystės kortą ir padėjo ant sta

to.
—Štai... paimk tą kortą ir parodyk 

jam, kuomet jis pamatys, tai be jokios 
abejonės priims mus,—tarė jis su pasidi
džiavimu, žiūrėdamas į raštininką, tary
tum sakydamas; “Matai tą, mano prie- 
teliau? Tu nežinojai, su kuo reikalą turi. 
Bet dabar skubėk. Tavo prezidentas yra 
mano draugas, ar matai!”

Raštininkas paėmė tą mažą knygelę, 
perskaitė vardą knygutės savininko. ir 
skubiai užsirašė ant krašto sugeriamos 
popieros su paišeliu. Paskui vėl su man
dagia šypsą sugrąžino knygutę biskį pa
silenkdamas:

—Labai apgailestauju, gerbiamieji, 
bet geriausia ką jūs galite padaryti, tai 

^palikti laišką čia.

Tolle susimaišęs pažvelgė į savo drau
gus.

—Ne, ne, jūs atiduokite mūsų gerus 
linkėjimus savo viršylai ir pasakyk jam, 
kad mes žinome, kame dalykas,—Kurtas 
drąsiai pasakė. Jam to jau buvo per
daug. Aišku, kad prezidentas nepriims 
tris paprastus proletarus savo šventiny- 
čioj, šiandieną ypač, kuomet jis turi svar
besnių dalykų planavimui! — Tempte iš
tempė Tolle’ą iš kambario ir piktai už
trenkė duris.

—Kraujagerių šaika!... Na, Tolle, tai 
štai tavo “draugas” prezidentas... da
bar jis sėdi sykiu su savo oficieriais ir 
planuoja apie rytojaus kraujo puotą. Ar 
tu manai, kad jis pašvęs nors vieną mi
nutę savo gražaus laiko pasimatymui su 
paprastu social-demokratiniu darbinin
ku?

Kuomet senas Tolle esąs piktas, jis ne
kalba; tiktai spjaudo tabako sultį. Bet 
šį sykį, jiem čia pribuvus, jis, išėmęs ta
baką iš burnos, atsargiai įsidėjo į dėžu-

Iš Ekstra Susirinkimo del
Paramos ‘Daily Workeriui’ '

Susirinkimas buvo sušauk
tas laiškais sekmadienį, rug
sėjo 22 d., 10 vai. ryte, Liet. 
Taut. Namo kambariuose. 
Darbininkų darbuotojų ir rė
mėjų susirinko apie 30. Pir
mininkavo d. K. Beniulis. Pra
dėjus svarstyt “Daily Worke- 
rio” reikalus, pribuvo ir dien
raščio agentas iš Boston, 
Mass. Trumpoj kalboje nuro
dė reikalingumą remti “Daily 
Workerį” finansiškai, bet taip 
pat yra svarbu jį platinti tar
pe darbininkų, o . labiausia 
tarpe jaunimo. >Po to;buvo pla
čiai kalbėta, kaip “Daily Wor
ker!” paremti 
kaip išpildyti 
kvota, v

A. Railas,
įstaigoj, išgirdęs Šimaičio bal
są, agituojantį už palaikymą 
“Daily Workerio”, pasišaukė 
ir paaukojo vieną dolerį. Tą pa
tį galėtų ir turėtų padaryti kiti 
biznieriai. Jie ir žada tą pada
ryti.

Nutarta surengti “D.W.” 
naudai vakarienė su šokiais. Į 
komisiją liuosanoriai apsiėmė 
12 ypatų. Visi yra tinkami ir 
patyrę parengimuose, 
keli draugai apsiėmė 
tuot aukas ant blankų.

Po to dar atlaikyta 
susirinkimas Amerikos
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 6 kuopos ir išrink- šino 
ta penki delegatai į Septinto koncentruoja milžiniškas 
Apskričio konferenciją, kuri 
įvyks So. Bostone, rugsėjo 29 
d. Delegatams duota kelios 
pastabos, kas turi būti gerina
ma mūsų veikime.

^Reikia priminti, kad ne vi
si dalyvavo susirinkime, kurie 
buvo kviesti laiškais ir atvi
rutėmis. Bet susirinkimas vis- rant sau atvirą kelią del už- 
vien yra puikiausiai pavykęs.

kad reikia daryti operaciją 
ant plaučių, tai yra, užtaisyti 
plaučiuose skylę. Del to turės 
išpjauti du šonkauliu. Tai yra 
sunki operacija. Linkime, kad 
jinai būtų pasekminga.

Buvo rašyta, kad stoughto- 
nietis B. V. Stulgaitis turėjo 
didelę automobiliaus nelaimę. 
Ilgai išgulėjo Norwood ligo
ninėj. Dabar randasi namie. 
Jo sveikata eina geryn.

Tai matote, kiek čia “Lais
vės” skaitytojų randasi sveika
tos nelaimėse.

Šalna.

Wilkes Barre, Pa

džios persekiojimą ir deporta
vimą ateivių darbininkų vien 
už tai, kad jie, būdami su šei
mynomis bedarbiai ir neturė
dami reikmenų pragyvenimui, 
stato reikalavimus valdinin
kams, kad suteiktų jiems rei
kalingą pašalpą. Taipogi ir 
tie yra persekiojami, kurie tu
ri kokius darbus ir reikalaujp 
tuose darbuose geresnio atly
ginimo, iš kurio galėtų pasida
ryt žmoniškesnį sau pragyve
nimą.

Visos šios rezoliucijos bus 
pasiųsta į atsakomingas vietas 
Washingtonan, D. C.

, Rezoliucijų Kom.:
V. Globich.
C. Casper.

J. Visockis.

rėj. Ir jiems tas pavyks, neę 
choro mokytoja d. Judzenta-' 
vičienė pasiliuosavo nuo “Jus
tės” rolė, tai galės geriau mo
kinti.

Choras nepamiršta ir savo 
klasės reikalų. Pereitą susi
rinkimą aukavo $1.50 “Daily 
Workeriui”. šiame susirinki- 
jne aukavo $2.00 Tom Mod- 
ney ir Pottsvillės Bedarbių' 
Tarybai 50 centų.

• • I

Pamokas choras laiko da
bar kas ketvergas.

Korespondentė.

Nashua, N. H

finansiniai ir 
mums nuskirtą

už siehos savo

Jaunasis neunijistas juokavo:
—Na, Tolle, įsitėmyk aplinkui gerai, 

gal būt ryt tuo laiku tu būsi vėl čia, va
balų palociuj su savo draugu preziden
tu... bet už grotų.

Kelios durys toliau Kurtas perskaitė 
dar Vieną užrašą: Vice-prezidentas Dr. 
Weiss. Klauskite: Kambarys 203.

—Einame, draugai, pabandykime ir šį, 
—tarė nedvejojančiai ir pasibaladojo į 
duris. Šį sykį jie neapsistojo kalbėtis su 
raštininku priėmimo kambaryje, bet už- 
matę atdaras duris kito didelio kamba
rio be ceremonijų įžengė ten nepaisyda
mi raštininko desperacinių protestų.

—Gerbiamieji... meldžiu jūsų... tai 
prieš patvarkymus!

“Į peklą su savo patvarkymais,” sau 
Tolle pamanė ir nustūmė savo dideliais 
pečiais iš kelio čiuplų raštininką. Trijų 
darbininkų sunkūs batai su šlamėsiu pa
skendo divone.

Menko subudavojimo vyras stovėjo 
prie lango už ilgų firankų. Tingiai at
sigrįžo. Pora smailių akių iš už akinių 
nužiūrinčiai žiūrėjo į tris darbininkus, 
kurie be jokių formališkumų jau radosi 
jo kambaryje.

—Su kokiu reikalu ?...
Šį kartą Kurtas paėmė viską į savo 

rankas. Davė tris žingsnius link to žmo
gaus ir drąsiai užklausė:

Jūs esate vice-prezidentas, Dr. Weiss, 
ar ne?

• —Taip, tai aš.
—Mes pribuvome kaipo delegacija nuo 

statybos darbininkų, dirbančių firmai 
Bergmann ir Ko., idant užprotestuoti 
prieš uždraudimą Gegužinės demonstra
cijos ir prieš policijos prezidento grasini
mą šaudyti!

Vice-prezidentas išsiėmė iš burnos plo
ną cigarą, papūtė dūmus ir tingiai mos
telėjo ranka.

—Didžiai apgailestauju, ponai, bet tai 
nėra reikalas mano departmento. Šiuo 
reikalu jums reikia kreiptis prie paties 
policijos prezidento.

Tą patį ką tik pasakiau delegacijai nuo 
“Josetti,” “Manoli” ir “Berlyno Statybos 
Draugijos” darbininkams—mintijo sau. 
Kodėl tie darbininkai visuomet ateina 
pas mane? Sekamos jo mintys buvo: 
vyras priekiniame kambaryje yra idio
tas, prie pirmos progos bus paliuosuotaš.

—Kad policijos prezidentas neprisilei
džia Berlyno darbininkus, ir kuomet jūs 
esate jo pagelbininku, mes norime nors 
iš jūsų parnešti jūsų atsakymą savo 
draugams.

Vice-prezidentas nustebintai žiūrėjo į 
Kurtą. Paskui pasisuko į šoną, atsar
giai nubraukė pelenus nuo cigaro į kraš
tą dėžutės.

—Mano atsakymo? Aš jau pasakiau, 
kad šis reikalas yra visai anapus mano 
kompetentiškos sferos.

Kurtas ėmė pykti.
—Tačiaus, kuomet viskas pasakyta ir 

padaryta, jūs, be abejo, tarėte savo žodį 
šiuo reikalu! Ar jūs sutinkate su draus
me ir patvarkymu? arba kokia jūsų as
meninė opinija apie tai?

'. (Daugiau bus)

Taipgi 
kolek-

ekstra
Lietu-

Mūsų Kovą Prieš Karą ir 
Fašizmą

Kaip kitų miestų, taip ir 
šios apielinkės darbininkai vei
kia kiek galint prieš karą ir 
fašizmą. Rugsėjo 22 dieną bu
vo sušaukta konferencija tuom 
klausimu.- Buvo aptarta daug 
gerų dalykų del ateities vei
kimo.

Taipogi buvo priimta kele
tas rezoliucijų, kurios čia ir 
tilps.
Rezoliucija prieš Hitlerio Puo

limą ant Lietuvos Nepri
klausomybes

1. Vokietijos fašistinė val
džia, vadovaujama pagarsėju
sio galvų kapotojo Hitlerio, 
kuris šimtams ir tūkstančiams 
darbininkų ir intelektualų atė
mė gyvybę, kurie tik pasiprie-

jojo planams, dabar 
ar

mijas ant Lietuvos rubežiaus, 
kad užgrobt dalį Lietuvos — 
Klaipėdą.

2. šitas mobilizavimas armi
jos yra Hitlerio siekis užpult 
Lietuvą ir sutrempi josios ne- 
priklausmybę ir paverst visą 
Lietuvą karo laukais pasida-

Shenandoah, Pa

šalta,

puolimo ant Sovietų; Sąjungos.

Iš Lyros Choro Gyvavimo

Rugsėjo 20 d. Choras turėjo 
mėnesinį susirinkimą, kuris 
parodė, kad dabartiniu laiku 
choras ir vėl pasidauginęs na
riais ir gerai stovi, nes veik 
kiekvieną pamoką ateina nau
jų narių. Vasaros laiku buvo 
kiek susilpnėjęs, mat, šiltas* 
oras veik visus vilioja pabūt 
lauke, negu eiti į svetainę ant 
pamokų. Bet Lyros Choras 
turi gražų būrelį narių, kurie 
visuomet, ar šilta ar
lanko pamokas. Už tai mūsų 
Choras galėjo visuose, kaip 
vietiniuose, taip ir apielinkės 
piknikuose, dalyvauti, kad už
pildyti programą.

Tik šiais metais negalėjo 
dalyvauti “Laisvės” naudai 
naudai rengtam piknike Phi- 
ladelphijoj iš priežasties silp
no Choro ir didelės bedarbės. 
Užtai “Laisvės” pikniko daly
viai malonės atleisti.

Dabartiniu laiku choras tu
ri nemažai užkvietimų pildyt 
programą koncertuose ir visur 
pasirengęs dalyvauti. Svar

■ -------— 3. Mes, lietuviai darbinin- į blausias dabartiniu laiku cho-
Rugsėjo 22 d. 7 :30 vai. iva- kai, nežiūrint kokių pažiūrų r6 darbas, tai susimokinimas . _ . . I ■ • 1 . — • « i SI _ i • • I ___ _kare, civiliu šliūbu pas miesto1 ar tikėjimo mes būtum ir ar'operetės “Vestuvės Pušyne” 

klerką apsivedė draugė Stasė mes sutinkam ar ne su dabar-' del Brooklyno. Jau pradėjo
Breivaitė su K. Kripaičiu. Tą Į tine Lietuvos valdžia, mes laikyti pamokas; režisieriai d.
vakarą jaunavedžiams buvo su- stojam už mažų tautų pašilai-j d. S. Kuzmickas ir O. Judzen-
rengta vestuvių “pare.” Pu- kymą ir už jųjų nepriklauso-, tavičienė pasiryžę taip sumo-
blikos susirinko apie trys šim
tai. Jaunavedžiai gavo nema
žai dovanų., ' Visi dalyviai Hitlerio puolimą ant Lietuvos 
tapo puikiai pamylėti, sma
giai praleido laiką, visi užga
nėdinti.

Drg. K. Kripaitis yra “Lais
vės” skaitytojas, o draugė St. 
Breivaitė yra plačiai žinoma 
vietinė veikėja darbininkiš
kam judėjime. Tarptautiniai ji 
daug darbavosi del Biliaus 
HR 2827, atstovaudama LDS 
67 kuopą centraliniam miesto 
komitete, 
raštininkė Liet. Taut. Namo 
Draugovės, Biručių Pašalpinės 
Draugystės, LDS 67 kuopos ir 
ALDLD 6 kp. Taip pat dar
buojasi šiaip komisijose. Tai 
pamislykite, kiek šita jaunuolė 
turi darbo. Manoma, kad ji
nai ir ateityje darbuokis su 
tokia pat energija.

Rugsėjo 5, 6 ir 7 dienomis/r 
čionai įvyko New Hampshire. Z 
valstijos Legiono 17-ta kon-,~ 
vencija. Per tris dienas mie§- , 
tas buvo pavestas* jiems tvar- . 
kyti ir per tas tris dienas jie>A 
miestui pridarė visokių šposų,; 
Riksmas tęsėsi ištisas naktis 
be sustojimo. y;

Taipgi buvo daug žmonių, * 
tai yra, žiopsotojų, privažia
vę iš apielinkės. Visas Main.-> 
strytas buvo užkimštas žmonė-.. 
mis. Tarpe jų buvo rugiapjūr... 
te kišenvagiams, nes per ta^u 
tris dienas buvo ištraukta iš 
kišenių virš keturi šimtai dO-1’ 
lerių, žinoma, mažomis sumo- • 
mis. •»"

žiūrint į tuos legionierius*,'* 
pasirodo, kad beveik visi yr£‘; 
darbininkai ir darbininkų vai-M‘ 
kai. Parodoje dalyvavo apie 
penki tūkstančiai žmonių ir iš , 
jų apie 98 nuoš. buvo darbiu 
įlinkai, arba jų vaikai. Gi pa-„ 
razitų gal tebuvo pora nuo
šimčių. Bet štai šita visa ma- 
sė darbininkų tebepalaiko- 
buržuazinę tvarką.

Legiono konvencija priėmė 
rezoliuciją prieš Komunistų,,; 
Partiją ir priėmė vienbalsiai,_ 
vadinasi, darbininkai nedrįso?* 
pasipriešinti buržuaziniam elw* 
ementui, kuris kontroliuoja*'• 
Amerikos Legioną. Tai labai*n 
apgailėtinas dalykas. Tas pa*-\ 
rodo, kaip dar daug darbo . 
mes turime, kad apšviestų^ 
tuos darbininkus.

Viską Patyręs.

II
*1
•«P> v
•-1- s v<£

Ji yra protokolų

mybę.
4. Mes protestuojam prieš

kinti, kad būtų sulošta geriau 
Brooklyne, negu kad buvo su
lošta Shenandoah ar Baltimo-

SKAITYK LAISVE 
m kitiems užrašyk

ir pasižadam darbuotis subu- 
davojime suvienyto fronto vi
sų lietuvių organizacijų visam 
Luzerne apskrityj del kovos 
prieš karą ir fašizmą.

5. Šios rezoliucijos kopija 
bus pasiųsta vokiečių ambasa
doriui į Washington, D. C.

Rezoliucija Ethiopijos 
Klausiniu

1. Italijos fašizmas, vado
vaujamas Mussolinio, yra su
mobilizavęs didžiausias armi
jas, kokių nebuvo nuo pasau
linio karo ir jau apie pusė mi- 
liono kareivių yra pasiųsta už- j 
pult Ethiopiją, vienintelę ne-1 
grų neprigulminga valstybė 
Afrikoj, kad jąją pavergt.

2. Italijos fašizmas, dang- 
stydamasis civilizacijos žo
džiais, kad ta šalis da nėra ci
vilizuota, už tai jąją reikią 
užgrobt ir ten civilizaciją į-

Sunkiai serga “Laisvės” 
skaitytojas T. Kašėta. Iš aug- 
što kraujo spaudimo gavo 
“shock”, kas sutrukdė jo šir- vest, kur bus milionai Italijos 
dį. Randasi ligoninėje. Jo šei
myna ir. giminės yra labai su- kų išžudyta ir iš šio karo iš
sirūpinę. Bet jo pusės giminės 
karšti katalikai ir jam neži
nant atvedė kunigą, 
labiau nugąsdino ir 
ligą.

ir tos šalies negrų darbinin-

r— s—3—^ s-3-* ♦—3—♦ į—♦ <

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iŠ vidaus ir is lauko 

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

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

Tel.f Foxcroft B-6201

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Tuomi jį 
padidino

rašyta, 
S. Tamo- 
nuo aug-

“Laisvėje” buvo 
kad “L.” skaitytoją 
šiuną ištiko “shock” 
što kraujo spaudimo. Dabar
jis eina geryn, pradeda vaikš
čioti. Linkėtina greitai pa
sveikti.

kils pasaulinis negirdėtas ka
ras, kuris bus užkrautas ant 
darbininkų pečių; šiam naujam 
kare milionai bus • išžudyta, 
už kurių gyvastis karo rengė
jai susikraus milionus ir bilio- 
nus dolerių pelno.

4. čia mes, lietuviai darbi
ninkai, susirinkę šioj prieš ka
rą ir fašizmą konferencijoj, 
protestuojame prieš puolimą 
Italijos fašistų ant 
ir prieš draskymą 
priklausomybės.

Rezoliucija Prieš
Persekiojimą

Mes, čia susirinkę lietuviai 
darbininkai, protestuojame

Ethiopijos 
josios ne-

iau buvo rašyta, kad M.
Haidinas randasi džiovininkų 
ligoninėje. Aštuoni mėnesiai 
atgal iš sirgimo plaučių užde
gimu įsimetė džiovos bakteri
jos. Dabar daktarai surado, I prieš Jungtinių Valstijų val-

A te i vi U

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 iki 4 kasdien, Seredomis Ir Subatomls 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBŪSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kumpas E. 28rd Si.
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Komunistam ir Simpatikam
šį ketvirtadienį visų komu

nistų pareiga dalyvauti Ma
dison Square Garden svetai
nėj. Visi Komunistų Partijos 
simpatikai, ypatingai veikėjai 
darbo unijose ir masinėse or
ganizacijose, taip pat kviečia
mi dalyvauti šiame svarbiame 
mitinge.

Earl Browder, Komunistų 
Partijos generalis sekretorius 
ir vienas iš žymiųjų dalyvių 
Septintame Komunistų Inter
nacionalo Pasauliniam Kon
grese aiškins, kaip pritaiky
ti Kominterno tarimus Ameri
kos darbininkų judėjime. 
Šiandien kiekvienam komunis
tui, kiekvienam veikėjui dar
bininkų organizacijose ir kiek
vienam nariui kyla klausimas, 
kaip suvienyti Amerikos dar
bininkų, farmerių ir vidurinės 
klasės spėkas kovai prieš ka
rų ir fašizmą? Kaip atmušti 
augančią valdančiosios klasės 
reakciją ?

Visiems, kuriems rūpi šie 
klausimai, būtinai reiktų iš
girsti d. Browderio prakalbą, 
kuri išaiškins mums daug ne
aiškių dalykų. Po prakalbai 
klausimai ir diskusijos.

Kas Nužudė Mrs. Crempą?
Visam Union Apskrityje, 

New Jersey valstijoj, didelis 
sujudimas. Kiekvienas atsa
kys, kad Public Service Elec
tric & Gas Co. atsakominga 
už Mrs. Sophijos Crempos 
mirtį. Tą žino ir tą tikrina 
kiekvienas mažažemis ūkinin
kas ir tos apielinkes darbinin
kas. Visiems aišku, kad už
puolimas buvo apskaičiuotas 
ir iš anksto prirengtas.

Visas Union Apskritys nori 
žinoti, ką daro valdžia, kad 
patraukti žudeikas atsakomy- 
bęn, kad užtikrinti saugumą 
apskričio gyventojams ateity
je?

Prokuroras David Wilentz, 
kun’s parodė ivalias energijos 
Linberghu vaiko pagrobėjų 
persekiojime, atsisako ką nors 
darvti šioj žiaurioj žmogžu
dystėj. Apskričio prokuroras 
Abe J. David jau veikė, bet 
apsaugojimui depučių-kompa- 
nijos įrankių ir prirengimui 
dirvos jų nubaltinimui.

Tik vienas iš aštuonių depu
čiu, dalyvauvusių Mrs. Crem
pos nužudymo užpuolime,

bėn ir padėti draugams f ar
mėnams ateityje apsiginti nuo 
tokių brutališkų užpuolimų.

Iš Lietuvos Daina Choro 
Koncerto

Pereitą sekmadienį (Labor 
Lyceum svetainėje) įvykusis 
choro Lietuvos Daina koncer
tas reikia skaityti prie pilnai 
pavykusių. Publikos choras 
turėjo nemažai, taipgi koncer
to programa išpildyta gražiai.

Lietuvos Daina tai organi- 
zacijėlė, kuri neturi užsibrė
žusi jokio visuomeniško tikslo, 
kai tiktai “daina dainai”, jei 
tai galima taip išsireikšti. Su
rinkta būrelis muzikališko 
jaunimo, kuris penktadieniais 
dainuoja iš radio stoties įvai
rias lietuviškas dainas ir kai- 
kada padaro vieną-kitą pra
mogą savo naudai.

Aišku, Lietuvos Daina nega
lėtų būti tas, kas ji yra, jei ne 
josios mokytoja Violeta Tam- 
kiutė, kuri savo talentu ir pa
sišventimu gali gražiai sumo- 
kinti šį mažą būrelį dainuoti. 
Ji pati moka paruošti ir dai
nų.

Todėl ir šis koncertas rei
kia skaityti Violetos Tamkiu- 
tės triumfu.

Priekabių galima surasti gal 
būti tiktai tame, kad koncer
te buvo daug mišrių dainų, o 
nei vieno kitokio muzikališko 
instrumento, todėl tūliems 
programa buvo biskelį nuo
bodi. Bet buvo ir tokių, ku
riems tas labai patiko. Aps
kritai, mūsų žmonės mėgsta 
daugiausia dainas.

Be paties Violetos chorelio, 
koncerte solo dainavo Anta
nas Banys, taipgi buvo šokikės 
Lyraitės.

Parengime matėsi geras bū
rys aidiečių. Jie sako: “šitoj 
pačioj svetainėj, sekantį sek
madienį, išgirsite nei kiek ne
prasčiau dainuojant didžiulį 
Aido Chorą operetėj “Tamy- 
la.” Matysime!

Svečias.

Kompanijai Nepavyko 
Pabėgti

General Instrument Co., ku
ri seniau turėjo savo šapą 225 
Varick St., New Yorke, .pabė
go į Elizabeth, N. J., kad iš
vengti pildymą sutarties, pasi
rašytos su Electrical Radio 
Workers Unijos Lokalu 332. 
Kompanija pabėgo po to, kaip 
500 darbininkų,išėjo į streiką,

Ryanas Pravarė Sutartį
Laivakrovių Unijos 791 Lo- 

kalo susirinkime, šeštadienį, 
Ryanui su Sampsonu pavy
ko pravaryti padarytą sutartį 
tarp ILA viršininkų ir New 
Yorko laivų savininkų. Mitin
gas buvo šauktas netikėtai ir 
paskubomis, tad ėiliniai na
riai neturėjo progos susimo- 
bilizuoti. TaČiaus viršininkai 
iš eilinių narių susitiko pasi
priešinimą, kadangi sutartyje 
nebuvo nieko, kas buvo narių 
reikalauta pereitame susirin
kime.

Ryanas savęs pasiteisinimui 
tik puolė komunistus ir prisi
pažino, kad 600 United Fruit 
Co. laivakrovių palikti už or-, 
ganizacijos sienų dėlto, kad 
viršininkai patyrę, jog ten vei
kią komunistai.

Rašalo Byla Pasibaigė

niai žmonės pasakojo, jog ta 
šeimininkė susiradus eks-ka- 
reivį Lorimer parkely ir par- 
sivedus jį namo (jis ten bū
davo girtas), o tas mikyta pa
bėgęs nuo jos, tai ji, vargšė, ir 
gaudosi, nes jis gaunąs mo
kėti po 100 dol. iš valdžios į 
mėnesį.

Gailisi Sausųjų Laikų

Vienas vietos staliorius ar- 
ba dailydė, kuris dirba barus 
saliūnams, sako: “Bro-bro, tai 
buvę laikai, $akhu sausieji lai
kai, kada gėrė munšairią vy
rai, bobos, panelės ir vaikai, o 
aš br.o-bro,. dirbau^: įves&avau 
sekretnas paipukes į sienas; į 
stalo koją ar kur kitur, ži
noma, gaudavau gerai mokė
ti, o dabar bro-bro—no good.”

šiomis dienomis Ignas Sut
kus gavo leidimą savo bizniui 
—valgyklai ir aludei.

Ignius Purpa.

j Trumpos Žinutės

turi, o daržininkams apsižiū
rėti su kopūstais ir likusiomis 
lauke daržovėmis.

Walter Ydomski, 41 m., 
bedarbis taxi draiveris, rastas 
pasikoręs savo namų skiepe, 
133-3014 Roosevelt Ave., Flu
shing. Jis buvo ant šalpos lis- 
to. Tas parodo, kaip “aprū
pintas” yra toks gyvenimas."

Apskaičiuojama, kad New 
Yorke išduodama šalpomis po 
$462 į minutę, tačiaus dar de- 
sėtkai tūkstančių > žmonių al
kani.

Kas dar prisimenate gerovę, 
buvusją už kampo — tą IIoo- 
verio pasaką — rimtai pagal
vokite, už ką balsuosite šiuose 
rinkimuose: ar už tuos, kurie 
plepa apie gerovę, arba už 
tuos, kurie diena dienon gru- 
rhiasi už pašalpą bedarbiams 
ir už didesnes algas dirban
tiems? Kovotojais yra komu
nistų kandidatai.

areštuotas. Juomi yra Char
les Remley. Tačiaus ir tam 
kaltinimas sušvelnintas. Ir 
nors jau prirodyta, kad iŠ jo 
šautuvo šūviai užmušė Mrs.

reikalaudami pildyti sutartį.
Pabėgimas neišgelbėjo. Ne

žiūrint sunkenybių, darbinin
kai ir ten pastatė pikietus. 
Kompanija norėjo išgauti

‘.Crempą, tačiau jis jau paleis
tas po $5,000 kaucija. Tas tik 
parodo, kad bandys ir jį nu
mazgoti.

Bet Union Apskričio gyven
tojai neleis žudymą užglostyti. 
Užsidegę pasipiktinimu darbi
ninkai, ūkininkai ir vidutinė

* klasė visoj New Jersey vals
tijoj ir kitur reikalauja veiki
mo prieš žmogžudžius. Plain- 
•fieldo lenkų Vyčiai suorgani- 

nzavo protesto mitingą pereitą 
sekmadienį. Tarptautinis Dar- 

-bininkų Apsigynimas ir Ame
rikos Lyga Kovai Prieš Karą 
ir Fašimą tveria specialį pi
liečių komitetą, kuris nepri
klausomai nuo kompanijos ir 
valdžios praves tyrimą.

Du masiniai darbininkų mi
tingai, vienas Patersone, kitas 
Passaic išnešė protestus. Jie 
buvo sušaukti apvaikščiojimui 
16 metų nuo įsisteigimo Ko
munistų Partijos. Po išklau
symo Carl Reeve, “Daily Edi
tor” bendradarbio pranešimo, 
pasmerkiančio tą žudynę, pri
ėmė protesto rezoliucijas ir 
išsiskirstė pasiryžę veikti, kad 
patraukti žucleikas atsakomy-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

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

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y
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Penktadienį pasibaigė byla 
prieš Mrs. Julia Church Kolar 
ir Jane Speed, kurios buvo 
kaltinamos aplieję rašalu Ita
lijos konsulo pagelbininką, 
kunigaikštį Guido Colonna.

Jos buvo pirmutinė delega
cija dasigavusios Italijos kon
sulato raštinėm protestuoti 
prieš Mussolinio valdžios puo
limą Ethiopijos. Jas stumiant 
iš raštinės užkliuvo rašalinė ir 
visus tris apliejo. Iš to norėta 
sudalyti kaltinimą, būk jos 
metė rašalinę į kunigaikštį.

Nors kaltintojų argumentai 
buvo be galo kvaili, tačiau tei
sėjas nolrėjo patenkinti - kuni
gaikštį, tad kovingas priešfa- 
šistes pripažino “kaltomis,” 
tačiaus badsmes neišdrįso‘skir
ti — panaikino; nes stiprus 
darbininkų ' protestas nedalei- 
do. ■ ’ 1 1 ’ • • .

'1 ■ ’ - - • . ' -

Olympic Boikotas Gauna 
Pritarimo ■ • ■

Dantistų organizacijų cent
ras, Allied Dental Council 
priėmė rezoliuciją, kurioj rei
kalauja, kad amerikinis komi
tetas atšauktų savo tarimą da
lyvauti Olympikoj 1936 me
tais, kadangi ta Olympika 
įvyks nazių Vokietijoj. Prie 
Council yra prisidėję devynios 
dantistų organizacijos, su 3,- 
000 praktikuojančių dantistų. 
Jie platina tarp savo narių 
Anti-Nazi Federacijos petici-
ją, kuri ragina nedalyvauti 
Olympikoj ir kviečia Atletikos 
Mylėtojų Uniją savo konven
cijoj, 5 gruodžio, pravesti ta
rimą tos organizacijos na-

Gale savaitės automobilių 
nelaimėse tapo užmušti 6 New 
Yorko ir priemiesčių gyvento
jai. Du senyvu vyru, užmuš
tu prie Broadway ir> Myrtle 
Avės, Brooklyne, dat nepažin
tu. Sužeista keliolika.

Mrs. Alice Bauman, 1318 
Stebbins Ave., Bronx, atsisakė 
kaltinti vyrą, kuris ją nustū
mė nuo L platformos ant trau
kinio bėgių. Tik keliomis pė
domis nuo jos sulaikytas trau
kinys paliko ją gyvą. Bauma- 
nas, 46 m., muzikantas, buvęs 
įsikaušęs ir pora barėsi grįž
dami namo. Ji sako, kad jie 
niekad neturėję nesantaikos ir 
jis nieko nemanęs. Moteriškė 
išėjo iš teismo nusivylus, kad 
teisėjas vyrą sulaikė atsiimti 
savo bausmę už tokią meilę 
žmonai.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

drausmę, bet negavo. Tas dar 
sustiprino darbininkų ūpą ir 
pereitą šeštadienį virš 100 
darbininkų nuvyko pikietuoti. 
Majoras Brophy pasižadėjęs 
taikyti, bet darbininkai pasiti
ki savo kovai, o ne jam, ka
dangi jie sakosi turį majoro 
duotą kortą perstatymui ske- 
bo tai kompanijai.

riams nedalyvauti Olympikoj.

Po Miestą Pasidairius

Dar Viena “Lietuviška 
Valanda”

Greitu laiku Brooklyne tu
rėsime dar vieną lietuvišką 
valandą, tai Yurkevičiaus, ku
ris, pasak plakatuose paskelb
tų davinių, “yra parašęs kele
tą veikalų ir dalyvavęs bei 
darbais pasižymėjęs visokiose 
tautiškose iškilmėse.” (Aš nei 
nežinojau, kad mes Brooklyne 
turime tokį vyrą). Jo radio 
valanda bus sekmadieniais, 
kai 8 :30 vai. vak. iš radio sto
ties W]vfBQ. Na, na, šis garsus 
vyras, matomai, radio bango
se pasižymės neprasčiau, kai 
veikalų rašyme.

Radio Klausovas.

Oro pranašas sako, kad an
tradienį temperatūra būsianti 
visai arti ledinio šalčio. Reiks 
susijieškoti kailinius, kas juos , ....... U---------------------f-............■■"■■■■

Melodramatiška Operetė

TAMYLA
Pirmu Kartų Bus, Vaidinama 

Brooklyne. §tątp Scenoje 
, ■ į Aido phpras^ ,

Pelnai i .‘framyia’^ buvo ’perstatyta 
kaipo drama, gi Įlabrfr ji j perdaryta 
j pperet#? Yrą i|3 dairių; (3 mišraus 
chbro; 2 merginti choro,) 4 duetai, 
vyrų kvartetas. Eiles paraše Aidie- 

\ tisjjfnnliką B. šalinai les t

SEKMADIENĮ

6 SpaliofOct.)
WM. NORRIS 
ORKESTRĄ

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Darbininkų Susiviveniji- 
mo Pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, spalio 3 d., 1935 
m., “Laisves” svetainėj, 7:30 vai. va
kare.

Jau oras atvėso, artinasi metų pa
baiga ir todėl dabar jau smagu vi
duje būti ir kartu svarbu atsilankyti 
ant mūsų kuopos susirinkimo.

Nekuriu draugų mokestys yra ge
rokai užsivilkę—ateikite, draugai, ne 
vien tik užsimokėti duokles, bet kar
tu ir atlaikyti svarbų susirinkimą.

i i J. V. Sekr.
(232-233)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys del vieno 

vyro žemutinėje “East Side” New 
Yorko dalyje. Jeigu kambarys dide
lis, ruimingas, tai sutikčiau ir su 
kitu vyru gyventi. Turintieji atlieka
mą kambarį, malonėkite pranešti lai
šku. Rašydami nurodykite ant ke
linto augšto ir kiek raudos į savai
tę ar mėnesį.

J. PAULAUSKAS
115 E. Broadway, New York City.

(232-233)

PARDAVIMAI
Naujas pareiškimas — parsiduoda 

mėsinyčia, yra trys išlygos: gali būti 
darbininkas, pusininkas arba savi-

Durys atdaros 
3 vai. po pietų

ninkas. Vieta gerai apgyventa su vo
kiečiais ir kitataučiais. Greitu laiku 
atsišaukite į “Laisvės” ofisą,' 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bmckbeimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

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

karai priveža.

LIPTONROBERT

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis bu 
šiuo laikraščiu. * ■>

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui < 
ir padidinu 
kio dydžio, 
kio 
nia. 
maliavoju 
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway

esant 
to- 
ko- 

pageidauja- 
Taipgi at- 

įvai-

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius

East New York

Čia randasi daug juodosios 
rasės žmonių. Jie turėjo išsi-, 
kasę skiepą ant Belmont Ave. 
ir mųčijos (meldės) tam rū
syje per kelius metus, o da
bar pasimūrijo neblogą bažnyT 
čiukę. Bet jeigu jiems pasiūlai 
nusipirkti “Daily Workerį,” 
tai jie, jei neperka, nesikolio- 
ja, kaip £ad padaro kai ku
rie baltieji žmonės.

Brooklyne

Aną vakarą einu Union 
Avė. pro lietuvių nesvaiginan
čių gėrimų ir popierosų krau
tuvėlę, gfrdžiu: “Ausų tau, 
ausų !.. . Tu tokis ir dar kito- 
kis. Pašauksiu policijantą, tai 
tu žinosi, vagies šmote...” 
rėkavo pusamžė moteris krau
tuvėlėj. O vyras atsakinėjo: 
“tu mane girdei potašium. . .> 
Buvai ten ir ten.” Paskiau ta 
moteriškė išbėgo iš štorelio ir 
nubėgo koliodamosiv Pašali

Lošimas prasidės 
4:30 vai. po pietų

Labor Lyceum
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA YPATAI

30S JĮ

Vien tik šokiams /
40 centų

Sėdynės rezervuotos

Kviečia Visus
AIDO CHORAS.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCH
KIRPIMAS

LIETUVIS GRABORIUS 
(Undertaker)

Vedu šermenis ir pataidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau automobilius vestuvėm, 

parSm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

______ Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

*

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Av.enue
BROOKLYN. N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 
J00 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

■nr

Telefonas: Evergreen 7-7770

-PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

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

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dieni ar naktį

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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.

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mčšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai; Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 4 
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.

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

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI J




