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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Senas Vincas “Naujojoj Ga
dynėj” visai nepadoriai atsilie
pia apie Lietuvių Komunistų 
Centro Biuro troškimą sugrą
žint opozicionierius (sklokinin- 
kus) į bendrą revoliucinį darbi
ninkų judėjimą. Del to Senas 
Vincas rašo, kad, girdi, “Anta
nas Bimba jau ir vėl zulinasi 
prie užpakalinių Opozicijos du
rų,” ir nori, kad jam “skloki- 
ninkai pasikloniotų.”

Nors Senas Vincas yra opo
zicijos veikėjas, vis reikėtų ti
kėtis iš jo ko nors geresnio da
bartiniu momentu, kuomet pra
dėta Ethiopijoj skerdynė, ve
danti į naują pasaulinį kraujo 
liejimą. Antra, reikėtų atsi- 
žvelgt į sparčiai* auklėjamą 
Amerikoj fašizmą.

Ne tik Hearsto geltonlapiai, . 
bet ir tokie “rimti” buržuazi- I I 
jos organai, kaip republikonų i 
°Lž"n“S. "^gI.e” .Br“kJ.Lne_.jT-'! da?' tęsia kovą prieš nepa-

(< įkeliamai augštus mokesčius 
iau'lir prieš pasakiškai žemas

ūkio produktų kainas. Tą 
gera? matome iš paties Smetonos 
pHes valdžios organo “Lietuvos

Jis rugsėjo 25 d. nu
meryje rašo:

“Riaušininkai vis dar ne
nurimsta... Rugsėjo 22 d. 
policija Gražiškiuose, Vilka
viškio apskr., buvo sulaikiu-

Darbininkai Visų Salių, H*
Vienykitės! Jūs Nieko;: i -^1
N e p r a 1 almėsite, Tik i oo
Retežius, o įsi almėsite
Pasaulį!

Tautų Lyga Baus Mussolini
Lietuvos Valstiečių Sukilimai Tęsiasi; SOVIETAI UŽ PILNĄ SILPNESNIŲ 

Policija Dar Vienų Nužudė, Du Sužeidė TAUTŲ NEPRIKLAUSOMYBĘ, PRIEŠ
Lietuvos valstiečiai vis

atvirai kalba, kati reikėsią susi- 
telkt ir visiškai išdaužyt 
donuosius.”

Taigi turėtų būt bent 
bendras frontas sukurtas 
tuos pavojus. Bet S. Vinco kar- i 
čiai-aitrūs rašymai tarnauja net ! 1 °’ 
stūmimui nuo bendro fronto.

Opozicijos didesni ir mažes
ni vadai vis reikalauja “užtik
rinimų,” jeigu jie grįžtų atgal. 
Bet Senas Vincas išanksto per- į-rįs asmenjs, kurie kėlė 
kalbinėja nepasitikėt lietuvių ūkininku tarpe nerimą ir 

rase ūkininkams grasina
mus laiškus, kad tebetęstų 
streiką, nes, priešingai, gra
sino smurtus. Šiuos tris as
menis sulaikant, kai kurie 
Gražiškių apylinkės gyven
tojai pasipriešino policijai. 
Vengdama aukų, policija sa
vo pareigų negalėjo atlikti. 
Ūkininkų kurstytojams su
laikyti rugsėjo 23 d. į įvy
kio vietą atvyko daugiau; 
policijos. Kai policija no
rėjo atlikti savo teisėtus, 
reikalavimus, piliečiai jai! 
trukdė. Kadangi iš susibū-ij 
rusios minios į 
vo paleisti keli šūviai, poli- federacijos i 
cija buvo priversta pavarto- ir Generalės Darbo 
ti ginklą. Per susirėmimus aeracijos (reformistinės)

Komunistų Centro Biuro užtik
rinimais. Sako, kad Biuras galįs 
gaut kokį “įsakymą iš aukšty
bių” ir vėl “išdrėbt” sklokinin- 
kus.

Kas gi tos “aukštybės”? 
gi, Komunistų Partija ir 
munistų Internacionalas.

Na-
Ko-

Taigi pasirodo, kad Senam 
Vincui ir tuliem kitiem neužten
ka jokių užtikrinimų nei iš vir
šaus, nei iš apačios, nei iš šonų.

Nežiūrint to, mes pasitikime, 
kad eiliniai opozicijos sekėjai 
parodys daugiau nuoširdumo 
delei revoliucinės darbininkų 
vienybės ir stiprins savo spau
dimą į vadus tąja kryptim.

Daugelis jų atsimins, jog ka
daise buvo “opozicija” iš kairės,

mokesčių ir pan. Saugumo 
organai (žvalgyba) pradėjo 
aiškinti, kas šiuos atsišau
kimus siuntinėja. Po kurio 
laiko pas ūkininkaitį (tėvas 
turi 11 hektarų žemės) Pet
rą Paunksnį, gim. 1903 m., 
gyv. Juodžionių kaime, Bir
žų valse., buvo padaryta 
krata ir Paunksnis suimtas, j 
Paaiškėjo, kad kurstančio t v x
turinio atsišaukimus para- jeigu tai šaliai rūpi pra
šė, atspaude ir išsiuntinėjo tęst taiką ir jeigu ji nesie- 
Paunksnis...

Be Paunksnio, dar yra lianas 
sulaikytas Dagys, Mizeras,1 ? „ 
Gasiūnas ir Banys. Visi šie ’ 
asmenys taip - pat agitavo1 Sovietai negali, tačiaus, 
ūkininkus streikuoti... Jie bendradarbiaut su jokia ša- 
visi priklauso prie Lietuvos lim prieš bile tautą, kovo- 
Jaunimo Sąjungos Juodžio- jaučią už savo nepriklauso-

UŽKORIMĄ JOM VISOKIU “GLOBŲ”
ITALIJOS KARAS SU ETHIOPIJA NELIKS TIK 

“VIETINIS”; ĮSIVELS IR KITOS ŠALYS

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė yra pasiruošus 
bendradarbiaut su bile ša
lim kapitalistiniame pasau
lyje, delei taikos palaikymo,

nių skyriaus. Petras 
Paunksnis yra sakyto sky
riaus sekretorius.”

■ - , ,  ■ -

rancijos Darbo liniją 
-1 Kova prieš Italy Karą

PARYŽIUS.— Vadovau-

va.
Taigi Sovietai buvo prie

šingi ir pirmesnei Tautų 
Lygos penkių narių komisi
jai, kada ji siūlė uždėt Ly
gos mandatą ant Ethiopijos.

“Za Industrializaciju”*pa- 
brėžia, jog karas Italijos su 
Ethiopija negalės išsilaikyt 
kaip “vietinis” jųdviejų ka
ras; jo sėkmėj, sako, susi
kibs ir kitos kapitalistinės 
šalys.

Sovietų Raudonosios Ar
mijos organas “Raudonoji 
žvaigždė” rašo:

^Italijos d r ū t i n imąsis 
Ethiopijos lėšomis reiškia 
didžiosioms, taip ir mažo
sioms pasaulio valstybėms 
neišvengiamą persigrupavi- 

kokiai kitai šaliai, net jeigu mą pasaulinėje plotmėje su 
toks mandatas būtų bruka- visomis iš to plaukiančiomis 
mas po Tautų Lygos vėlia- pasėkomis.”

kia išnaujo persidalint pa
saulį, — rašo sovietinis or- 

“Za Industrializaci-

mybę. Taip pat Sovietų vy
riausybė negali bendradar
biaut • su kitomis šalimis, 
kuomet jos nori užkart sa
vo mandatą (“globą”) bet 
1 *1 • • 1 • J • v •• • • • • • i

įgi iš susibu-i jantis komitetas Unitarines i. n -•m T • n *1 • n lt
į policiją bu- Generaies Darbininkų Kon- Koosevelt rerspeja Ne- 1 uoj Keikia ragelbos

Darbo11 Konf?- keliaut Italy Laivais Gallup Mainieriams
ir kurie tik to laiko opozicio- “ n viexT V. . ' TTr .
nieriai sugrįžo ir stojo į ben- trys is minios buvo sužeisti, išleido bendrą atsišaukimą WASHINGTON.— Prez. 
drą revoliucinį mūsų judėjimą,! būtent: Stasys Macijauskas, j prieš Mussolinio karą Eth- Roosevelt spalio 6 d. išleido
nei vienas nebuvo neigiamas nei i kalvis, Juozas Andruškevi- iopijoj. Su didžiausiu pa- 
persekiojamas, o buvo gerbia- j čius, o trečias sužeistasis sipiktinimu pasmerkė Itali- 
mas sulig savo veikimo po su- vežamas i ligonine mirė. Jo jos fašistus, kurie ten bom- 
grįžimui. asmenybė dar nežinoma.”
. - . -- pi i Vietoj išpildvti teisingus .Juodasis Maras, Chole- ’ valstiečių reikalavimus, dik-1

Italų Orlaiviai Bombarduoja Vis Daugiau į s 
Ethiopų Miestų; Mušis 250,000 Kareivių;
Lyga Skirs Bausmes Užpuolikei Italijai

I f

GENEVA, Spalio 7. — sidžiaugia Adowos užemi- 
Tautų Lygos Taryba nu- niu ir kitais savo laimSji- 
sprendė, kad Italija yra kai- niais. Nes ethiopai ištifarų- 

Ethiopija. JU “dar nepradėjo kariaut” 
t Amerikos konsulas su ki- 

sulaužč Tautų Lygos įstatų ty septynių šalių atstovais 
skyrius 12, 13 ir 15-tą. pasiuntė telegramas^ savo 

v. , v. ,. . . . . .. ’valdžioms, kad jos uždraus-trečiadieni jvyksta pil- t Italijai boinbardUot... iš 
nas Tautų Lygos susirinki- Addis Ababa ir Dire 
mas. Jis be jokios abejones, j D Abiejuose miestuose L-. 
nuspręs bausti Itahją.Kaipo nekariaujančių

tininkė karo su 
Pradėdama šį karą, Italija

Lt

i

pradine bausmė, bus nuker- žali iUeči 
tama prekybos ir finansų 
ryšiai su Italija, kad ji ne- ADOWOJ ŽUVĘ “TIK” 
galėtų nieko gaut pirkt iš! 
Lygai priklausančių šalių, 
kol tęs karą. Iš Italijos taip-
gi neturės būt nieko perka- Adową“žuvę “tiktai” 2,000 

ethiopų kareivių. . ,
Sekamas žingsnis tai bu-: |įnj0 cenzQra stengiasi raa- ’ 

tų Tautų Lyg°s sajių karis- žinti 
ki žingsniai pries Italiją.) -
Bet šiame Lygos susirinki- ITALAI UŽĖMĘ SVARBŲ 
me dar nebūsią tariama KALNĄ ?
apie karo veiksmus 
Italiją.

Spėjama, kad tik

šalių piliečių.

2,000 ETHIOPŲ
ROMA. — Iš čia praneša

ma, būk imant italams
ma.

prieš

viena

ethiopų kareivių. . Musso- j : ’

KALNĄ
LONDON, Spalio 7.—Ita- 

lai vadovybėje generolo Pi- 
rizio-Biroli užėmė 9,000 pe*■ u 7 1 v JLJllvll VjVVV j/*-'

kita mažesne šalis nebal- (]ų augščio kalną į pietus

y

suos bausti Italiją, bijoda
ma Mussolinio.
VOKIETIJA REMSIANTI 

MUSSOLINIO KARĄ
BERLYNAS, Spalio 7. — 

Pranešama, jog didžiosios 
ginklų, amunicijos ir ang
lies kompanijos Vokietijoj 
padarė sutartį su Mussoli- 
niu pristatyt jam tų reikme
nų, nežiūrint Tautų Lygos 
boikoto prieš Italiją.

Hitleris, kalbėdamas “pa
dėkos” iškilmėse Buecke- 
berg’e, užreiškė, kad “jokia 
Lygos komisija nenuspręs 
mūsų (Vokietijos) likimo.”

i nuo Adowos. Buvo aštrių 
mūšių, kol italai laimėjo šią 
svarbią poziciją.

Italai, užėmę Adigratą, 
sudrūtino savo linijas 30 
mylių frontu tarp Adowos 
ir Adigrato.

Lėktuvų bombomis ir kul- 
kasvaidžiais italai žudo 
ethiopų būrius, besitrau
kiant šiems į Makale.

ADDIS ABABA, Spalio Y 
—16 Italų lėktuvų bombar* 
davo Wardek ir Asiud. 45 
žmonės užmušti ir daug su
žeistų.

AZTEC miestelyje, New 
Mexico valstijoj, vakar pra
sidėjo teismas prieš 10 ne
kaltų Gallup mainierių. 
Jiems gręsia mirties baus
mė.

Valdžia deportavo desėt- 
kus ateivių darbininkų to
dėl, kad jie būtų liudiję 
apie tų mainierių 
mą.

Prieš teisiamus 
rius yra padaryta
ir American Anglies Kom
panijos sumoksiąs, būk jie 
dalyvavę nužudyme šerifo 
Carmichaelio. ,

Kaltinamiems apgint tuo- 
piniginės pa

ir' siųs
kite šiuo adresu: National 
Gallup Defense Committee, 
Powers Hapgood, Treasu-

pareiškimą, nerspedamas 
Amerikos piliečius, kad jei
gu kurie keliaus laivais vie
nos ar kitos kariaujančios 
šalies, tai Amerikos valdžia 
neims atsakomybės už tai, 
kas jiems atsitiks. Roose
velt daro išimtį tik tiems, 

‘batų panaudota ekonomi-iku,rie ,iau. randasi keli?n5i 
kovojan-, _ ___ u_,_xJarba kurie keliaus kariau

jančių šalių laivais bėgyje 
90 dienų po šiam paskelbi
mui: ir tik nėr šį laiką A- 
merikos valžia • užtars to
kius savo piliečius, bet ne 
vėliau.

Varduoja ramius miestus, 
ir žudo nekaltus gyvento-

T Ii 1 r • tatorius Smetona siunčia Abidvi tos didžios darbi- 
ra tarp Italy Eritrėjoj ’skaitiingesnius policijos bū-nin<R01^anizaci^0S .^rariclj _ _ L 1 rius “atlikti savo pareigas.” W isvlen reikalauja, kad x rMn ni i rl f-n nlrnnnvvil

GENEVA.— Tarptauti
niam sveikatos palaikymo 
suvažiavimui buvo priduo
ta faktų, kad tarp italų 
Eritrėjoj (šalia Ethiopijos) 
skleidžiasi raupai, cholera, 
juodasis maras ir kitos už
krečiamos ligos. Tą stengia
si užslėpt Italijos cenzūra.

London.— Pranešama, jog 
Anglijos valdiški gydytojai 
griežtai peržiūrinėja darbi
ninkus ir jūrininkus’ Itali
jos laivų, sustojančių prie
plaukose Londono, South
ampton©, Liverpoolio, Hul
lo, Cardiffo ir Glasgowo. 
Tokią inspekciją daro ir sa
vo laivams, grįžtantiem 
rytinės Afrikos.

kriušinti žmones, , _ >
čius už‘gyvybės palaikvmą. :ne? f!^nsines bausmes; 
Bet ne visur policijai vyksta iTPnes Pagal Tautų
atsilaikvt prieš sujudusius j M°S l^atus Jos saukia 
kaimiečius, ir todėl, kaip d.arb° un7as..1kovot1 Pries 
saldliežuviškai rašo “lietu- ■siuntimą kariškų rei menų 
vos Aidas,” policininkai, gir- !lr maisto Italijos armijoms, 
di, “vengdami auku. negali j "
savo pareigų atlikti.” Ištik-1 
rųjų gi policija dažnai ne-Į 
pajėgia atsilaikyt arba sau- ’ CHEYENNE, Wyoming, 
goja savo kailį. !—Nukrito ir sudužo United

Bijodama -dar smarkes- Air Lines didelis lėktuvas, 
nių išstojimų, Smetonos vai- žuvo lakūnas Collison ir 11 
džia, kaip matome, slepia kitų žmonių, 
net nužudytų vardus. ’ ! ------ —

Antrame pranešime tame I Mexico City. — Laike 
pat Smetonos organo nume- darbininkų demonstracijos

nekaltu-

mainie- 
valdžios

EXTRA! Roosevelto pareiškimas įpirti^^Aukok^f 
.,JU> x - yra padarytas pagal sakes kA„ xinn adrpslI’. T

iš.ryje skaitome, kaip darbuo- prieš Italiją tapo nušautas 
Įjasi jaunimas, kovodamas Angelo Nava, kuris 
išvien su suaugusiais v ai s- traukinėjo kalbėtojus, šauk- 
tiečiais. Čia “Liet. Aidas” 
rašo:

“Jaunimiečiai kursto ūki- Demonstrantai šturmavo 
ninkus.—Biržų a n y 1 i nkės ir Vokietijos konsulatą ir 
ūkininkai, prieš kurį laiką nuplėšė nazių vėliavas.
gaudami iš pieninės Ūkiniu- Į 
ko Patarėją, rado jame įdė-

Tuo pradėjimu Hitleris1 ASMARA. — Italams jSj,;

kongreso priimtą neutralu
mo rezoliuciją. • Kadangi
Ethiopija neturi nei vienojEasPžOth St.,* New' 
laivo, tai jis kol kas pahe-york City;
čia tik keliavimą Italijos 
laivais.

ėmus Adowa, sekmadienį 
buvo atlaikyta pirmos italų 
mišios atvirame ore. ,

ADDIS ABABA. — Virš,, 
100 italų lėktuvų bombar? 
davo Gerlogubi pietinėj . 
Ethiopijoj. . f j

LONDON. — . Į ethiopų . 
iškastas slaptas didžiule^ 
duobes įkrito keturi italų 

juygus veninius puvo ± vau-, tankai, bepųolant Adową, 
ją, Mussolini per savo atsto-.Ethiopai užmušė tankuose

ri eidama vo, kad Vokietija 
esanti “taikos sala” ir ne
galvojanti apie jokius ka
rus. Bet tai yra kiaurai per
matomas Hitlerio melas.

MUSSOLINI NEVA 
SIŪLO “TAIKYTIS”

GENEVA. — Pamatęs, 
kad Francija remia Tautų 
Lygos veiksmus prieš Itali-

1 vą Aloisi pasiūlė šitaip “tai- Į buvusius italusn i o’H A J-* •’vą Aioisi pasiute šitaip tai-imu v umus iut ju».
I apraSlO dllkO Audėjai kytis”: Italija sustabdys ka-| Tarp kitų prie Adowos

rą Ethiopijoj, kaip tik su-, žuvo ir vienas italų oficie- 
drūtins strateginius sąvokius.
ilaimėjimus, jeigu Tautui SUSIREMS 250,000

PATERSON, N. J.—Pe-!Lyga nereikalaus būtinai iš-1 šiauriniame, šiaur-ryti- 
ireitą šeštadienį nubalsavo1 traukt Italijos armijas iš niame ir pietiniame Ethio- 

NAIROBI, Anglijos kolo- eiti į visuotiną streiką pa-' Ethiopijos. Bet kam tos ar- pijos frontuose yra su- 
nijoj Kenijoj, susirinkę ne- prasto šilko (plain goods) imijos ten reikalingos, jeigu traukta bent 150,000 Ethi* 
grai gyventojai nutarė rei- audėjai, priklausantieji Šil- ne karui bei Ethiopijos pa-jOpijos ir 100,000 Italijos ka- 
kalaut maršuot į Ethiopija ko Darbininkų Federacijai, vergimui? 
ir padėt jai apsigint nuo Daroma reikalingi prisiren- 

Addis Ababa. — Malari- Italijos. Priimtoj rezpliuci- girnai. Darbininkai tuomi 
L mirė karinis joj jie šaukia nieko nepar- nori sustabdyt, algų kapoji-

per-
Afrikos Negrai Pasiry

žę Gint Ethiopija
Nutarė Streikuot

damas: “Tegyvuoja Italija!
Tegyvuoja Mussolini!” 

▼N j 1 • V 1

25 Italijos Karo Laivai 
Raudonosiose Mariose

LONDON.— Italija 
traukė 25 savo karo laivus 
į Raudonąsias marias. Tarp 
tų laivų yra 4 submarinai. 
Matyt, rengiasi kenkt apsi- tus šapirografu spausdintus jos drugiu 
gynimo reikmenų praveži- atsišaukimus, kuriuose ūki- “Chicago Tribune” dienraš- duot italams, dabar terio- mus ir priverst kompanijas! ADDIS ABABA. — Ethi- ėmus jau šimtus ketvirtai- i 
mui tomis mariomis į Eth- ninkai buvo raginami prisi- čio korespondentas Wilfred jantiems ethiopus.—Kenija mokėt jiems unijines kainas opijos vyriausybė sako, kad niškų mylių Ethiopijos že- 
iopiją. ‘dėti prie streiko, nemokėti C. Barber. 1 rubežiuojasi su Ethiopija. už darbą. r |tegul Mussolini perdaug ne- mes.

su-

“DAR ETHIOPAI NEPRA
DĖJO KARIAUT”

?’■ r

|reivių, gatavai priruoštų 
kruviniausiems atkakliems 
mūšiams. j

ROMA. — Italija turi už- -
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“Dievo Numylėtiniai..
Italijos fašistai iš orlaivių mėto pluoš

tus lapelių Ado vos (Ethiopijos) apielin- 
kėj. Tuose lapeliuose kviečiama ethio- 
piečiai pasiduoti italų užpuolikams. Gir
di, “Italai yra dievo numylėti žmonės.”

Užpuolikai, žudytojai moterų ir vaikų, 
naikintojai Ethiopijos nepriklausomybės, 
didžiausi razbaininkai skaitosi “dievo nu
mylėtiniais.” Pats Mussolini andai pa
reiškė, kad Italija esanti “šventųjų šalis.” 
Italijoj gyvena popiežius, “dievo įpėdi
nis.” Dėlto italai taip drąsiai vadinasi 
save dievo numylėtiniais.

Italijos bažnyčiose kunigija meldžia 
dievo, kad jis padėtų Dučei sunaikinti 
Ethiopijos nepriklausomybę—Ethiopijos, 
kurios didžiuma gyventojų yra krikš
čionių tikybos!

'Tegul tikintieji darbininkai pagalvoja: 
jeigu dievas būtų ir jis būtų tokis tei
sus, kaip jį piešia kunigija, tai argi jis 
leistų tokiems niekšams, kaip Italijos fa
šistai šitaip naikinti Ethioniią ir skelb
tis, kad jie, fašistai, yra “dievo numy
lėtiniai?”

,, Vėl Negerai
“Naujienom” vėl negerai, nes Sovietų 

Sąjunga panaikino visokias maisto kor
teles. Panaikino todėl, kad jos daugiau 
nebereikalingos, kadangi maisto užten
kamai, o tasai elementas,, kuris seniau 
gyveno be atlikimo visųųjneniniai nau
dingo darbo, jau nyksta.

Panaikindama maisto korteles, Sovie
tų valdžia sumažino maisto kainas 30 
nuoš., o darbininkų algos ne tik nesu
mažintos, bet daugelyj atvejų — padi
dintos.

Iš to tik džiaugtis reikėtų, bet Grigai
tis verkia (verkia svogūnu akis pasitry
nęs). Girdi, Stalinas atėmė “vienintelę 
Rusijos darbininkų privilegiją...” Na, 
o iki šiol Grigaitis visur šaipėsi iš mais
to kortų Sovietų Sąjungoj. Buvo jos, 
bloga, panaikino—dar blogiau.

• Blogiau Grigaičiui ir kitiems, nusista- 
čiusiems prieš Sovietų Sąjungą asme
nims, bet Sovietijos darbininkams kur 
kas geriau. Jeigu šiuo tarpu mažiau už
dirbą darbininkai iš to dar ir nepasi
džiaugtų, tai greitu laiku, aišku, ir jiems 
ktlr kas bus lengviau. Maisto kortelės 
buvo tik laikinas dalykas.

Fašizmas Kultūros Duobkasis
'J ;

Mecenatų, augštųjų mokslo ir meno 
globėjų, atveriančių savo rūmus dailinin
kams, poetams, tada dar kylančios bur
žuazinės kultūros kūrėjams, “aukso am
žius” nuslinko amžinybėn. Malone, pa
pirkimu, auksu—visomis priemonėmis 
naudojosi kapitalas, kad sudaryti savo
sios inteligentijos kadrus — skaitlingus 
plunksnos, teptuko, skaptuko meisterius, 
išminčius, filosofus, matematikus, staty
tojus, inžinierius, mechanikus, — visus 

įį tuos specialistus, kurie ištikimai ir atsi
davusiai tarnavo buržuazijai ir sukūrė 
jos civilizaciją.

Fašizmui—tai įsiutusiai reakcijai ir 
’ kontr-revoliucijai — inteligentija nerei- 
x kalinga. Fašizmas moraliai ir fiziniai 

žudo geriausius inteligentijos atstovus. 
Jis neša jiems badą ir palieka be jokių 
perspektyvų? Jis degina geriausius jų 
veikalus ir ištremia iš krašto tuos, kas 
nenori šliaužioti prieš tamsybės ir kari
nio muštro režimą. Fašizmas reikalauja 
iš mokslininko propaganduoti karą, zoo
loginį šovinizmą ir kvailą rasių teoriją. 
Vadas, rasė, armija, . t Agija—štai ketu
rios pamatinės “mokslišku” paskaitų idė
jos, paskaitų, kurios Kasdien skamba

sofas-smogikas, žymusis Ėvald Banze, 
mokslą priverčia tarnauti karui ir skel
bia, kad “žmonių gyvybės ir darbo nai
kinimas karo ųietu—naudingas reiškinys, 
plieninė atnaujinimo pirtis.” Fašistinis 
režimas neša išsigimimą inteligentijos 
kadrams.

“Treciojoj 
sios fašizmo 
jos puvimo, 
ypač stipriai. “Oficieriaus ir pedagogo 
idealai suartinti”—rašo sufašizuota Vo
kietijos pedagoginė spauda. Fašistinis 
“teoretikas” pedagogas Deker pareiškia, 
kad “mokytojų profesijon visų pirma 
reikia imti pasižymėjusius ir gerai išmuš- ' 
truotus puskarininkus.” Fašistinės Vo- 
.kietijoš pedagogai esamą santvarką stip
rina karo įstatais ir rykštėmis.

Rykštės—tai “Trečiosios Imperijos” ; 
režimo simbolis. Vokietijos ministeris 
Šemm neveltui mušimą mokyklose skaito 
dorybe, o “teoretikas” Krik moksliškai, 
tai pamatuoja, remdamasis “šventaisiais 
tėvais” ir dorinančiu fizinio skausmo 
veikimu. Tik ką pasibaigusiam fašistu 
suvažiavime Niurnberge daugiaamžinė 
buržuazinė kultūra buvo viešai išjuokta. 
Juokdariai ir fanatikai šaipėsi iš žmo
nijos progreso ir to progreso atstovų.

Fašistinėj Vokietijoj mokslininkai ken
čia persekiojimus, represijas, terorą. Per 
visą fašistų buvimo valdžioje laiką, 
“Prager Presse” daviniais, 1202 Vokieti
jos profesoriai turėjo apleisti universite
tų katedras. Pusė jų pasiliko Vokieti
joj be darbo ir pragyvenimo lėšų. Kiti 
emigravo...

O kiek radikalių mokslo atstovų, rašy
tojų kankinasi fašistiniuose kalėjimuose, 
baigia gyvenimą savižudyste, išeina iš 
proto. Fašizmas—kultūros ir inteligen
tijos duobkasis.

Paskutiniais daviniais bendras, bedar
bių su universitetų diplomais skaičius 
Vokietijoj siekia 200,000 žmonių. Šie 
už gyvenimo ribos išmesti inteligentai 
turi kęsti skurdą ir badą, nes, kaip tvir
tina buržuazinė spauda, “diplomų ir ate
statų perprodukcija — toks pat pragaiš-j 
tingas reiškiny s,ŲkaipS iir, į
ir cukrinių runkelių perprodukcija.”

Negailėdamas didžiulių pinigų karo 
technikos vystymui, fašistinis iždas ma
žina dotacijas (primokėjimus iš iždo) 
universitetų, mokyklų, muzėjų, bibliote
kų išlaikymui. Žymusis Gettingeno uni
versitetas buvo priverstas del lėšų sto
kos paliuosuoti tris ketvirtadalius asis
tentų, tai yra beveik visiškai likviduoti 
savo mokslo institutų kadrus.

“Fašizmas žadėjo tarnautojams, smulkiems 
valdininkams, inteligentijai garantuoti jų 
būklę, panaikint neribotą trestų valdžią ir 
bankinio kapitalo spekuliaciją. Ištikrųjų 
jis a'tnešė jiems dar didesnį beviltiškumą ir 
nepasitikėjimą rytojaus diena, verčia juos 
klausyti naujos biurokratijos iš labiausiai 
pak’usnių savo šalininkų, įveda nepakelia
mą trestų diktatūrą, nematytai smarkiai 
sėja papirkimus, supuvimą” (Dimitrovas). 
Fašistinėj Lenkijoj nacionaldemokratų 

partijos lyderis Dmovskis priėjo išvados, 
kad žymi inteligentijos dalis pasmerkta 
mirti, nes tautos ūkis nepajėgia išlaiky
ti didžiulio aparato, susidėjusio iš nega
mybinių elementu, prie kurių priskaito- 
mi ir mokyklų darbuotojai, o taip pat lai
svųjų profesijų darbuotojai. Šių dienų 
lenkų rašytojas, kaip parodė lenkų rašy
tojų profesinės sąjungos pravesta ankie- 
ta, uždirba daug mažiau, kaip policijos 
prižiūrėtojas. i / \

Vargingą ir žeįninančią padėtį, kuri^ 
kenčia Japonijos inteligentija, grąžiajy 
apibūdina amerikoniškas žurnalą^; 
“China Weekly Review” (leidžiama^ 
Shanghajuj): į / J J ■■ f J

“Profesoriaus Minobe byla (kaltinamas' 
“imperatoriaus įžeidimu.” — Red.) Aiškiai 
nušvietė beveik visos Japonijos mokslo in
teligentijos padėtį,—rašo žurnalas. — Fak
tiškai mokslas pasmaugtas karo sluogsnių 
kontrolės, kurie laiko save šioj sfityj pir
mos rūšies žinovais, uoliais švietimo gynė
jais. Ištikrųjų gi mokslo inteligentija, be 
labai retų išimčių, atiduota įkiriai ir nai
kinančiai policijos bei karo .sluogsnių glo
bai... Pripažįstama tik tas, kas garbina 
Japonijos armijos ir japonų dvasios kilnu
mą. šiame pareiškime, matyt, ir slepiasi 
griežto inteligentijos pakąirėjimo priežas
tis.”
Buržuazinės inteligentijos lageryj da-

fr-x v I a. X. « L. —: _  *    1 * J * • W .H

imperijoj”—toj fanatiškiau- 
formos šalyj — inteligenti
jos puolimo procesas eina

rrnr!'" g-' 1Į n Į-!' t '‘"-n—'■ į ■ -----------
ir ■ prieškarinei' į>r0to j darbo darbuotojų 
daliai. ,

Fašizmas 4rba komunizmas. Morali
nis puvimas hr idėjinis pakilimas. Pra
žūtis arba kūrybinis gyvenimas, — štai 
du įkeliai, iš kurių vieną, turi išsirinkti 
šių; dienų1 inteligentas- kapitalo, fašizmo 
šalyje. Ir vis dažniau jis išsirenka kovo

jančio proletariato kelią, komunizmo ke
lią, Sovietų Sąjungos kelią.

Vis dažnėja tokie faktai, kada Ištisi 
inteligentijos būriai prisideda prie pro
letarinių 'eilių, kad kovoti prieš kapitalo, 
fašizmo puolimą ir prieš imperialistinį 
karą. Kai* kuriose šalyse inteligentija 
vis dažniau lieka svarbia grandimi bend
ram antifašistiniam liaudies fronte. 
Prieš karą nukreiptas kongresas Am
sterdame, kongresas kultūros gynimui 
Paryžiuj biivd stambiausieji etapai šio 
naujojo inteligentijos judėjimo kelyje.

Tarp kapitalistinių šalių mokslininkų, 
rašytojų, dailininkų auga simpatijos ir 
pagarba Sovietų šaliai: Neseniai Lenin
grade įvykusiam tarptautiniam fiziologų 
kongrese ryškiai atsispindėjo šios naujos 
nuotaikos tarp stambiausių Europos ir 
Amerikos mokslininkų. Jie savo akimis 
įsitikino, kad tik Sovietų šalyje mokslas 
yra tikrai pripažįstamas. Proletarinė 
valstybė skatina tiesą, išradimą, kūrybi
nę mintį, o mokslo ir meno atstovus su
tinka kaip geriausius didžiosios tėvynės 
piliečius.
Tik socializmas gelbsti nuo fašistinės 

barbarybės didįjį praeities kultūros pa
likimą ir kuria naują, pirmą kart nuo iš
naudojimo paliuosuotos visuomenės civi
lizaciją. Fašizmas inteligentijai neša su
puvimą ir pražūtį. Socializmas padeda 
jos sužydėjimui' ir kūrybai.

(“Pravda,” T935-IX-19 d.)

Politiškos Žarijos
Nesenai “Laisvėje” išsi-^yra tik patarimas,sugesti j a, amžina, dar negalės panai- 

reiškiau už tai, kad, mano linkėjimas ir troškimas.1 kinti išnaudojimo, įvykdyti 
supratimu, Susivienijime Bendrą frontą gali sudaryti'socializmą Lietuvoje. Dar- 
Lietuvių Amerikoje komu- tiktai SLA nariai komunis-' bininkai ir valstiečiai, pasi- 
nistai ir socialistai galėtų tai, socialistai, jų simpati-[naudodami buržuazinės de- 
sudaryti bendrą frontą kai, kiti progresyviai ir ne-[mokratijos teisėmis, šviesis, ■ 
prieš “Sargybos Bokštą,” partiniai. ™ 1 ’ ’ '
kuris kėsinasi visiškai už- SLA 
valdyti .tą organizaciją. 
“Tėvynės” redaktoriui • po
nui Vitaičiui tas labai nepa
tiko. Jis užmeta mums ko-1 
kį ten partinį pasikėsinimą 
ant SLA. Tai nonsensas. 
Jeigu socialistai, komunistai 
ir nepartiniai SLA nariai 
susitartų sudaryti vieną 
progresyvį kandidatų sura
šą ir pasukti toš organizaci-[ 
jos vairą.darbiriinkiškon pu
sėn, tai nebūtų joks partijų 
pasikėsinimas. Priešingai, 
tai būtų didžiausias SLA 
laimėjimas.

* i > 1
: f Bostęnę ZijKėleįyią,”; mpąno 

supratimu? Panai' ‘ teisingai 
mokina poną Vitaitį. Sako 
“K.”:

To reikalauja organizuos, m o b i Ii z u osis 
gerovė.

Bokšto” laimėjimas rinki
muose ir seime būtų didžiau
sia organizacijai ir jos na- 

! riams nelaimė.

žurnalą^

rijoj.
Profesorių pakeičia feldfebelis. Filo

Neteisingas V. Paukš-/ 
čiui Pametimas

. “Laisvės” numeryj 233 
paskelbta dalis d. H. Stan
kaus laiško, kur buvo pači- : 
tuota: “1920 m. V. Paukš
tys, bijodamas rekacijos, 
neužėmė ALDLD C K iždi
ninko vietos.”

Betgi patirta, kad šis V. 
Paukščiui primetimas yra 
prasimanymas,1 o ne tikro- 
vė. Tais laikais V. Paukš- y 
tys buvo ‘ atsakominguoju 
“Laisvės” redaktorium ir 
jis kandidatavo į ALDLD 
CK iždininkus tiktai pata
riamas tam tikros rev. dar- 
bin. judėjimo įstaigos. Po 
referendumo išrinkimo, jis, 
kaip buvo sutaria, pasi
traukė iš. iždininko vietos.

Kad V. Paukštys ne del 
reakcijos baimės rezignavo 
iš iždininko vietos, tai liu
dija ir tas faktas, kad jis 
tuomet buvo “Laisvės” at
sakominguoju redaktorium. 
Jeigu jis nebijojo reakci
jos būt redaktorium, tai t 
įjuo labiau jis negalėjo* 
i bijoti būti ALDLD iždinin-

. Mano supratimu, d. 
Stankus padarė klaidą jam 
tą primesdamas, o mes— 

Tas pats su parlamentu, j praleisdami spaudo je. Drau- 
Komunistai visados stoja- gą Paukštį atsiprašome del 
me už dalyvavimą rinki- šito nepamatuoto jam pri- 
muose į parlamentus. Z_. 
mes sakome, kad parlamen
tarinė sistema neduos dar
bininkams socializmo. Dar- 

(Tąsa 5 pusi.) •

“Sargybos ■ įsteigimui savo tikros de- 
‘ 1 ’ ■ mokratijos, būtent, Sovietų 

valdžios. Tiktai darbinin-,, 
kiška demokratija įvykinsiu 
Lietuvoj socializmą. '

“Keleivio” No. 40 tūlas P. 
Galindas klausia:

“Ar komunistai jau atvir
to prie demokratybės, lais
vės, parlamentarizmo? Jie j 
nori Lietuvoje tos tvarkos, 
kuri buvo 1926 metais..; ” , i

Reikia tam žmogui atsa
kyti. Komunistams joks 
atvirtimas nė r e i kalingas. 
Jie visuomet kovojo ir gal
vą guldė už žmonių; pirmoj 
vietoj, 'darbininkų laisvę, i

Jie sako t yra'dvi demok
ratijos—buržuazinė ir dar
bininkiška. Sovietų Sąjun
goje yra darbininkiška de
mokratija, kurią vadiname 

kalinga. Visų pirma, Bimba proletarine diktatūra. _Am- 
prie SLA. nepriguli, todėl ne-, erikoje yra buržuazinė de- 
gali ir balso Susivienijime mokratija. Mums daug ge- 
turėti. Antra, šitų kalbų riau patinka Sovietų demo- 
apie socialistų-komunistų koa- (kratija. 
liciją nereikėtų nusigąsti da 
ir dėlto, kad jos yra viešos

‘‘Mums rodos, kad p.- Vi- 
taičio baime 'čia visai nerei
kalinga. Visų pirma,

Lietuvoje, kaipo fašistinė-
ir kol kas nieko daugiau ne- jo šalyje, mes reikalaujame

davimo žmonėms civilių,reiškia, kaip tik sugestiją.
“Pagaliau, kodėl vieša sočia- demokratinių teisių, tai yra, 
listų-komunistų koalicija tu- sušaukimo visuotinu, slaptu 
retų būti SLA. pavojingesnė, [balsavimu rinkto seimo ir 
negu slapta tautininkų-san- tokiu pat būdu sudarymo 
dariečių koalicija, kuri buvo[ savivaldybių. Mes manome, 
sudaryta Brooklyne liepos gįuo klausimu gali susi
pabaigoje, slaptoj konferenci
joj, kurioj, rodos, ir pats p. 
Vitaitis dalyvavo?

“Ar šitie slapti tautininkų- 
sandariečių “skymai,’ ’ ponas 
Vitaiti, yra ne “] 
simojimas?”

daryti plačiausias bendras 
frontas ir užduoti smūgį 
smetoninei diktatūrai. To- 

^^[kiose sąlygose mūsų šis rei- 
partinis pa-| kalavimas yra tikrai revo-

liucinis.
Bet mes sakome, kad bur- 

Teisybė: mano buvo ir žuazinė demokratija nebus

Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis 
Kongresas, nustatydamas Komunistų Partijų ir visos 

: dąrbiųijakų Klases uždavinius iškilus karui, pasiremia 
Luxemburg patiektais teziais ir pri- 

L mitais "p^inT^hrinio Antrojo Internacionalo Stutt- 
j ’’ gar t o Kongresu. Tie t ežiai nustatė:
i - p “jei^Uįt&čiaus karas kiltų, jųjų (socialistų) parei- 
Jgia darbuotis už jo greitą baigimą ir stengtis visomis 

jųjų j^Qipis panaudoti ekonominį ir politinį krizį, 
karo pagimdytą, kad pakėlus žmonių masės politinę 
sąmonę ir tuomi pagreitinus kapitalistinės klasės 
viešpatavimo nuvertimą.”

Šiame istoriniame laikotarpyje, kada ant vieno šeš
tadalio pasaulio Sovietų Sąjunga gina socializmą ir 
taiką del visos žmonijos, visų šalių opiausi darbinin
kų klasės ir visų dirbančiųjų interesai reikalauja, 
kad, pravedant darbininkų klasės politiką, vedant 
kovą už taiką, kovą prieš imperialistinį karą, prieš 
jam išmijišant ir jam kilus, — kad Sovietų Sąjungos 
gynimas ibutų skaitoma svarbiausiu darbu.

Jeigu pradėjimas kontr-revoliucinio karo privers
tų Sovieįtų Sąjungą paleisti darban Darbininkų ir 
Valstijų t Raudonąją Armiją, tai komunistai šauktų 
visus dariJo žmones visomis pastangomis ir visais 
kaštais darbuotis už Raudonosios Armijos pergalę 
ant imperialistų armijų.

(Iš VII Kominterno Kongreso Prieškarinės Rezoliucijos)

Bet metimo paskelbimo.
D. M. šolomskas.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. t Newark, N. J.

• Tel.: Humboldt 2—7964 .

DARBININKŲ
SVEIKATA
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ŠUNVOTĖS, PUČKAI, 
MIEŽIAI

Gydytojau, aš rašau Jums šį 
laišką, gal Jūs kaip išrištumėt 
mano klausimą. Aš esu lietu
vaitė mergina, bet aš nemoku 
lietuviškai rašyti, bet galiu ge
rai skaityti. Prašau atsakyti į 
mano laišką per ‘Laisvę”.

štai mano klausimas. Mane 
labai vargina lyg ir kokios 
šunvotės, kokie tai kieti puč- 
kai. Ir man jie yra skaudūs. 
Man išėmė tonzilius, tai išpir- 
mo buvo lyg gerelidu, bet da
bar ir vėl verčia.

Ir aš dažnai gaunu miežius 
ant vokų. Lyg kokios mažos 
šunvotės atsiranda ant akių ir 
labai skauda. Noręčiau žino
ti. kas tai man galėtų būti. Ar 
mano kraujas nešvarus, gal 
jam ko trūksta, gal reikia kaip 
išvalyti? Ar gal man stoka 
kokio maisto ar taip ko? La
bai ačiū.

ATSAKYMAS
* i . : j

žinoma, kad Jums ko trūk
sta—Jūsų kraujui ir visam or
ganizmui. Trūksta, be abejo
jimo, tokių esmingų maisto 
dėsnių,' kaip vitaminai, mine
ralinės druskos. Dėl šitokių 
trūkumų mitimo srityje gali 
išsivystyti visokios ligos, pra
dedant paprastais pučkais ir 
baigiant džiova ar vėžiu.

Jums išėmė tonzilius.—Pa
prasta čia, Amerikoj, proce
dūra. Bet vien tonzilių išėmi-

niais žymiai pakeisti Jūsų di- 
jetą. Sprendžiu, Jūs esate su
pratinga, pamokyta mergaitė,. 
tai Jums nereikėtų nie daug 
aiškinti apie maisto sąstatą ir • 
kaip nepavaduojamai yra 
svarbu sveikatai paprastas, 
nepagadintas maistas. •

Vartokite daugiau žalių, 
šviežių, nevirtų daržovių, ža
lėsių ir vaisių, greta maistin
gųjų—pieniškų, kiaušinių, žu- 

! vų, mėsos, čielo grūdo duonos. < 
Kad užtikrinus sau vitami- * 

nų ir mineralų atsargą, šalia 
paprasto maisto, bent kelis 
mėnesius vartokite da ir da- 
pildomojo maisto. Vartokite 
džiovintų mielių, kurios turi- 
daug vitamino B ir G. — jier- ' 
vams, organams, odai, plė
vėms. Brewers Yeast Tablets, 
imkite po 5, po 6, po 7 ir dau
giau tablečių 3 kartus dienoje, 
prieš ar po valgio, vis viena. - 
Vartokite žuvų aliejaus, bent > 
po šaukštą kas diena : šutei-. I 
kia vitaminų A ir D, kurie/< 
duoda atsparumo prieš bakte
rijas ir apsaugoja nuo bakteJ 1 
rinių apšikrėtimų. Vadinas, 1 
tos šUnVotės, pučkai ir miežiai 9 
pradės nykti ir daugiau nebe
pasikartos. Imkite ■ taip gi 
iodo tinktūros, po lašą kas po
ra dienų. 11 '

Potassa Sulphurata 1 dram, 
Zinc sulphate 1 dram 
rose water 4 ounces.
Suplakite. Kas vakaras, per 

vieną savaitę, vilgykite puč-
mas organizmui juk da neda- kuotas vietas; tegul taip pa
pildo jo trūkumų maisto žvilg
sniu. Net ir patys tonziliai 
niekad neapsįkrečia ir negen
da, jei vartoji nuolat gamti
nį, paprastą, nesugadintą mai
stą. Maistas visada ir visame 
kame yra pats pamatinis daly
kas. Apie’ savo maistą Jūs 
nieko neminėjote, tačiau, ma
nau, neapsiriksiu, kad Jums 
labai naudinga visais žvilgs-

būva per naktį, o ant rytojaus 
nusimazgokite. Kitą savaitę 
nieko nedarykite, nevilgyki- 
te. Trečią savaitę ir vėl vil- 
gykite kas vakaras. Ir taip pa
kaitomis. • z,.’.

Būkite dažniau ant saulės^ 
ore arba ir po atdaru langu.'*- 
Eikite gerai pasivaikščioti kks * 
diena. Pasimankštykite, 
liai pakvėpuokite pilvu. ’



Eyek A

klausimą, 
po $5.00

Kuri tLDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. jstos į Meno Sąjungą š| mė
nesi? Minėtų kuopu draugai turi 
būtinai diskusuoti šį 1 
Kiekviena kuopa moka 

| metu*.
Ment. Sąjunga, 46 Ten 

Brooklyn, N. Y.
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Štai, Žiūrėkite, Rytuose!
Ei, sukruskite, vargdieniai,

Gana jau kentėt!
Gana prietaruose skęsti, 
Gana meluose miegoti!

Laikas jau pabust!
Viso svieto proletarai

Eiles jau rikiuoja, 
Nori retežius numesti 
Ir pasauli sau valdyti—

Ne plėšikų gauja.
Ei, skubėkite, vargdieniai,

Naujos kančios laukia!
Jūsų engėjai nemiega, 
Budavoja savo jėgą—

Pražutin jus traukia.
Skubiai eiles surikiuokit,

Stokite | kovą!
Jūs pasaulj išlaimėsit, 
Jungą sunkųjį numesit—

Imkit Marksą už vadovą.
Štai, žiūrėkite, rytuose 

šviesi saulė teka;
Savo spinduliais auksiniais
Mums jį ateitį dabina

Ir kovoti šaukia!
Miškų Darbininkas.

4-4-35.

Meno Dirvonuos
V. BOVINAS

Meyerholdas Apie Teatrą
Sovietų Sąjungoje vyraujanti, nusverianti 

teatro profesija priklauso Stanislavskiui ir 
Meyerholdui. Stanislavskis ir Meyerholdas yra 
pasauliniai žinomi teatro meisteriai, režisie
riai. Per jų rankas pereina žymiausi klasikai 
ir nauji Sovietų dramaturgų veikalai. Daug re
žisierių iš kitų šalių važiuoja gauti patarimų 
pas Meyerholdą ir Stanislavskį.

Pasikalbėjime su teatro studentais, šis artis- 
Meyerholdas, sekamai išreiškė teatro es

mę: ’
“Nei veikalo rašytojas ar režisierius nėra 

svarbiausia; tai yra mintis, įdėta į veikalą, ku
ri reiškia. Dialektikiniai, mintis (idėja) pasi
rodo pirmiausia, ir iš čia išsivysto veikalas.” 

žinoma, veikalas be minties, be idėjos, be 
socialės reikšmės yra tik palaidi žodžiai. Au
toriaus pamatinis dalykas, tai mintis. Tai tas, 

* ką autorius mano savo veikalu pasakyti. Apie 
tą mintį sukasi veikalas. Jei veikalo autorius 
sugebi gerai, gabiai, jei žino dramos techni
ką, tai veikalas pasidaro įdomus, geras, ju
dinantis žiūrėtojų* jausmus ir mintis.* * ♦

Veikalus labai daug gali pagerinti ir patai- 
svti režisieriai. Tuo yra daug pasižymėję So
vietų režisieriai, apie kuriuos kalbam—Meyer- 

fholdas ir Stanislavskis. Klasikai, senesni vei
kalai, perėję per jų rankas, išeina kaip ir pa
naujinti, pagerinti.

* Iš to reikalinga ir lietuviams mokintis. Pa
ėmus veikalą, ypatingai senųjų veikalų, reikia 
gerai jį išstudijuoti, kas galima—pataisyti. 
Kiekvienas momentas, konfliktas, turi būt iš
studijuota su ta minčia, kad padarius tą sce
ną labiau patraukiančią, reiškesnę, įdomesnę.♦ * *

Eugene O’Neill Po Kritikos Botagu
Kurie domisi amerikine drama, tie žino dra

maturgą Eugenijų O’Neillą. O’Neillas yra pa
rašęs gana daug veikalų—didelių ir mažų. Kai 
kurie kritikai O’Neillą skaito amerikiniu Shak- 
spearu.

Tačiaus komunistinės, nuodugnesnės kriti
kos O’Neillo kūrybai iki šiol dar nebuvo duo
ta. Tik paskutiniame “New Theatre” numery- 

i je (už rugsėjo mėnesį) draug. Charmion 
Von Wiegand duoda geresnę O’Neillo peržval
gą, kritiką.

Straipsnyje neduodama labai platus nagrinė
jimas, tačiaus gerai 'nušviečia O’Neillo kūry- 
oos evoliuciją. Patartina, kurie dar neturi, įsi
gyti minėtą numerį “New Theatre” ir per
skaityti tą straipsnį.

Be td, “New Theatre” talpina visą eilę ir 
kitų gerų straipsnių dramos, šokių ir kitais 
klausimais. ♦ ♦ *

Laukiame Naujo Teatro Konferencijos
Spalio mėnesį įvyks Naujo Teatro Lygos ry

tinių valstijų konferencija. Laikas paskirta 
spalio 25, 26 ir 27 dienos. Konferencija pirmon 
vieton stato klausimą kovos prieš fašizmą, pa
didinimą teatro veikimo tarpe organizuotų ir 
neorganizuotų darbininkų.

Konferencija ’ organizuojama ne tik atliki- 
^mui organizacinių ir technikinių reikalų, bet 

■ I

I • daugiau rišimui ir diskusavimui socialių klau
simų. Bus skaitoma prelekcijos: “Prospektai 
Naujam Teatrui,” “Socialė Drama Amerikos 
Teatre, “Režisieriavimas,” “Vaidinimas.” Taip 
pat diskusijos ir raportai profesionalio ir ne
profesionali© teatro klausimais.

Manoma, kad šiame suvažiavime bus palies
ta plati teatro dirva, kaip tai:. veikalų rašy
mas, veikalų pastatymas scenoje, vaidinimų 
pagerinimas ir profesionalinimas. Tai reiškia, 
jog ši konferencija bus pašvęsta abelnam te
atro meno pakėlimui. Protarpiais bus vaidini
mai ir jų diskusijos.

* * *
Mes, lietuviai proletariniai menininkai, tu

rime toje konferencijoj skaitlingai dalyvauti. 
Konferencijoj dalyvauja žymūs teatro profesio
nalai. Jie daug gali patarti ir mūsų meninin
kams.

* * *

Nauji Literatūros Leidiniai
Draugai, kurie skaito anglų kalba ir studi

juoja meną ir literatūrą, daug medžiagos gali 
rasti “International Literature” numeryj 6. 
šiame numeryj pradedama talpinti N. G. Cher- 
niševskio veikalas “Gyvenimas Ir Estetika”. 
Cherniševskis gyveno ir rašė tame laike, kuo
met gyveno (ir rašė) Marksas ir Engelsas.

i Cherniševskis laikoma pirmu revoliuciniu 
rašytoju, mokslininku ir kritiku meno klau
simais. Taip pat talpinama Markso, Engelso 
ir Lenino išsireiškimai apie Cherniševskį.

Kitas pamatinis nagrinėjimas šiame nume
ryj telpa, tai analizas Shakspearo veikalo 
“King Lear.” O Shakspearo kūrybos marksis
tinės kritikos kaip ir nėra. Tik Sovietų Są
jungoje tas didysis autorius pradėta analizuo
ti ir suprasti.

Talpinama gera peržvalga ir amerikinės 
negrų poezijos. Patartina draugams įsigyti šį 
žurnalą, kuris turi 104 puslapius rašto.

* * *
Gilesniam literatūros studijavimui dabar 

jau galima gauti (išleista International Pub
lishers, New York) veikalas (knyga) “Prob
lems of Soviet Literature.” šioje knygoje tel
pa žymiausios prakalbos Sovietų rašytojų kon
greso. žymiausią vietą užima toki asmenys 
kaip Maksimas Gorkis, Karolis Radekas, Ni- 
kalojus Bucharinas ir kiti. Literatūra čia ima
ma buržuaziniame pasaulyje, liaudies literatū
ra ir pradžia proletarinės literatūros. Taip 
sakant, duodama plati marksistinė literatūros 
peržvalga.

V. I. Kačalovas Kaune
Rugsėjo mėnesį į Kauną buvo atvykęs So

vietų artistas V. L Kačalovas. Tai vienas iš 
garsiausių Sovietų scenos žvaigždžių. Kačalo
vas yra gimęs Lietuvoj, Vilniuj. Į Lietuvą jis 
atvyko gastrolėms.

Vienas Kauno fašistų spaudos bendradarbis 
šitaip atsiliepia apie to garsaus Sovietų vyro 
pasirodymą:

V. Kačalovo vardas rusų scenoje minimas 
greta Moskvino, Knipero ir K. Stanislavskio. 
Jis iškilo apie 1900 metus Maskvos dailės te
atre. Nuo to laiko iki pat šiol V. Kačalovo 
vardas plačiai žinomas visuose teatro meno 
mėgėjų sluoksniuose toli už Rusijos sienų. Tad 
nenuostabu, kad V. Kačalovo ne vaidinimai tik
rąja to žodžio prasme, bet tik skaitymų vaka
rai sutraukia nemaža žiūrovų, norinčių pasi
klausyti to nuostabiai jautraus aukštos meno 
kultūros aktoriaus.

Kauno visuomenė nebepirmą kartą mato ir 
girdi V. Kačalovą. Prieš keletą metų jau buvo 
keli jo skaitymų vakarai, šį kartą vėl du kar
tus iš eilės girdėjome jį deklamuojant eilėraš
čius, skaitant ilgas ištraukas iš poemų ir net 
vaidinant (tik be grimo ir parėdų) ištraukas 
iš žymių autorių veikalų.

Antrąjį skaitymų vakarą V. Kačalovas pra
dėjo ištrauka iš grovo A. Tolstojaus (senjoro) 
veikalo “Jono žiauriojo mirtis.” Toje ištrau
koje pavaizdavo jisai Maskvos caro su lenkų 
karaliaus Stepono Batoro pasiuntiniu Harabur- 
da pasikalbėjimą. V. Kačalovo atlikimas čia 
įgijo tokio reljefiškumo, jisai taip gyvai kai
taliojo savo veido išraišką ir intonaciją, saky
damas pakaitomis tai caro, tai pasiuntinio žo
džius, jog, rodos, matėme scenoje ne vieną, 
bet du veikiančius asmenis ir girdėjome ne 
skaitymą, bet tikrąjį dialogą.

Po ištraukos iš “Jono žiauriojo mirties” ėjo 
kita ištrauka—Dostojevskio “Brolių Karama- 
zovų”. Tai buvo visai kitos, nuotaikos, tiesa, 
ne tokia ekspresyvi, užtat psichologiniu atžvil
giu gilesnė scena, šiedu fragmentai (“Jono 
Žiauriojo mirtis” ir “Brolių Karamazovų”) ne
bepirmą kartą Kauno visuomenės iš V. Kača
lovo lūpų 1 girdimi. įdomu buvo išgirsti juos 
antrą kartą ir palyginti naująjį įspūdį su ank

/

sčiau gautuoju. Tasai palyginimas aiškiai pa
rodė V. Kačalovo nuostabią vaidybinę atmintį.

Po rimtų, vietomis net giliai jaudinančių iš
traukų V. Kačalovas savo skaitymų vakarą 
baigė A. Tolstojaus linksma pasakėle apie kiau
lę, sumaniusią tapti dailininku. Pasakėlė buvo 
perskaityta su tokia ekspresija, taip vaizdžiai 
išreiškiant įvairių naminių gyvulių ir paukščių 
būdą, jog klausytojai gavo progos linksmai pa
sijuokti. . j . '1 ,

Malonu buvo pasiklausyti V. Kačalovo skai
tymų ir deklamacijos dėl jo nepaprasto mo
kėjimo skaityti, vaizduoti ir deklamuoti. Kau
no visuomenei, klausant V. Kačalovą, malo
nu buvo atminti, kad šis ypatingas artistas, 
nors ne mūsų scenos meno dalyvis, vis dėlto 
mūsų krašto sūnus—tikras vilnietis.

M. Gorkis Apie Henrį Barbusse
Kuomet išeina iš gyvenimo—nustoja dirbti 

—kovotojas už pasaulinius proletariato reika
lus, nesinori sakyti: jis numirė. Jauti, kad 
tai ne tiesa. Tokiems žmonėms, kaip Anri 
Barbiusas, mirties diena yra pradžia jų darbo 
santraukos, pradžia išplėtimo ir sustiprinimo 
jų revoliucinės reikšmės.

Artimiausiomis dienomis prieš naujo pasau
lio statytojus visu didumu ir ryškioj šviesoj 
atsistos vienas iš žymiausių žmonių ir talen
tingų literatorių, kurie griežtai riša savo gy
venimą su internacionalinio proletariato gy
venimu ir tarnauja bendro kovingo fronto su
darymo reikalui prieš prasižengėlių ir aky- 

j plėšiškų naujos pasaulinės skerdynės organi- 
I zatorių šaiką, prieš žmones, kurie lošia pas- 
j kutinę savo korta—smulkiąją buržuazija, mies- 
j čionija—dvokiančiu žemės purvinu, sukauptu 
i kapitalizmo veikimu besiorganizuojančiu kaip 

fašizmas—negabus išmislas senų, supuvusių 
smegenų.

Knygoje “Ugnis” Barbiusas vienas iš pir
mųjų ryškiai nušvietė 1914-18 metų imperia

Chicagos Detuviy Bendro Fronto Konfer.
Chicagos ir apielihkės drau

gijų kliubų, kuopų' - ir įvairių 
meno grupių .įvykę bendro 
fronto konferencija rugsėjo 22 
dieną, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. , ' ;

Konferenciją atidarė V. V. 
Vasys, laikino komiteto sekre
torius, 10:30 vai. ryte'. Išrink-. 

. ta mandatų komisija iš šių. 
' draugų: U. Grigienė, J. Ske- 

berdytė ir St. Vešys.
Kol mandatų komisija su

tvarkė mandatus, pakviesta 
įvairių draugijų delegatai iš
reikšti mintis bendro fronto 
klausimu.

Nuo lietuvių demokratų 
kliubo kalbėjo J. P. Domkus 
ir Kraučiunienė. Jie pasakė, 
kad turime sudaryti bendrą 
frontą prieš karą ir fašizmą 
ir kitais-klausimais susitarti.

Kalbėjo J. P. Petraitis, de
legatas nuo Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubo/Ir jis sa
kė, kad jų kliubas gavo pa
kvietimą į konferenciją su mi

nėtais klausimais eiti į bendrą 
frontą, kliubas tuoj sutiko su 
minėtos konfėfencijos dieno
tvarkių ir' išrinko delegatus.

Delegatas A. K. Valukas, 
kąltjęjo už bendrą frontą. Jis 
nuo Chięagos Liet. Politikos 
Kliubo; jis išsireiškė, kad dar
bininkams nėra kitokios išei
ties, kaip tik vienyti spėkas 
prieš karą ir fašizmą. Taipgi 
jis pasakė, kad Lietuvos žmo-^ 
nių likimas yra apverktinas ir 
mes amerikiečiai turime jiems 
padėti iškovoti laisvę, teisę or
ganizuotis į politpartijas, uni
jas ir dalyvauti rinkimuose 
valstybės seime.

J. K. Stalioraitis, delegatas 
Lietuvių Liuosybės Bendrovės 
iš Ciceros, pabrėžė, kad mes 
senai turėjome turėti tokią 
skaitlingą bendro fronto kon
ferenciją.

J. Klastauskas kalbėjo 
nuo LDD 4 kp. Jis su bendro 
fronto dienotvarkių pilnai su
tiko.

Vokietijos naziai didžiuojasi savo armija, paruoštą v eržimuisi į Lietuvą ir kitas Pabaltijos valstybėles, o 
taipgi puolimui Sovietų Sąjungos.

listinio karo prasižengimą. Barbiusas buvo 
vienas iš pirmųjų, kas nurodė Europos inte
ligentijai kelią prie doro, herojiško darbo tarp 
proletariato,—prie darbo, kuris diktuojamas 
visos praeities istorijos. Tiktai šis darbas at
veria galimybes neapribotam talentų ir gabu
mų išvystymui, tiktai jis užtikrina platų, lais
vą intelektualinės energijos augimą, perdir
bančios pasaulį.

Jaunieji Sovietinių Socialistinių respublikų 
sąjungos literatoriai, lydėdami pasitraukusį iš 
jų tarpo kovotoją prieš pasaulio niekšingumus, 
turi daugeriopai pavaduoti Anrį Barbiusą, tu
ri išauklėti savo tarpe dešimtis tokių revoliu
cijos veikėjų, kokiu buvo Anri Barbiusas.

M. Gorkis.

Išstojimas Prieš Rūstį Revoliuciją 
—Išstojimas Prieš Socializmą

Išstojimas prieš rusų revoliuciją yra noras 
sunaikinti socializmą. Pirmu kartu žmonijos 
istorijoje bujoja tikrai socialistinė tvarka. Ka
ras su Sovietų Sąjunga—tai socialis karas, 
tai milžiniška klasių kova. Arba socializmas 
pergalės, arba jis žus. Dabar yra tik du pa
sauliai—konservatorių ir naujo pasaulio tvėrė
jų. Dabar yra tiktai dvi formulos: apsaugoti 
arba naujai budavoti.

Atminkite, kad viso pasaulio išnaudotojai 
yra tvirtai savo tarpe susirišę!

Draugai! Vėliava Sovietų Respublikos (ku
rią jūs padedate sunaikinti savo nepaisymu) — 
tai raudonoji žmonijos pasiliuosavimo vėliava. 
Ant jos žėri auksu išlieta paveikslas ir ©bal
sis. Paveikslas—tai sukryžiavotas kūjis ir 
pjautuvas. Obalsis—tai ne šaukimas į kokį 
masinį žudymą, kaip būdavo ant mūsų senų 
barbariškų militarizmo vėliavų,—ne, tai—proto 
šūkis, mestas į pasaulį Karolio Markso: “Visų 
šalių Proletarai, Vienykitės!”

Henri Barbusse.

I 
b

tu.
Vyrų ir Moterų Apšvietos 

Draugystė, iš’ Cicero, III., su 
2 delegatais.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Draugystė, su 1 delegatu.

Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovė, iš Cicero, su 1 deler_ 
gatu.

Bridgeport Namų Savininkų 
Kliubas, su 1 delegatu.

West Pullman Lietuvių Pa
šei pos Kliubas, su 1 delegatu.

Chicagos Lietuvių Politikos 
Kliubas su 2 delegatais.

Tautiškų Seserų Draugystė,’ 
su 2 delegatais.

Augščiausios Prieglaudos; 
Lietuvių Amerikoje 52 kp., su*
1 delegatu.

SLA. 129 kp., iš 18 apielin
kės, su 1 delegatu.

Lietuvos Didžiojo Kunigaik
ščio Vytauto Nr. 2, iš Rose
land, su 2 delegatais.

Chicagos “Naujos Gadynės” 
choras su 6 delegatais.

Chicagos LDD. 4 kp., su 5 
delegatais ir LDD. 22 kp. su
2 delegatais.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 1 ir 3 kp. su 3 
delegatais.

LKM. Choras su 5 delega
tais.

ALPMS. 1 apskritys su 1 
delegatu.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 2 apskr., nuo 12 
kuopų, 27 delegatai. J

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 1 
apskritys, nuo 9 kuopų, su 23 
delegatais.

Viso 118 delegatų buvo iš
rinkta nuo 47 organizacijų, ir? 
atstovavo 6,295 narius. Nepri*^ 
buvo 17. Dalyvavo 101 dele-*'1
gatas.

Raportas mandatų komisijos i 
priimtas.

Prezidiumo rinkimas. Pi r-..
Pa-!mininku išrinkta A. K. Valu- 

i kas, pagelbininku St. .Vešys, 
’sekretorium M. Klastauskie- ,
nė.

Rezoliucijų ir spaudos ko-. 
misija išrinkta iš šių: A. Joni-

Apart viršminėtų, dar kal
bėjo pora jaunuolių: Arlaus
kaitė ir Zdana; draugai Juke
lis ir Andrulis. Visų kalbėju
sių išvados vedė prie vieno ir 
to paties taško, būtent, kad 
Chicagos lietuviam būtinai rei
kalingas bendras frontas šios 
konferencijos dienotvarkio 
žymėtais punktais.

, Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja sekančios 
organizacijos:

Lietuvių Demokratų Kliu
bas, 15 wardo, su 3 delega
tais.

Lietuvių Piliečių Kliubas 12 
wardo, su 1 delegatu.

Lietuvių Vakarinės žvaigž
dės Pašalpinis Kliubas, iš 18

I apielinkės, su 1 delegatu.
Lietuvių Vakarinės žvaigž

dės Pašalpos Kliubas, iš Cice
ro, 111., su 3 delegatais.

Lietuvių Auksinės žvaigž
dės Pašalpos Kliubas, iš Rose- 
lando, su 2 delegatais.

Lietuvių konferencija su 1 
delegatu.

Lietuvių Darbininkų Cho- 
: ras, iš Roselando, su 1 delega

kienė, J. Skeberdytė ir J. K. 
Stalioraitis.

Raportai. Pirmiausiai rapor
tuoja A. Deikienė, Lietuvių 
Nacionalio Veikimo Komiteto 
pirmininkė. Ji raportavo apie, 
buvusį Amerikos Lietuvių Vi-., 
suotiną Suvažiavimą Cleve- . 
landė, prieš karą ir fašizmą. , 
Trumpoj sutraukoj ji pabrėžė 
kas yra veikiama plačiose 
darbo masėse ir kad yra išleis
ta brošiūra, kurioj telpa visi 
tarimai Suvažiavimo. Taipgi 
pažymėjo, kad suvažiavimas 
turėjo delegatus Kauno kon-

(Tąsa 4 puslp.)
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Rinkimų Patvarkymai, Kuriais Smetona 
Sukėlė Klaipėdos Gyventojus

Prieš Lietuvą
Mes jau rašėme apie tai,'pavardę rinkikų sąrašuose ir 

koki netobuli, koki žmones1 palengvinti rinkiko tapatybės 
kiršiją buvo rinkimai į nustatymą. Reikia duoti rink- 
penktąjį Klaipėdos krašto ' ti ir tam, kuris būtų kalba- 
seimelį. Jie pagelbėjo tik-Imą pažymėjimą pametęs ar jo 
tai hitlerininkams. Smetona1 negavęs, suprantama, jeigu to

korteles, jas įdėti į konvertą 
ir atiduoti konvertą pirminin
kui.

Jeigu kokios kūno dalies 
trūkumas (pav, rankos netu
rėjimas arba ir aklumas) kliu
do rinkikui tatai atlikti, tai 
rinkikas gali pavesti tai pa
daryti komisijos nariui (Rink, 
įst. 62 §).

ši Ripkimų įstatymo lengva
ta taikoma ir asmenims, ne

išmokantiems skaityti ir rašyti.
Komisijos nariais Rinkimų

matomai tiksliai taip dare. • asmens pavardė surandama tos įstatymo 62 § prasme gali bū-
i i • i * \z 4-1 l.n i Ir r\ w»i ii« wni'fiin d.iA l>nnr\iiDabar paduosime tuos pa- apylinkės rinkikų sąrašuose, 

tvarkymus, kaip jie buvo 
patalpinti “Valdžios žiniomis eilės, kaip rinkikai ateina 
se” Num. 99 
Red.

6. Rinkikų balsai priimami

I m
 I 

'

kimas, trečiadienj, 9 d. spalio. Vasa
ros sezonas jau pasibaigt ir’ reikia 
pradėti veikti, reikia išplanuoti, koki 
parengimai surengti ir apsvarstyti 
daug kitų svarbių dalykų. Tad kvie
čiame visas moteris veikiančio komi
teto susirinti trečiadienio vakare ir 
pradėsim vykinti savo darbus.

G. Butaniertė.
(237-238)

Worcester, Mass.Rinkimų Komisijos paruoštos, 
2. kuriose rinkikas yra pasira
šęs arba ką nors įrašęs, 3. 
kurios yra išskustos arba su
terštos ir dėl to neišskaitomos.

13. Kortelės, įdėtos į nepa
žymėtą antspaudu ar į pa
ženklintą konvertą, grąžina
mos (Rink. įst. 63 §).

Reikalui esant, rinkikui turi 
būti išduota kitas konvertas 
ir kitos balsuojamos kortelės, 
jeigu jis komisijai grąžina pir
miau gautą konvertą ir gautas 
visas balsuojamąsias korteles.

14. 8 vai. vakaro visur bai
giami balsai priiminėti; po 8 
vai. priimami tik tų balsai, ku
rie į rinkimų butą yra įėję 
prieš 8 vai. ?(Rink. įst. 64 §).

Apylinkių komisijos neturi 
teisės pratęsti balsų atidavimo 
laiką. Lygiai 8 vai. vakaro rin
kimų kambario buto durys už
daromos ir į rinkimų butą nie
kas nebeįleidžiamas balsui ati
duoti.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
Prisirehgimas Prie Rinkimų
Rugsėjo 25, Runeberg Hali, 

atsibuvo parengimas naudai 
rinkimų, kurie įvyks netrukus. 
Kalbėtojum to vakaro buvo 
draugas Max Lerner. Jis aiš
kino, kaip buvo dedamos pas
tangos, kad susitarus su So
cialistų Partija del pastatymo 
bendrų kandidatų į valdvie- 
tes, idant nesuskaldžius dar
bininkų balsų, kad geriau at- 
silaikyt prieš kapitalistų par
tijas. Nors komunistai atida
vė socialistams visas augš- 
čiausias vietas, o sau pasilikę 
visai nežymias vietas, vis tiek 
socialistai vadai nesutikę da
ryt bendrą frontą. Jis ragino 
anglus, švedus, finus, ir žy
dus partijiečius, kad jie susi
eitų su jų eiliniais socialistais 
ir diskusuotu bendrus reikalus, 
ir kad anie vestų savus vadus 
prie bendro fronto, prie tvė
rimo Darbo Partijos. Kalbėto
jas pasakė, kad komunistam

CLEVELAND, OHIO
TDA ir KP frakcija bendrai ren

gia didelį parengimą su programa 
ir šokiais subatoj, 12 d. spalio, 7:30 
vai. vakare, Liet. Darb. svet., 920 
E. 79th St. Visi, kurie mylite dailę, 
ir muziką, dalyvaukite ir smagiai lai
ką 
gi<l

WILKES-BARRE, PA.
Am. Liet. Darb. Lit. 43 kuopa ren

gia svarbias prakalbas drg. J. Ma
žeikai, antradienį, 22 d. spalio, Dar
bininkų svetainėje, 325 E. Market 
St. kampas Sherman St., 7:30 vai. 
vakare. Drg. Mažeika ką tik nesenai 
sugrįžo iš Lietuvos kur jis buvo de
legatas Lietuvių Pasaulinio Kongre
so, Kaune. Jis daug svarbių dalykųk 
turi mums pasakyti apie Lietuvos;, 
visuomenę. Tad visi skaitlingai da
lyvaukite, atsiveskite savo draugus 
ir pakvieskite pašalinius, ir visokių 
nuomonių žmones.

_ Am. Liet. Darb. Lit. 43 Kp.
(237-238)

praleiskite. Turėsim skanių val- 
ir gėrimų.

Rengėjai.
(238-239)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 9 d. spalio, 7:30 vai. vak, 
J. Siauruko name, 341 W. Market 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarstyt. 
Taipgi atsiveskite ir naujų narių pri
rašyt.

ti laikomi ir partijų ar kuopų 
kandidatai sąrašų atstovai, pa
skirti apylinkės komisijos na
riais pagal Rinkimų įstatymo 
17, 43 paragrafus.

11. Kiekvienas rinkikas gali 
iš viso tiktai vieną kartą rink
ti.

Jeigu kuris rinkikas, atėjęs 
rinkti ir gavęs balsuojamąsias 
korteles ir konvertą, panorėtų 
iš rinkimų kambario išeiti, ne
ardavęs balsą, tai jis privalo 

< komisijai grąžinti visas gautą
sias balsuojamąsias korteles ir

prie komisijos stalo su paruoš
tais konvertais. Nuo tos eilės 
galima nukrypti, jeigu kurio 
rinkiko asmenybės nustatymas 
arba pavardės suradimas rin
kikų sąrašuose užima daugiau 
laiko.

7. Balsuojamųjų kortelių 
rinkikui, atėjusiam rinkti, įtei
kiama kiekvieno kandidato po 
vieną.

Balsuojamosios kortelės yra konvertą.l Jų grąžinimas raš- 
‘ 7- - * ~ , susegtos į bloką, iš kurio rin-^įninko pažymimas pirmame
Rink. įstatymo 34 §. Asmens kikas išsiplėšia tų kandidatų' rjnkįkų sąraše prie pirmojo 
liudymu laikomas tiktai,, pasas pavardes, už kuriuos jis norijstaJo kin. jie gavo balsuoja- 
arba tais atsitikimais, kai pa-1 atiduoti savo balsą, 
sas atimtas — valdžios įstai
gos išduotas paliudijimas, at
stojąs pasą.

Raštininkui pažymėjus rin
kikų sąraše jo pavardę, rin
kikas ima iš komisijos nario 
rankos prie atskiro stalo kon
vertą su antspaudą ir balsuo
jamąsias korteles, eina prie 
kito specialiai paruošto stale
lio, niekam nematant išsirenka 
savo balsuojamąsias 
ir jas įdeda į konvertą. Priė
jęs prie komisijos stalo, vėl 
parodo savo asmens liudymą ir 
gautą (iš kaimo ar miesto val
dybos) pažymėjimą arba liu
dymą, paduoda uždarytą (ne 
užlipintą) konvertą pirminin- duotos kortelės neskaitomos, karą ir fašizmą ir stoja už 
kui. Komisijos pirmininkas rin
kiko akyse įleidžia konvertą į | kortelių galima paduoti, 
skrynutę per plyšį.. Tada pa-’ Kandidatus galima pasi
žymimas antrame rinkikų są
rašo ekzemplioriuje to rinkiko 
balso atidavimas ir rinkikas 
išeina. Jo (gautą iš kaimo ar 
miesto valdybos) rinkiko pa
žymėjimą arba liudymą palai
ko rinkimų komisija.

3. Aukščiau paminėtas raš
tininkas gali būti apylinkės 
rinkimų komisijos pakviestas 
asmuo (ne komisijos narys, 
Rink. įst. 21 §). Jis sėdi prie 
to stalo, prie kurio išduoda ko
misijos narys balsuojamąsias 
korteles ir konvertus.

4. Į rinkimų kambarį įlei
džiami tiktai rinkimų komisi
jos nariai, raštininkai (Rink, 
įst. 21 §), kandidatų sąrašų 
atstovai (Rink. įst. 17, 43 §), 
ir, kaskart tiek rinkikų, kiek 
jiems rinkimų kambary yra 
paruoštų ir neužimtų vietų 
balsuojamoms kortelėms ; 
tvarkyti ir įdėti į konvertą.

5. Gautas iš kaimo ar mies
to valdybos rinkiko pažymėji
mas (Rink. įst. 26 §) yra prie
monė greičiau surasti rinkiko

1. Rinkimai (balsų atida
vimas) prasideda 1935 mt. 
rugsėjo mėn. 29 d. 8 vai. ryto 
paskelbtuose rinkimų butuose.

2. Rinkikas, įėjęs į rinkimų 
kambarį, pasisako savo pavar
dę, vardą, gyvenamąją vietą, 
parodo savo asmens liudymą 
ir gautą (iš kaimo ar miesto 
valdybos) pažymėjimą (Rnk. 
įst. 26§) arba liudymą pagal

Kandidatai tuose blokuose | 
sutvarkyti Apygardos Rinki- 
mų Komisijos paskelbtoj pa- aįynnkėj.

! mąsias korteles ir konvertą.
Toks asmuo gali ir

I kartą ateiti rinkti toj
antra 

pačioj

vardžių alfabeto eilėj.
Balsuojamo j kortelėj

spausdinta vieno kandidato 
pavardė, vardas, amžius, už
siėmimas ir to kandidato eili
nis numeris, kaip Apygardos 
Rinkimų Komisijos paskelbta 
kandidatų pavardžių alfabeti- 

korteleslrgje tvarkoJe-
8. Kiekvienas rinkikas į] (Tąsa iš 3-čio pusi.) 

konvertą gali įdėti nedaugiau Į grėsė. Raportas priimtas vien-
balsuojamas korteles. Jei- 
įdėta į konvertą daugiau 
tikrų balsuojamųjų kertė
tai visos to rinkiko pa-

gu 
29 
lių,

ŠU

K.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, 9 d. spalio, 
8 vai. vakare, L. D. P. Kliube, 408 
Court St. Visi nariai būtinai daly
vaukite, nes turim daug darbų ir 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Sekr, V. Sheralis.

iš-

Mažiau 29 balsuojamųjų

įstaty-Rinkimų 
laikomos netikro-

12. Pagal 
’ mo 66 § bus 
.mis tos balsuojamos kortelės:
1. kurios yra ne Apygardos

Jeigu kurioj apylinkėj visi 
tos apylinkės rinkikai būti) 
anksčiau atidavę balsus, tai 
rinkimus galima užbaigti ir 
prieš 8 vai. vakaro.

15. Visą rinkimų tvarką, bet ant kitų rinkimų, jis ma-

šiuo sykiu dą nepasisekė suvie- i papasakos 
nyti darbininkiškos —j

prižiūri apylinkės . komisijos n0, darbininkai turės bendrus Taipgi 
pirmininkas. Jis gali pašalinti ■ kandidatus ir Darbo Partiją. ” 
kiekvieną, kuris ardo rinkimų Kiek šiame parengime pinigų 
tvarką. Prireikus, komisijos ( padarė, neteko sužinoti, 
pirmininkas (arba jo 
duotojas) gali kviestis 
gos (policijos) tvarkai 
kyti (Rink. įst. 60§).

pava- 
pajė- 

palai-

Chicagos Lietuvių Bendro Fronto Konferencija

“Daily Worker” Naudai

Rugsėjo 29 ant Olympia 
parko įvyko piknikas “Daily1 
Workerio” naudai. Trečią va- 

| landą po piet oras atšalo ir 
! pradėjo lynot, kas sulaikė dalį 
j žmonių nuo pikniko, žmonių 
I buvo neperdaugiausia, pelno !

balsiai.
Prasideda diskusijos bendro 

fronto klausimu prieš karą ir 
fašizmą. Veik visi kalba prieš

bendrą frontą. Balsuojant 
priešingų neatsirado.

Bedarbit) ir socialės apdrau- 
rinkti iš visų paskelbtų kandi- dos bilius H. R. 2827. Čia po 
datų sąrašų. Taigi rinkikas ilgų diskusijų balsuoja veik 
gali rinkti kandidatus iš įvai-|visi delegatai, išskyrus du, ku
rių kandidatų sąrašų ir įdėti rie balsavo prieš, 
į konvertą tų kandidatų kor-l 
teles, už kuriuos jis nori bal-' 
suoti, ir tuomet, kai tie kan
didatai priklausytų įvairiems 
ir net priešingiems kandidatų 
sąrašams. Tik bendras paduo
tų kortelių skaičius Yiegali bū
ti didesnis negu 29.

9. Kiekvienam rinkikui, at
ėjusiam rinkti, duodama rin
kimų kambary tiek laiko, kiek^venimo kainas. A. Jonikienė 
jam reikalinga balsuojamoms raportavo, kas toje linkmėje 
kortelėms išsirinkti ir į kon- yra veikiama ir pasiūlė Veiki- 
vertą įdėti. Tačiau tie asme- mo rezoliuciją kovai prieš 
nys, kurie tyčia vilkintų balsų ' maisto brangumą. Rezoliucija 
atidavimą, apylinkės komisi-' priimta vienbalsiai.
jos pirmininkos perspėti, gali į Lietuvių žmonių civilių tei- 
būti šalinami iš rinkikų kam- šių reikalavimas, kad būtų lei- 
bario.

10. Kiekvienas privalo pa- partijas ir unijas ir laisvai da- 
duoti balsą pats be jokių tar-; lyvauti rinkimuose 
pininkų (Rink. įst. 62 §). Tai savivaldybių. Taipgi, kad būtų 
yra, kiekvienas privalo pats, Į paliuosuoti visi antifašistiniai 
nieko nepadedamas, išsirinkti kaliniai. Klaipėdos krašto 
iš gauto bloko balsuojamąsias , klausimu buvo plačiai kalbėta

Ateivių teisių gynimo punk
tu trumpai pakalbėta ir pri
imta tuo klausimu protesto re
zoliucija prieš ateivių teisių 
varžymą. Visi delegatai pasi
sakė, kad jie veiks draugijo- 

, se apgynimui sveturgimių 
l žmonių teisių.

Kova prieš augštas pfagy-

sta organizuotis į politines

seimo ir

M
■ ■■rrm tb—i anrasaai

Muasolirtis nusitrauko fotografiją (Romoje) su šautuvu rankose, kad įkvėpus savo 
pasekėjus imtis ginklo ir žudyti ethiopie čius. Ar neatsisuks kada tas pats šautu

vas j pati Dučę?

- -y

ir priimta rezoliucija. Klaipė- ]į]<0 27 dol. 
dos ir Lietuvos nepriklauso-! 
bės gynimo klausimu,—kon- (
ferencija pasisakė už gynimą 
Klaipėdos nuo Vokietijos im- _...... _ _ ____ _______
perialistų ir už Lietuvos ne-1 tiko'T. Kasputį, 21 metų am- 
priklausomybės gynimą. Bet žjaus> dirbant prie kelių taisy
tu© pačiu sykiu mes reika- m0> jįe dviese nukirstą medį 
laujame ĮJetuvos žmonėms genėjo, kitas žmogus nukirto 
laisvių ir civilių teisių. Rezo- šaka> ir ta šaka spirdama iš- 
liucija priimta didžiumos, prieš metė t. Kasputį kokia 10 pė
du balsus.

Raportuoja V. V. Vasys ir 
Jukelis varde laikino komite
to. Vasys pažymėjo, kad pa
kvietimų buvo daug pasiųsta 
į draugijas, kad jos dėtųsi prie 
bendro fronto konferencijos ir 
kad rinktų delegatus šiai kon
ferencijai. Raportavo, kad 
buvo surengta keletas masi
nių mitingų, kuriuose delega
tai raportavo iš Clevelando 
suvažiavimo.

Baisi “Laisvės” Skaitytojo Šei
mynoj Nelaimė

Spalių 1 d. baisi nelaimė pa-

CHESTER, PA.
Kliubas rengia svarbias prakalbas 

seredoj, 9 d. spalio, 7:30 vai. vakare, 
Kliubo svetainėj, 339 E. 4th St. Visi 
lietuviai privalo dalyvaut ir išklau
syt drg. J. Mažeikos prakalbų. Jis 

; mums apie lietuvos dar- 
spėkos, ! biiiinkus ir kokie nutarimai buvo pa- 

I daryta lietuvių išeivijos kongrese, 
Kaune, kur jis buvo kaipo delegatas, 

bus apkalbama Klaipėdos 
klausimas, kaip apgynus jų. nuo Hit
lerio.

Kviečia Komisija.

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kp. susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 10 
d. spalio, Lietuvių Svetainėje, 
(skiepe). Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Draugai, visi pasirūpinkite 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti.

Dar yra draugų, kurie ne
mokėjo duoklių už šiuos me
tus, tai ateikite į šį susirinki
mą ir užsimokėkite ir gausi
te naują knygą. Nepamirški
te ir naujų narių atsivesti pri
rašyti į kuopą.

Sekr. O. Gimienė.
(-238-240)

SOUTH BOSTON, MASS
A.L.D.L.D. 2 kp. nepaprastas susi

rinkimas įvyks antradienį, 8 d. spa
lio, 7:30 vai. vakare, 376 Broadway, 
Kliubo svetainėje, šis mitingas šau
kiamas del prisirengimo prie “Lais
vės” vajaus, ir kitų reikalingų ir 
svarbių darbų. Visi dalyvaukite lai
ku, nes turim daug atsišaukimų, ku
rie reikės vykdyti, taipgi turim 7-to 
Apskričio nutarimus vykdyti.

Sekr. V. Kvetkus.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. moterų 155 kp. susi

rinkimas įvyks antradienį, 8 d. sp;y-" 
lio 8 vai. vakare, 29 Endicott Št. 
Visos narės dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyt. 
Taipgi atėjo iš centro knygų, tad 
galėsite jas atsiimti.

Fin. Sekr. D. Lukienė.
(237)

dų į augštį. Ties ta vieta bu
vo duobė, ir jis įkrito ton 
duobėn, pasidarė jo kritimas 
apie 20 pėdų. Tokiu būdu ant 
vietos likosi užmuštas.

Kasputis buvo protingas ir 
netinginys vaikinukas. Prie jo 
karsto buvo daug gėlių. Spalių i 
3 d. 46 mašinos jo draugų pa-'i 
lydėjo į Hope Cemetery. Pa-1 
laidojo šone jo motinos, kuri 
taipgi buvo užmušta keliolika 
metų atgal. Jo motina lipo iš 
gatvekario, o automobilius 
bėgdamas pro šalį ant vietos 
Užmušė. Gaila motinos ir sū
naus, kad abu vienoda nelai
mė patiko. Gaila Kaspučio, 
“Laisvės” skaitytojo, ant ku
rio baisi nelaimė uždėjo savo 
ranką. Moterį užmušė, sūnų 
užmušė, ir da vieną sūnų pa
ralyžiaus liga amžinai supara
lyžiavo. Kasputienei ir jos sū-1 
nui tebūna lengva šioji žeme
lė.

DETROIT, MICH.
Šaukiamas svarbus moterų susirin-

WATERBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 28 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks antradienį, 8 d. spa
lio, 7:30 vai. vakare, 775 Bank St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra daug svarbių dalykų apsvarstyti, 
taipgi turėsime balsuoti į Centro 
Pildomąjį Komitetą del 1936 metų. 
Sekantį mėnesį įvyksta A.L.D.L.D. 
3-čio apskričio suvažiavimas, reikia 
išdirbti sumanymai del delegatų. 
Taipgi karas jau čia ir fašizmas sa
vo nasrus rodo ir amerikoje — turi
me vykinti bendrą frontą. A.L.D.L.D. 
kuopa yra apšvietos kuopa del dar
bininkų klasės, tad męs ir turime 
dar smarkiau dirbti ir šviesti dar
bininkus, aiškinti jiems, kuris vraA 
jų priešas, ir kuris yra draugas. ’

Kp. Sekr. J. Z.
(237)

čia

partijas prie bendro 
kovai prieš karą ir fa
ir kitais dienos klau-

Apie finansinę padėtį ra
portuota, kad nuo pereitos 
konferencijos iki šiai konfe
rencijai būta įplaukų $283.82, 
o išlaidų $282.52. Lieka ižde 
$1.30, bet tuo1 pačiu kartu yra 
dar ir bilų nemokėta virš $10.

Skaitytas ateities veikimo 
planas po vieną paragrafą ir 
su pataisymais priimtas vien
balsiai.

Nutarta varde konferenci
jos užkviesti visas lietuvių po
litines 
fronto 
šizmą 
simais.

Išrinkta veikiantis komite
tas iš 15 narių; į komitetą įei
na :

V. V. Vasys, 
Strazdas, A. 
Misčiukaitienė, 
O. Remeikienė, 
Tribičius, J. Rasinskas, J. 
Jusevičius, A. 
Klastauskas, J. Jokubonis 
M. Butvilą.

Alternatai:
A. Jurgis, M. 
Abekas ir A.

Naujai išrinkto komiteto 
padaryta atsišaukimas į dele
gatus, kad jie sugryžę į drau
gijas ragintų jas paremti fi
nansiniai veikiančio komiteto 
darbą. Ant vietos delegatai 
suaukavo $8.47.

Konferencija užsidarė 6 
vai. vakare, išsiskirstant dele
gatams gerame ūpe.

Pirmininkas, A. K. Valukas;
Sekr. M. Klastauskiene.

J. Jukelis, St.

į Susikirs Drg. Bakšys su Drg. 
Šimaičiu

Teko matyt “Laisvėj”, kad 
mūsų d. Bakšys rengiasi persi-- 
imt su Montello Šimaičiu, jau 
pagarsėjusiu gavime “Laisvės” 
skaitytojų. Wore esteriečiam

Jonikienė,' A.* būtll gerai> kad d> Bakšys šie-
U. Grigienė
J. Žalys,

met sulamdytų d. Šimaitį, ir 
č a m p i o n o vardą parveštų 
Worcesterin. Tik aš nežinau,M.

.. B.l . ,
Deikienė, St.|kaip PasibaiSs imtynes, nes d.

ir (Tąsa 5-tam pusi.)

A. K. Valukas, 
Jurgelienė, F. 
Dočkienė. 

išrinkto

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

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

J. BARKUS, 
111-40—128 th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

<♦>

<♦>

<

<P

KY FLATBUSH ofisas 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
NEDALIOMIS 

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
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.

TRU EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

•*■ .v \>*s.,a •

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Politiškos Žarijos

Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.-

ir

jo

(Tąsa)
Kuomet praeidinėjo ko-operatyvę krau

tuvę, išgąstingas veidas pasislėpė už gele
žinių lango štangų. Tai buvo užveizda 
—socialdemokratas. Darbininkai juokė
si ir metė jam pašaipos žodžius: “Ap- 
vaikščioji Pirmą Gegužės už geležinių 
grotų, a?”

—Kaip beždžionės žvėrinčiuj!
Ir vėl pirmose eilėse prieš Kurtą pasi

matė ta pati mažytė galva. Paskui 
vėli dingo tarpe besimaišančių galvų.

—Sveikas! Gerą rytą, drauge!
Nedičkė ranka tapo atkišta link

skersai poros pečių. Kurtas pažvelgė. 
Argi ne tas pats išblyškęs jaunas kalbė
tojas, kuris kalbėjo “Raudonojoj Lakš
tingaloj?”

—Raudonas Frontas!—ir atsitempė jį 
prie saVęs.

—Eik čia, už minutės ir vėl prasidės!
Jam buvo malonu matyti, kaip šis jau

nas, palyginamai fiziniai silpnas, drau
gas šaltai maršavo šalę jo. Jis ne tik 
kad kalba, bet ir patenkintas, pamanė 
Kurtas.

Demonstracija artinosi prie Nettel- 
beckplatz. Kurtas pasistiepė, idant pa
žiūrėti virš galvų, kas dedasi priešakyj. 
Policijos keturios eilės stovėjo skersai 
gatvės, laukdami demonstrantų.

Darbininkai tęsė maršavimą pirmyn 
be mažiausio susvyravimo. Augštas spie
giantis balsas pasigirdo priekyje:

—Išsiskirstyti nuo gatvės!
Darbininkai maršavo pirmyn. Kairę...

—Šalin policijos diktatūra!
Tai buvo Tamošius, pamanė Kurtas, ir 

šaukė su kitais:
—Šalin... šalin... šalin!
Ant šaligatvio po dešinei nekurie pra

dėjo bėgti atgal. Kažkas riktelėjo:
—Laikykitės... eilėse... draugai!
Centras demonstracijos įrėši pirmyn ir 

pirmyn priekyn. Pirmutinės plačios ei
lės buvo sugrupuotos Tamošiaus drau
gų. Jis su Povilu maršavo pirmutiniai.

Ir vėl augštas, staigus balsas perkir
to orą—tai bent komanda—ir šampolai 
pradėjo kristi ant pirmųjų eilių. Susi
darė perverianti garsai baubimo, švilpi
mo ir klyksmo! Kairėj prie namo su su
taršyta kepure atsirėmęs džentelmonas 
smarkiai rankomis gestikuliavo protes
tuodamas. Tik ką buvo išėjęs iš savo 
krautuvėlės ties kampu. Du policistai, 
pačiupę jį, nutraukė šalin. Jis suklupo 
po šampolų smūgiu. Policistas spardė 
jo kepurę kaip kokį sviedinį po gatvę.

Policija svyravo. Nepaisant jų žiau
raus puolimo ant visko, kas pasisuko ant 
jų kelio, jie nepajėgė išblaškyti demon
stracijos. Priešingai, buvo priversti 
trauktis žingsnis po žingsnio, neatsilai
kydami nuo masių spaudimo. Darbinin
kai gynėsi kaip galėdami ir nesitraukė 
nei colio atgal. Jei buvo atstumti kiek 
vienoj vietoj, tai pasistūmė kitoj.

Policijai pasisekė suardyti demonstra
ciją, tik kuomet nauji rezervistai tapo 
pašaukti, bet ir tuomet dar nepajėgė iš
vaikyti demonstrantų nuo gatvės. Švilpu
kas juos sušaukė. Keli griežti įsakymai 
ir jie sušoko į ten pat stovinčius veži
mus ir nuvažiavo. Veikiausia kitur pa
dėtis buvo dar pavojingesnė.

Po kelių minučių jaunas darbinįnkas 
pasilipo ant smėlio dėžės viduryj Nettel- 
beckplatzo ir pradėjo kalbėti į mases, ku
rios buvo užpildžiusios visą aikštę.* * *

Kurtas jieškojo Povilo. Po ilgo j ieš
kojimo, pagaliaus, surado.

—Mes privalome sugrįžti į tarpgatvį 
tuojaus, Povilai, mums reikia žinoti, kas 
ten dedasi.

Jie žinojo, kad policijos ataka bus su
koncentruota ten. Jie skubinosi atgal 
Reinickendorfer gatve.

Po kelių šimtų žingsnių pastebėjo, kad 
darbininkai_ jų priešakyj bėgo linkui 
tarpgatvio. Jie sekė juos, bėgdami iš vi
sų spėkų. Ties Wiesenstrasse kampu 
susidūrė su nauja demonstracija, atmar- 
šuojančia iš Uferstrasse.

—Povilai, tai Otto—tas su raudona vė
liava prieky! — Kurtas, garsiai ištaręs, 
bėgo linkui maršuotojų.

Dar nębuvo pribėgęs prie jų, kuomet 
išgirdo policisto kaustytus batus, bėgan
čius paskui jį.

Kad tik pasiekus demonstrantus! ma
nė uždusdamas. Jis buvo perdaug stam
biai subudavotas, kad greitai bėgti. Jau
nas policistas buvo greitesnis.

—Aš dar tave pasivysiu, tu prakeikta 
kiaule,—kas tai kriokė arti užpakalyj. 
Aiškiai girdėjo sunkų policisto kvėpavi
mą. Tuo pat kartu šampolas nukrito ant 
jo galvos. Vienok policistas pralenkė jį 
ir bėgo linkui demonstrantų, kurie jau 
buvo pasiekę Koslinerstrasse.

Policistas, kuris buvo apie trisdešimts 
pėdų priekyje kitų savo draugų, bėgo 
tiesiai prie nešėjo vėliavos. Kurtas ma
tė, kaip jis pribėgęs iškėlė šampolą virš 
Otto galvos.

Kas sekė po to, atsitiko taip ūmai, kad 
niekas negalėjo pasakyti, kaip tas viskas 
pasidarė. Jaunas policistas staiga gu
lėjo ant gatvės be plieninės kepurės ir 
persivertė kelis kartus. Tuo laiku kitas 
policistas -pribėgo. Parmušdamas iš už
pakalio vieną vyrą kelis žingsnius nuo 
Kurto, spardydamas jį, keikė.

—Kelkis tu, dvokiantis šeške,—kriokė 
policistas. Vyras tegalėjo dejuoti ir ro
dė į savo kojas. Kurtas pastebėjo, kad 
jis turėjo medinę koją.

—Aš pamokysiu tave bėgti,—šaukė po
licistas ir begailestingai mušė bejėgį vy
rą. Tik kuomet pamatė kitą policistą, 
besivoliojantį ant gatvės, paliko tą vyrą, 
kurio būta veterano be kojos, ir nubėgo 
linkui Otto. j

Kurtas pakėlė dejuojantį vyrą ir nu
nešė naman.—Štai mano antrašas. Gali 
paduoti mano vardą kaipo liudininko. 
Tas daug nepagelbės, tie kiaulės nepaiso 
nieko. Bet gali pabandyti.—Parašė savo 
vardą ir antrašą ant popieros šmotelio ir 
įkišo veterano kišeniun.

Ties Koslinerstrasse kampu ėjo mūšis 
už vėliavą. Otto šaukė taip garsiai, kad 
buvo girdėtis už kelių gatvių. Kirto smū
gius viena ranka, o kita kietai laikė su
draskytą mažą vėliavą. Kraujas bėgo 
nuo jo galvos, bet vėliavos nepaleido.

Pasigirdo dainų garsai iš antros Kos
linerstrasse pusės. Nauja demonstracija 
atėjo iš Pankstrasse, kuri demonstravo 
Wedding gatvėj. Kurtas išsitraukė iš 
kišeniaus raudoną skepetaitę, kuri buvo 
laikoma kaipo signalui, ir pradėjo mosi
kuoti maršuotojams kitoj pusėj, idant 
jie pribūtų pagelbon.—čionai, draugai! 
—šūktelėjo iš visų savo pajėgų.

Maršuotojai kitoj pusėj apsistojo. 
Darbininkai žiūrėjo su abejone, nežinojo, 
ką norėjo tas su raudona skepetaite.

Staiga Kurtas išgirdo užpakaly išgąs
tingą balsą:—Kurtai!

Greitai atsigrįžo. Ties Wiesenstrasse 
kampu stovėjo Ona ir pirštu rodė į pa
vojų. Keli policistai bėgo tiesiai prie jo : 
su iškeltais revolveriais. Aišku buvo, ! 
kad savo įsiutime jie šaus be jokių cere
monijų. Jis greitai nėrė į artimiausį na
mą, numerį šeštą? j

—Neik iš ten.. į tu, šunie!—šaukė po
licistai už durų ir pradėjo taikyti su re
volveriais.

Puf... puf... puf... Dešinėj ir kai- • 
rėj tinkas krito nuo sienų. Kurtas bėgo 
per koridorių. Stiklinės durys daržan 
sutrupėjo į šmotelius, kuomet užtrenkė, 
bėgdamas.

—Kurtai, jie tave vejasi!—kažkas rik
telėjo per langą. Jis girdėjo sunkius bė
gančius batus per koridorių. Daržas bu
vo tuščias kaip lėkštė. Kuomet jis atsi
dūrė ties viduriu, vėl pasigirdo šūviai.

Puf...puf... Šalto oro sriovė praūžė 
pro jo antakius. Šmotukai tinko nukrito 
nuo sienos prie įėjimo sekamo namo.

—Atgal iš anų^ langų.
Tuo pat kartu policistas šovė į langą. 

Kurtas nėrė atgal prie laiptų. Greitas 
persergėjimas iš viršaus veikiausia išgel
bėjo jo gyvastį. Ant laiptų jis tapo pa
čiuptas į žemutinius kambarius ir paslėp
tas. Jis girdėjo kaip policistai skubiai 
prabėgo pro šalį durų ir nudundėjo vir
šun. Viršui jie išplėšė iš vienos moteries 
rankų skalbinius ir net apvertė verdan
čius katilus jieškodami Kurtą.

(Daugiau bus)

(Tąsa iš J2-ro pusi.) 
bininkai turės įsteigti savo 
Sovietų valdžią.

kos” žmones ir organizaci
jas. Nuo šito kelio mūsų 
nenumuš jokie tokių Straz
dų pasimojimai.

“N a u j o j o j Gadynėje” 
(spalio 3 d.) straipsnyje “Iš 
‘Laisves’ Istorijos” Komu
nistų Partijos nariai, drau
gai ir kovotojai išvadinami 
“goveda.”

Worcester, Mass
(Tąsa nuo 4 pusi.)

Šimaitis greitesnis, per kele- 
• tą metų bejieškodamas “Lais
vės” skaitytojų išsilavino bė-

,T ,v. . :.. ’ gimė. Bet Bakšys yra daug
Naudžių) partijos goveda stipresnis, muskulingesnis 
išdrėbė iš ‘Laisvės’.” Kiek. šimaitį> ir kada eina trepais, 
čia to straipsnio autoriaus j visada koją deda ant trečio 
dvokiančių pagiežos pūlių laipto. Vot čia Bakšys ir susi- 
prieš Komunistų Partiją! 
Jie randa vietos “Sklokos 
organe!

uz

Tam pačiam “N. Gady
nės” numeryje St. Strazdas 
prirašęs dvi špaltas apie 
Chicagos bendro fronto 
konferenciją. Tas žmogus 
nieko nepasimokino. Tie 
patys pravardžiojimai, nie
kinimai. Visa konferenci
ja sumaišoma su dumblu. 
Jis ten radęs tik manevrus 
ir politinį negalavimą,” 
“ščyruosius” ir “ekstremis
tus.” Tik “Sklokos,” atsto
vai, žinoma, žavėjo visus 
savo supratlyvumu, logika, 
sumanymais, kaip tas oasis 
Afrikos smiltyne.

Pagaliaus pasididžiuoja, 
kad jis ir dar du jo draugai 
apsiėmė į bendro fronto vei
kimo komitetą. Labai 
rai. Bet kokiu tikslu? 
siklausykitė, draugai:

lygina su Šimaičiu užėjime 
ant trečių lubų. Pasirodo, kad 
generolai abu lygįp, tik svar
ba kareiviuose: kurie bus ap
sukresni, tie bus laimėtojais.

•Montelliečiai čeverykų siu
vėjai, susiorganizavę į uniją, 
moka organizuotai dirbti. Jei
gu jie nubalsuoja dirbt, tai ir 
dirba. Vienas pradeda čeve- 
ryką siūt, kitas pabaigia. Tas 
pats su rinkimu “Laisvės” 
skaitytojų. Vienas gauna pre
numeratą, o kitas ją nušauna 
Brooklynan, ir ve jie per ke
letą m'etų mūsų apielinkę su- 
konkuruodavo.

i 
t

Bet šiemet, tai nežinau kaip! 
bus, nes ir Worcesterio drato 
verpikai pradėjo organizuotis 
į uniją. Nors negana sparčiai 
raposi, bet rašosi, ir šiek tiek 
turi palinkimo organizuotai 
dirbti, nes buvo sušauktas 
‘‘Laisvės” skaitytojų susirinki
mas, kuriame buvo raginama, 
kad pasidarbuotų gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų.

Vienas senyvas žmogus pra
dėjo pasakoti, kad tokiai ko
lonijai, kaip Worcesteris, visai 
nesunku supliekti ne tik Ši
maitį, bet ir ReikaUską, ir ki
tus vajininkus. Kitas draugas 
priparodė, kad Montello tai 
tik farma prieš Worcesterį, ir 
jis savo kalboj beveik Montel- 
lą nutrynė nuo žemės pavir
šiaus. Bet kaip pasirodo, kad 
d. Šimaitis jau turi 115 punk
tų, o iš didelės kolonijos Bak
šys da nieko!

Aš irgi prižadėjau gauti 
nors vieną skaitytoją, bet iš
gulėjau visą savaitę namie, ir 
da nė vienas žmogus neatėjo 
prašyt, kad užrašyčiau “Lais
vę.” Jeigu taip,, tai mainysiu 
taktiką. Aš pradėsiu eiti pas 
žmones ir kalbinsiu, kad už
sirašytų “Laisvę.”

Dalyvavęs.

nukeltas į sausio mėn. 1936 
m.

Pa-

da- 
gale

“Mes, opozicionieriai, 
rysime viską, kad galų 
pažangieji žmones susitartų 
del kovos prieš reakciją. Bet 
jeigu toks ' susitarimas ne
įvyks, nebijosime pasakyti, 
kas delei to kaltas. O kiek 
tai liečia friu^ pačius, savo 
pozicijos nekeičiame. Ekstre
mistai gal ir mane, kad pa
kvietę į bendrą frontą, jie 
mūsų tarpe pasės nesutiki
mus. Bet bergždžios vil
tys!...”

Taip jis ir pradėjo “dary
ti viską, kad pažangieji 
žmonės susitartų,” su šituo 
bjauriu konferencijos apra
šymu ir išniekinimu komu
nistų. Paskui pasako, kad 
savo pozicijos nekeis, vadi- 

| naši, toliau varys šitą ardy- 
j mo darbą. Su tokiu tikslu, 
broli Strazdai, eiti į bendrą 
frontą yra labai negražu, 
nepadoru. Jau griaunate 
bendrą frontą, bet atvirai 
sakote, kad kaltinsite kitus 

iuž jo nepasisekimą. Pernai 
j šitaip Brooklyne elgėsi But
kus, įėjęs į bendro fronto 
komitetą. Jam pavyko, su
griovė, o paskui kaltino 
mus už nepasisekimus.

Bet, kaip priežodis sako, 
“kiti metai, kiti lapai.” Šie
met bendro fronto idėja 
daug kiečiau prigijus dar
bininkų klasėje. Mes esa
me pilni vilties, kad kas pa
vyko tuo laiku Butkui Broo
klyne, tas nepavyks šiemet

E. P. Jeningso Teismas Atidėtas
Sufremuoti Jį Nesiseka;

Liudininkai Pabėgo

WILKES-BARRE, Pa.—Vi-
I sam Wyoming kloniui žino
mas angliakasių ir visų darbi
ninkų draugas E. P. Jennings 
nepasiduoda savo puolikams, 
norintiems jį sunaikinti neva 
užtai, kad būk jis samdęs tei
sėjo Valentine mašinos dina- 
mituotojus. Kaip žinoma, jis 
buvo areštuotas viename ho
telyj, Wilkes Barre, Pa., su 
kitais trimis—Harris, McHale 
ir Williams. 1

Williams liudijo, kad Jen- 
ningsas per kitą žmogų jam, 
New Yorke, siūlęs $300 už tą 
darbą.
męs tą darbą atlikti, bet kaip 
išgirdęs, kad jau mašina su
daužyta, tai sumanęs gauti pi
nigų už dyką ir parašęs juo
dą laišką Jenningsui, kad tas 
jam atiduotų $300, o jei ne, 
tai išduosiąs. Kada jis pribu
vęs į Wilkes Barre, Pa., tai J. 
jį pasitikęs ant stoties ir, ži
noma, “davęs” $150. Bet jis 
tuomi neužsiganėdinęs ir vė
liau reikalavęs dar tiek. Na 
ir taip, del to likosi J. “išduo
tas ”-suf rėmuotas.

Juokinga išrodo, kad tokia
me atsitikime J.
draugavo ir hotelin ėjo su viau 
būriu “konspiratorių”, kurie 
po areštavimui detektyvo Gro- 
kowskio buvo suklasifikuoti 
šiaip: Jenningsas “samdyto
jas” Williamso, kad jis maši
ną dinamituotų, Harris “tikras 
dinamituotojas”, o McHale, 

j “pašalinis”.
McHale paleistas be kauci

jos. ’ Williams, kaipo liudinin
kas prieš Jenningsą, pastaty
tas po $1,000 kaucijos, Jen
nings ir Harris po $15,000 ir 
pradėta byla varyti pirmyn 
dideliu šturmu. Jenningsas,

i užtarėjų,

gramzdinimui mašina buvo 
nustatyta taip, kaip laikrodis, 
tai rugsėjo 27 d. tereikėjo tik
tai biskį apvaksuoti ją ir būtų 
jau ėjusi taip, kaip teismas 
norėjo. Bet, štai “nelaimė” 
įsiskverbė. Tą dieną reikėjo 
detektyvui atvesti Harris pas 
teisėją Fine, kad jį supažin
dinti, už ką jis bus teisiamas 
rugs. 30 sykiu su Jenningsu. 
Susipažinęs su kaltinimo aktu, 
Harris prisipažino teisėjui 
“kaltu”. Teisėjas pasakė, kad 
tuomi tavo teismas užsibaigia, 
o bausmę išgirsi vėliau. Po to, 
detektyvas turėjo jį nuvesti į 
prokuroro ofisą, kad ir ten 
jis tą patį padarytų. Ofise ra-

Nors jis ir neapsiė- dosi vienas laikraščio reporte- 
' ris ir tuoj jo užklausė: “Kaip 
Į tau išrodo, kiek bausmęs gau
si ir kaip su būsimu Jenningso 
teismu?” Jis atsakė: “Jūs gir
dėsite užtenkamai.” Ir štai 
čia būta jau arti nelaimės.

Kaip tiktai jis su detektyvu 
apleido ofisą į tą vietą, kur jis 
visada būdavo (tur būt kalė
jime, jeigu ne hotelyj), tai, 
rodos, kiaura žemė jį prarijo 
taip, kad nei detektyvas nepa
matė, kur jis dingo.

Dingus Harrisui, pradėta 
jieškoti Williamso, kuris kaip
užsistatė belą iki šiol dar ne- : 
pasirodė. Tokiu būdu šie įvy
kiai apvertė Wilkes-Barriu 
teismo frėmavimo užsimojimą 
prieš Jenningsą augštyn ko
jom. Pasekme to, J. teismas

Kodėl Taip Įvyko?

Tas įvykis yra skaudus frė- 
muotojams. O skaudus yra 
tuomi, kad už J. stoja visas 
klonis ir jis turi visus puikiau
sius prirodymus, kad jis nekal
tas ir ši byla sufrėmuota prieš 
jį, kaipo didį baronų ir teismo 
priešą

Teisėjas, pamatęs, kad ne
galės atsilaikyti prieš J. drū
tus ir teisingus faktus, bus tei
smo laiku sumuštas, sumanė 
teismą nukelti toliau, kad dar 
geriau prisirengti. O kad pa
slėpti frėmavimo > tikslą, tai 
paskelbė, kad prokuroro ofise 
siaučia šiuo tarpu generalis iŠ* 
gvėrimas.

šiuo įvykiu darbininkams 
nereikia pasitikėti. Čia tik yra 
teismo manevras. t Darbinin
kams reikia budėti ir dar ge
riau prisirengti sausio mėne
siui, kad dar geriau atremti 
tuos frėmuotojus ir visai jų 
užmačias ištaškyti.

Reikia pažymėti ir tą, kad 
rugsėjo 30 d., kada turėjo J. 
teismas įvykti, teisme advoka
tas Hays padarė daug pasta
bų teisėjui, kas link šio J. teis
mo, kas neapsakomai teisėją 
McLean nustebino. Hays rei
kalavo, kad teismas (byla) 
būtų vedama be atidėjimo. 
Bet teisėjas atsisakė vesti del 
liudininkų išbėgiojimo. Tada 
Hays pareikalavo, kad iki vėl 
byla prasidės, tuo laikotarpiu 
nebūtų jo liudininkai ir Jen
nings varomi per nesmagu
mus. Teisėjas pakilnojęs pe
čius pareiškė: Koks tai nepa
prastas patėmijimas.”

Hays žinojo, ką sakė. Reiš
kia, apsistokite su frėmavimo 
tęsimu. ‘ ‘ ' j

Požeminis

Elizabeth, N. J
Pranešimas iš 7-to Komunistų 

Internacionalo Kongreso

Visų masinių organizacijų 
nariai, simpatikai ir šiaip lie
tuviai yra kviečiami dalyvauti 
diskusijose iš Komunistų In
ternacionalo 7-to Kongreso 
nutarimų, šios taip svarbios 
diskusijos įvyks antradienio 
vakare, 8 vai., 8 dieną spalio, 
L. D. P. kliube, 408 Court St. 
Pranešėju apie 7 Kongreso nu
tarimus bus draugas A. Bim
ba.

Kviečia visus,
Liet. Komunistų Frakcija.

su juomi
“LAISVĖS”

KONCERTAS
Brooklyne

Lapkričio 10 November

Strazdui Chicagoje. Grūmo- turėdamas daugelį 
jimais ir niekinimais kitų tuojau susikėlė minėtą belą, o 
pažiūrų žmonių toli nenuei- Harris pasiliko po detektyvo 
site. Mes tikime, kad pa- Grokowskio priežiūra negau- 
tys “Opozicijos” žmonės toj damas belos ir gelbėdamas de- 
pačioj Chicagoj neis šituo 
beprotišku Strazdo keliu.

r

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
rantuojamu Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

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

Vienintele Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

tektyvui daryti klastas prieš 
Jenningsą. Kada detektyvas 
su savo šaika darbavosi prieš 

Mes, komunistai, tikrai Jenningsą, tuo pačiu laiku J. 
norime sudaryti plaeiausį rengė savo apgynimą pasiė- 
bendrą frontą Clevelando . m?s vietini. advokatą Suilivan v • . ]»• n niworVinfi Tlatrasuvažiavimo programos pa
matais—prieš karą, ir fašiz
mą, už ateivių gynimą, už 
pagelbėjimą Lietuvos žmo
nėms išsikovoti civiles lais- _ 
ves. Mes dejome ir desime 
visas pastangas tam tikslui 
atsiekti. Prie to darbo mes 
visur kviečiame ir “Sklo- . Kada

Mes, komunistai,

ir newyorkietį Hays.
Detektyvas savo reikalus 

“sutvarkė” ir teismas paskel
bė, kad'ši byla prasidės rug
sėjo 30 d. kriminaliam teis-

Nematoma Jėga Ištaškė 
Teismo Planus

jau Jenningso nu

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje - prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street



Puslapis šeštas4*
LAISVE AntrądieniS). Spalio. 8, 1935

Į NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS]
fc—«=— u. ............................ .. ..U.LĮ.A     ... -L. '

būna pirų ir paduok šviežias ir karštas.
Paduok ant vienos dišės: -mėsa 

1 Numazgok, nuvalyk ir pasūdyk mė- šaldytos. Tuomet nulupk ir supjaus- i viduryje ir užpilta sosu, su kopūs- 
1 — T-1"’ coijo storio tais iš vienos ir bulvėmis iŠ kitos

pipirais, smulkiai sukapotu griežinukais. Spirgink keptos avie- I pusės.
. nos taukuos, svieste ar bile geruos Sykiu su šiuo valgiu, šalę jo pas- 

. .................... . ”' ................... j su
Sidhey Snow.

Harlemas Remia Užsimušė Drg. M. Galeckiene LietllVlŲ Didele If
Ethiopiją

Harlemas, didžiausias 
rų centras pasaulyje, reiškia 
simpatijų užpultiems per fa
šisto Mussolinio armiją Ethio- 
pijos žmonėms. Po žiauraus 
policijos puolimo protesto mi
tingus, penktadienį buvo tarsi 
ramiau, tačiau tūkstančiai 
negrų gaudė vėliausias žinias 
iš karo lauko ir jas karštai 
diskusavo.

Komunistai kartu su visais 
klasiniai sąmoningais Harle
mo negrais ir baltais darbi
ninkais veikia pasukimui iš
siveržusios masių darbininkų 
neapykantos organizuoto pro
testo keliu prieš karo rengė
jus fašistus. Bet kova yra 
sunki. Jau pat pradžioj ra
dosi tūlas Ira Kemp, Marcus 
Garvey pasekėjas ir Harlem 
Bulletin leidėjas, kuris sušau
kė mitingą ir bandė sukurstyti 
negrus prieš visus baltus žmo
nes. Jo iškabose sakoma: 
“Japonija šaukia negrus į ra
sių karą. Komunistų Partija 
Bendrauja su Italija. Negrai 
prarado daug pardavėjų dar
bų ant 125th St.”

Tokiomis paskalomis buržu
azija ir karo rengėjų agentai 
bando diskredituoti Komunis
tų Partiją ir abelnai baltus 
darbininkus, nors pastarieji 
parodė didelio pasiryžimo gy-l 
nime Ethiopijos.

neg-

Pirmadienį “Laisvė” atlai
kė telegramą iš Philadelphijos 
draugų, kad New Yorke yra | 
mirus philadelphietė d. Marė ’ Klaipėdos ir Z-M V V • _ • __ 1_ ? __  __  ’ —Galeckienė ir randasi pas gra- 
borių James E. Winterbatton, 
47 W. 51st St.. New Yorke.

“Laisvė” tuoiaus susisiekė 
su graborium Winterbatton ir 
gavo sekamas žinias: Marė

Svarbi Pareiga
TRUMPOS ŽINUTES

antHitleris yra pasimojęs
■ visos Lietuvos. 

Bile dieną gali prasidėti Hit
lerio maršas į Lietuvą, kaip 
Mussolini kad pradėjo savo 
kruviną maršą“* į Ethiopiją. 
Puolimas Lietuvos taip pat ga
li būt priežasčia pasaulinio

Far Rockaway policija su
laikė du 12 metų vaikus už 
smulkias vagystes tuščiuose 
vasarotojų namuose.

Galeckiene buvo apsistojusi j karo. Dėlto kiekvieno lietuvio 
Longevell viešbutyje, 123 W. j 
44th St., New Yorke, kur ji 
iškritus pro langą ir užsimu- 
šus. Graborius atsakė, kad kol 
kas, nors jis ir rūpinasi jos lai
dotuvėmis, bet pirmadienį Ga- 
leckienės kūnas dar buvo 
miesto autoritetų žinioje, kol 
visi dalykai bus patirta.

Drg. Galeckiene per 
metus energingai dirbo 
judėjime ir buvo viena 
gabių “Laisvės” 
Gaila netekus tos

ilgus 
mūsų 
iš su- 

platintojų. 
draugės.

i pareiga tuojau pakelti .protes
to balsą prieš Hitlerio pasimo- 
jimą, sykiu pasisakyti už de
mokratines teises 
žmonėms, nes tik 
tas teises jie galės 
kovoti už Lietuvos 
somybę.

Pareiškimui tokio 
rengiamas didžiulis 
mitingas bendromis spėkomis 
sekamų organizacijų :

Brooklyno ir Apielinkės Lje-

Lietuvos 
turėdami 

sėkmingai 
nepriklau-

protesto 
masinis

Kol kas dar nežinia, kaip tas tuvių Veikimo Komiteto, atsto- 
atsitiko, kad ji galėjo iškristi.. vaujančio 20 draugijų ir kuo- 
Vėliau gal sužinosime .daugiau PU- 
žinių.

Apie Brooklyno Atletų 
Vakaruškas

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
j 19 kuopos; nuo jos kalbės 
Keistutis Michelsonas.

at-

Lietuvių Darbininkų Drau- 
' gijos—kalbės L. Prūseika.
i Lietuvių Komunistų Frakci
jos—kalbės A. Bimba.

O, “boy,” kokių gražių, 
letiškų merginų prisirinko per
eitą šeštadienį Lietuvių Atle-j Taipgi kalbės “Vienybės” 
tų Kliubo vakarėlyje; vaiki- redaktorius J. Tysliava. Dai
nai, beje, taip pat atletiški, nuos Aido Choras, 
bet jų mažiau negu merginų. | 
šokių saliukė nelabai erdvi;

Tas didysis ir svarbus mi
tingas įvyks ketvirtadienį, spa-Riirynn in ungcib įv y na kvivii Lciuiviiį, b p et-

žino kad tik suskaldžius dar P" E S°n° le"lputės, Ho (Oct.) 10 d., 7:30 vakaro,
žino, Kaa lik suskaidžius aar ^ur ]aį)ai mazOs, ir tos pa-
bininkų rasinę ir klasinę vie
nybę galės susilpninti darbi
ninkų protestų galią. Kotpu- 
nistus ir visus kovingus darbi
ninkus laukia juo didesnis 
darbas ir pasiaukavimaš, kad 
išaiškinti darbininkams buržu
azijos skymus ir neleisti su
kelti rasinę skerdynę.

Darbininkų spauda čion lo
šia nepavaduojamą rolę. Ypa
tingai dabar, prasidėjus “Lais
vės” vajui už naujus skaityto
jus ir palaikymą senų skaity
tojų, turėtume kiekvienas pa
galvoti, kaip sustiprinti savoĮ 
dienraštį geromis, įdomiomis 
žiniomis ir gauti naujų skai
tytojų.

21
Pl., Šalę Broadway,

I Amalgamated Temple, 
čios įvystytos minkštose, spal-i j\rion 
votose popierose. ’ grooklyne. Įžanga veltui

Apačioje, minėtam kliube, ---- :---------------- — 1

Draugė K. Kielienė Sugrįžo
Pirmadienį, laivu Norman

die, sugrįžo d. K. Kielienė. Ji
nai dalyvavo “Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongrese,” Kaune, 
kur dalyvauti ją įgaliavo Am.

K. Kielienė

yra keli nedičkiai kambariai. VisiemS ALDLD 1 KuODOS 
Laike šio vakarėlio jie visi bu- r
vo tirštai užimti svečiais—-čia Nariams 
buvo užkandžių, gėrimų ir tt.
Bet, kažin kodėl šiame vaka- 
rėlyj taip vėlai pradėjo, rinktis 
publika? O kada ta publika 
skirstėsi, tai tuomet jau šių žo-

■ d žiu rašėjas savo lovoj knar- 
, kė, nes buvo antroji pusė nak- 
; ties.

Kiek laiko atgal, šiame Lie
tuvių Atletų Kliube buvo pra
silavinę keli lietuviai vaikinai 
kumščiuotis, bet jau dabar tur 
būt jie visi savo kumščius pa
sidėjo atminčiai.

Kada pasitaiko užeiti šian 
kliuban, visada esti apypilnis 
žmonių. Mat, esant tokiai be
darbei, jie mano, kad čia ge
riau praleisti laikas, negu kur 
kitur. Beje, šiame kliube pre
numeruojama beveik visi Am
erikos lietuviški laikraščiai. 
Taipgi yra ir daugiau literatū
ros pasiskaityti.

Čia Gimęs.

Iš priežasties, kad ketvirta- 
dienį įvyksta Bendro Fronto 
milžiniškos prakalbos Klaipė- 
'dos klausimu, tat ALDLD 1 
kuopos reguliaris susirinkimas 
atkeliamas iš ketvirtadienio,

spalių.
Visi nariai ir narės įsitėmy- 

kite, kad susirinkimas bus vie
na diena greičiau, kaip pa-

Tuojau Įsigykite Tikietus

Liet. Darb. Visuotinas Suva
žiavimas, įvykęs 30 birželio ii 
1 liepos, Clevelande.

Iš Lietuvos d. Kielienė buvę 
nuvykus Sovietų Sąjungon 
kur pabuvojo ne tik didmies
čiuose, bet aplankė ir Minską, 
kur randasi skaitlingos lietu
vių kolonijos ir kolchozai.

Tikimasi, kad d. K. Kielięnė 
galės pasilikti keletą dienų 
Brooklyne ir papasakoti mums 
savo įspūdžių ALDLD 1 kuo
pos susirinkime šį trečiadienį. 
Kaip žinia, iš priežasties ket
virtadienį įvykstančio didelio 
masipio mitingo ALDLD 1 kp. 
susirinkimas tapo atkeltas į 
trečiadienį, 9 spalio.

Rep.

Visų Kom. Partijos sim- 
patikų prašome tuojau įsigyti 
tikietus vakarienei, kuri įvyks 
šį sekmadienį, 13 spalib, 7 v. 
vakaro/ “Laisvės” svetainėj. 
Vakarienė yra rengiama K. P. 
6-tos Sekcijos naudai, palaiky
mui kambarių. Kadangi neži
nant iš anksto dalyvių skai
čiaus rengėjai negali tinkamai 
aprūpinti atsilankiusius arba 
rengėjai turi nuostolius, todėl 
mes tikimės, kad draugai ir 
draugės visi dėsite pastangas 
paremti šį mūsų darbą ir pa
dėti jį tinkamai pravesti, už
sisakant tikietus laiku.

Liet. Kom. Frakcija.

kare, būkite “Laisves” svetai
nėje, 419 Lorimer St.

Ateikite visi, atsiimkite bro-1 
šiūrą “Kelias į Šviesą,” pasi
imkite knygą “Povilas Jurka,” 
kurie dar negavote; sumokė
kite savo duokles, jeigu kurie 
dar tą nepadarėte.

Taipgi yra gauta blankos 
balsavimui ALDLD Centro 
Komiteto būsiamų narių, jei
gu skaitlingai susirinksime, tai 
ir tą darbą atliksime.

Visi draugai ir draugės, ku
rie dar negrąžinote vakarienės 
tikietus, tai padarykite šiame 
susirinkime. Atminkite, kad 
šis susirinkimas dtkeliapias į 
trečiadienį, 9 d. spalių.

V. Pranaitienė, Org.

LDS Jaunimo Kuopos Nariam 
Ir Tėvam

i Areštai Teatro Pikietų
Rivoli teatre, ant Broadway 

ir 48th St. rodoma bjaurus, 
studentus puolantis judis 
“Red Salute”. ,Studentų or
ganizacijos, Nacionalė Stu
dentų Lyga ir Lyga už Indus
trinę Demokratiją ruošė pi-

Brooklyno taksuojama nuo
savybė įvertinta $3,692,111,- 
760. Brooklynas yra labiau
sia augančiu New Yorko prie
miesčiu. Jo produkcijos ver
te apskaičiuojama" dabar pri
lygstanti 1929 metų 1 vertei, 
kuri tuomet -buvus . $1,214,- 
090,535.

Helen Swift, 40 m., 135 
Henry:, suimta krautuvėj apsi
vogus, negalėjo pakęsti ne
garbės. Arešto kalėjimo pri
žiūrėtoja rado ją saga ban
dant atidaryti kraujagyslę ir 
nusižudyti. Matomai, skurdo 
prispirta, bandžius tuo būdu 
įsigyti reikalingus daiktus.

Simfonija Gero Maisto Atne
ša Harmoniją Valgytojui

Į puoduką vandenio, 1 bay leaf (kve-1 Vokiškai spirgintos bulvės 1___
piantj lapelį), druskos. pirma išvirtos su lupynomis ir at-

są. Įdėk į kepamą indą su verdančiu tyk ąpio aštuntadalio 
vandeniu, p.,.___ , ____________r__

| svogūnu, ir kepk pusantros valandos 
arba iki gerai iškepus, laiks nuo lai
ko aplaistant sosu. Kepsnys turi bū-

■ ti apgruzdęs iš viršaus. Išėmus keps- 
I nį, padaryk sosą sekamai:

Nugriebk taukus. Į nugriebtą karš
tą skystimą įmaišyk miltus ir leisk 
pamažėli virti iki sutirštės. Tada 
įpilk pieną ir, jei reik, dapilk karš
to vandens. Duok pavirti. Tada per
sunk ir jau gatava paduoti. Turi būti 
t i r.štoką s ’ ir gražiai rusvas. Jei nori 
stipresnio skonio, gali dadėt pusės 
citrinos sunką.

Raugintus kopūstus gali tik išimti 
iš keno ir užvirinti. O jeigu nori 
padaryti skoningesius, kaip daugelyj 
vietų Europoj daro, tai pabandyk se
kamai:

Į- puodą įdėk šaukštą sviesto ar 
lašinių taukų ir betirpstant įmaišyk 
kopūstus. Tada įmaišyk mažą, smul

kiai sukapotą svogūną; 1 mažą, 
• smulkiai sukapotą ar sutarkuotą 
morką, šaukštuką cukraus ir užtekti
nai buljono, kad sušlaptų kopūstai. 
Užvirink ir paduok. Arba galima 
svogūną i|* morką.įdėti čielus, palai
kyti kol Verda ir iĮluodant į stalą iš
imti.

nos taukuos, svieste ar bile geruos 
riebaluos. Turėk taukus karštus ir tatyk augštą stiklinę ir butelį 
nedėk daug bulvių vienu kartu. Iš- i šaltu alum, 
ėmus užbarstyk biskj druskos ir pi- |

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit »
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Painters and Carpenters
SUSIRINKIMAI

LDS 13 Kuopos Nariams
Šį trečiadienį, spalio (Oct.) 9 d., 

įvyks LDS 13-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas Kiburio svetainėj, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
atsilankykit.

Komitetas.

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 8-6801

Valgių Kombinacija, Kurią Verta 
Pabandyt j

Sumesk bile kaip muzikos gaidas, 
išeis nervus gadinanti betvarkė. Bet 
surink tas pačias gaidas su įkvėpi
mu, persistatymu ir žinojimu, ir gau- , 
sis simfonija, kuri pažymi artisto 
darbą. Ir tuomet pasaulis ploja.

Kur kas svarbiau gyvenime maisto 
simfonija, nes ant kiekvieno turinčio 
progą girdėti ir suprasti garsų sim
foniją randasi šimtai tūkstančių, ku
rie gali ir turėtų gauti progą džiaug
tis maisto simfonija.

Pralenkia Nepaprastus Pietus
Kepta Kiauliena
Rūgštūs Kopūstai
Vokiškai Spirgintos Bulvės
Lager Alus
Sūris
Kava. '
Tie paprasti valgiai, bet sugru

puoti sekamoj formoj sudaro ne
paprastą' valgį. Tad paimkite kiau
lienos petį ir pabandykite sekamą 
receptą:

’i (

Keptas Kiaulienos Petys Keturiem
I

2 iki 3 svarų kiaulienos peties, 6 
pipiro ragučius,.. 2 cloves (gvaizdikė- 
lius), 1 vidutinį svogūną, 1 šaukštą j 
miltų, i puoduko riebaus pieno, 1

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau partnerkos arba darbi

ninkės, moters, į saldainių krautuvę. 
Vieta randasi prie Rector Stoties, 
117 Washington St. New York City.

(237-238)

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

; 231 Bedford Avenue 
' BROOKLYN. N. Y.

ROBERT LIPTON
i . •? v r. į /. • .a\, t »

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

WWWWbHWWWMXWWWWWWWUWWWWg

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncėrtų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steiČius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

>’ ' alleys. ' '
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
i kJ Tel., Stagg 3847j • • * *

VAKARIENE
Palaikymui Komunistų 

Partijos 6 Sek. Kambarių 
Rengia Kompartijos Brooklyno 

Lietuvių Frakcija

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
( Įvykiams

Dovanos

ę Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
5 LIETUVIS GRABORIUS
3 Benai dirbąs graborystes pro- ■ 

: fesijoje ir Brooklyno apielin-, ; 
j kėj plačiai žinomas. Tik dabar 

atidarė savo ofisą ir patarnauja i 
balsamavimu ir palaidojimu

Į mirusių.

Veltui Chapel Šermenim i 
: Parsamdo automobilius ierme- 

5, nims, vestuvėms, krikštynoms 
r1, ir kitokioms parems
J Saukite dien< ar naktį

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

-—---------• —....—,—<,—i------------
Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius į
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą- 
Parsamdau automobilius veatuvSai. 

pareiti. krikltynom ir kitokie* 
reikalam.

402 Metropolitan Are. >
(Arti Marcy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y.'

HAkMAN

Specialiai
■ ‘ Žemos

Kainos
Vedybių ir 
Susižeidavi-

HHmHM mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

’Specialu nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

šį trečiadienį, 9 spalio, ly
giai 8 v. vakaro, “Laisvės” 
svetainėj, LDS Jaunimo 200 
kuopa turės labai svarbų susi
rinkimą, kuriame kiekvienas 
narys privalo dalyvauti. Pa
stebėjusieji šį pranešimą narių 
tėvai prašomi pranešti jauni
mui, kad būtinai dalyvautų šia
me susirinkime.

Kuopos Valdyba.

kietus per ištisą savaitę. Penk
tadienio pikiete dalyvavo virš 
200 studentų. Juos užpuolė 
policija, ir net 50 areštavo, kol 
išdraskė demonstraciją. Areš
tuotų skaičiuje yra ir minėtų 
organizacijų viršininkai. j

Įvyks Sekmadienį

Spalio (Oct) 13
Bilietai Jau gatavi. Tuojau įsi
gykite ir dalyvaukite tame 

svarbiame parengime.
ĮŽANGA 75 CENTAI

Tel. stags: 2-0783 . ’ NOTARY
Night Tol. 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.

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer's Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir
KAILIŲ—FURS ' : 

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telephones Evergreen 7-007J

DR. L COHN
Specialistas ant Operaciją Ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 6 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančiu Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumąi,

• A Odos Išbėrimai, 
■K ■__ 1 Nervų L i ą OfiĮ,

jfMM Bendras Nusllpi-

VAKARIENĖ BUS GERIAU
SIOS RŪŠIES, O PO VAKA
RIENEI BUS ŠOKIAI GRIE
ŽIANT GERAI ORKESTRAI.

“LAISVĖS” SVETAINĖJ
Lorimer Street ir kampas 
Ten Eyck St., Brooklyne

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

GERA MUZIKALĖ
PROGRAMA

Į
Prieš ir ’Po Vakarienei

BUS ŠOKIAI

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 

,;r padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway

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

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

512

ym//. / Chroniški Skau-
/U. dūliai. Skilvio ir

žarnų Ligos, 
MešlažarnSs Li

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




