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AU-

KRISLAI
Dvasiškiai ir Streikai
Svetimi Komunistai..
Irgi “Didvyriai”.

Arkivyskupas Hanna San 
Franciscoj, parsisamdęs Roose- 
veltui, laužo laivakrovių strei
ką. “Profesorius” kun. Haas, 
kitas Roosevelto agentas, dar
buojasi, kad supainiot ir par
duot streikuojančius trokinin
kus Minneapolyj.

Tūkstančiai misionierių ne- ; 
atmokins atbulon pusėn katali- ! 
kus darbininkus, ką jie išmo- ' 
ko per pastaruosius streikus. ••

Teisingumą pamokslų apie I 
dangų ir pragarą žmonės spren- | 
džia sulig dvasiškių elgimosi ant 
žemės.

i GALĖS UŽTROKŠ! 
300,008 GALVIJU

Wichita, Kan.—Dideliuo- | 
se Kansas valstijos plotuo
se saulė nudegino ganyklas

-------  . ir išdžiovino vandenį. Grę-
New Yorko “Times” redakci- J šia mirtis 200,000 galvijų, 

ja pereitą
jo, būk dabartiniai didieji strei 
kai tai esą tik vaisius ateivių 
komunistų kurstymo. Išvada 
daroma labai lengva—išvyt, iš- 
deportuot ateivius revoliucinius 
darbininkus, o būsią viskas gra
žu ir ramu.

“Times” galvočiai nežino, jog 
daugiausia komunistų dabar pri
dygsta iš pačių amerikonų. Re
voliucinė darbininkų partija au
ga stačiai iš klasių kovos dir
vos, ypač šioj kapitalizmo kri- 
zio gadynėj.

ą sekmadienį nupiepė- i valdžia neva supirkinėja iš 
įbartiniai didieji strei- • n _ • i ilarmerių badaujančius ir 

pritroškusius galvijus; bet 
permažai temoka, o ir nepa- 
spėja. Todėl leidžiama va
ryti badaujančius gyvulius į 
tolimus valdiškus ganyklų 
plotus, kur dar yra žolės ir 
vandens. Oklahomos valsti
joj taip pat galės kristi 100,- 
000 galvijų.

Paskutinėmis dieno mis 
karščiai labai pakenkė 
Massachusetts laukam 
pievom.

ir 
ir

Socialistiniai ir komunistiniai darbininkai Paryžiuje, eidami suvienytu 
frontu, nugalėjo fašistus ir nuvijo policiją. Paveikslas rodo, kaip poli
cijos trokas po kovai traukiasi atgal nuo darbininkų.AMERIKOS BANKAI ; 

DRŪTINS NAZIUS
New York. — G. L. Har-| 

rison, administratorius Fe- 
deralio Rezervo Banko, ve-j IdSltlKl ollIIUllKint 
da derybas su Anglijos Ban
ko gubernatorium Montague 
Norman, kad sudarytų nau
ją stambią paskolą Vokieti- vakroviai ir marininkai dar

Finansiniai stiprinda- • tebestreikuoja, ir stabdo 
. Bet

Frisco Laivakrovius
San Francisco, Cal.—Lai-

Net N. Y. “World-Telegra- 
mo” rašinėtojas Heywood 
Broun nusišiepia prieš “Times” 
filosofiją. Esą, jeigu jūs gali
te šimtam tūkstančių streikie
rių primesti komunizmą, tai jie 
pasižiūrėję patys į save, gali pa
sakyt: “All right; jei kovot už 
paprastus savo reikalus yra ko
munizmas, tai mes būsime ko
munistai.” 

’ I
Už bile palaiką žmogžudžio 

John Dilingerio Chicagoje yra
siūloma po 500 iki 1,000 dole- jai. 
rių. Palaikais yra suprantama,! mi Hitlerį, jie stengiasi jam ! streiklaužiu darbus, 
riou 4-nlz i a rlailzfolini Ir ci in Svo i’_ 1____ 1 ~ - YL - X _ __

kas, kelinės, skepetaitė, revolve
ris ir kt.

Tai “didvyrio” garbinimas.
Spėjama 

policijai i 
Nors jos vardas nėra skelbia
mas, viešai žinomas, bet kapi
talistų laikraščiai sprindinėmis 
raidėmis garsina šią “karžygę.” 

Tokie yra kapitalistiniai su
pratimai Amerikoje apie garsu
mą, didvyrybę, karžygystę ir 
padorumą.

ROOSEVEL
SULAUŽ

Darbininkai Viso Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

GALJS TIESIOGINIAI 
NNE APOLIO STREIKĄ

Taip Trokininkams Grūmoja Roosevelto Pasiuntinys Kuni 
ęas Haas; Grąsina Streikieriams Rezerviniais Jūrininkais
** ' ‘I’ll

Sustreikavo Skalbyklų, Dažyklų Darbininkai
MINNEAPOLIS, Minn.— 

Prezidento Roosevelto at
siųsti tarpininkai, kun. Fr.
J. Haas ir p. E. H. Dunni- 

įgan išdirbo kokias ten sąly
gas, kuriomis šaukia taiky
tis streikuojančius trokų ve
žikus su kompanijomis. Tų 
sąlygų viešai neskelbia. Ku- 

I nigas Haas sako, valdžia ga
li paliept streikieriams iš
rinkt savo atstovus į dery- 

'bas su rooseveltine komisi
ja ir bosais. Jeigu darbi
ninkai nesutiks, tai “valdžia 
turi galią juos priversti.” 
Bosai irgi nieko neatsako į 
pasiūlymus, bet “tarpinin
kai” jiem negrąsina valdiš
ka prievarta.

Prie 4,000 buvusių milicL . 
ninku mieste gub. Floyd Ol
son atsiuntė dar 500. Jeigu 
to neužteks, tai Rooseveltas 
duosiąs karo laivyno atsar
ginius jūrininkus.

Paremdami trokininkus, 
liepos 24 d. streikan išėjo 
skalbyklų ir dažyklų darbi
ninkai.

Darbo Federacijos vadai 
liepė trokininkams išvežioti 
miesto atmatas. Bet jie ne
klauso ir stabdo streiklau
žių trokus. Nors skebų tre
kuose prisodinta po porą de- 
sėtkų policijos, tačiaus, vos 
vienas kitas trokas tepraei
na. Trokų stabdymui strei
kieriai naudoja šimtus auto
mobilių. ' .

j. A

B
■iįfr.

ŽINIOS Iš LIETUVOS Lenkai Organizuoja 
Bloką Prieš Sovietus 

i Varšava. — Lenkijos už
sienio reikalų ministeris Jo- 

yra priversti sePh Beck išlėkė į Vilnių;
iš ten lėks į Estonijos sosti
nę Taliną, toliau—į Rygą. 
Varšavos pranešimais, Beck 
stengiasi sumegsti ryšius ir 
su Lietuva. Jam kelią pra
skynė Pilsudskio sėbras Pri-

Skaudžiau Baus už Miškų

KAUNAS. — Gyventojams 
bied nėjant, jie ; 

* t>

daugiau jieškoti medžio veltui. 
Todėl Smetona skiria didesnes 
bausmes už svetimo miško kir
timą ; numatoma bausti ilig 500 
lt. pinigais ir pasikartojus — 
ligi 3 mėn., kalėjimo. Taip pat

pav tokie daikteliai kaip švar- pad6ti išbrist iš didžiausios, Darbo Federacijos vadai su
V.,. ..evolve- į, .atsilaikyt i D1, Louisu B10JckUr Roose_.

„...li.Z....prieš revoliucinį, darbininkų vejį0 atstovu, jau daro bal-
i/kad jį už $15,000 Į judėjimą, 
išdavė jo mergina. I ---

Pct KoreiOS PotViniUS ,(-'us’ išspręsti per derybas su kirtima neleistos rūšies medžių, stor ir kiti “svečiai” iš Len- 
fi r Ann P i • i valdžios ir kapitalistu atsto- už medžių gadinimą ir t.t. : tz--------
Žuvo Gyventojų jvais. Areštavus šimtus ko-1 
Pietinėj Korėjos dalyj per į munistų ir kovingų laiva- 

ipastaruosius potvinius pri-.krovių, dabar Federacijos 
gėrė virš 5,000 gyventoję., vadai tikisi pervaryti baisa- ta, i«,x-
Sunaikinta 3,000 namų. Pa-'vimus už tokį streiko baigi-1 kėši Francijoj, Anglijoj ir Pa
sklido užkrečiamos ligos ir mą, kas reikštų jo sulaužy- 
badas. mą.

savimus, agituodami, kad; x
i streikieriai pavestų “gin- į numatoma smarkiai bausti už

MORMONAI VISI
GINS BARZDAS

Salt Lake, Utah. — Brisi- e *~ i • n/p • ir •
mindami savo apžėlusį “pra- Į Sovietuose Astuoni Nusmerkti Mirti, Kaipo 
našą” Brighamą, mormonai 
ketina visi užsiauginti barz
das. Vienas iš mormonų ti
kybos punktų yra vesti tiek 
pačių, kiek tik gauni. Gal 
jie dabar barzdomis tikisi 
patraukti daugiau moterų...

Sabotažninkai bei Japonų Kariški Šnipai
nių-traukinių stoties; Alek- 
sandrovski ir Slastenin, lo
komotyvų inžinieriai; Sviri
dov, viršyla Murmansko 
garvežių taisymo fabriko; 
Borovski, galva Maskvos 
Pasažo stoties, ir Muzanov, 
garvežių mašinistas.

rTie gaivalai stengėsi pa- 

Komunizmą išleido ir pa-,Zayen, vyriausias šnipų-sa-'veikimą,„kad. tuom paleng- 
prieš

Maskva. — Liepos 23 d. 
Sovietų teismas nuteisė mir
ti aštuonis sumokslininkus, 
kurie, tarnaudami Japoni
jai, ardė garvežius, gadino 
gelžkelius ir visaip kenkė.

J Penkiolika kitų liko pasiųs-
BJAURYBIŲ KLASTA I 
PRIEŠ KOMUNISTUS
San Diego, Cal. — Fašis- ta kalėjiman.

me ąjunga ®va\ Pliesi Nusmerkti mirt yra Kimikrikdyt Sovietų gelžkeliu
Komunizmą išleido ir pr* • 1
skleidė provokatorišką lape-; ^adls^ Koslov,1 vint Japonijai kara
lp Jame Kom. Partijos i viršininkas Maskvos tavori-^Sovik^ 
vardu jie ragina darbimn-,^_____ •-< - f <> • - ’ *, / £ .
kus, mokytojus, studentus, ’ e' 
ateivius “ginkluotis, kovo-' Vokietijoj įkalino dar 
ti, plėšti, moteris žaginti, 
deginti namus ir taip nuver
sti visokią valdžią.” , Lape- i 
lis tyčia žargoniškai, negrą-1 
motnai surašytai Juoda-f 
šimčiai tuom norėjo pa
skleisi “supratimą”, būk čia 
ateivių bolševikų darbas.

» j Į

49 Komunistus
Krefelde, Vokietijoj, 49 

• Į komunistai tapo nuteisti 1 
•iki 2 metų kalėjimo. Trys 
1 darbininkai išteisinti.

Paryžius.—Sulig valdžios
Šimtai Lenku Prigėrė sk.aitlin^- Per. Pirm% liep?s ® 'mnnncin Rnvaifo hnrla v»hiiv
Varšava.—Iš smarkių lie

tų kilę potviniai prigirdė ke
lis šimtus žnfonių Lenkijoj 
ir padarė 200 milionų dole-; 
rių nuostolių.

mėnesio savaitę bedarbių 
skaičius pkkilo nuo 310,934 
iki 312,532. Bet /tikrumoj 
yra kur kas daugiau bedar
bių. 1 Valdžia jų visų neskel
bia. > ■ ■ ' • /

Jieško Užtarėjų
KAUNAS. — Kaip jau minė- 

, Lietuvos karo- lakūnai lan-

kijos1, atvykę Į Kauną.
Lenkija stengiasi suorga-

ŠIANDIEN THAELMANN GYVAS, 0 RYTOJ?
New York. — Drg. Alf- jam atsitiks rytoj.” Drg, 

red Wagenknecht, sekreto- (Barbusse atsišaukia aukų 
rius amerikinio Komiteto J°s reikalingos keliems bū-..^ 
j i • rr at i j.-; jtiniems veiksmams deleidelei Gelbejimo Nukentėjų-' . ..XT ..... . Thaelmanno pahuosavimo. 
šių nuo Fašizmo Vokietijoj,^Prie Pal,yžiškis Komite- 
gavo pranešimą nuo Henri įas, kovojantis už Thaelma- 
BarbusSe,! garsaus rašytojo- nno gyvybę, primena, kad 
iš Paryžiaus, vkad bile mo-! aukos turėtų būt renkamos 
mentu gali prasidėt’budeliš- prie dirbtuvių, vaikščiojant

nizuoti savo ir Baltiko šalių j<as fa§istinis teismas prieš po namus ir visuose darbi

Ii jo j. Jieškoma palankumo Lie
tuvai; užtat ir Anglai atsiuntė 
savo karo laivą į “svečius,” 
kaip matome iš šio pranešimo: 

“Klaipėda. VII. 7. Elta. Lie
pos 6 d. rytą į Lietuvos jūros 
zoną įplaukė anglų karo laivas 
“Orion”. Į jūrą laivo pasitikti 
išplaukė ryšių karininkas pulk. 
Įeit. Lesauskas. Laivas, plauk
damas į Lietuvos uostą, ir pa-1 
keldamas Lietuvos karo vėliavą 
saliutavo 21 patrankos šūviu. 
Tokiu pat saliutu atsakė ir Klai
pėdos įgula.”

Tačiaus už bet kokį imperia
listų “palankumą” Lietuvos 
darbo žmonės turės skaudžiai 

j jiems atsimokėti. Be kitko, ka- 
I pitalistinių užsienių talka Sme
tonai reikalinga, kad galėtų iš
laikyt fašistiniai pavergęs dar
bininkus ir valstiečius.

bloką prieš Sovietų Sąjun
gą. Lenkai atmetė Sovietų 
pasiūlymą sudaryti nekaria- 
vimo ir i
apsaugojimo sutartį su Bal
tiko valstybėmis ir Sovie
tais.

Thaelmanną, Vokietijos Ko- ninku ssuirinkimuose bei or- 
munistų Partijos vadą. Sa- ganizacijose. Šiame reiką-: 
ko, “šiandien Thaelmannas. le lietuviai darbininkai ne-

tarpsavinio sienų ^ar gyVas> bet nežinia, kas turėtų liktis paskutiniai.

Kulkasvaidžiai, Bombos i Dillingerį Išdavė Jo 
prieš įrankiy Streiką
Parkersburg, W. Va. —

Prieš Wyoming įrankių

Labai Sumažėjo Tavoru
Vežiojimas Laivais

London. — Per 12 mene- .. . . _. .
siu nuo 1933 m. birželio ta- (tools> dlrbtuvės pikietimn- 
vorų vežiojimas Anglijos i '<us sustatyta kulkasvai- 
laivais nupuolė 2,343,575 to- i'džiai. Policija nuodingomis 
nais, o Jungtinių Valstijų bombomis ir buožėmis už- 
laivais—313,000 tonų. Tai -puolė streikierius, ir kelis 
irgi didėjančio krizio ženk- sugeide.
las.

■

K

V

Streikuos 15 Tūkstan- 
čiy Metalo Mainieriy
Butte, Mont.—Jau trys 

mėnesiai, kaip streikuoja 
5,000 vario mainierių. Strei
kas plėtojasi, ir iki rugpjū
čio 1 d. būsią jau 15,QČ0 tos 
pramonės streikierių, kaip 
sako jų unijos sekretorius 
Reid Robinson. ;

Atpigo Medus <
PANEVĖŽYS. — ūkininkės 

nešioja ir siūlo svarą medaus 
po 80 lietuviškų centų. Pane
vėžio apielinkėj yra daug bičių 
pas ūkininkus. . X : i

Nešvaru Maudyklėse
PANEVĖŽYS. — Už Vytau

to parko yra maudyklės ir te
nai taip nešvaru, kad nėr kur 
pasidėti.

Areštuoti 36 Komunistai
Tokio. — Kuomet Japoni

ja briovėsi į Chiniją, tūks
tančiai japonų darbininkų 
stojo ,kovon;prieš karą> ,Ųž 
vadovavimą prieškariniame 
veikime dabai* suimta 36 ko
munistai. ; . ■ . •

Bet streikieriai 
nesiliauja pikietavę ir 
praleidžia streiklaužių.

ne-

Philadelphia, Pa.
f L » ’

Svarbus susi r i h k imas 
“Laisvės” piknikų reikalu 
įvyks penktadienį, 27 d. lie
pos (July), 8 vai. vakaro,

,'Rusų Name, 995 N. 5th St.
šiame susirinkime daly

vaus P. Buknys iš Brook-

- Paties Sėbrai
Chicago, Ill. — Už pieši- 

ko-žmogžudžio John Dilliri- 
gerio įdavimą policijai bu* 

|vo paskirta $15,000 dovanų. 
Jis pereitą sekmadienį tapo 
keliolikos policininkų nušau
tas. Ji, pagaliaus, nusibank
rutavusį įdavė policijai sėb-* 
rai, kurie tikėjosi tų dovay. 
nų. Vyriausias toj srity j 
valdžios šnipas Melvin H. . 
Purvis laiko didžiausioj. . 
slaptybėj įdavikų vardus. 
Bijo, kad kiti Dillingerio sė
brai gali juos už tai nužu
dyt. Pas nušautą Dillinge- , 
rį terado tik $7.20. ,(P '

Darbininkai Sustabdė
Fašistinius Jodžius

Sao Paulo, Brazilijoj, bu- 
įvo mėginta rodyti hitleriški

Vaįkas Nušovė Vaiką
Norwalk, Conn. — Susi-1

ginčijus, katram priklauso ly"n““N* y""/;'atveš pikniko i roa^1.mu^“.MS, 11 met, veika. gį*,jį. oŽ
seph Gali nušovė Russellį, .vyiisKas jaunimas. u ar
Snels 14 metu vaika i Būtų gerai, kad draugai bininkai sukėlė tokias smar- P ’ U L busirinktumėt skaitlingai į kias demonstracijas

t v

-Y

y

1'

U

kad ‘________ _ ; susirmktumet skaitlingai į Kias aemonsrracijas, Kaa 
Anglija ketina pagreitint šį susirinkimą ir padėtumei privertė sustabdyt to judžio

fi-tam puslapy j)

Nuplėšė Nazių Vėliavas
• RIO D E JANEIRO J, Bra
zilijoj, darbininkai nudras
kė hitleriškas > vėliavas nuo 
Vokiečių banko.

oficierių paaugštinimus tar- apsvarstyti svarbius pikniko rodymą.
nyboj. Žemesnėms vietoms reikalus ir kartu pasiimtu- ■■ . —. -.a 
priims gana naujokų. Ren- mete išdalinimui pikniko (Daugiau Pasauliniu žinių 
giamasi karui, s i plakatų ir show cards. i

Išdegė 150 Hektarų Miško
Trumpai buvo praneštą apie 

įvykusį birželio 27 d. Jurbarko 
urėdijos, šilinės girininkijoje 
(Tauragės v:) didelį miško gais-

’ ; rą.
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Havana. — Buvę karei
viai kovoj už Kubos nepri- 
| klausomybę dabar surengė 
baduolių maršavimą į savo 
šalies sostinę.

Katras Puslania

apie dalykų padėtį santyky j su. pavojum 
jo asmeniui. Kuomet vieni valdžios agen
tai jį gaudė, tab kiti—gelbėjo, o gelbėjo,

tuose, būten|, Newarke, Hud
son County ir Patefsone: Iš 
rinkta valstijos rinkimų Vedi-

ir sumanus tiktai tas, kuris turi pinigų, 
nepaisant, kaip, tuos pįnigus gaūpa. 
Spauda, knygos, teatrai ir kt. įstaigos čia

J

tęs gaunamos priešfašisti- I IfiniVIIIlVI AI 
iniuose bendro fronto komi- 11/
'totuose. _____ _

Draugas T h a e 1 m annas
randasi kalėjime jau veiksią pašvęsta tam tikslui, i taipgi galima gauti ten pat. Apsivedimai ir Perskyrai

J. W.

1Z pilną lygylję lie-( -ixvuxvi cnvij« nuiaic oun.Mii Į . V . 1 V 
už darbininkų teises centruoti rinkimų kampaniją 1 S1 nmzai kaštuoja.

trijuose svarbiausiuose distrik-

KOJOS OPA

yra 
dėl

Cleveland!) policija neša Šamo Arsentinio kūną 
—darbininko, užmušto bedarbių demonstracijoj 
už duoną. Minėto j demonstracijoj buvo nužudyta 
du darbininkai.

šie:
Morris M. Brown, kandida

tas i N. J. gubernatorius.

į tuves ir gatvėse parinkti au- 
Ikų. Aukų rinkimui dėžu-

Rengti prakalbas ant gat-j Priešnazinė Federacija 
vių, skleisti literatūrą, rink-; skelbia obalsį, kad būtų su- 
ti parašus ir 
reikalui,

Visi, ku-! surinkti.
■ Taigi, subruskime, prie j kaip jungtinėse Valstijose, 

ti po dėžutę ir eiti po stu- darbo!
bas, krautuves, palei dirb-1

agresinių rinki- trikto.
Užtvirtinimui 

partijos kandįdatų buvo

_____ ; tetuose. «
pos 22-29 turi būti daugiau- i Rinkimui parašų blankas I /

• v i L i • i i • i

išliuosuoti nekaltą d. Torglerį ir dešimtis * 
tūkstančių kitų kovotojų!

Konferencija priėmė rinki- 
su-' mil programą ir entuziastiškai 

Partijos 
kuriu

pinės rutulį ir paskui gerai vi- < 
sa tai aptvarstykite. apiban- 
dažuokite. Ir tegul taip būna 
iki kitam rytui. Ant rytojaus 
vėl taipo pat padarykite, yei 

cod kojoj gyslos išplėstos, patipę, 
tai gerai ir visą koją, be 
na. laikyti aptvarstytą./

Su tokia koja tegul motutė 
sau vaikšto, triusiasi, kaip nie
ko nebūta. Kai sėdi, tai tegul 
koją augštyn iškėjusi palaiko. 
Tatai greičiausiai jai opą iš
gydys.

• įtarimą, arba pagal ŽAGS
Konferencija nutarė sukon- j Patvai kymą. Pei skyi ai taip-

Nedyvai, kad viešpatauja 
greitai galima nuodijimai, žmogžudystės ir 

kiti prasikaltimai. Kitur,

Mano motutė serga jau trys 
metai, ir, gal būt, duotumėt 
kokį patarimą. Motutei ant 

nių kalinių. Ši savaitė—lie-' organizatorius iš Philadelphi- j kojos yra atsivėrusi didelė 
...................................................... - - į opa, virš riešuko. Tai yra rau- 

.. ... M į- irii11 '■ 'i'-' I dona rona- Pastarom \ dviem 
; savaitėm labai jai niežti. Ir, 

HIUIW y t J kai ji nusikaso, tai išeina toks
;| vanduo. Duokite patarimą 

i |&reit, tai bus ačiū, t ’
' m atsakymas

Jūsų motinai ant kojos 
opa, “leg ulcer”, tur būt,

1 kokio susižeidimo, o, gal būt,
ir dėl nesveikų, išplėstų gyslų, Uždėkite ant viršaus tą kem 

[garankščiuotų venų, “varicose
veins.”

Visokio yra gydymo tokiai 
j opai. Tegul Jūsų motutė daro 
!šitaip. Gaukite vaistinėje pa- 
1 prasto žuvų aliejaus,
liver oil”, kokią kvortą. Taip
gi parsineškite truputį švarios, 
sterilios drobulės (“gauze”) ir 
bandažo. Gaukite guminės 
kempinės, “rubber sponge,” 
tokios pat, kaip kad vartoja
ma maudynėse bei pirtyje.' 

I Tegul motutė apkarpo dalį

DR. J. J. KAšKIAUčIUS
371 Lake Stn Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per. year ..._............. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year ____ .... $7.50

, Canada and Brazil, per year ............. $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months ...........   $4.00
Foreign countries, six months ..._.. $4.00 
Canada and Brazil, six months ........ $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
____ _____________of March 3,_1879_________________
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J So. Bostono kunigų laikraštis (“Dar- 
) bininkas”) talpina savo korespondento iš 
f'Į Kauno platesnių žinių apie bandytą vol- 
' demarininkų pučą Kaune. Tarp kitko, 

rašytojas pažymi, jog pučą ruošę “patys 
tautininkai” (fašistai), kuriems “vadova- 

/ '■ vo jaunieji tautininkų laidos karininkai.” 
\ Vokleinaras, esą, buvęs tiktai figūra. Ko- 
Į kis buvo pučistų vyriausis tikslas? Pa- 
/ sak jo,

Sukilimo svarbiausias tikslas buvo nuver- 
r sti ministerių kabinetą ir sudaryti naują iš 

jaunesniųjų žmonių. Mat sukilėlių obalsis 
buvo: “šalyn vagys ir kyšininkai”. Sako
ma, kad valdžios įstaigose kas tik kur prisi
sukęs prie pinigų, ten trūkumai įvykdavę.

Vadinasi jaunieji tautininkai norėję ap
sivalyti nuo “vagių ir kyšininkų”.

šis tautininkų skilimas baisiai suerzino 
senesniuosius tautininkus.

Vyriausybėje kilo nepasitikėjimas vienų 
i, kitais, kariuomenėje demoralizacija, nes 
p’ šiaildien vienas išvedė kariuomenę, rytoj ga

li išvesti kitas. Laukia ir nežinia ką gali 
sulaukti.
Pasak rašytojo, nors kai kurie ministe

rial tapo pamainyti, tačiaus tokiomis per
mainomis nepatenkinti “nei patys tauti
ninkai.”

Kas Padegė Reichstago Budinką?

Dar Apie Bandytą Voldemaro 
Perversmą Kaune

f Galimas naujas šioks ar toks perversmas,
rašoma toliau. Sakoma, kad gali įvykti štai, 
kas: naujas sukilimas, kuris nuverstą da- 

Jbartinę vyriausybę su prtak^-nęfona. priė- 
. šaky, arba naujas minister!ų^pakeitimas.
’ Neramumai visur. Vyriausybės tūzai

!) pradėjo flirtuoti nors nenuoširdžiai, su ka
talikais. Protokolų jau tiek katalikams už 
bile ką neberašo, areštai vengiami, katalikų 
organizacijos gali laisviau veikti, valdžios 
atstovai dalyvauja katalikų iškilmėse. Pa
viršutiniai žiūrint, rodos, kad jokio kata
likų varžymo nebėra. Bet tik paviršutiniai.

Pats prez. Smetona taip gražiai katali- 
; i kiškai kalba, kad jo kalbos būtų gražiausi 

pamokslai bažnyčiose. Bet viskas daroma 
f * • dirbtinai, be nuoširdumo. Esmėje gi niekas

nepasikeitė.
Išrodo, kad tautininkai priėjo liepto galą. 

Baisu, kad kairieji, kurie visą laiką su tau- 
/ tininkais veidmainingai bendradarbiavo ir 

tautininkų “malonėmis” naudojosi, nepasi- 
.’•r griebtų valstybės vairo į savo rankas.

“Kairiaisiais” kunigų laikraštis šičia, 
matomai, turi galvoj liaudininkus, kurie 
nuolatos mokėjo gražiai sugyventi su 

: -Smetonos režimu. Pasirodo, kad kunigai 
S nori patys pasigrobti valdžią, šiuo tar

pu siūlo Smetonai įsileisti krikdemus į 
valdžią ir “kitų tautiniai nusiteikusiųjų 
partijų” vadus.

Vienas aišku: Smetonos sostas braška. 
Neramumai apsireiškia vis didesni pa- 
čiuose tautininkuose. Tai vis pasėka to 
krizio, kuriame šalis randasi. Ar nepa
seks Smetona savo idėjos bičiulio Hitlerio 
pėdomis? Ar nesurengs jis savo sėb
rams kruviną pirtį ?!

Beje, Voldemaras, kuris dabar randasi
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime (nu
smerktas 12-kai metų), sakoma, nei nea
peliavęs į augštesnį teismą. Jis ten tvar
kąs kokius tai archyvus. Matomai, neil
gai jis ten mano tupėti.

tam darbe ir devyni kiti Hitlerio sėbrai. 
Laikraštis nurodo:

Kruse sako, kad vasario mėn. 10 d.,T933, 
Roehm, Heines ir Ernst, visi nesenai nužu
dyti, sušaukė vienuolika ištikimų smoginin- 
kų slaptą mitingą, kuriame buvo išdėstyta 
planai padegimui reichstago. Kiekvienas iš 
pašauktųjų buvo prisaikdintas ir išakyta 
užlaikyti viską slaptybėj. Vienas iš vienuo
likos, vardu Lobike, atsisakė priimti prisie- 
ką, todėl iš ten buvo pašalintas ir apie jį 
daugiau niekas nieko negirdėjo. (Vadinasi, 
Hitleris apsidirbo su juo.—“L.” Jled.)

Kruse paduoda visų devynių žmonių var
dus ir išaiškina, kaip hollandui van der Lub- 
bei (kuris buvo nusmerktas nužudymui už 
padegimą reichstago ir prarado savo galvą) 
buvo įkalbėta, kad jis būsiąs suareštuotas ir 
nusmerktas, kad tuo būdu patenkinti visuo
menės opiniją, bet vėliau būsiąs slaptai iš-i 
leistas ir pasiųstas į Ameriką su geru ap
mokėjimu.

Prisaikdyti vyrai padarė dvi repeticijas, 
kuriom jie susirinko į Prūsijos premjero 
Goeringo palocių, perėjo požeminiu keliu į 
reichstago budinką, ir jiems buvo įsakyta, 
kur jie turi padėti degančiąja medžiagą.

Vasario 27 d. vakare jiems buvo duota po ■ 
maišą sprogstančios medžiagos, prie kurių 
buvo prijungta celluloidiniaį raiščiai, ir nu
ėjo į reichstago budinką, kur Heines ir 
Ernst (fašistų lyderiai, artimi Hitlerio sėb
rai.—“L.” Red.) uždegė celluloidinius raiš
čius, kuomet van der Lubbe stovėjo reikia
moje vietoje.

Kruse sako, kad iš trylikos į tą krimina- 
lystę įveltų žmonių, visi vienas po kito mys- 
teriškai dingo, išskiriant Roehm, Heinęs, 
Ernst ir du smogininkūs, kurių vienas va
dinasi Nagel, o kitas, jis pats, Kruse.

Pabaigoj birželio mėn. Roehm grasinęs iš
kėlimu aikštėn šito viso skandališko darbo, 
jei Hitleris bandys paleisti smogininkūs. 
Tiktai priepuoliškai Kruse pats išliko gyvas, 
kadangi jis birželio mėn. 30 d. (kada Hitle
ris šaudė savo bičiulius) buvo pasišalinęs iš 
Roehm namo ir nepateko Vado rūstybės 
auka.

Tuomet Knise nešė kudašių į Šveicari
ją, kur jis .ir dabar gyvena. Saar srityj 
pabėgę smoginįnkai pripažįsta, kad tokis 
žmogus, kaip JČiuise, buvd jų eilėse. ' į

Labai logiškai* ir aiškiai, iškeliama ąik- 
štėn niekšybė, kurią Hitlerjs-Goeringas 
ir kiti niekadėjai bandė primesti komu
nistams; delei kurios paskui buvo teisia
mi Dimitrovas, Tanevas, Popovas ir 
Torgleris. Jei ne pasaulio darbininkų 
masines kovos, tai tie niekšai ir būtų nu
žudę šituos darbininkų vadus. Dėka 
joms, jie tapo surasti (Leipzigo teisme) 
nekaltais. Pirmieji trys, padaryti Sovie
tų Sąjungos piliečiais ir išgabenti į SSS- 
R, kur jie laisvai gyvena ir veikia, o d. 
Torgleris dar ir dabar tebepūdomas ka
lėjime.

Dešimtys tūkstančių komunistų tebsėdi 
kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose 
dėka Hitlerio galvažudiškos valdžios te
rorui. Jau 16-as mėnuo, kaip d. Thael- 
mann, Vokietijos proletariato vadas, 
kankinamas Moabit kalėjimo skiepuose, 
Berlyne.

ši savaite—kovos už Thaelmanno lais
vę savaitė!

Draugai darbininkai, padėkit jį išliuo- 
suoti iš budeliškų fašistų nagų. Padėkit

j kadangi jis bagotas, jis turėjo kuo pa- 
! tepti.
; Kapitalistinėj sistemoj Dillingerio pro

fesija esminiai nesiskiria nieku nuo di
džiųjų vagių-plėšikų, kapitalistų, valdyto
jų Jungtinių Valstijų. Skirtumas tik ta
me, kad pastarieji vagia ir žudo (daž
niausiai darbininkus, norinčius geresnio 
duonos šmoto) legališkai, o Dillingeriai— 
nelegališkai.

Didžiausia klaida būtų manyti, jog da
bar, nužudžius Dillingerį, J. V. sumažės 

■ plėšimai ir banditiški žudymai. Ne, ka
dangi kapitalistinėj sistemoj tokie daly
kai išnaikinti nėra galima. Čia gudrus

mokinte mokina jaunus žmones vogti ir 
plėšti—būti “smart.”

Kriminalystės ir kriminalistai išnyks 
tiktai, kada tam bus ištrauktas pagrin
das, kada bus pakeista išnaudojimo ir 
plėšimo sistema į socialistinę sistemą. 
Tik tuomet visokiems visuomenės parazi
tams bus padarytas galas: jei norės jie 
gyventi, turės persiauklėti ir patapti 
naudingais ir produktingais visuomenės 
nariais; turės dirbti visuomeniniai nau
dingą darbą.

Už tokią sistemą kovoja Komunistų 
Partija. Drauge skaitytojau: padėkit

Pasmarkinkime Darbuotę Už 
Paliuosavimą Thaelmanno!

mui Komisija is zy narių ir pa
siūlė, kad tuoj’aus būtų suda- 

1 ryta rinkimų vedimui komisi- 
I jos kiekviename paviete.

Konferencija nutarė tuojaus 
! pradėti vajų už sukėlimą 
$1,000 del vedimo rinkimų 
kampanijos. Visas aukas tam 
tikslui reikia siųsti šiuo adre
su: • |

Johns, Campaign Manager,
Charlton .St., Newark, N. J.

Tūlose kapitalistinė • šaly- 
_ ________  ___ __ įse kartą jau apsivedė pora, 

pinigus tam , rinkta milionas parašų. Ma-! iki gyvos galvos jo-
reikalui, siųsti protestus jtant vystymąsi fašizmo šioj ’klll perskyrų nėra, nepai- 

la v<m<JVokiet- konsulam ir amba-jšalyj ir darbininkuose au-Įsant kaip ji nesutiktų.
VoHedjos darbo’masių/*Jo- sadoriui Washingtonan. Lie-Įgantį nusistatymą.prieš.fa-1 
jo teismas turėjo prasidėti Pos ^us rinki- ssizmą, ai l
su 16 d. šio mėn., bet kol kas mo aukų dienos.

Jį teis | pie tik gali, privalo pasiim-

šešiolika men. Jokių kalti
nimų prieš jį neturi. Jį lai
ko kalėjime ir rengiasi nu
žudyti tik todėl, kad jis ko
munistas, kad jis yra vadas 
Vokietijos darbo masių.

jokių žinių nėra.
Hitlerio įsteigtas “Visuo
menės Teismas.” Šis Hitle
rio taip vadinas “visuome
nės teismas”, tai yra įstai
ga legalio žudymo priešfa- 
šistinių kovotojų. Tą pri
pažino ir amerikinė tyrinė
jimo komisija, kuri suside-1 
da iš Clarence Darrow, Ed-;

į kad ir yra perskyrai, bet jie 
daug atsieina.

Sovietų Sąjungoje valsty
binės vedybos lengvos. No
rinti pora apsivesti nueina 
į ŽAGS (skyrių del regis
tracijos piliečių padėties). 
Ten užmoka žemą mokestį. 

V4CI JLO vmi Vliw Jj Newark, N. J. — New Jer- jos ir pasveikino delegatus, j Apsivedimui reikia: 1) kad
vard P. Costigan, Dudley F.'sey valstijos Komunistų Parti- Mat, dalis New1 Jersey valsti- būtų nejaunesni 18-kos me- 
Malone John L Elliott Ar- 'J0S distriktas oficialiai pradėjo i jos priklauso prie trečio dis- tų; 2) parodyti pasportai ir 
thur G. Hays, Raimon’ęl L. i vaIst1ii°S ir — -----
Wise, Allan Taub ir Daniel i 1Paln.i‘>. » VVA ViJ v ~ .---- A--- O ~ ------c -
McMahon., : šie komisijos šaukta sėkminga konferencija, užgyrė Komunistų 
nanaiĮpėrą komunistai, tūli kurioj dalyvavo 172 atstovai Į kandidatus, tarp 
net nepsimpąįikais nėra; jie Ruo įvairių organizacijų.
yra buržuaziniai advokatai i Distrikto organizatore Re
if šiaip'profesionalai, o vie-!becca Grecht išdavė platų ra- 
nok ir jie pripažįsta, kad tas ■ aFe pudėtį visoj ša yje, 
-r-r-.i • , . r L a • 1ir New Jersey valstijoje, o. ,
Hitlerio^taip vadinamas yi“inaį nurodė, kokius obalsius iri —- vw, .
Suomenės teismas”, tai tik ' reikalavimus Komunistų Par-į datų į Jung. Valstijų kongre- ‘ jiėje.

valdiškuose | są, 2 kandidatai į valstijos se-k^yįį abi pusės, pagal susi- 
1 už bedar- natą ir 34 į valstijos “assemb-i, • n Q

Konferencija Užgyrimui Komunistą Par
tijos Kandidatų į Valdvietes N. J. Valstijoj

i 3) dokumentas, liudijantis, 
kad abu yra sveiki.

Vedusiems ir nedivorsuo- 
j yra tiems, sergantiems ir gimi

nėms. neleidžiama apsivesti.
Perskyrai duodami parei- 

Rebecca Grecht,J Jungtinių' kalavus abiems, arba bent 
! ir New Jersey valstijoje. Ji-j Valstijų senatorius. ,j kuliam iŠ vedusiu. Jie ten

Be to, nominuota 11 kandi- j pat atliekami ŽAGS rašti- 
. Vaikus privalo užlai-suomenės teismas”, 1 

priedanga legalaus žudymo'ti j a iškelia šiuos 
savo priešų. -■ • ; rinkimuose. “Kova už bedar-

I bių apdraudos bilių H. R.
Amerikos, kaip ir dange-! 7598,” “už pilną lygybę ne-, 

lio kitų šalių, darbininkai,' grams,” “1 
gana daug prisidėjo prie Į organizuotis ir streikuoti,” 
kovos už paliuosavimą drg. 1 “Prieš indžionkšinus” ir tt., 
Thaelmanno ir kitu politiniu istai vyriausi komunistų obal- , 
- ... _ “ šiai. Į

t-. . .n ” 1 Konvencijoj sukėlė gražaus
Dumti ovo, Popovo 11 Tane- np0 atsi]ankymas Bridgetono -r ▼ 1 IJ i 4- I /M1 t 4- S »'•» zs ' . - _ . . _ — ,Jai

Henderso- 
organizatorius 

____- and Cannery 
demons- ( Workers unijos. Streikierių 

konfe- 
ir pasižadėjo remti 

tis Dimitrovo, Popovo ir Ta-T’evoliucinį darbininkų judėji- 
nevo. Dabar mes turime ta ma; vadovauJa Komu- 
pat padaryti del draugo ■ Konferencijoj buvo Komu- 
Thaelmanno ir kitų pohti-! nįstų Partijos trečio distrikto

kovos už paliuosavimą drg. i “prieš indžionkšinus 
Thaelmanno ir kitų politinių i 
kalinių. Paliuosavimas drg.
Dimitrovo, Popovo ir Tane-'
vo iš Hitlerio nagų, tai nuo- streikierių delegacijos, 
pelnas viso pasaulio darbi-' vadovavo Donald 
ninku. I nas, nacionalis

i Agriculture
Mūsų protestai, <

tracijos, mūsų nenuilstantis ' delegacija pasveikino 
pasiryžimas išgelbėjo gyvas-, renciją

DARBININKU 
SVEIKATA

Vakar dienos “Laisvėje”, žiniose, buvo 
rašyta apie tai, kas yra padegėjais Vo
kietijos reichstago budinko, delei ko bu
vo gaudomi, kalinami ir teisiami komu- 

. nistų vadai. Čia mes norime plačiau tuo 
• klavsimu paduoti medžiagos, kuri pir
miausiai pasirodė Londono “Daily He- 

į raide.”

John Dillinger Nužudytas
Vienas iš žymiųjų Jungtinių Valstijų 

banditų-kriminalistų, Jonas Dillinger 
(tark Dilindžer), tapo nužudytas. Sako
ma, jį išdavusi jo bičiulė mergina ir kiti * 
sėbrai. Nužudė federates valdžios iUllli- 
nojaus valstijos valdiški agentai, Chica-

Pastaruoju laiku apie Dillingerį kapi
talistinė spauda rašė turbūt daugiau, ne
gu apie kokį kitą asmenį. Jį nužudžius, 
ta pati spauda taipgi be gėdos ir be sai
ko užverčia špaltas raštais.

Dillinger buvo vienas iš drąsiausių ir 
smarkiausių plėšikų. Turbūt niekas ne
žino ir nežinos, kiek jis yra nužudęs žmo
nių ir apiplėšęs įvairių įstaigų. Tai ga
lėjo padaryti dėka tam, kad jis mokėjo 
papirkinėti policiją ir kitus valdininkus,, 
kurie jam visuomet laiku pranešdavo

tos kempinės, lyg kokį didelį 
pinigą. Kad ta kempinė būtą 
plokščia, arti colio storuiųo, Q 
savo platumu kad ji g^Įėtjj 
netik visą opą apdengt^fbew 
da ir po kokią pusę colio Už
eitų už raštų. Tą kempinė* 
rutulį tegul gerai išmazgoja 
su muilu ir vandeniu.

Kas diena po vieną kartą, 
geriau išryto, numazgokite 
opą trinamuoju alkoholiu. Pa
imkit drobulės pluoštelį, sulen
kite bent kelis kartus, gerai 
suvilgykite žuvip aliejųpa ir 
uždėkite stačiai ant toš Opos, 
kad truputį užeitų ir kraštais.



SSSR ir Tarptautinė Padėtis

* garbę ir autoritetą
te

i Brooklyno.

Shenandoah Lyros Choras, vadovaujamas d. Judzentavičienės

f^fcr

„H®

su
sė

ję

srityje.
iepos 23) prane-

P a s i s k a itykime keletą 
skambių laiškelių:

“Gerbiami Draugai:—Čia

prenumeratos ir $1: 
. Su I 

p r o 1 etariniais linkėjimais, j 
J. Yasulis, Kenosha,Wis.”

*r ..

ers Industrial Union, kuriai į čiaus sunktis vasaros mene

Apart augščiau paminėto choro, dalyvaus ir Wil kes-Barre O šokiams grieš Zeikų Farmerių 
Orkestrą. Prakalbas sakys P. Buknys iš Brook-lyn, N. Y.

menio, bet perėjimas nuo

jo išmokėjimui.
rau-

vin, Kokomo, Ind.”

I

Aukų primesta gana gau
siai, bet ir reikalas jų dide
lis. Kas mėnuo turime mo
kėti po $70 už presą, tai la-

1 kės Barre, Philadelphia ir 
kai kur kitur.

Šiom dienom nemažam 
skaičiui dienraščio skaityto
jų yra pasibaigusios prenu
meratos. Greit bus išsiun
tinėta prašymai atsinaujinti 
prenumeratas. Gavę prane
šimus, malonėkite greit at
sinaujinti ir atsinaujinkite 
visiem metam.

P. Buknys.

erikos gamybos puolimo.
Drg. Stalinas pasikalbėji? 

me su Duranty nurodė, kad 
kapitalizmui vargiai ar pa-

Šis bendras frontas $1119.03, 
......................... i $763.21.

KELRODIS: Kurie važiuosit iš Shenandoahrio, važiuokit N. Main gatve į kalną po kairei ir laikykitės (Detour), 
kelio numeris 142. Payažiavę apie 2-vi mailes prie gasolino stoties, po tiesiai piknikas. Kurie atvažiuosit nuo 
ELazeltono per Sheppton,, tai atvažiavę iki kelio 142, pasukit po tiesiai, ir pavažiavę į pakalnę po kairei, piknikas.

darė bendrą frontą prieš kaį' bendras frontas nesudaro- 
rą ir fašizmą. Tai istorinės 
svarbos įvykis. Klasių ko]
vos istorijoje jis bus- užra-1 juoke iš “The New Leader 
sytas didelėmis raidėmis.

Austrijos socialdemokrad
tijos likučiai taip pat stoja! sudarytas, 
už bendrą frontą su komu-j pat tą : 
nistais. ,
trąjį Internacionalą liautis / nalis Piki. Komitetas dery-, Wood Carvers and Moulders i

! vienintele rimta jėga kovo
je prieš kapitalistinius pa
geidavimus.

Ketvirta, ir tai svarbiau-1 
Kompartijos kuris tikrai tapo darbo žmo- šia, tai stiprinimas mūsų 

| nių obalsiu nuo širdies kiek-. šalies apsigynimo galios, 
! vieno darbininko ir valstie-[stiprinimas Raudonosios Ar- 
ičio kartojamu: “Mūsų poli- mijos galingumo.
, tika yra taikos politika...

Į ti prie sienos. Jie prieš ben-lmėjo darbininkams teisę pi-Į 
į drą frontą, o apačios suda-; kietuoti dirbtuves 
!re bendrą frontą! Pavojus Streikų. 
! pasilikimo generolais be ar
mijos. Kitos išeities jiems 

1 nebeliko, kaip tik sugrįžti i 
prie derybų ir priimti Ko- į 
munistų Partijos pasiūlytą1 
-bendrą frontą. .

Amerikoje irgi panašus 
bruzdėjimas eina Socialistų 

Tiesa, tas

Išaiškino Gaują Vagių
Policija išaiškino ir suėmė 

gaują vagių, kurie Panevėžy 
padarė eilę vagysčių. Suimtų
jų tarpe keli visai pasiturinčių 
tėvų sūnūs.

/Komunistų Partijos pas
tangos už bendrą frontą at
sinešė gerų pasekmių apsigy- 
(nimo srityje. “The Daily 
workeri v v. . .įsa, kad net sesios apsigyni
mo organizacijos sudarė 
bendrą frontą kovai prieš 
kruviną terorą Californijos 
valstijoje. Į tą bendrą fron
tą įeina Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas, Ameri
kinė Civilių Laisvių Unija, 
I.W.W. Generalio Apsigyni
mo Komitetas, Nacionalis 
Komitetas Gynimui Politi
nių Kalinių ir Nepartinė 
Apsigynimo Lyga. Jau pa
siųstas bendras protestas 
Roosevelto valdžiai prieš 
paleistą fašistinį terorą Ca-1 
lifornijos valstijoje. Mano
ma, kad visos organizacijos 
bendrai gins suareštuotus. 
San Francisco komunistus į 
ir kitus revoliucinius darbi-| 
ninkus. ;

preso išmokėjimui. Duos- mokestis į ALDLD, o $3— 
nūs simpatikai darbininkiš- skiriu išmokėjimui naujo

1 * '■4’r

stdį
I

j $7.50 ir $2 paaukojo išmokė- D. Zurlis, Port Washing- 
jimui naujosios mašinos. Iton, N. Y.” '

rindami SSRS apsigynimo 
galią ir karinį stiprumą.

Kova už taiką reiškė:
Pirma, teisingą supratimą sjįeRs pasiekti 1929 m. lyg- 

k a p i t a 1 i s tinių valstybių 
prieštaravimų, tų prieštara-, krjzj0 prje depresijos ir ne-.

I
! streike.
’tą įeina atstovai nuo Ame-|laikraščiams. Laimingi esą- Šimo 

Darbo

Paskutiniu laiku ekono-' 
; svetimos:minis krizis eilėj šalių rodo' 

į žemės mes nenorim. Bet ir į nekuria tendenciją j silpnė- 
, Jei paimti pasauli-';

I nės pramonės' produkcijos ’ 
Tame visos mūsų tarptau-! 1928 metų dydį už 100, tai- 

, ję,Įes i 1932 m. liepos mėn. duoda
i 61 nuoš.—žemiausias tas— 

me už taiką. Bet žinokite, p<as’ 1933 m. , liepos mėn.
i ponai, kad mes kovojame už (luo4a 8C nuoš., tai yra pa
taiką ne verkšlenamomis pa- j lyginus su 1932 m. liepos- 
Yifistinėmis kalbomis, bet jmen- pakilimas. Tiesa, 1933 

•11 j aktyviu kėlimu aikštėn mili-;me7 rugsėjis vėl duoda 
taristų machinacijų ir stip- pualimą iki 79 nuoš. del Am-

“Gerbiama ‘L.’ adminis- • 
tracija! Prisiunčiu $6.50. Už; 
‘Laisvės’ prenumeratą $5.50,1 
o preso išmokėjimui $1. ; 

Drg. J. Munuokas, brook-[stiprinkime dienraštį ‘Lais-

; vadovauja Komuniscai. jer-!olcvx hcmuo po. . ,v_, ,v . (
įsey City, N. J., tapo suda-Rengti įplaukomis vien tik vaWzla lseJ0 1S Pamatinių.Ng vienos pėdos 
'rytas bendras frontas kovai'nuo piknikų. Labai svarbu leniniškų dėsnių. Mūsų iš-j žemės mes nenorini. jote UjneKur 

iskaitliavimas buvo sekantis:! savos žemės nė vieno verško i jamą.
industrial'Paščiui ir primetimas aukų mes turime visą galimą ir niekam neatiduosim.” į™* ■> 

faktą, kad" kuomet | Union, Upholsterers Inter-, Yra būtinas reikalas šiuom reikalingą pilnos socialisti- ____ ________
' ""P". nės visuomenės pastatymui | tines politikos centras 1 Mes 1933 m- liepos mėn. duoda

irąjj internacionalą liautis / nans rua. ivoimieLas nery-, vvoou warvers anų iviouiuers i Siuom kartu aukų gavo-jnūsų šalyje. Reikalinga ■ norjme taikos, mes kovoja-1 
trukdžius darbininkų vieny- has nutraukė, tai didmies-, Association, šios dvi pasku-;me $14- Iš anksčiau aukų.mobilizuot visas vidujines ( 
bę. čiuose Paryžiuje, Lyons ir [tines unijos priklauso prie: gauta $1105.03, viso

Bet Švedijos ir čechoslo-i Marseillėj Socialistų Parti-į Amerikos Darbo F'ederaci- tunme sulig šia 
vietinės organizacijos jos.

sudarė bendrą frontą. Na- taip pasekmingas, kad jisai/ 
cionaliai vadai tapo prispir- 'atmušė miesto valdžią ir lai-!

T-._ L..-- v... į Dar m_su spaudai įvyks tytis ir su faktu, kad mes
laike1 piknikai Shenandoah, Wil- apsupti imperialistinių vals- 

'kes Barre. Philadelnhia ir.tybiU ratu, kuriose socialis
tine revoliucija dar nelai
mėjo. Iš čia mūsų užduo
tis visokeriopai išnaudoti 
prieštaravimus tarp kapita-, 
listinių šalių ir neduot joms vimų išnaudojimą, sutinkant kuris artimiausiu laiku da- 
galimumo išrišt savus prieš- palaikyti visokį nuoširdų Įykų pagyvėjimas, su neku- 
taravimus SSRS sąskaitom j noi ą atiti aukti kai ą ii su-, pį^įg svyravimais augštyn 
Vesti taikos politiką, akty-, daryti nepuolimo paktą. |jr žemyn, netik kad nėra 
viai kovoti už taiką, ^stipri- ’ Antra, iškėlimas aikštėn ■ negalimas, bet gal net tikė? 
nant apsigynimo pajėgumą, • ppįggų intrigų ir žabangų. 1 tinas. Vienok bendras ka- 
5.7?.: L“'/? 7 vmŪSU'' Trečia, mobilizavimas vi-■ pitalizmo krizis aštrėja,
didžiosios Sovietų sahes. |gų taikos --gų _ proletarų prieštaravimai auga. Buvo 

Iš čia išeina ir toji prie-' inteligentijos ir kitų darbo; mėginimai susitarimų kon- 
volė, kurią davė XVI parti- i žmonių prieš karą, tai yra , ferencijų: ekonominės, nusi- 
jos suvažiavimas Centrali-jaktyvus dalyvavimas anti- ginklavimo ir k. lie .mėgh- 
niam Komitetui: “Ir ateityj;kariniame judėjime, dalyva- nimai nė prie ko neprivedė, 
vesti kietą ir griežtą taikos | vimas ir pagelba revoliuci- Kiekviena šalis , nori kuo 
politiką.” Iš čia ir tas gar-1 niam judėjimui, kuris yra (Tąsa 4-tam pusi.)

TreHas Puslapi! • *

vakijos socialistinės partijose jos 
griežtai atmetė Komunistų 
Partijų pasiūlymą sudaryti 
bendrą frontą. Švedijos so
cialistų vadai pareiškė, kad 
jie nenori rokuotis su “sau- 
jale bolševikų.” Čechoslo- 
vakijos vadai atmetė pasiū
lymą, būk todėl, kad komu
nistai tik norį “suardyti so
cialistų eiles.”

Amerikos Komunistų 
Partija pasiūlė Socialistų 
Partijai sudaryti bendrą 
frontą. Bet jau kelios sa-' Partijos eilėse, 
vaitės prabėgo, o atsakymo Judėjimas dar nėra pakan- 
nėra. Partijos organe “The j karnai tvirtas, kad jis pri- 
New Leaderyje” varoma .verstų Norman Thomasą ir 
bjauriausia agitacija priešjkompanijąpriimtiKomunis- 
bendrą f rontą. Norman! tų Partijos pasiūlymą suda- 
Thomas, galva partijos nau- Iryti bendrą frontą prieš ka- 
jo komiteto, neva sveikina irą ir fašizmą. Bet bruzdė- 
Francijoje sudarytą bendrą/jimas už bendrą frontą au- 
frontą, bet čia Amerikoje ga. Socialistų Partijos va- 
neremia tos idėjos. fTJirdi, dai turės mainyti savo gai- 
“komunistų tikslas yra... res — jeigu ne šiendien, tai 
panaudot bendrą frontą ma- rytoj.
žiau prieš bendrą priešą ne-' / Bet ne vien su socialistais 
gu prieš mus Socialistų Par- Jwmunistai nori sudaryti 
tijoje.” Todėl Thomas ir jo bendrą kovos frontą. Ypa- 
kolegos atmetą bendrą ko- fingos svarbos Komunistų 

'vą, tai yra, palaiko darbi-'Partija deda ant sudarymo 
ninku eilėse pasidalinimą, /bendro fronto kovoje dirb-

Šitaip dalykai stovi su/ tuvėse ir fabrikuose. Pas- 
bendru frontu “iš viršaus.”\tangos neina veltui./San 
Visi prityrimai mokina mus, ■■
kad socialdemokratų bei so- r\ D* 1 • • D n •! 1
cialistų vadai benori bendro UaF D1SK1S ZlHlF F6S0 Keikalll
fronto.. Jiems visai nerūpi Į Draugas! S. Pečiulis, iš randate “money orderį” 
darbininkų vienybė ir at-;^jarkne^ pa ^ užsimokėda-! moję $10, kurie dalinasi 
mušimas fašizmo. Tie pri-imas metams prenumeratą [karnai: $5.50 už “Laisvus

.. ....................I................... ...............................I I I I l' ........... ...........■■II!!*!........................................................ I I , I ........... .. ...............į , , ' —

Francisco mieste laivų ir|bai sunki bila vasaros lai- 
uosto darbininkai yra suda-;bu- Liepos, rugpjūčio ir 
rę bendrą frontą šiame! rugsėjo mėnesiai yra labai

Į streiko komite- sunkūs pergyventi mūsų 1 (Iš d. Kaganovičiaus prane- sus d. Stalino pareiškimas, 
..............  " i XVIII

Suvažiavime).
Visoje mūs politikoje!

Centralinis Komitetas ir

aukų [jėgas kovai su atgyvenau-’ 
diena ,čiu pasauliu. Tuo pat laikui 

skolos dar yra' statant socializmą, esant! 
įsitikinusiems, kad mes ! 

-------  pastatysim, reikalinga skai-!

Kaip Stovi Bendro Fronto Reikalai 
Europoje ir Amerikoje?

F lanci jo j Komunistų Parį ei jos Socialistų Partijos va-
tija ir Socialistų Partija suy dai sutraukė derybas ir kad rikos Darbo Federacijos kad. Brooklyno ir May- 

—j—---------------—j— v—4...^ unijų ir nuo Marine Work-inardo piknikai pavyko. Ta-i
mas. į ers Industrial Union, kuriai i čiaus sunkūs vasaros mene-j

Gyvenimas gražiai pasi-; vadovauja komunistai. Jer-;siai dar nebus galima pa- 
M :

Liepos 21 d. jau liūdnai pra-' 
neša, kad bendras frontas prieš reakciją tarpe Furni-! gauti naujų skaitytojų dien-1 

Pripažįsta taip Ture Workers . ...................

Jie spiria visą An- Francijos Socialistų Nacio- nacional Union Local 92 ir Tarpu.

Laisvės’ Piknikas
Rengia Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos Devintas Apskritys

Tie pri-1
tyrimai mokina mus, kad tik|ug dienraštį, $4.50 paaukojo prenumeratą, $1.50 narystės
ėjimas pas eilinius socialis
tus, pas socialistus darbinin
kus yra teisingas kelias, nes ^am judėjimui yra labai preso. Draugiškai, JoeCal-

Nedėlioję, 29 d. Liepos-July, 1934
LAUDAMAN PARK, SHENANDOAH, PA.

Piknikas prasidės 10-tą valandą ryte. Programa—5 valandą po pietų

“Brangūs Draugai:—Čia 
jčiam žinomas drg. J. Berno- rasite $6. Už ‘Laisvės’ pre

numeratą $5.50 ir 50c auko
ju preso fondui. Ačiū, kad 
palaukėte a t s i n a u jinimo 
prenumeratos. Su darbi
ninkiškais linkėjimais Jums, 
Peter Wassell, Hoboken,

tik “apačios” trokšta darbi- naucĮjngi 
ninku laimėjimo ir gali pri-; ’ _____
versti savo vadus eiti prie I 
bendro fronto su komunis-1... Plačiai Brooklyno griau
tais. ,

Austrijoj eiliniai socialde-! ^a’ Brookfield, N. Y., abu 
mokratai veikia ranka ran-1 žmona atvyko į “Laisvės” 
kon su komunistais. Vokie- PĮhoiką, Brooklyne, apžiū- 
tijoje, pasak draugo Muen-\)r^°_ automatišką presą ir 
zenberg, taip pat eiliniai so-/ davė $1 jo išmokėjir 
cialdemokratai veikia bendj/ Rro°hlyne gyvendami, di 
rai su komunistais prieš fa-) Ęernotai buvo veiklus 
šizmą. <—darbininkiškose organizaG-!

Bet geriausį pavyzd 7.ose’. Pa?ar Le farmeriau-
mums duoda ta pati Fran !^ šimto mailių nuo 
cija. Socialistų Partijos va/ 
dai baisiai priešinos benj 
dram frontui. Kovojo prieš! _ , .................
Komunistų Partijos pasiūly-Jynietis, užsimokėjo dienraš-į Vę’ ir tuomi visą darbinin- 
mą. Bet eiliniai socialistai' čio prenumeratą metams— kišką judėjimą. Draugiškai/ 
paklupdė juos ant kelių. /----- 1--‘- - - - - — —

Kelios savaitės atgal bu
vo užvestos derybos del ben
dro fronto. Bet apie vidu
rį birželio Socialistų Parti
jos Nacionalis Pild. Komi
tetas 22 balsais prieš 8 de
rybas nutraukė ir pareiškė, 
kad bendras frontas negali
mas, nes, girdi, komunistų 
spauda nesiliaują socialistus 
kritikavę. AmenRo^-Snma- 
listų Partijos organas “The 
New Leader” (liepos 7 d.) 
labai apsidžiaugė, kad Fran-

• Drg. S. Reikauskas, iš | “Gerb. ‘L.’ administraci- 
Shenandoah, Pa., prisiuntė Ja:—Prašau priimti nuo ma-- 
$1 auką presui nuo drg. A. nęs $5.50 už atnaujinimą' 
Kazoko. Mainieriai sun- ‘Laisvės’;
kiau gyvena, negu kitų pra- skiriu į preso fondą, 
lįionių darbininkai, tačiaus 
savo įstaigomis jie moka rū-
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Blasco Ibanez VALDININKAS Verte Petras

dėjo tylėdamas ir žiurėjo j grindis

r BXisvi
apdraudę bedarbiams; apmo
kamą iš bosų pelnų ir už pa
naikinimą vergijos kempių.

Visų minėtų organizacijų 
organizatoriais visur turi būti 
ALDLD nariai ir turi būti at- 
sakomingais už jų gyvavimą.

sileidimo. Drg. Millėrio marš
rutas buvo sėkmingas, finan
siniai pilnai pasidengė ir dar 
liko $8.85.

Apskr. sekr. raportavo, kad 
dabar ižde yra $15.79. Po to 
sekė kuopų atstovų raportai.

site' atsilankę 
ras duos

Sietyno' ’ CKd- 
eilę ifaujų dairių. 

Puiki muzika grieš įvairius šo
kius. Valgių ir gėrimų bus vi
sokių’ ant vietos.

Bušai išvažiuos nuo Lietuvių 
salės, 180 New York Avė.,

tapo stambiausia jėga pa
sauly, išnaudoti prieštara
vimus tarp tos ar kitos ka
pitalistinės šalies. Mes savo 
politika duodame persvarą

“Nikodemai... ” Aš esu vadinamas 
-Nikodemu Tarruno. Ar jūs hegirdėjot 

apie mane?... Keista, laikraš- 
rašo tankiai apie mane minėdami 

vardą. “Nikodemai, pagal įsaky- 
pono prezidento, pagauk traukinį šią 

naktį.” Ir štai aš atvažiavau su minčia 
apsinakvoti viešbutyje iki darbo dienai, 
bet nuo stoties jie mane atvedė tiesiog 
čionais ir geresniam išjuokimui jie mane 
patalpino į šią pastogę su žiurkėmis. Ar 
jūs supratote? Ar toks yra pasielgimas 
su valdininku Teisingumo Ministerijos?

—Ar daug jau metų, kaip tarnaujate?
—Trisdešimts metų, aš pradėjau lai

kuose Elzbietos Il-ros; į mano sąrašą 
yra įtraukti net politiniai kaliniai. Aš 
galiu pasididžiuoti tuo, kad visuomet iš
pildau gerai savo darbą. Dabartinis są
rašo skaičius siekia virš dviejų šimtų. 

. Yra daug, ar ne? Aš su visais elgiausi 
pagal galimybę, kaip galint geriau. Nie
kas nesiskundė man. Net būdavo kartais 
kalėjimo veteranai, kurie pamatydavo 
mane savo paskutinėje valandoje, apsira
mindavo ir pareikšdavo: “Nikodemai, pa
tinka man tas, kad tu esi!”

“Valdininkas” padrąsėjo del įdomavi- 
mos, kurį rodė Janez, jo balsas pastiprė- 
jo, jis kalbėjo daugiau ir daugiau nesi
varžydamas.

—Aš taipgi esu išradėjas,—tęsė jis— 
įrankius aš pats pasidariau, o apie jų 
švarumą jie iš manęs nereikalauja...

—Ar jūs norit juos pamatyti?
Žurnalistas šoko nuo lovos tarsi norė

damas pabėgti.
—Ne, ačiū! Aš tikiu tam.
Ir jis žiūrėjo su pasibjaurėjimu į ran

kas, kurių delnai buvo rausvi ir glitėti. 
Gal tas buvo pėdsakai tik ką nuvalymo, 
apie kurį jis kalbėjo; bet žurnalistui jos 
atrodė išteptos žmogaus taukais arba sy
vais tų šimtų, kurie sudarė “jo sąrašą.” 

—Ar jūs esat patenkintas profesija?
^^Žurnalistas klausė jį, kad tik nukreipus 

jo domę nuo parodymo savo išradimų.
—Ką daryti? Aš jiems jau daviau pa

stabą, kad rezignuosiu, nes darbas toje 
srityje gana sumažėjo, nes daugu noje 
atsitikimų jie pavartoja kareivius, ypa
tingai nusmerktiesiems už politiką. Bet, 
o, o! Kaip kieta yra ta duona! Kad aš 
būčiau žinojęs pirmiau tą!... Ir jis sė-

ęiai

aš mačiau vaidinant daug komedijų, ar 
. jūs žinot? Ir aš pastebėjau, kad seno

vės karaliai vaikščiodavo vesdamiesi savo 
teisingumo budelį, apvilktą raudonu ploš- 
čium, su kirviu ant pečių ir jis buvo jų 
draugu ir patarėju. Tas, žinoma, buvo 
logiškai. Bet dabar viskas yra veidmai
nystė. Prokuroras rėkia, reikalauda
mas prasikaltėlio galvos, teisėjas iškil
mingais žodžiais praneša, kad teisiama
sis yra nusmerktas mirti. Toks sprendi
mas yra visų užginamas ir tie žmonės, 
kurie nusmerkė prasikaltėlį mirti, yra 
laikomi augštais ir gerbiamais asmeni
mis, bet štai po to pasirodau aš, pildyda
mas tų garbingų asmenų įsakymą, kai
po jų įrankis, o tuomet žmonės manęs 
neapkenčia, spjaudo, įžeidinėja ir keikia. 
Pasakykit, ar tas yra teisingai? Jei aš 
įeinu į svetainę ar valgyklą, jie mane 
taip greit išveja, kaip greit pažįsta; gat
vėje visi vengia susitikti su manim ir net 
teismabutyje jie meta man po kojų ma- 

1 no algą, vengdami paduoti į rankas, tar
si aš nebūčiau valdininkas, taip kaip ir 
jie visi; tarsi mano pinigai nebūtų įtrauk
ti į biudžetą... Visi prieš mane! Ir to
liau,—jis dadūrė vos girdimu balsu,—ki
ti, kurie neapkenčia... kiti! Ar jūs ži
not tuos, kurie išėjo nesugrįžti, bet ku
rie tačiau sugrįžta; tie šimtai nelaimin
gųjų, kuriuos aš paliečiau glamonėjan
čiomis rankomis, padarydamas jiems vi
sai mažą skausmą, bet kurie... nedėkin- 
gieji!... ateina pas mane, kaip tik aš esu 
vienas.

—Kas! Ar jie sugrįžta?
—Kiekvieną naktį. Nekurie iš jų truk

do mane labai mažai, ypatingai paskuti
niai; jie atrodo draugai, su kuriais atsi
sveikinau vakar, bet senieji, tie pirmųjų 
dienų, kada aš susigraudindavau ir dirb
davau be patyrimo, tie yra tikri velniai, 
jie lipinėja ant mano krūtinės, smaugįa 
ir drasko. Visur jie mane seka ir kuo aš 
einu senyn, tuo tankiau jie mane lanko. 
Kada įėjau į šią pastogę, aš tuojaus pra
dėjau juos matyti visuose tamsiuose už
kampiuose. Todėl aš prašiau daktaro: 
aš sergu nervų suirimu, aš turiu bailę 
naktyje, aš; noriu visuomet šviesos paly
dėjimo... ' .<

; (Bus daugiau) V.

; Nutarta atmokėti sekreto
riaus išlaidas ir drg. V? An-

ant 30 minučių pertrauka.
Antroje sesijoje prezidiu-

Alkanųjų Maršavimo 
Klausimu

Kadangi šiuo laiku yra ren-■ driuliui skolą. Po to padaryta 
giamasi prie • Ontarios provin-1 
cijos alkanųjų maršavimo, ku
ris įvyks liepos 30 ir rugpjūčio! maš paliktas tas patsai. Rezo- 
1-mą ir 2-rą, tai Antro Rajono j liucijų komisija 
konferencija tą maršavimą už
giriu ir šaukia visas ALDLD, kietijos konsului prieš fašisti- 
kuopas ir pavienius narius ir'nį terorą; 2) Rezoliucija Wa- 
kitas orgahizacijas su visomis ■ shingtono ponams, reikalau- 
išgalėmis prisidėti ir kuoskait-i jant paliuosuoti Tom Mooney 
lingiausiai dalyvaut. Tą al-(ir kitus politinius kalinius ir 
kanųjų maršavimą reikia vi-į 3) Rezoliucija, pasmerkianti 
sais galimais būdais remti, nes į Lietuvos fašistinę Smetonos 
tai vienintelis kelias, kuriuomi j valdžią, ( Visos rezoliuci jos 
bedarbiai gali pareikalauti iš priimtos vienbalsiai.
valdžios patenkinti jų reikala
vimus.
Draugo A. Vaškelio Klausimu

I Kaipo aktyviai klasių kovoj 
| dalyvavusiam ir per tai į reak- 
Į cijos nagus papuolusiam, kon- 
Į ferencija reiškia gilios už
uojautos žodį ir pasižada ko- 

,! voti su išnaudotojais, prieš ku
priuos draugas A. Vaškelis ko- 
!! vojo, o jo vieton gauti šimtą 
!' draugų. Siunčiame revoliu- 

į cinius linkėjimus į kalėjimą 
'linkėdami daug ištvermės.

Montreal© Parapijonų 
! Klausimu

! Išklausius montrealiečio bro- 
i liško delegato pranešimą, kon- 
Į ferencija rado reikalą tarti 
■ viešą žodį pasmerkiant kuni- 
i gą Bubiną už nekaltų parapi- 
jonų terorizavimą. Konferen
cijos dalyviai ragina parapijo- 
nus arčiau glaustis prie Mont- 

! realo darbininkiškų organiza- 
I cijų ir bendru frontu kovoti ne 
tik prieš tokius sukčius kuni
gus, bet ir už pašalpą bedar
biams ir už kitus darbininkų 
reikalus.

( Rezoliucijų Komisija: 
P. Matulaityte,.

M. Guoba,
S. Surdokas.

pridavė tris 
reoliuzcijas. 1) Protestas Vo-

parveš už 35c.
Visus ir visas prašome at

silankyti. Tuomi turėsite sau i 
gero laiko ir paremsite darbi
ninkišką judėjimą.

Rengimo Komitetas.
Pastaba. Visi

tai saliai, Kuri nesistengia 
jau šiandieną išrišt kon
fliktus ir prieštaravimus 
karo keliu.

Stiprindami savo nepri
klausomą politiką, kaip tai 
nurodė d. Stalinas pasikal-

sietyniečiai bėjime su Duranty, nėra ne
būtinai dalyvaukite minėtam Į galimu, kad mes palaikysi- 
piknike, kadangi Sietyno Cho- me Tautų Lygą po Vokieti- 
ras yra nusitręs ten dainuoti. jos ir Japonijos išstojimo iš
SSSR ir Tarptautine Padais T“‘" Lys“ ”‘ta «*' b“'

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

kaip tik todėl “Lyga gali 
tapt nekuriu stabdžiu, kad 
sulaikyt karinių veiksmų

i greičiau iš krizio išlipti ki- atsiradimą arba sukliudyti 
Nutarta, kad ALDLD 188 40S sąskaiton. Konferenci

• v • • i i .w. ma Yki’Qirivfn
____ . . I jiems. Jei tas taip, jei Ly- 

kuopa išrinktų apskričio vai-1 3OS pravirto. 4 ! ga sugebės pasirodyti neku-
Iš čia kita medalio-pusė rįuo kalniuku kelyj į tai,Į dybą del 1934 metų ir sutvar- 

į kytų reikalus. (Kodėl drau
gai nerenka apskričio komite
to apskričio 
Juk 
yra 
pos, 
gai 
rinkti apskričio valdybą. 
ALDLD konstitucija reikalau
ja, kad apskr. valdyba būtų 
išrinkta iš 7 narių apskr. kon-1 
ferencijoj.—RED.)

Nutarta 1935 metais apskri-Į 
čio konferenciją laikyti Mus-1 armotos. Pradžia tam pa- 
kegane. , daryta Mandžurijoj.

188 kuopa įnešė, kad..“švie-| prieštaravimų analize, 
soje” nebūtų talpinama senos |<urį ag jums išdėsčiau, ma- 
kntikos. Nutarta ta pranešti , ,. . t , , , . '
redakcijai ^aro klausimu yra

Nutarta, kad 218 kuopa pa-1 kapitalistinių šalių gi u- 
siųstų jaunuolių delegaciją j ■ piruotės. Abi ruošiasi ka- 
Detroitą, kur įvyks nacionalė; rui, bet ne visos šiandiena 
Liet. Jaunuolių Konvencija. | karo nori.
Ant vietos delegatai ir svečiai j yįena šalių grupiruotė, 
tam tikslui suaukavo $7.61. h . i i • j *iXT , . ... . r kurios labai daug uzkaria-Nutarta pasiųsti jaunuolių . .
suvažiavimui pasveikinimą suj'v0 pasaulinio kai O peiiode, 
$1.00 auka iš apskričio iždo. į šiandiena nesiekia karo. Jos 

knygas,: turi aprėbti užgrobtą, turi 
priduoti suvirškinti tai, ką prisigro-

konferencijoje ? 
apskričio konferencijoje 
atstovaujamos visos kuo- 
suvažiuoja veiklesni drau- 
ir galima sėkmingiau iš- 

apskričio

Nutarta apskričio 
i archyvą ir $10.91 
j ALDLD 188 kuopai.

Nutarimų Rast.
i . . A. Mališausky.

 aukų ir gauti 75 naujas
ALDLD 2 RAJONO KONFE- i ALDLD Kuopu Sutvirtinimo . numeratas.

RENCIJOS REZOLIUCIJOS i Klausimu

— kapitalistai n e sugebėjo 
susitarti nei ekonominiais dyti karo dalykus ir neku- 
klausimais, nei nusiginkla- Hame laipsny palengvinti

kad nors bent kiek sutruk-

vimo konferencijoj, reiškia, taikos dalykus — tai tuo-
reikia stiprint ekonominį meį mes ne prieš Lygą, 
rungtyniavimą, muitų ka- Taip, jei tokia bus istorinių 
rus, daugiau ginkluotis. įvykių eiga, tai nėra negali- 
Pacifistinių kalbų periodas; ma> kad mes Tautų Lygą 
pasikeičia karinio svaigulio; palaikysime, nežiūrint į jos 
periodu. Vietoj diplomatų | didžiausius trūkūhius.”

! ir kunigų pradeda kalbėti

| - _ , i a * i i’ikos ouv.
ALDLD Dešimto Apskričio Atydai ALDLD 10 Apskričio kitų šalių.

bo.z Prie tokių šalių prik
lauso Francūzija, Mažosios 
Antantes šalys, Šiaur. Ame
rikos Su v. Vai. ir visa eilė

Protokolas Kuopt!

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia didelį pikni

kų, kuris įvyks 29 dieną liepos, Bur- 
holme Parke. Bus programa ir įvai
rių žaislų. Bus gardžių valgių, ir 
gėrimų. Bus šokiai prie geros or- 
kestros. Kviečia visus Lyros Cho
ras. šis piknikas yra rengiamas, 
kad sukelt finansų del pasiuntimo 
delegato į Sovietų Sąjungą. Tad visi 
dalyvaukite, praleiskite netik links
mai laiką, bet ir paremsite darbinin
kišką tikslą.

(174-175)

WILKES BARRE, PA.
A.L.D.L.D. 43 kp. šaukia speciali 

mitingą, kuris jvyks ketvirtadieni, 26 
liepos, 7:30 vai. vakare, Darbininkų 
Centralinej svetainėj, 325 E. Mar
ket St.

Visi nariai dalyvaukite, nes bus 
renkama delegatai į A.L.D.L.D. 12-to 

» pusmetinę konferenciją, 
j kuri įvyks 29 dieną liepos, Wyoming,

Kita grupiruotė — nuga-1 Apskričio 
lotosios Salys arba skaitau- ' pa- Taipgi turim daug kitų dalykų 
Čios save po pasaulinio ka- užbaigt, nesivėluokite^ T c 

'buvusi 3 d. birželio konfenci-- ro nuskriaustomis. Pirmoj 
Įvynv ja Paliko ALDLD 188 kuopai Į ep- - |<ap3a eįna apįe Vokie- 
Mich.| sutvarkyt! , apskrido valdybą. šaJys nugink]u0.

suvažiavimų tos, bet dabar jos bent kiek Į 
j pasitaisiusios nuo sutriuški- 
į nimo, nori apsiginkluoti, 
kad išvystyt savo ekspanci-! 
ją.

Amerikos Lietuvių Darbiniu-J ALDLD 10 Apskričio atsi- 
kų Lieteratūros Draugijos 10, 
apskr. 15 konferencija įvyko/1
3 d. birželio. Custer, 1.^..---- , .. , , . L ..
Konferencija atidarė apskri. j Del daugelio darbų ir atsibu- 
čio organizatorius drg. C Var-/Usl« na1cl0'!ah,J ,4 .

Tz o_ „ „„ja:., darbas biski užsitęsė,nas. Konferencijos vede ų is- * vi Dabar, ALDLD 188 kuopos
*’ M ’; mėnesiniame susirinkime 6 d. OVXXX VVV/A JLU111 1 XX. JLVJL d 11 o d U b- . , , . . .T j 4. i . .. .v . , (liepos, 1934 metais, likosi sulky. I mandatų komisiją išrink- 1 ’ -,r,O4 , •

| Tarptautinio Darbininkų Ju- h dd; J* Jacobson, S. vanjo-; sekami draugai ir draugės eis Japonijos milltaiTStai, 1S- 
| nas ir Stankūnas. Rezoliucijų , ALDLD 10 apskričio valdybos! naudodami tarptautinę situ- Į 
komisijon įėjo Dapsis, au <- į pa j a laciją, užgrobė Mandžuriją,

.iv Tvnriinnfis 1 ° i * t .

: pirma lapkričio ir priėmė An-
, tram Rajonui nuskirtą kvotą 
sukelti Antrame Rajone $350 rinktas P. B. Kaupas, užrašų;

Pre- sekretorium
jtvarkyta valdyba. 1934 metais

Sekr. J. V. S. 
(173—174)

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

dėjimo Klausimu

Antro Rajono konferencija gaur Tvarijonas. -
i Kol mandatus komisija tvar-1, . _ . tv. . Ikiene, 7148 Arcola.

dalv 'u j _ aPsls . eJ0; Fin. Sekretorė—Elnora Dul- • daly-ibendrais bėgamais darbininkų J3187
, maoLo ir musų orgamzaciios „ , . , ... . 7

surašyti me Kanados darbininku judė- y.pibaink 1 rotokolų rastminkas
‘ \ .... , 1 Jacobson, 10267 Russell St.

Mandatų komisija raportą- Iždininkas-J. .
vo kad yra atvykę sekami, L kin ;-j „
delegatai nuo sekamų kuopų;, Sargybos narys_A. DapšisjįomI 
66 kpA1ST?r^nvd RaP1(*s daly"| 10254 Russell St. Visi Detroit,' 
vauja O. Daukšienė ir M. Var-; Mich 
nienė. 83 kp. iš Muskegan 
P. B. Kaupas ir A. Mališaus
ky 188 kp. Hamtramck,—A. 
Dargienė, M. Mačenas, A.! 
Dapšis, S. Tvarijonas ir J. Ja
cobson.

207 k p. Hart,—Joe C Ires
nius ir 218 kp. iš Custer, Mieli, j 
dalyvavo J. Juodaitis, R. Sta-| 
kėnas, J. Stankaitis ir B. Ma-j 
šakotas. Prie to, dalyvavo du'nį, Livingston, N. J., Newarko 
apskričio komiteto nariai. Vi-.o į darbininkiškos draugijos ben- 
bnvo 14 delegatų. 52 kp. iš' drai ruošia didelį pikniką, ku- 
Detroit ir 131 kuopa iš Sągi-'ris įvyks Fenske Grove, Li- 
naw neprisiuntė 
Mandatų komisijos 
priimtas.

Priimtas , pęreitos 
cijos ; protokolas ir 
valdybos raportų, 
organizatorius atžymėjo, 
buvo surengta prakalbų marš-'žioj vietoj, Livingstono- apie-' 
rūtas drg. Milleriui.
Įima daugiau nuveikti, beLsim daug ką nepaprasto 
matosi pas kuopų valdybas ap-j naujo. . . O tą viską jūs maty-1

ALDLD kuopų stiprinimo i 
! klausimu Antro Rajono kon- 
i ferencija nutarė kreiptis į AL kreipiasi į visus organizuotus į Kuime 
i DLD Kanados Veikiantį Komi- ir neorganizuotus darbininkus' kg drg. 
tetą, kad išleistų tam tikrus Antrame Rajone, kad r1-1- 1 

Apolitinio lavinimosi aplinkraš- vautų kiek galint tarptautinia-' k]asės j- 
j čius, kuriuose būtų : 
i įvairūs politiniai klausimai suėjime, nes mes esam dalis Ka- 
l atsakymais, nes kol kas nėra nados darbininkų klasės ir to- 
< galimybės palaikyti organiza-1 del turime dalyvauti tarptau- 
tofciųs, kurie galėtų aplankyti, tiniame judėjime. Kiekvienas 

; visas kolonijas. O tie aplink- turi stengtis priklausyti prie 
■ raščiai daug pagelbės lavini- Kanados Darbininkų Apsigy- 
: mosi klausime. Per politinį' nimo Lygos, nes tai vienintelė 
• išsilavinimą bus galima sustip-' Kanadoje organizacija, kuri 
Įrinti senas kuopas ir suorgani-i gina darbininkus nuo dabarti

nio siaučiančio teroro.
Dirbantieji darbininkai turi 

organizuotis į revoliucines uni- 
r . i jas po Workers Unity League 

1<3 ' vadovybe ir kitus organizuoti
bei prisidėti prie kovos, kuri 
yra vedama už ekonominius 
darbininkų reikalus. Kurie 
priklausote prie reformistinių 
unijų, turite organizuoti ten 
kovos branduolius, kurie vestų 
tinkamą kovą unijos viduje, 
kaip prieš bosų atakas, taip ir 
prieš tų unijų pardavikiškus 
vadus, aiškinant darbininkams 
tų vadų išdavystes ir būtinu
mą prigulėti prie WUL.

Bedarbiai draugai turi pri
gulėti prie bedarbių tarybų ir 
vesti kovą už tuojautinius'be
darbių reikalus ir už socialę

Klasinio Lavinimosi Klausimu 
i 

ALDLD Antro Rajono kon
ferencija plačiai apdiskusa- 
vus esančią Antro Rajono te
ritorijoje lietuvių darbininkų 
padėtį, priėjo prie išvados, 
kad būtinai tarp organizuotų 
ir neorganizuotų darbininkų 
reikia stengtis kelti klasinį su
sipratimą.

Prie to einant, pirmas žings-; 
nis kiekvienam būtinai studi-Į 
juoti ALDLD išleistas knygas; 
ir kur tiktai galima organizuo- j 
ti tarpusavinio lavinimosi mo
kyklėles, paskaitas, prelekci-; 
jas ir šaukti masinius mitin- į 
gus ištikus -svarbiems dienos 
įvykiams.

Broliškų Organizacijų 
. Klausimu

Antrame Rajone randasi 
keletas pašaipinių mums bro
liškų organizacijų. Toms bro
liškoms organizacijoms ALDL 
D nariai turi visa išgale pa
gelbėti vesti organizavimosi vos 
darbą ir kiekviena kuopa turi Antro Rajono konferencija pa
rengtis kuo tampriausiai su- tvirtina daugelio draugų iš- 
sirišti su tomis broliškomis or
ganizacijomis, ypatingai kovo
je prieš algų kapojimus, prieš bininkų žodis” pradėtų eiti su
kąrą ir fašizmą. Kur tiktai vaitraščiu. Konferencija užgi- 
galima, visur steigti tų brolis-j ria “Darbininkų žodžio” ad- 
kų organizacijų kuopas ir stip-1 ministracijo^ nutarimą pas

alinti senas. j kelbti vajų’.už savaitraštį su

Organizatorius—PxVidrins-: mėgina užkariavimą Sovie- 
j tų Tolimųjų Rytų, Sibiro! 
i ir bendrai viso pasaulio,' 
■Araki vysto panazijatines 
’ idėjas apie tai, kad japoniš-' 

Jakubonis, kas durtuvas neša “išgelbė-* 
ijimą” visoms Azijos tau-1

ALDLD 10 Apskr. Sekr.,
J. Jacobson.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

zuoti naujas.
“Darbininkų Žodžio” 

Klausimu
Augant Kanadoje f 

darbininkų judėjimui, turi 
kartu augti ir lietuvių darbi
ninkų spauda.

“Darbininkų įžodis,” išeida
mas dvisavaitraščiu, jokiu bū
du neatsako visiems klasių ko- 

reikalavimams. Todėl

keltą obalsį, kad su 1935 me
tų sausio pirma diena “Dar-

NEWARK, N. J

Dabar padėtis tokia, kad 
nors‘kvepia karu, bet dar. 

! yra eilė stabdžių, kurie duo-! 
da galimumą silpnint kari- ' 

• nių klikų pozicijas. Tas lei-i 
■ džia Soviętų.Sąjungai, kuri!

Ketvirtas Didelis Piknikas 
vingstone, N. J.

Liepos 29 dieną, sekmadie- ..

Li‘ SKAITYKIT IR PLATIN- i
KIT “LAISVĘ” ■'

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

dykai
MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena didelė dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Inc., Dep. L.
62 Beacon St., Newark, N. J.

delegatų, j vingston, N. J.
raportas | Pradžia 12 vai. dieną. Į- 

' žanga 15 centų y patai. •
konferen-l Gerbiamieji svečiai.*ir drau- 

eita prie'gai: Praeityje šios organiza- 
Apskričio ' cijos visuomet surengdavo la-, 

i, kadtbai puikius išvažiavimus gra-
----- _ • XX.L * T* * M 4- xx <*>x xx xx -VX i XX '

Būtų ga-| linkėję. šiais gi metais turė- 
bet'sim daug ką nepaprasto ir.

Painters and Carpenters
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 9-6901



varorhi arkliais, ar jau visur 
įvesti, elektros jėga? Dar man 
būnant Petrograde jau kaip 
kur buvo varomi elektros jėga.

Draugiškai,
D. K. Praleika, 

Scranton, Pa.
NUO RED.: Abiejuose tuo

se miestuose gatvekarius trau-j 
į kia elektros jėga.

Šimtai Bombų Paleista į 
Ispanijos Darbininkus

Madrid. — 300 darbinin
kų apgulė Ispanijos Banką. 
Demonstruodami reikalavo 

į daugiau algos ir apmokeji- 
imo už viršvalandžių darbą, 
i Keturias dienas jie laikė ap- 

__ _Jsupę banką. Jų draugai 
rrirTT ATw nr a______ 'pristatė jiems maisto. Pa-CHEHALIS, WASH. . r į u i____ ’ i gabaus, darbininkus urmu 

Liepos 14 d. čionai šeri-' užpuolė policija ir kareiviai,
I fas mėgino parduoti farnią, į kurie paleido į juos šimtus!., 

sėdi atidarė Centro pirm J ! suspenduota ir tada spręsti ar ninkai. Bandykime visas spė-! kurl PUklauso 1'. Austienei, uz bombų. Darbininkai, ta-jg_
sėdi atidaie Centio pirm, j.,, P;_; ------- kas de]ei vajaus mobilizuoti. I nepabaigimą mokėti laiku su- čiaus> dal. keturias valandas ~

40 kp. nares Muckus ape- ■Turime ma^iausia du’
Prašo išmo- "lmtu nau« naElų'. Talp«‘ 

- -- 'ketų rengtis ir prie prakalbų 
mas Centre buvo sulaikyta. I maršrutų, kad kiekvienoj vie- 
Nutarta išmokėti. toJ> kur ku°pos’ butų

44 k p. narių L. Sakevičiaus P>'akalbos surengta.
POa®-.'ir Teddy Barnes pašalpos nu-! P!rmas Prakalb>i m^srutas 

.... .. į skelbiama sekamose dienose iri
'kadangi prieš juos yra paduoti>ietose; Ra,gsSjo 1~Chi^g°b| 

■ • - L1.... __________________ i„n„'rugs. 2—Chicago Heights ir j
Clinton, Ind., rugs. 3 ir 4— 
Grand Rapids, Mich., rugsėjo 
5—Saginaw, Mich., rugs. 6— 
Pontiac, Mich., rugs. 7—De
troite, rugs. 8—Clevelande, 

| rugsėjo 9—Akrone ir Youngs- 
Nutarta ■ towne. šiose vietose ir dieno

se APLA kuopos turėtų reng
tis prie gerų prakalbų. Su pra
kalbų maršrutu važiuoja d. J. 
Gasiunas, APLA. Centro sek
retorius. Rengiant prakalbas1; 
galima ir kitos lietuviii darbi-1 
ninku organizacijos pakviesti | 
prie prakalbų rengimo prisi- j 
dėti.

Kietosios anglies teritorijoj 
turime nemažai kuopų. Tenai!

Malagoj, Ispanijoj, darbi-j 
ninkai užpuolė kalėjimą ir' 

i paliuosavo visus draugus, 
kurie ten buvo įmesti už da- į 
lyvavimą visuotiname strei- į 
ke.

" .............. . .................................. .. " 1 -

AUGIAUSIA PRIEGLAUDA HETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America į

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512 į

TIKRAS BIČIŲ MEDUS!

Jums į Namus

CLEMENT V0KETA1T1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

Draugai darbi-

nami pasidarbuoti savo par-
kJ VI X Cl 1 1 U CzG 1 1 1 vi j 1 • • *

pasidžiaugti 1 HM1,

išduodant naujas imti po 15

512

Keturios Knygos už $ 100Dalyvavo ir | L? „J • •.. ... j gavimą 10 naujų narių. Reng-' rai skaitęs laikraščiuose ir gir-
Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

Nutarta rugpjūčio 19 laiky-

uz pa-

išstatyti savo kandidatus at
einantiems rinkimams Ohio 
valstijoje, reikia iki rugpjū-

žinoti, 
Lenin-

Bcigijoj išleista naujas 
įstatymas deportuot kovin
gus ateivius darbininkus.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK i

De- 
reko- 
reko-

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Plattsburgh, N. Y.—Ame
rikos armija padare karišką 
demonstraciją liepos 23 d.

Noriai stoja Į organiza- 
ir lavinasi, žodžiu sa- 
vakarai jau atbunda.

J. Banevich.

bagotai, kulokas 
laikydavo ir po 
ikonų§__Kožnam 

tik nepažvelgsi,

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Skaitytojų. Balsai
š “Laisvę” beskaitydamas 

Nutarta skelbti APLA vajų • 169-tam numeryj i

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkej pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N« Y.

kuris pasirūpins čio 1 d. surinkti 50,000 pilie-. 
New York o čių parašų.

apielinkė irgi neturėtų atsilik- nįnkai toj valstijoj yra ragi-,

, nuo
nuo

J Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

9 kp. narės Artmonienėskare. 
! apeliacija prašant atmokėti [ 
trūkumą pašalpos apsvarstyta j

i ti maršrutus per visą* APLA dėjęs daug kalbėtojų, kurie 
atsi- važinėjo po visą plačią Sovie- 

apskričius tų Sąjungą, bet nė vienas taip 
susirinkimus' dailiai nenupiešė dalykų sto- 

prisirengimui

i> nutarta atmokėti. Rengkimės Tinkamai
11 kp. narės Dvilienės klau- t: V ‘

sjmas svarstyta. Kp. sekreto- tiJiVGStl VftJŲ
jrius praneša, kad jinai serga,! ---------

A. P. L. A. Centro Komite- bet kuopoj suspenduota delei! Visos kuopos ir apskričiai i 
to trimėnesinis posėdis įvyko tūlų prasižengimų ir dabar ne- tuojaus turėtų švaistyti, kaip i 
liepos 15, 1934, A. P. L. A. žinoma, ar jinai gali gauti pa-1 geriau prie vajaus prisirengti, i 

• Centro raštinėj/ Visi Centro šalpą. Nutarta reikalauti iš Rugpjūčio mėnesio susirinki-' 
Komiteto nariai dalyvavo. Po-. kuopos visų faktų, delko jinai muose jau reikia paskirti vajL

Trimenesinio Posėdžio 
Protokolas ir Tarimai

Gataveckas kaip 10 vai. ryte. į lojaliai jinai suspenduota.
Centro iždo globėjai peržiu-į

rėjo visą trijų mėnesių a py-’ liacija svarstyta.
skaitą ir bendrai visą turtą ir j keti pašalpą, kurios mok ė j i-1 
surado viską tvarkoj. Tuo pa-' 
čiu laiku atlikta išmokėjimai. į

V ... if Pereito trimėnesmio j-----
džio protokolas perskaityta ir,tarta palikti toliaus svarstyti,; 

priimta kaip skaityta.
' Centro Komiteto nariai iš- skundai del neužsilaikymo laike 
davė raportus iš savo veikimo. | ligos.
Pasirodo atlikę jiems pavestas! 45 kp. narės Petro niutės 
pareigas. Pirmininkas rapor-; apeliacija, prašant išmokėti 
tavo du sykiu buvęs pas advo-1 pašalpą. Pasirodo, kad jinai i 
katus 2 kp. reikalais; buvęs susispendavo ir taipgi blankas 
McKees Kokse 2 kp. reikalais; suvėlavo delei to, kad kp. sek- 
dalyvavęs 7 kp. susirinkime letorė toli gyvena.
A. P. L. A. reikalais; visus pa-|Pa^aJPa išmokėti.

46 kp. nario Sungailos pa
šalpos klausimas svarstyta. 
Pasirodo, kad jis prisirašė į 
APLA 13 metų pasijauninda- 
mas, todėl nutarta pašalpos 
nemokėti. Tas pats Sungaila 
taipgi skundžia porą kitų kuo
pos narių, būk ir jie perseni 

Nutarta iš tų narių

vestus darbus atlikęs. Centro 
sekretorius raportavo jau su
tvarkęs įstojimo ir pomirtinių 
paliudijimų blankas ir sura
dęs, kad 25 nariai neturi įsto
jimo blankų, 56 nariai neturi 
pomirtinių paliūdijimų ir 25 
pasidavę jaunesni, negu po- prisirašė, 
mirtinių paliudijimai rodo; reikalauti metrikų, 
aplankė 8 kp. buvusį sekr. | ;
Stačinską ir jis žadėjęs skolą | Stačinskio klausimas. Nutarta 
atmokėt; turėjęs su advokatu i jei jis greitai neatsilygins 
pasitarima Vileniškio mortge-j gauti kuopos skolingų narių pa-

mobilizuoti I hepabaigimą mokėti laiku su-
• tiktos sumos. Farmeriai ir energingai gynėsi. 

darbininkai susirinko is visos 
apielinkės, po vadovyste Ko-' 
munistų Partijos ir sulaikė še
rifą nuo pardavimo farmos. 
Minia sukėlė didelį protestą, 
visi šaukė, kad farma turi pa-

I silikti del moteriškės ir
i vaikų, šerifas bandė pradėt 
stumdyti lermo kėlėjus, lįet 
gavo apkumščiuoti ir pasitrau
kė.

Kiek laiko atgal panašiu 
būdu kitose vietose neleista J 
šerifams farmas paduoti. Bied- 
ni farmeriai ir darbininkai 
pradeda organizuotis po šitą 
apielinkę ir pasekmės yra ge
ros, 
ci j as 
k ant,

Trys Jaunuoliai Užsimušė 
Vogtame Automobilyje

Ties Thistletownu, Ont., 
Kanadoj, užsimušė trys jau
nuoliai, kurie vogtame auto
mobilyje pleškėjo po 80 my
lių per valandą. Ketvirtas 
sėbras išliko gyvas.

Aš suradau sau
, odos /gražumą 

Bonkoj Pieno! 
GERIAUSIAS grožis, jūs pripa- 
žinsite/ yra gamtinis grožis. Ir 
aš suradau vieną dalyką, kuris 
suteikia man gamtinį pamatą bi- 
be kokiuose gydymuose arba pa- 
gražinmuose, kokius tik aš nau
doju.

Tai yra PIENAS! Ne trinant 
jį į veidą. Bet imant jį vidun į 
kūną. Ar jūs kada pastebėjote 
kūdikio odą? Jinai švelni ir 
minkšta ir be trūkumų. O ką 
kūdikiai valgo? PIENĄ!

Pienas gali taip daug jums pa
tarnauti todėl, kad jis yra be
veik pilnas maistas. Jis turi 
faktinai visus elementus, kurių 
šauktinai reikalauja kūnas... ir 
juos turi tinkamuose daugiuose. 
Todėl, jeigu jūs norite rožaviau, 
sveikiau atrodyti (IR tinkamų 
proporcijų), gerkite daugiau PIE
NO-—tatai jums naudinga! 
Kings County, B’klyn

čiaus klausimu; dalyvavęs L.,rašus ir traukti Stačinskį atsa- 
ime, kuriame vėl pri-| komybėn.

imta v i v b ės rezoliucija ir Svarstyta Apdraudos 
nusitarta shukti visuotinas Lie- į partmento raportas ir 
tuvių suvažiavimas prieš karą I mendacijos. Nutaita 
ir fašizmą; pasiusta delegacija 
pas Vokietijos konsulą su rei
kalavimu paliuosuoti Thael- 
manną ir kitus priešfašistinius j 

lokalinius; padaryti pirmi prisi
rengimai prie šaukimo tarp
tautines konferencijos del So- Į j

Ohio Kompartijai Reikia 
50,000 Piliečių Parašų

Cleveland, Ohio. — Idant 
Svarstyta 8 kp?buvusio sek. Iir^ reikgtų rengtis prie pra- Komunistų Partija galėtų 

kalbų maršruto. Kuopos tu
rėtų pasitarti ir išsidirbti visą 

’ maršrutą. Kalbėtoją gali 
kviesti bile kurį, bet geriausia 
per Centrą, 1 
kalbėtoją gauti.

| mendacijos. 
mendacijos priimti. Seimo ir 
Centro Komiteto posėdžių 
protokolus vesti lietuvių ir an
glų kalbose.

Nutarta mokesčių knygeles 
duoti veltui naujiems nariams ' 
ir tiems, kurių jau pripildytos 

---------  --------- „ , ir kuopon sugrąžintos. Bet i 
cialės ir Bedarbių Apdraudos tiems, kurie pameta knygutes, 
Biliaus H. R. 7598.

Iždo globėjai raportavo, jog centų, 
per balandį, gegužį ir birželį j '■ 
buvo įplaukų $3,648,57, išlai-; gavimui naujų narių, 
dų 3,501,04, lieka su nuošim
čiais 475.73, visas turtas su in
ventorium $28,047,41.

ti. Jeigu smarkiau padirbėsi
me laike vajaus, suprantama, 
galėsime vėliau i 
pasekmėm ir dar daugiau su- 

: stiprinti organizaciją.
APLA Centro Sekr.,

J. Gasiunas.

i Dovgalevskio Laidotuves
į Maskva.—Su didelėmis iš-
kilmėmis liepos 22 d. liko 
ties Kremliaus siena palai- 

!doti pelenai seno bolševiko 
Dovgalevskio, buvusio So- 

. ..... 'užtikau vietų atstovo Francijoj. Pe-
Vajus ■ draugo Juliaus Daubaro laiš- lenus nešė Stalinas, Moloto- 

prasidės 1 rugsėjo ir tęsis per, ką iš Maskvos. Jis labai gra- vas, Vorošilovas, Kalininas 
keturis mėnesius iki 1 sausio, i žiai nupiešia valstiečių gyve- įr Litvinovas.

,1935. įstojimas pusiau numa-’uimą. Gal kam bus nuostabu,; 
Svarstyta A. P. L. A . 2 kp. ■ žintas. Organizatoriams nu-1 arba gal pamislys, kad aš pir- 

’ tarta duoti sekamos dovanosimu kartu pamatau tokią nau- 
i $10 už gavimą 25 narių, $5 už pieną iš Maskvos, bet ve ką aš 

gavimą 15 naujų narių, $2 už turiu pasakyti. Aš esu ge-

Didelis Paryžiaus Priešfa- 
šistinis Mitingas

. Paryžiuj pereitą šeštadie
nį buvo milžiniškas priešfa- 
šistinis mitingas. Reikala
vo paliuosuot ThaelmaĄną. 
Kalbėjo drg. Henri Barbus- 
•se ir atstovai Visuotinos 
Darbininkų Sąjungos.

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. ■ 
Tad vietoj cukraus naudokite ' 
medų.

Tikro Bičių Medaus ■
Kainos gana žemos:

į Kvorta 75c ir galionas $2.50 !
I I

Tuojaus kreipkitės į “Lais- i 
vės” ofisą ir gausite medaus | 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. j 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne- 1 
reikalaukite prisiųsti.

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

Prisiunčiamo jums j namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos: 

5 Svarai už $1-25 
10 Svarų už $2.25

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

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliayoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Gleninore 5-6191

jLietiivys Kraustyto jas
| (Moving)
j Už labai prieinamą kainą 
Iperkrausto namų rakandus.

Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:
į PETER BANES
I 449 Grand Street
• Skersai Republic Teatro
į Brooklyn, N. Y.
Į Tel. STagg 2-3152

l'elephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1
5 jki 7
nuo 11
Avenue

dienomis 
vakarais 
iki 1

teismo klausimas. Perskaity
ta 2 kp. rezoliucija, stojanti 
prieš taikymąsi. ~ 
2 kp. draugai. Po ilgų disku
sijų Centro Komitetas nutarė or<ran;7apiia Nutarta 
taikytis ant patiektų < sąlygų,1 kreipti • APLA 
pataisant trečią paragrafą. •-aukti specialius 
Pagal tą tarimu 2 kuopa gau-' prie vajaus p 
tų mortgečius vertės $5,500, Ypatingai kreiptis prie Pirmo 
o atsiskyrėliai gautų kitą dalį Apskričio, kad jis sušauktų vi- 
turto ir jie taipgi apmokėti) suotiną narių susirinkimą prie 
visus teismo kaštus. Nutarta vajaus prisirengimui, 
turėt pasitarimus su advoka-, 
tu ir tam įgaliota dd. J. Gata
veckas ir J. Gasiunas.

Atsilankė d. A. Vileniškis 
ir išsireiškė norįs atsilyginti 
su Centru paimdamas Home 
fcoan mortgečių, jei jC.entras 
apsiima paimti valdžios bo
nus. Nutarta priimti bonus ir 
paliuosuoti d. Vileniškį nuo 
paskolos. Tam įgaliota d. J. 
Gasiunas.

Atsilankė d. F. Senulis iš E. 
Pittsburgho prašydamas pa
skolos. Kadangi jis norėjo 
daugiau paskolos negu Cent
ro yra patvarkyta, tai nutarta Į užbaigta toji byla, 
neduoti paskolos.

vio, kaip kad draugas J. Dau
baras padarė kas link valstie- 

i čių gyvenimo ir tikėjimo. Aš 
| daug kartų pąmislydavau, 
į kaip tie Sovietų valstiečiai 

Nutarta priimti protesto re- gali su tai ikonais persiskirti. į 
zoliuciją ir pasiųsti Vokieti
jos prezidentui Hindenburgui, 
reikalaujant paliuosuoti d. 
Thaelmanną ir kitus priešfa- 
šistiniai nusistačiusius žmones.

Nutarta užgirti šaukimą So- 
cialės ir Bedarbių Apdraudos 
B.iliaus H. R. 7598 užgyrimo 
konferencijos. Į komitetą pa
skirtas d. J. Gasiunas.

Skaityta d. M. Urmoniutės 
prašymas dar daugiau mokėti 
už vertimus prisirengimui prie 
2 kp. teismo. Nutarta palikti 
mokėjimo svarstymas, kai bus

Man tarnaujant caro ka
riuomenėje teko pabuvoti Pet
rogrado ir Maskvos gubernijo
se. Ba mes surinkdavome ar
klius del karo su japonais 
1905 metais. Aš esu matęs, 
kaip valstiečiai tą savo dievą 
ir carą garbindavo. Kuris vals
tietis biednai gyvendavo, tas. 
turėdavo vieną ikoną, o kuris 
gyvendavo 
būdavo, tai 
tris, keturis 
kampe, kur
tai ikonas ir da su lempuke 
degančia. Da žiemos laiku 

Nutarta rengti piknikas ir pusė bėdos, lempuke ne taip 
Kadangi aplaikyta metrikai į tam darbui išrinkta komisija: smirda, o vasaros laiku, kada 

mirusios U. Raudonienės, 9 kp.ldd. J. Urbonas, J. Gataveckas 
narės, ir kadangi metrikai pa- ir J. Gasiunas. 
rodo, kad jinai pasijauninus 
prisirašė prie 9 kuopos turėda- ti pilnas Centro Komiteto po- 
ma 51 metus ir 20 dienų senu- sėdis delei peržiūrėjimo visų 
mo, tai nutarta jos pašalpga- į ligonių pašalpų ir kitų doku- 
viui išmokėti tiek, kiek jinai Imentų. Prasidės 10 vai. ryte, 
sumokėjo į pomirtinės fondą, j Posėdis uždarytas 7 vai. va-

Centro Sekretorius, 
J. Gasiunas.

durys esti uždarytos, kad mu
sių neprieitų, tai tvankumas 
būna neišpasakytas. Tai mes 
iš jų juokdavomėsi.

Taigi aš ir tariu širdingą 
ačiū J. Daubarui už parašymą 
to laiško, o “Laisvei” 
talpinimą.

Bet aš dar norėčiau 
ar -da Maskvoje arba 
grade “kankes” (gatvekariai)

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Amerikos Lietuvių .Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centras nusprendė plačiai paskleisti sekamas knygas:

“KARAS LIETUVOJE,”— apysaka 224 puslapiai, 
viena iš geriausių ir reikalinga kiekvienam perskaityti. 
Jos kaina 35 centai.

“JANONIO RAŠTAI.” Didelio formato knyga, tu
ri 112 puslapių ir autoriaus paveikslą. Tai gražiausios 
darbininkų eiles. Yra ir apsakimelių. Kiekvienas jau
nas ir senas privalo skaityti. Jos kaina buvo $1.00.

“ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI.” Knyga yra 
apdaryta ir turi 128 pusi. Kiekvienam svarbu žinoti ką 
reiškia mus apsupantis oras ir daug kitų gamtinių ypa
tybių. Knygos kaina 75 centai.

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO.” ši 
knyga turi 160 puslapių ir apie 100 paveikslų. Labai 
naudinga kaip moterims, taip ir vyrams. Tai darbinin
kių istorija. Jos kaina labai pigi, tik 25 centai.

Taigi visos knygos vertos $2.35c., o dabar parduoda
me kartu tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 
pačios kaina buvo $1.50, gražiai apdaryta.

“ŠVYTURYS” knygą del ALDLD. kuopų duodame 
dykai. Kuopos tik persiuntimą apsimoka. Tai labai 
naudinga knyga, nes iš jos galima vaikus mokyti eilių 
deklamuoti. Naudinga kiekvienam, kas myli darbinin
kų eiles.

Galite gauti centre ir kitokių knygų, religijos, dar
bininkų organizavimosi reikalais, istorijos, ekonomijos 
ir politikos klausimais, mokslinių raštų ir tt. Ir visą tą 
gausite pigiau, kaip bent kur kitur. Siųskit užsakymus:

D. M. ŠOLOMSKAS,
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Įnew yorko r apieunkes žinios
Lietuviams Reikia Žinoti Svarbius AP>e LDS Trečio

Apskričio Pikniką
Pereitą sekmadienį, dar an- 

• ksti rytą, jau stovėjo ilgas gel
tonas busas prie “Laisvės”, 
ant Ten Eyck Streeto. Juo 
turėjo važiuoti Aido Choras į 

' pikniką New Jersey, P. Vai- 
' čionio farmoje, kurį surengė 
■ L.D.S. UI Apskritys. Kaip cho- 
riečiai, taip ir pašaliniai ren- 

! kasi pusėtinai lėtai; kadangi 
, apie busii važiavimą iš Brook- 
' lyno visai nebuvo garsinta; 
; ta*; buvo 
išvengus 
kad tą 

j smarkiai 
jKliubo parengimas Brooklyne. 
i Todėl tik vieną busą prisipil
dę, traukėm iš New Yorko

Šių Dienu Įvykius
šie į . 

įvykius, | svarbūs klausimai bus gvildė- 1l
• i • . ______ : ' <

Kas iš mūs negirdėjo apie j niame susirinkime, kur 
kruvinus ■ Vokietijos j 
apie Hitlerio švaistymąsi kir- narni.

;Viu ir šautuvu kairėn ir deši
nėn. Arba kas nematė sieks
ninius kapitalistų geltonja- 
pių antgalvius, staugiančius 
apie “raudonąjį” pavojų, apie 
“revoliuciją” Pacifiko pakran
tėse, San Francisco ir kituose 
miestuose. Bet ar daugelis iš 
mūs galėtume suteikti teisingą 
išvadą, darbininkišką-leninisti- 
nę išvadą tais svarbiais klau
simais bei nurodyti priežastis 
delko taip, o ne kitaip įvyko?

Iš anksto galime tikrinti, kad 
ne visiems tie klausimai aiš- Į 
kūs. O žinoti privalome, nes j 
diena dienon susiduriame su i 
kapitalistinių geltonlapių su-' 
klaidintais darbininkais, kurie į 
tuos įvykius aiškina patys savo i 
ir mūsų nenaudai. Mes pri-i 
valome į tuos aiškinimus duo-! 
ti teisingą atsakymą, bet kaip 
jį galime < 
neišdiskusavę, 
Be to, juk ta pati kruvina pa-, 
dėtis ir mus užtiks ir iš jos 
išeiti laimėtojais galėsime tik ^žiojo New Yorko Darbinin- 
tada, jei aiškiai suprasime jos kiškų Organizacijų Sąryšis,
priežastį ir būsim pasimokinfe Dar yra prakalbų lapelių; ga- 
•v___ ...i..-.. lintieji pasidarbuoti platinime,

? gausite jų “Laisvės” raštinėj.
Komisija.

nebuvo
daroma tiksliai, kad 

nesusipratimo su tuo, 
pačią dieną buvo 
garsinama Piliečių

didmiesčio, kuris paskendęs 
dūmuose ir karštyje tartum 
alsuoto alsavo.

Pervažiavus per Hudsono 
j upę dar oras mažai kuo pa- 
I sikeitęs; nuo įvairiausio kuro

A. BIMBA
Kalbės apie Vokietijos 

įvykius.
Tais svarbiais klausimais

■kalbės dd. A. Bimba ir R. Mi- Į dūmai dar tebestringa nosin. 
žara šį ketvirtadienį, liepos 26 i Tik jau pravažiavus pro Eli- 

duoti'patys "aiškiai i d- » vai. vakare, Liet. Piliečių pabethą kvėpavosi kiek leng- 
VP npnprqiHvri-np j Kliubo svetainėje, 80 Unionlviau. Nežiūrint, kad diena 
ta nati kruvina na-I Ave-> kampas Stagg St., Broo- i buvo viliojanti kiekvieną jies-

Prakalbas rengia Di- kotis kokio pavėsio ar vandens

tada, jei aiškiai suprasime jos

iš panašių įvykių kitur. Visą 
tą paėmus atydon matysime, 
kaip svarbu dalyvauti masi-

Aido Choras ir Būrys “Laisviečių” 
Dalyvaus Bankiete

Penktadienio iškilmėje, Wil
li Muenzehberg, garsaus Vo- 

" kiečių laikraštininko, išleistu
vėse dalyvaus Aido Choras ir 
gražus būrys “laisviečių”, ku
riems tik darbo sąlygos leis 
pribūti. Be abejo, kad Su Ai
du ir ‘ ‘laisviečiais” važiuos 
daugelis kitų draugų; ir drau
gių, tad ne tik atliksime darbi
ninkišką pareigą, bet taip pąt 
ir pasilinksminsime. Beje, pri- 
mintina, kad d. Konstancija 
Menkeliuniutė irgi pribus, kad 
vykti kartu su visais.

Šis bankietas turi keleriopą 
tikslą. Jis yra rengiamas pa-, 
gerbimui Willi Muenzenberg, 
kuris čia laikinai buvo apsisto
jęs ir aplankė žymesnes ko
lonijas su prakalbu maršrutu, 
akstindamas visus kovon prieš 
fašizmą ir gelbėti draugą 
Ernst Thaelmanną ir kitus ko
votojus. Tad ir šiame bankie- 
te jis bus vyriausiu kalbėtoju. 
Kaipo autoritetingas asmuo, 
jis užinteresuoja naujus sluog- 
snius žmonių tuo svarbiu dar
bu. Tikimasi, kad ir šiame 
bankiete bus įvairaus svieto.
. To bankieto tikslas taipgi 
yra pareikšti stiprų reikalavi
mą paliuosuoti draugą Thael
manną iš nazių kruvinų nagų 
ir akstinti kovą prieš fašizmą, 
kuris terorizuoja daugelio
Europos šalių darbininkus ir saužudystės daugėja, tarsi pirš- 
kųris gręsia ir A. Jungtinėms tu rodo, kad NRA “Does Its

■ Valstijoms. Į bankietą yra Part.”

I 
atsikreipė jieškodami darbų i 
3,426 asmenų ir buvęs suteik
tas darbas 3,105 asmenims, 

j Gi 1934 jau atsikreipė 9,103 
asmenys ir tik 3,708 iš jų siir 
teikta darbas. Reiškia, visų | 
1933 metų ( atsikreipusių šion 

(įstaigon negavo vietos tik 321, 
i o tik tik pirmą šių metų pus
metį neduota vietos 5,395 as- 

aprūpindami pikui- menims-

buvo pusėtinai pasekmingas, 
kad Elizabetho draugai per 
visą pusdienį sukaitę smarkiai 
darbavosi, 
kaujančius, kaip gėrimu, taip 
užkandžiais. <
Yorkas ir Brooklynas silpno
kai pasirodė savo skaičium..i 
Newarkieciu ir elizabethiečiu 
matėsi apsčiai. Net pusėtinai 
daug matėsi draugų iš buvusio 
opozicijos centro—Patersono. 
Tai taip geroj nuotaikoj ir 
draugiškume, artinantis pus
nakčiui, išsiskirstėm namo,

P. B.

■ • Tai bent “paakstino” sam- 
Gaila’ kad New i dym'b .ie' P«'' pusmetį tik vie- 

Inoj agentūroj jieškančių dar- 
: bo skaičius veik patrigubėjo ir 
didesnė pusė tų naujų bedar
bių negavo net Išganymo Ar
mijos suteikiamų darbų, kurie, 
kaip žinoma, daugiausia yra 
visai neapmokami’ arba mažai 
apmokami, kad dirbusiam nei 
ant maisto ir drabužių neuž
tenka.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

s

i

N.

s

s
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Sužeistas Karolis 
Valentukevičius

Automobiliu sužeistas 
rolis Valentukevičius, 
yra Freeholdo„ N. J. ligoninėj. 
Veikiausia yra pavojingai su
žeistas, nes nieko neprileidžia 
jo pamatyti. Tą žinią “Lais
vei” pranešė telefonu draugas 
Šaltis iš Freeholdo.

Valentukevičius ilgą 
yra gyvenęs Stoughton, 
ir kituose Massachusetts 
tuose. Tik apie pora 
kaip gyvena Freeholde.
čia barberyste darėsi pragy
venimą. Valentukevičius yra 
L.I).S. narys.

Ka-i 
dabar 1

laiką 
Mass, 
mies- 
metų, 

Jis

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
Garsus veikalas “Stevedore” 

rodomas paskutinę savaitę. 
Kas dar nematė—turėtų pasi
skubinti ir pamatyti. Jisai vai
dinamas Civic Repertory 
re, 105 W. 14th St., New 
ke.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

<

teat- 
Yor-

Kal- 
teat- 
Ne.w

nuo karščio, vienok artinantis 
prie pikniko vietos, oras buvo 
malonesnis ir karštis buvo pa
kenčiamas.

Atvažiavus į pikniko vietą, 
mūsų visi pakeleiviai jautėsi 
ramesni ir be jokių ceremoni
jų tuojaus išsiskirstė po ža-i 
liuojančiais medžiais, jieško- 
dami kiekvienas sau tinkamo 

j pavėsio. Daugiau čia pikni- 
i kuojančių dar neradom, apart 
I komiteto iš Elizabetho, kurie 
i jau riktavo “lce Cream’ą” ir

draugė

“Nežinomas Kareivis 
ba” dabar jodoma Acme 
re, 14th St. ir Union Sq., 
Yorke. Tai yra paveikslas,
kalbantis prieš karą ir už tai
ką. James W. Ford, komunis
tų kandidatas į vice-preziden- 
tus pereituose šalies rinkimuo
se, taipgi yra tame judyje ir 
pareiškia savo nuomonę apie 
judį. Priedams yra vėliausios' 
žinios apie San Francisco 
streiko padėtį.

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

Williamsburghe;
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

užkviestos ir moterys delegates,) raičiojo alaus bačkutes bei ki- 
kurios sekamą dieną, 28 lie-i tokius užkandžius ir 
pos, išvažiuos į Paryžių, kur 
atstovaus J. V. moteris Tarp
tautiniame Moterų 
prieįs karą, ir fašizmą.

Tikietai bankietui
centų, tai yra įžanga į ma-jnas kitas busas tai elizabe- 

sinį mitingą ir su užkandžiais, i thiečius atgabeno. Pribuvus 
Tikietai tik į masinį mitingą, .orkestrai su visais savo muzi- 
be užkandžių, kainuoja 25 
iš anksto ir 35c. prie durų 
Tikietų dar galima gauti “Lai 
svės” raštinėj.
kietus parduoda tik iš anksto, neapleidžia. — ypatingai tos 
ir nevėliau ketvirtadienį prieš Į jaunos mergaitės, tartum gy- 
piet, tad apsirūpinkime i 
anksto. ■>

Bankietas įvyks Bronx Co- 
'iseume, 
Bronx, 
viečiai” 
/ės” 
kare.
kiu, pribūkite laiku.

I gėrimus ruošė.
Praslinkus porai

Kongrese ( jau matėsi kelios eilės auto- 
į mobilių su žvilgančiais prie- 

lėšuoja šakiais ; taipgi atkriokštė vie-

Lankėsi “Laisvės” Įstaigoj
Pereitą pirmadienį lankėsi 

“Laisvės” redakcijoj 
Urbonienė iš Detroito, Mich.,
ir d. Julia Svirplienė, Wind-

I sor, Canada. Abi draugi yra 
narėmis darbininkiškų organi
zacijų savo kolonijose, tad jos 
žingeidavo pamatyti ir čia ko
kį nors mūsų veikimą, ypač 
LDS Apskričio pikniką, tačiau 
piknikui, esant tolokai ir nela- 

i bai žinomoj vietoj draugės nesaltus! i,,galėjo nuvykti.
, . Nesenai “L.” redakcijoj, be-v žil a n d u . i v-. i .vv je, buvo užėjęs d. Oksas, is

| Los Angeles, Cal., kuris šiuo 
tarpu lankosi rytuose.

5c.i Itališkais instrumentais, prasi
dėjo smarkūs polkų šokiai, j Field pasiųsti 
Net stebėtina, kaip

Bankietui ti-I karštyj jaunimas savo sporto

Bandys “Oro Traukinį”
New Yorke planuojama se

kamą savaitę iš Floyd Bennett 
oro traukinį”

tokiam i Washingtonan. Traukinys su- 
sidėsiąs iš. lėktuvo ir trijų 
sklandžiotojų. Diena kol kas 
dar nenustatyta.

iŠ vas sidabras, juda, linksminas, 
i žaidžia—nepasiduoda vaiki-

I nams. Tiesa, tuo ’ laiku di
džiumoj visas piknikas susidė- 

: jo iš jaunų merginų.
Apie povakarę jau buvo 

tirštokai publikos. Nors galė
jo būti dar daugiau. Veikiau
siai bus vyriausia priežastis, Kristopo bažnyčios 

j tai peršiltas oras, ir daugelis 
i išvažinėjo maudytis. Bet atva- mis 
(žiavus'eji i pikniką gana gra- naują dalyką, 
■ žiai linksminosi. Jau beveik biskį

Nusiminęs ir neturėdamas prieš temstant įvyko progra- 
kuo gyventi po išbūto su virš(ma: Aido Choras iš Brookly-! 
meto be darbo, Harold Nelson, 
automobilių mechanikas, iššo
ko pro langą iš savo ‘ apart- 
mento nuo ketvirto augšto, 14 
Prospect Park Southwest, Brob- 
klyne, ir užsimušė. Baduolių

East 177th Street, 
Aido Choras ir “lais- 
išvažiuos nuo “Lais- 

raštinės lygiai 7 vai.
Norintieji važiuoti

ĮVAIRIOS žinios

Nusižudė Bedarbis

va- 
sy-

28th 28th

Annual Picnic
Given by the

DR. MARTIN LUTHER SOCIETY

Sunday, July 29th, 1934, at Clinton Park
Maspeth, L. L, N. Y.Betts and Maspeth Avės

Commencing at Ž P. M.
MUSIC BY PR OF. RICH

GATE PRIZES: A* Beautiful and Valuable Dinner Set.
ADMISSION 50 CENTS •, f

Didžiojo New Yorko Draugijų 
Sąryšio Susirinkimas

Dabar yra šaukiamas antru 
kartu susirinkimas, kuris bus 
trečiadienį, 25 liepos, Laisvės 
patalpoje, 8:30 vai. vakare.' 
Visi Sąryšio esantieji atstovai j 
prašomi būtinai atsilankyt į šį 
svarbų susirinkimą, kuris turi 
kelis neatidėliojamus reikalus 
apkarti.

DNYDOS Sekretorius,
S. J. B.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Benjamin Jetkonis, 41 metų j 
amžiaus, 141 Somers St., mirė' 
liepos 22 d. Laidus liepos 25 
d., Holy Cross kapinėse, Ar
lington, N. J. Laidotuvių apei
gom rūpinasi graborius J. • 
Garšva.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS kambarys pas lietu

vius žmones del vieno vyro. Būtų j
New .

se-.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyro ir 

moterų ilgas kraujo ir odos
Padarau ižtyrimus kraujo ir ilapumc

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimų:

Ryte nuo 10:30 iki t. Po pietų\ nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Telephones MEdallion 3-1328
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Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

BALDWIN, L. I. — Pas 
“šventą” tėvelį John J. Ma
hon, Romos katalikų švento 

kleboną, 4. 7 

matomai, “biznis” su “vėlė- 
einasi nekaip, tad išrado 

kuriam, gal, 
vėlės” pripažįsta, nes 

laimins “šventu sakramentu”.
Tais “vėlių” savininkais Šiuo . Taipgi pajieškau moteries

gerai, kad galėtau gauti ar 
Yorke, arba Hoboken. Kreipkitės 
kainu antrašu:

J. SHIMKA
427 Lorimer St., Brooklyn, N.

REIKALINGAS vyras arba moteris 
partneris į saliūną, kuris moka ar-: 
ba žino kaip dirbti prie šio biz-I 

nio. Būtų gerai, kad galėtų gyventi į 
ant vietos.

virėjos
j restaurantą, ir kad gyventų ant 
vietos. Nereikalinga, kad būtų paty- 

j rus tame darbe. Kreipkitės sekamu

' MATONIS
St., Brooklyn, N. Y. 
(174-176)

no su Sietyno Choru iš New-'tarpu bus fordukai ir kiti in- 
arko, po vadovyste B. šalinai-! žinuoti vežimai, seniau-tų pa- _____
tės. kartu, sudainavo kelias'ėių kunigų,, vadintieji “velnio Į antrašu: 
daineles; drg. R., Mizara paša- padarais 
kė trumpą prakalbėję,, o dar 
vienas numeris ant programos 
tai buvo virvės traukimas.

Vėliausias vienos bedarbių 
’ organizacijos tyrimas 4,612 

asmenų padėties, New Yorke, 
čia tni jau brace buvo ir!parodė, kad 1,318 iš jų gyve- 

baimės ir juoko. Nugi eliza-; na j§ šalpos, vergų sąlygose, 
bethiečiai iš kur tai, atsivedė ( nes tegauna tik $,1.36 į savai- 

i labai didelį ir storą vyrą ifĮtę asmeniui, Iš 1,750 galinčių 
pastatė prie galo virvės. Nors i dirbti asmenų tik 536 išdirbę 
brooklyniečių buvo ir štyvų pilną ]ajką> 0 i65 dalį laiko, 
vyrų, bet jie pasižiūrėjo į ElLi Kįti visai negavo dirbti. Di- 
zabetho importuotus galijotus, Į džiausią bedarbė jaučiama 
pakratė galvas ir bijojo kibtis j Httrleme, tai yra negrų apgy- 
už virvės; kitų kolonijų stip- ventoj sekcijoj, kur 80 nuošim- 
ruoliai irgi bijo kibtis su eliza-igjų vjSų gyventojų randasi be 
bethiečiais. Na, galų gale sū-!darbo.
sitaria Elizabetho jaunuoliai -----------------
su newarkieciais jaunuoliais.
Kažin kaip ten įvyko, kad'Army) viršininkas, ponas Wil- 
newarkiečiai liko labai grei-|liam G, Arnold štai kaip nu- 
tai pergalėtojais—reiškia, jie! posmuoja : 

'■ išlošė.
nusivedė smarkiai pavaišinti, samdymąBeįt’mes ęanda- 
nes taip buvo nutarta. ; | me jo pafieš skąitlinėšę, > kad

Abclnai paėmus piknikas! 1933 m. į

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau autitfnobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

72 Columbia

STEPHEN BREDES, JR

Išganymo Armijos (Salvation

Nėra abejonės

PARDAVIMAI
PARSIDUODA farma, kuri yra apie 

12 mylių nuo Seaside Oregon. Že
mė yra labai derlinga; yra-apie 160 
akrų, 20 akrų dirbamos žemės, o kitą 
galima naudot ka\po ganyklą. Tvar
tas naujai pabudwotas; maža stu- 
belė, su malkine, yra geras plotas 
miško, kuriame randasi didelių, sto
rų medžių; taipgi mažas upelis bėga 
per laukus. Viską sutraukus, tai 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea
side Oregon, farma turi 160 akrų, 
20 akrų ariamos žemės, apie 20 ak
rų arba daugiau gero miško, ir kitas 
mės, bet labai gera del ganyklos, 
kas, tai yra geros ir prastesnės že- 
nes ten yra upelis. Aš esu jau se
nas žmogus ir negaliu užlaikyti to
kios didelės farmos, todėl noriu par
duoti greit ir už žemą kainą. Par
duosiu visus laukus, stubą, už $2,000.

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

Ligos .Gydomos
Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nelsveiktknai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mišla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų {de
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

Tel.: Evergreen 7'1516

Tuojaus juos komisija' kad NBA (vertingai paakstino Kreipkitės sekamu antrašu: 
KAZYS WASILIAUSKAS 

(arba JOHN. SMITH) 
, Oregon.

(163-175)
__ ---- - v .Seaside,

į vieną jų agentūrą)

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamu kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų IŠmirkštimai.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

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

New York
Valandos—• A. M. iki 8 P. M. . . 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

1 *




