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ŽINIOS IS LIETUVOS

Nežinia kas pa
neva stoja už pnėmi

Paraguayan) X Daugiau žinių'5 p

Moteris Nušovė Advokatą
San Antonio, Texas.,

NAZIAI UŽPUOLĖ
• AMERIKONUS

šalies ploto, 24 valstijas su 
27,000,000 gyventojų. Su
naikino tiek derliaus ir gy
vulių, kad padaryti nuosto
liai skaitomi iki $5,000,000,- 
000. Valdiški tyrinėtojai 
praneša, kad sausra kasdien 
apima didesnius plotus.

Trokų Streiko Vadai 
Eina su Gub. Olsonu

FRANCIJA NEPASITIKI 
HITLERIO “TAIKA”

Raita policija, svaidydama nuodingų dujų bombas, blaško Seattle, Wash., streikuojančių lai 
vakrovių pikietininkus iš prieplaukos. Jie tęsė kovą ir po to, kai buvo San Francisco ir Port 
lando streikai sulaužyti per valdiškai-fašistinj terorą ir per Darbo Federacijos vadų gudrybes

per 
nuo

MUSSOLINI BAUDŽIA 
NEIŠTIKIMUS

ESPERANTO KALBOS 
KONGRESE 30 TAUTŲ 
Stockholm. — Eina 26-tas 

kongresas tarptautinas Es
peranto kalbos. Yra 2,000 
delegatų ntio 30 tautų, tu
rinčių tiek pat' skirtingų 
kalbų. ■. . ? < i

Derby, Va.—Stonage An
glies Kompanijos kasykloj 
num. 3 įvyko dujų eksplozi
ja. Jau išimta lavonai 8 žu
vusių darbininkų; du kiti 
taip sužeisti, kad veikiausia 
turės mirti. Apie 80 mai- 
nierių išsigelbėjo, išeidami 
viršun senąja, apleista sky
le. Nežinia, kaip bus su ki
tais, kurie dar neišimti iš 
kasyklos.

pildyti” tuos pervedamus 
Lietuvai plotus. Kokiu bū
du? Nagi, su laiku pasigro
biant visą Lietuvą. Kuo
met vyriausias komandie- 
rius ne tik Lenkijos, bet ir 
Lietuvos armijos bus Lenkų 
generolas, tatai nesunku 
bus jiems padaryti.

mytojai praneša vyriausy
bei, kur milicininkai laužo 
karo stovio patvarkymuš, 
kuriuos yra davęs guberna
torius. Šie vadai pasisten
gė, kad kiti darbininkai 
neitų streikan iš pritarimo 
trokininkams. •**’*

J. Pilsudskis pats apsi
ėmė pakviest Lietuvos pre
zidentą Smetoną į pasikal
bėjimą. Tatai įvyko laike 
Pilsudskio lankymosi Pike
liškiuose.

Lenkijos spauda be palio
vos rašo apie reikalą su-

Kreipiame domę į Lenki
jos ponų sutikimą net Vil
nių “sugrąžinti” Lietuvai;
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Munich. — Kettiri ameri
konai buvo apkulti už tai, 
kad nepasveikino nazių ne
šamu vėliavų. Penktas iš 
viešbučio išmestas, kad per 
langą neatidavė pagarbos 
hitleriečių vėliavoms gatvė-

Washington. — Valdžios 
apskaitymais, šiemetinė

Džiūsta Javai Panevėžyj
Del vietomis lietaus stokos 

pradeda gelsti vasarojus ir dar
žuose Įvairios daržovės. Sau
sesnėse vietose visai jau apgedę 
javai ir ūkininkai susirūpinę.

Respublikos gatvėje ties vyrų 
gimnazija, gimnastikos aikštelė, 
iš gatvės pusės, yra apsodinta 
jaunais kaštonais. Del sausos 
vietos ir saulės kaitros kai ku
rie pradeda džiūti.

ŠIAULĖNAI. — šiaulėniškiai 
del lietaus stokos smarkiai susi
rūpinę, ir laukia blogų metų. 
Anksčiau buvusios kaitros be
veik viską baigia džiovinti, kas 
nuo buvusių šalnų užsiliko. 
Menkesni medeliai beveik jau 
nudžiūvę, o dievobaimingi žmo
nės ima nerimauti.

Pagal gubernatoriaus pa
tvarkymą, bosai turi gauti 
leidimą trokais vežioti viso
kias reikmenis. Prieš tai jie 
spardosi ir kreipiasi į teis
mą ; sako, gubernatorius 
neturi teisės mums biznį 
varžyti. Trokų savininkai/ 
yra užsikirtę pirmiausia 
nuolatines vietas po str/ 
kui duoti skebams; o R

40 metų amžiaus, gatvėje 
nušovė advokatą Ben H. 
Kelly, 60 metų. Pasiduoda
ma areštui, ji sakė policijai, 
kad advokatas ją labai pini- 
giškai nuskriaudė.

Lietus su Perkūniją
UTENA 

ną užėjusi perkūnija su lie
tum uždegė PilVelių kaimo 
Masiulio klojimą, mieste, prie 
Basanavičiaus gatvės trenkė 
medin palikdama žymes. Gir
dėti ir daugiau gaisrų.

Paryžius.—Franci jos lai
kraščiai ir politikieriai sa
ko, negalima pasitikėti’Hit
lerio prakalba apie taiką. 
Jeigu jis nori taikos, tai tik 
šiam tarpui. Dabar jam, 
mat, riestai iš visų pusių. 
Bet kai tik Hitlerio valdžia 
pasijus gana stipri, tai ir 
galės daryt kariškų išsišo
kimų.

į Kasyklos Eksplozijoj 
Užmušta 8 Mainieriai

Manila
smaugė ir su virve ant kak
lo vandenin įmetė Amerikos
maririinkų > kapralą Alden talkos einančiame kare su
Rossa

Washington. — •-Rėpubli- 
konas senatorius Fess iš 
Ohio kaltina, kad jo valsti
joj Roosevelto valdžia pir
miausia šelpia bankininkus 
ir fabrikantus, kurie stoja 
už Roosevelto kandidatus 
ateinančiuose rinkimuose į 
kongresą ir kitas valdvie- 
tes. O tie kapitalistai ap
dirbinėju savo darbininkus 
balsuot už NRA kandidatus. 
Su pašalpa bei pašalpiniais 
darbais taipgi perkama be
darbių balsai. Tokiais su
metimais vien Ohio valstijoj 
Roosevelto valdžia išleido 
$750,000,000 šalies pinigų.

MINNEAPOLIS, Minn. 
—Trockistai trokų vežikų 
unijos vadai davė guberna
toriui Olsonui žodį, kad jie 
neleis streikierių į skaitlin- 
gesnius pikietavimus; ir 
savo žodį jie pildo. Tie va
dai, beje, automobiliais

Sausra Padarė Penkis 
Bilionus Dol. Žalos

Maskva. — Laukų derlius 
Sovietų Respublikoj buvo 
iki liepos 31 d. suimtas nuo 
87,000,000 akrų žemės; tai 
yra 32,500,000 akrų daugiau, 
begu iki tai dienai 1933 m.

Odessos sritis jau davė 
200 nuošimčių daugiau grū
dų negu pernai. Vakarinia
me ir rytiniame Sibire der
lius taipgi puikus.

Lenkai pasižada ginti Lie
tuvos žemes su Klaipėda.

Iš visko matyt, kad Sme
tona yra palankus pana
šiems pasiūlymams iš Len
kijos imperialistų pusės.
Visa Tai Reikštų Lietuvai 

Netekimą Nepriklau
somybės

Kovoj su Arabais Tapo 
Sužeista 300 Žmonių

PARYŽIUS. — Alžyro 
mieste Constantine įvyko 
kruviniausios riaušės tarp 
arabų ir žydų rugpj. 6 d. 
Nušauta, papjauta bei už
mušta virš 100 žmonių, dau
giausia žydų. Sužeista dau
giau kaip 300.

Alžyras yra Francijos ko
lonija, pavergtas kraštas 
šiaurinėj Afrikoj.

Pagal francūzų praneši
mus, skerdynės prasidėjo iš 
tokios priežasties. Vienas 
girtas žydas kareivis įėjo 
į arabų mahometonų bažny
čią laike pamaldų ir ėmė 
keikti maldininkus. Jie tuo- 
jaus nudėjo kareivį ir urmu 
visi metėsi į žydų gyvena
mas miesto dalis, ir ėmė 
daugmeniškai skersti žydus. 
Padaryta kelios tokios už
puolimo bangos ant žydų. 
Šie gi susiburdami gynėsi.

Francijos valdžia įvedė 
karo stovį mieste ir apielin- 
kėse.

Reikia suprasti, kad žydo 
kareivio įžengimas į maho
metonų bažnyčią buvo tik 
priekabė. Šiaip arabai ker
štauja prieš žydus todėl, 
kad Franci j a duoda visokių 
pirmenybių žydiškai buržu
azijai, kaip savo tarnams. 
Be to, kada viena gyvento
jų dalis kovoja su kita, 
Francijos i m p e r i alistams 
yra lengviau laikyti kraštą 
pavergtą.

tos neunijistams 
darbininkams viena savaitė 
atostogų su pusės savaitės 
alga, tai yra mažiau, negu 
darbininkai turėjo pirm 
krizio. Žadėta 48 vai. dar
bo savaitė nuolatiniams ir 
40 vai. nenuolatiniams dar
bininkams tomis savaitė
mis, kai priveža po 4,000 
bei daugiau gyvulių. Bet 
retai kada po tiek priveža.

Darbininkai reikalavo 
bent $20 algos savaitei. Bet 
šis klausimas, > kaip ir kitos 
“smulkmenos” yra pavesta 
išspręst.teisėjui Sullivanui.

Taip Federacijos vadai 
pasidarbavo, kad darbinin
kai nieko svarbesnio nelai
mėjo.

CHILES KIVIRČAI SU 
PARAGUAYUM

Chiles, Piet. Amerikoj, 
vyriausybė atšaukė savo pa
siuntinį iš Paraguayans, nu
traukdama su juom politi
nius ryšius. Spėjama, kad 
Chile gali, duoti Bolivijai

Skerdyklų Streikas be 
Laimėjimy Užbaigtas 
CHICAGO, Ill.—Darbo

Federacijos unijos 517 lo- 
kalo vadai tris dienas vari
nėjo slaptas derybas su 
Union Stock Yard bosais ir 
Roosevelto atstovais; paga
linus, atėjo ir pasakė aš
tuoniom s šimtam gyvulių1 Lenkai Galį Atiduoti Lietu 
prižiūrėtojų grįžti darban.!

Kompanijos pasižadėjo | 
paleisti streiklaužius, bet! 
tai nėra joks laimėjimas, 
nes darbininkai

DAROMA ŽINGSNIAI DEL LIETUVOS 
PRIJUNGIMO PRIE LENKUOS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

ITALAI GINKLUOSIS 
KAIP AMERIKA

Roma. — 48 Italijos karo 
laivai daro manevrus. Mus- 
solinio laikraščiai rašo, kad 
reikia ginkluotis panašiai 
kaip ginkluojasi Amerika. 
Nusiginklavimo konferenci
joms, girdi, nieks netiki.

Badu Streikuoja 70 San 
Francisco Politkalinių

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Bado streiką paskelbė 70 
darbininkų; tuom protes
tuoja prieš dideles paran
kas, nes už jų paleidimą iki 
teismui vyriausybė reika
lauja užstatyt po $1,000 už 
kiekvieną.

Tie darbininkai buvo su
imti už veikimą visuotina
me streike. Jų bylą veda 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas. Ragina siųsti 
protestus ir reikalavimus 
paliuosuot šiuos klasių ko
vos kalinius, adresuojant 
Superior Judge Lile Jacks.

Derliaus Suėmimas
Sovietų Sąjungoje

Ko tad Lenkija mainais 
reikalauja iš Lietuvos? Na
gi štai: ?

Lietuva ir Lenkija neina 
į uniją (galutiną valstybių 
suvienijimą), bet karo me
tui sudaro karišką sutartį. 
Karo laiku turėtų būt tam 
tikra kariška vadovybė, bet 
jai pirmininkaus vyriausias ’ seVelto atsiųsti tarpin 
Lenkijos karo vadas. Jo neva stoja už priėmim 
komandos turi lygiai klau- gaj visų streikierių. 
syti. kaip. Lenki j os, taip Lie ‘ 
tuvos armija. Šiaip Lietu

Roma. — Iš fašistų parti
jos išmestas ir penkiems 
metams kalėjimo nuteistas 
Leandro Arpinati, buvęs an
trininkas Mussolinio vidaus 
reikalų ministeris. Jo. kai
čia tai sėjimas nesutikimų 

Itarp fašistų (arba buntavo- 
jjimas prieš Mussolinį). Iš 
[fašistų partijos išmesta ir 
i 20 narių, kurie su juom sėb- 
i ravo.

Indijonai Reikalauja Paliuo- 
suot Scottsboriečius

Buffalo, N. Y. — Suva
žiavimas Sąjungos Kovai už 
Šiaurinės Amerikos Indijo- 
nų Teises priėmė rezoliuci
ją, kurioj reikalauja paliuo
suot nekaltai nusmerktus 
devynis Scottsboro negrus 
jaunuolius. Kitoj į šalies 
valdžią kreipiamoj rezoliu- 

Liepos 14 die- cijoj reikalauja suteikti in
di jonams savivaldybę. • Ca
yuga gentės indijonų vadas 
“Raudonas Debesys” išrink
tas organizacijos preziden-

“SUGRĄŽINTŲ” UŽGROBTUS LIET. KRAŠTUS
Varšava. — “Kurjer Co- va gali turėti savo kariuo 

dzienny” perspausdina tokį 
pranešimą iš “Journal dės 
Debats”:

' vai net Vilnių...
Pirmiausias klausimas, tai 

kaip susiderėti su Lietuva. 
“Lietuvos Žinios” sekančiai 

. . i miau buvo visi organizuot? Perduod^.^enkij0Uf
sausra palietė didesnę pusę ! į uniją, ir nebuvo čia vie- cl5Jr PolltlkU mmH delei to 

Duotalgmco:Lenkams Vilnius paga- 
liaus nesąs toks labai dide
lis klausimas, kaip Lietuvai. 
Tai tik “sklypo” ar “skly
pų” klausimas. Lenkai ga
li Lietuvai atiduoti ir Sei
nus su Švenčionimis ir Bre
slau ja, pagaliau, gali atiduo
ti net ir Vilnių, jei klausi
mas sprendžiamas visa plot
me ir esmės... Ką esą reiš
kiąs Vilnius, jei jis ir jo plo
tas gali būti Lenkijai atpil
dyta keleriopai?

’ • Į • - ‘ | < t

Lenkų Sąlygos Sąryšiui su 
Lietuva

Slaptas Pilsudskio Pasikalbėjimas su Smetona; Lenkija 
i * ’» ’ I I I

Nori Valdyti Lietuvos Armijų Karo Metu

Trūkdama Alaus Bačka 
Užmušė Seną Žmogų

. Delaware, N. J. — John 
Maicę, 60 metų amžiaus, 
perdaug privarė į alaus bač
ką oro’ Del to su didėliu 
trenksmu sprogo bačka' ir 
užmušė Senį. * 1 ‘ '

Darbininkai Visu šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!

menės viršininkus.
Iš Lietuvos reikalaujama, 

kad jinai dalyvautų karuo
se, kurie eis istorinėse Lie
tuvos Lenkijos žemėse. Už 
tai Lenkija ginkluoja Lietu
vos kariuomenę, duoda jai 
visokias reikalingas priemo
nes bei pabūklus. Be to, 
Lietuvos šauliai turi būt su
vienodinti su Lenkijos šau- 

mėgsti artimiausius ryšius liais> kurie taipgi būtų pa. 
su Lietuva. Pasakoja, kad ruošti karo reikalui. 
Lietuva, kaip Lenkija turi 
du didžiuosius priešus; tai 
esą Vokietija ir Rusija. 
Tuos išvedžiojimus persi- 
spaudina buržuaziniai Kau
no laikraščiai; tuom kursto
ma gyventojų ūpas prieš So
vietų Sąjungą.

Paskutiniu laiku buvo 
Kaune konferencija Lietu
vos su Latvijos ir Estijos 
atstovais del artimos visų 
trijų politinės sutarties. 
Lenkų spauda, tačiaus, įspė
ja, kad reikia dar bendrai 
susitarti su Lenkija ir Suo
mija (Finija); sako, tik tuo
met bus tikra penkių šalių 
atsispyrimo jėga prieš Vo
kietiją ir Rusiją. Taigi 
statoma blokas prieš Sovie
tų Sąjungą.

Pabėgo Latras Mokytojas
UKMERGĖ. — šių metų bir

želio mėn. pradžioje kaž kur 
dingo, sako į Vokietiją pabėgo, 
buv. gimnazijos mokytojas Pr. 
Kosas. Kosas prieš porą metų 
v^dė kaimo mergelę, kurios bro
lis amerikonas, Kosui davė pa- 
sogos apie šimtą tūkstančių 
(100,000) litų. Piršliais buvo 
du žymūs vyrai.

Kosas dabar paliko be kąsnio 
duonos žmoną ir skolų apie 60,- 
000 litų. Daug žmonių liko nu
skriaustų, tame skaičiuje kelis 
tūkstančius litų ir vienai baž
nyčiai liko skolingas. Beje, 
kiekvieną dieną vaikščiojo Į 
bažnyčią melstis.

Kalbama, kad yra padaręs ir 
kitų negerovių. Dabar Kosas 
policijos ieškomas. Kosas yra 
kilęs iš Vokietijos. Po karo li
ko Lietuvoje. Būdamas moky
toju turėjo automobilį, kuriuo; 
“kai-kas” dažnai važinėjosi do
vanai.

Tūkstančiai Alkoholio 
Takso Šnipų

Washington. — Šaliėš iž
do ministerife Morgenthau 
daugina alkoholio šnipų-^vaL 

Našlė siuvėja Gladys Rice, | dininkėlių armiją nuo 3,200 
iki 5,000. Jie turės darbuo
tis, kad būtų išrinkti visi 
valdžiai mokesčiai už alko
holinių gėrimų dirbimą ir 
pardavinėjimą. Paprastims 
agentėliams mokama 
$2,000 iki $2,600 algos 
metus, o inspektoriams 
$3,800 iki $6,500.

Ip;.:'

f f sivį.
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ganizacijų centrai prie hįiiieto dhrbo pri- j 
sides (Žinoma, mes turime vyriausiai 
galvoj SLA ir LRKSA) ?

Reikėtų daryti ant jų masinis spaudi
mas, kad prisidėtų. Mes manome, kad 
SLA ir LRKSA kuopos ir nariai turėtų 
savo žodį pasakyti.

Raginame SLA ir LRKSA kuopas ir 
narius pareikšti savo nuomones per re
zoliucijas, priimtas kuopų narių visuotL 
nuošė susirinkimuose. Rezoliucijos turė
tų būti pasiųstos minėtų organizacijų 
centrams, raginant priimti Lietuvių Dar- 
bininkų Slisivienijimo pasiūlymą. .

Tai reikėtų daryti greit, nes reikalas, 
kaip matome, svarbus ir skubus. ; '

Sekantieji minėtų organizacijų kuopų’ j 
mėnesiniai suširinkimai Įtįūrgtų Įąpšydrsj-j! 
tyti šį reikalą ir kuo veikiausiai 'Vęi^įi.; \ į

' • ■ ' • : ; I j t 1 i ' P i 1 1 įTo neužtenka. Įvairioš įkalinės drhtr-’. 
gijos ir kliubai turėtų pasisakyti, ką; jos 
mano šituo reikalu. Būtų gerai, kad jos 
taip jau priimdinėtų atatinkąmas rezo-, 
liucijas šituo klausimu. į

Draugai darbininkai ir darbininkės! 
Kelkit savo balsą prieš artėjantį karą! 
Kelkit savo balsą prieš fašizmo pavojų!

Remkit LDS sumanymą sušaukti vi
suotiną Amerikos lietuvių organizącijų ir 
kliubų atstovų seimą kovai prieš karą ir 
fašizmą!

frontas šiemet, bet Francijos, šocial-de- 
mdkratų partijos vadovybe ir tuomet at
sisakė. -

Vienok nuolatinis komunistų darbas už 
bendrą frbntą Francijoje/savo rezulta- Į 
tus atnešė. Įvykiai Vokietijoje ir Aust- j 

< rijoje aiškiai parodė visišką bankrūtą i 
social-demokratų politikos. Todėl eiliniai I 
social-demokratų partijos nariai pradėjo I 
sudaryti bendrą frontą su komunistais j 
lokaliniai. Šimtuose vietų panašūs bend- i 
r o fronto sudarymai privertė social-de- 
mokratijos vadovybę, pagaliaus, sudaryti | 
bendrą frontą nacionaliai.

Taigi čią matome, kad “prūbrėškimas”, i 
■ apie kurį Grigaitis plepa, pas komunistus !
buvo jau senai, tiktai social-demokratų 

i vadovybėse viešpatauja tamsa. Tačiaus 
- H pastarųjų gaivose gal ims brėkšti, kuo- I 
; įnet masiniąi jų nariai, nepaišydami .savo | 
t lyderių, dėsis su komunistais bendrai ,ko- I Joj ir Vokįętijoj,' su, kiekviena diena ati- 
vai.

Franci j a, žinoma, dabar gali būti pa- 1
'vyzdys visom kitom šalim (Vokietijoje, vybes ir tąs kai'kur priverčia pastarą- 
beje, siub tarpu daugelyj ’ vietų komunis
tai su social-demokrataiš darbininkais

j veikia ,bendro fronto ’pagrindais). ’
Į Grigaitis taipgi turėtų pažiūrėti, kas 
■ darosi galvose Amerikos socialistų, vado- 
i vybės; kada ten prasibrėkš šviesa? 
į Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 
! Centro Komitetas jau senai pasiuntė soc. 
i partijai oficialį pasiūlymą sudaryti bend- 
i fą frontą panašiais pagrindais, kaip jis 
[• buvo sudarytas Franci j o j, bet iki šiol ne- 
j gauta nei jokis atsakymas!

Čia, tiesa, daugelyj vietų social-demok- 
j ratai darbininkai sudaro bendrą frontą 

su komunistais, nepaisydami savo lyde
rių. Jie mato ir jaučia, kad karo ir fa- 

i šizmo pavojus čia pat ir Amerikoje; kad 
prieš jį kovoti galima tiktai subendrin
tomis pajėgomis. • ;: ,

Bankrūtaš šocial-demokratinės politi
kos kiekvienoj šalyj, o ypatingai Austri- 

daro akis tūkstančiams social-demokratų 
eilinių narių, i Jie kyla prieš savo’ vado-

sias “prablaivėti”; jei norės pasilaikyti 
viršūnėse, jos turės pildyti narių valią!

Edmondson Ave. ir
Lkne. ' Ten rasite pi

‘ 1 Tąs Pats.

i Wilkes Barre, Pa.

9 
r.

Kuo Gali Prisidėti SLA ir LRKSA 
Kuopos ir Nariai?

Vakar dienos “Laisvėje” skaitytojai 
matė Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
pirmininko laišką, pasiųstą,SLA, LRKSA 
ir APLA centrams, kviečiantį prisidėti 
prie bendro fronto kovai prieš karą ir fa- 
šizmą. t

Laiške siūloma, kad visų keturių orga
nizacijų centrai išrinktų po du savo at
stovus į bendrą komitetą, kuris aptartų 
dalykus ir patiektų planus sušaukimui vi
suotino Amerikos lietuvių seimo pasisa
kymui už kovą prieš karą ir fašizmą.

Šiandien kiekvienam aišku, kad impe
rialistinis karas arti, prie jo/imperialistai 
rengiasi visu uolumu ir smarkumu. Kal
bėdami apie taiką, jie skubiai galanda 
ginklą ardymui ir draskymui visko, kas 
yra sutverta; skerdimui milionų darbo 
žmonių, v

.Aišku ir tai, kad fašizmas yra didžiau
siai karo ruošėjas ir naikintojas geriau
sio, ką žmonija yra sukūrusi. Be to, nai
kintojas darbininkų organizacijų, smau
gėjas darbininkų judėjimo. Vokietijos ir 
Austrijos fašizmaę duoda tam klasiškiau- 
sių pavyzdžių, kurių neturi pamiršti nei 
vienas, kiek tiek protaująs darbininkas^

Daugiau. Kiekvienam lab^i aišku, kad 
tarpu Amerikoje fašizmas kelia savo 

visur ten, kur tikthl darbininkai
pasirįžta iškovoti sau geresnes darbo są
lygas, didesnes' algas; kur tik jie atsisa
ko ramiai, laipsniškai badauti.

Tolydžio, Amerikos išnaudotojų klasė 
galvatrūkčiais ruošiasi prie naujo karo;
steigia didžiausį laivyną, gamina ginklus, 
^amuniciją ir žmonių naikinimui chemi- 
kališkus nuodus.

Vadinasi, išvada* iš to plaukia, kad 
kiekvienas darbininkas, kiekvienas inte
lektualas, kiekvienas inteligentas turėtų 
ūmai; susirūpinti, kaip kovoti, kaip nepri
leisti. imperialistinio karo ir fašizmo įsi
galėjimo.

Tuo būdu Lietuvių Darbininkų Susivie- 
nijinjo pasiūlymas sušaukti tokį Ameri
kos Sėtuvių kongresą kaip tiktai vietoj, 
kaip Tiktai atatinka morhęntui.

Suidarę viršpaminėtu būdu minėtos 
fratęrnalės organizacijos priruošiamąjį 
komitetą tokio kongreso sušaukimui ga
lėtų ktlikti dideli istorinės svarbos darbą.

Pirma, visos keturios organizacijos yra 
fratęrnalės, nepolitinės ir todėl galėtų į 
šį dajrbą įtraukti visas, o jei ne, tai labai 
jų d&ug, lietuvių organizacijas.

Antra, josios apima plačiąsias mases 
organizuotų lietuvių—išviso virš 30,000 
organizuotų asmenų.

Minėtų organizabijų atstovai galėtų iš
dirbti taisykles, kokias jie manytų ge
riausios seimo arba kongreso sušauki
mui.

Žinoma, mes manome, Minėtas kongre
sas turėtų svarstyti nieką daugiau, kaip 
tiktai paminėtąjį klausimą, būtent, kaip 
kovoti prieš karą ir fašizmą.

Dabar kyla klausimas, ar tokis kong- 
galimas? Mes manome, kad 

galimas. Sutiksime, jog milžiniš- 
didžiuma Amerikos lietuvių karo ne

nori,; ir nusistatę prieš fašizmą. Tas yra 
geriausiu įrodymu, kad jie tokį darbą ge
rai paremtų, nepaisant jų tikybinių įsiti
kinimų ir nepaisant net ir to, kokių jie 
yra ’politirųų pažval^ų, ’komunistuojan
tieji/ socialistuojantieji, sandarietiški ar- 

bepartiniai. .i
Kitas klausimas, tai ar kviečiamų br-

Kur Brėkšta, o Kur Temsta?
i

Grigaitis suranda, kad “komunistų gal
vose brėkšta”, kadangi jie sudarė bend
rą frontą Franci joje su social-demokra- 
tais. Girdi, “Maskva, kuri pirma kursty
davo savo pasekėjus kovoti daugiausia 
prieš social-demokratus, o ne prieš fašis
tus, nusigando, pamačiusi, kad hitlerinin
kai kapoja galvas komunistams Vokieti
joje ir gali net į1 karą įvelti Sovietų Rusi- 

- ją.” Na, ir ten pat Grigaitis išvadžioja:
Taigi komunistai Vakarų Europoje pas

kutiniu laiku ėmė abejoti apie savo vadų' 
“neklaidingumą” ir ėmė reikalauti, kad pa
siliautų tarpusavinė kova darbininkų judėji
me.' Francijoje kai kuriose vietose Jštisbš 
komunistų organizacijos, nelaukdamos savo 
partijos pritarimo, pradėjo ieškoti artimes- 
sių ryšių su socialistais. To rezultate, galų 
gale, ir komunistų partijos vadovybė for
maliai pasiūlė “bendrą frontą” socialistų 
partijai.
Kas žino bent ką, tai puikiai žino, jog 

viskas, ką čia Chicagos menševikų čyfas 
plepa, yra faktų iškraipymas, nepasakius 
stipriau.

Faktai mums rodo visai ką kitą.
1. “Maskva” visuomet žiūrėjo į fašiz

mą, kaipo vyriausi pavojų darbininkų 
klasei ir nuolatos ragino social-demokra
tus stoti į bendrą frontą su tuo pavojum 
kovoti. Tam pavyzdžių turime eibes. 
Vokietijos Komunistų Partija dar prieš 
fašizmo užviešpatavimą nuolatos siūlė 
socialdemokratų partijai sudaryti bendrą 
frontą kovai su naziais. Kuomet social
demokratų (Severingo) valdžia Prūsijoj 
buvo nuversta, komunistai, nepaisydami, 
kad socialdemokratų polięija šaudė ko
munistus, slopino juos, šaukė socialdemo
kratų partiją sudaryti bendrą frontą ir 
kovoti su von Papeno valdžia, kuri tiesė 
kelią Hitleriui. Pasiūlymas buvo atmes
tas ! f :

2. Kuomet Hitleris užėmė kanclerio vie
ptą, Vokietijos Koinunistų Partija darė tą
patį: šaukė social-demokratų partiją su
daryti bendrą veikimo frontą ir paskelbti y 
griežtą kovą fašizmui, bet social-demok- : 
ratų vadovybė atsisakė, skelbdama, kad 
iki Hitleris bandąs paimti galią “konsti

tuciniais” keliais, tai kovoti prieš jį ne
verta. {

3. Tolydžio Komunistų Internaciona
las, pereitų metų pradžiojišleido atsi
šaukimą į Antrąjį Internacionalą ir visas 
komunistines partijas, ragindamas dary
ti bendrą frontą su social-dembkratų par
tijomis kovai su fašizmo ir imperialisti
nio karo pavojum. Bet ir čia rezultatai, 
kaip matėme, buvo toki, kad social-demo
kratų vadovybės atsisakė daryti bent ką. 
Toj pačioj Francijbj komunistai siūlė pe-

. rėitais ftiethis social-dėmokrathms suda- . 
ryti bendrą frontą kaip tik panašiais ‘pa- 

gririilais, kūriais buvo padaryta Bėtidras

munistai suorganizavo šj strei- j
ką, tai mes tik turime pasi- kės visus lietuvius kviečiame
džiaugti. i skaitlingai dalyvauti šiame.,..

 i Aido Choro išvažiavime.
Aido Choras.

Francija nesutinka, kad '
■ Rugpjūčio 26 d. Komunis- 

I tų Partija rengia didelį pikni
ką su gera programa ir geru j JapOnijai būtų leista didint 
kalbėtoju Piknikas įvyks|k jai virš nustatyto

Kelrodis toks: Paimkite 9 ar Btiosimcio, palyginamai su 
i 14 gatvekarį Ellicott City Amerika, Anglija, Franci- 
Line, išlipkite ant kampo1 ja ir Italija.

Kova už Ange(lo'"Herndon laisvę buvo veda
ma visaip. Viršuj matome paveikslą, vaiz
duojantį, kaip net ant jūros, paviršiaus, kuf 
buvo žmonių, propaganda vedama. Drg. 
Herndon dabar išimtas iš kalėjimo po $15,- 
000 belą. Kaip žinia, jis buvo nusmerktas 
19-kai metų katorgos už organizavimą juod- 
veidžių ir baltveidžių darbininkiį. Bylą veda 
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas. , .
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Ką Komunistai Nuveikė Baltimore, Md 
Ir Ką Veikia Šiandien?!

Mes šiandien galime drąsiai i 
sakyti, kad komunistai yra di-'įa apįe niekšų gaujos užpul- 
delius darbus nuveikę pašau-, dinėjimą ant laivakrovių.. Da
lyje. Paimkime pavyzdį iš tos^^p dar reikia priminti, neę yra 
pačios Amerikos. Ar šiandien, daUgiaū panašių įvykių.
būtų bedarbiai gavę iš vai-Į Liepos 24 ir 28 dienomis fa- 
džios pašalpą, jeigu ne komu-.šistinini padaužos išdaužė lai- 
nistai, kurie organizavo ir or- Į vakroviu unijos buveinės lan- 
ganizuoja masines bedarbių1 p.us - • - -
demonstracijas, protestus, su-' s]ankioja apie laivakrovių vie- 
sirinkimus ir tt. ?
gavę. Jeigu ne komunistai, 
tai mes galime drąsiai sakyti, 
darbininkai bedarbiai 1__ _
buvę priversti eiti ir ant gele-

Reakcija Pradeda Siausti

Jau “Laisvėje” buvo rašy-

Ne, nebūtų tas ir po visą prieplauką
Laivakrovių unija prisiren- 

būtu 3US Pr’e visko. Svetainės yra 
- saugojamos dieną ir naktį, 

žinkelio bėgių galvas dėti,! ikimasi atvirų užpuolimų ant
kad traukinys nupjautų, įdant j laivakrovių kairiosios unijos, 
nereikėtų badauti. i šitie užpuldinėjimai yra bo-

Taipgi laikui bėgant komu-Jorganizuotas bendras fron- 
nistai sulaikys karus ir tas vi-,^as prieš darbininkus. Syetai- 
sas baisenybes. Komunistai n®s savininkas davė unijai į- 
kovoja už darbininkų gyvybę, ’ saldymą išsikraustyti iš tos vie- 
už jų reikalus. Tik darbo tos. Liepęs 26 d. valdžios pa- 
žmonės turėtų suprasti, ką'šalpos skyrius taipgi davė įsa- 
reiškia komunizmas ir ką jis' kymą. kad už pašalpą turės 
duoda pasaulio darbininkams, dirbti verstiną darbą ( forced 
Ir jeigu žmonija suprastų, ką labor’’L

• pa-reiškia komunizmas, tai 
šaulyje būtų visiems smagu 
gyventi. Aš manau, kad ateis 
ta valanda, kada d;ąrbo, žmo
nės pamatys ir supras komu
nizmą ir visi stos į kovotojų 
eiles.

Ne Įcčis kitas, kaip tik ko-J sirinkimą 
piunizmas nušluos^p liub;] prie b" 
žmonijos veido ašaras, nes .jis 
paliuosuos žmoniją iš po ka
pitalistinio išnaudojimo.

Mes,. komunistai, giname 
darbiiiinkų reikalus. ‘Mūsų

<darbas, mūsų pastangos ir ko
vos išgelbėjo šimtus tūkstan
čių bedarbių iš bado. Tą ba
do šmėklą nustūmė šalin ko- 
munislų '-rengtos demonstraci- valdžios 
jos ii* protestai. Darbininkai Į streikavo

Pradžioje rugsėjo mėnesio 
čionai įvyks visos šalies lai
vakrovių suvažiavimas. Tiki
masi, kad bus apie du šimtai 
delegatų. r J ■

Liepos 3 d. Komunistų Par- 
i tija buvo sušaukus veikėją su- 

} del prisirengimo 
pasitikimo laivakrovių 

kairiosios unijos suvažiavimo.
1 Mat, suvažiavimas tęsis dvi 
i dienas, delegatams reikės pa- 
j rūpinti maisto ir i
.Tuo būdu lietuviai darbininkai 
I kviečiami pagelbon šiame <__
'be.

Liepos 31 d. Bettsville, Md.,> 
CCC kempėje, su- 

šimtas jaunuolių

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

t Telephone: Humboldt 2-7964

šio miesto ir apielinkės dar- !
i bininkams ir darbininkėms — i
jau yra žinoma, kad Aido 
Choras rengiasi prie labai di
delio išvažiavimo, kuris įvyks

| rugpjūčio 15 d. (ar ne rugpjū- 
' čio 12 d.?—Red.) ant A. Va- 
| linčiaus farmos arba pas Pe- 
; traitį. Laiko jau nedaug liko, 
! todėl mūsą visų pareiga pasi- 
1 rūpint ir pasakyti savo kaimy
nams ir pažįstamiems, kad vi-

• si ten dalyvautų. • •;
Aido Choro susirinkimas 

įvyks rugpjūčio 10 d. in norin
tieji važiuoti į pikniką kartu 
su choru, dalyvaukite susirin
kime. Tai mes žinosime, ki^k

■ reikia trokų del nuvažiavimo^ 
i Nuvažiavimo kaina bus labai V 
j žema. • .t • \

Choro susirinkimas įvyks . . .
darbininkų centre, 325 E. \ 
Market St. . . *

Kaip vietos, taip ir apielin-

DARBININKU 
SVEIKATA &

į GYVENIMO PERMAINA
ŽOLINĖ SLOGA, SAUSAS mirškite iodo tinktūros: 

° VEIDAS, DANTYS . i VT u- ’ i . i sa dukart kas savaite.j 1Aš skaitau “Laisvės” dien-j Jus taipgi vargina 
raštį kas -diena ir randu ’ slo«a* Vartokite, kaip 
daug jūsų gerų patarimų; Pa-,jau’ PaPrasūi, nesugadintą, ne
tarkite ir nian. Aš esu mote-1 iškoštą, nedenatūruotą mais- 
ris 48 metų amžiaus, sveriu' kad jame būtų viso ko, kas 
165 sv., ūgio 5 p. 2 colių. Ar tik gamtos yra skirta. Ypač 
nėra kokių gyduolių, kad'ma-| Jums svarbu turėti daugiau 
nęs taip karštis nepurtytų. į kalkią, o jų yra tokiame mais- 
Man užeidinėja šorais lyg įte, kaiP sūris, varškė, pienas, 
koks karštis ir taip visą nui-' Pasukos, kiaušinio tryniai, žir- 
ma, paskui pereina. Ir aš jau į n*ah pupos, kopūstai, mork- 

i mėnesinėmis regu-lvos’ gvučkai, ropės, ridikai,

Ar tai reiškia, ir ^* 
gyvenimo per-

gerų mėnesių. Be to neuz- 
po la-

žoline 
minė-

nebesergu _________ ,
lingai: atsiranda po kokių 4 apelsinai, pomidorai, špinatas 
ar 5 mėnesių, 
kad mali yra 
maina ?

Mane
fever.”
metus.
jau, bet nepadeda.
kad neužilgo ir vėl man užeis.

taipgi
Pasikartoja

Visokių vaistų varto-
Manau,

vargina
per 27

Kad kalkės geriau užsilai
kytų kūno audiniuose, imkite.

I žuvų aliejaus, “cod liver oil,” . 
hayĮbent po šaukštą kasdiena. Jei 

“Haliver 
po vieną 

Būkite
Visa tai

negalite, tai imkite 
oil 250 D, capsules,’ 
kapsulę po valgio, 
dažniau ant saulės.

į
Į.

Ar galima kuo bent paleng-i ,. . ,
vinti tos slogos’ Palatinis gydymas, prie-

LOS S1°S°S- žasties šalinimas. Bet, kai už-
1 Mano -dukteriai labai sau- eina pati toji sloga, tai jai pa-. , 

lengvinti, leiskite dar gi ir į 
■nosis* po keletą lašų “Ephe
drine Inhalant 66, Swan Me
yer.”

Jūsų duktė, dėl savo sausos 
. veido odos, tegul žiūri maisto, 
kad1 būtų geras, gamtinis, pa
prastas maistas. Gult eidama, 

įkas vakaras tegul jinai gerai, 
■ suvilgo veido odą gliceriną ir > 
paskui gerai apsibarsto bori
nes rūkšties milteliais (“boric 
acid powder”).

“Acid condition of the 
teeth” veikiausia norima pa-., 

‘reikšti, kad apie dantis ’ir jų 
smegenis esti bakterinio rū
gimo. Maisto nuosėdose dan- 

| tų tarpais įsiveisia bakterijų ir 
jos kai kada pažeidžia dantų, 
žieveles. Tatai da nereiškia, 
kad nuo to dantys iškris. Dan
tų sveikumą nustato visų la
biausia maistas, švara, dantų 
valymas dantų nuo . gedimo 
nesulaiko, jeigu dantys pada
ryti iš menkos medžiagos: jei
gu prastas, denatūruotas var
tojama maistas. Maistas, mai- 

!tas ir maistas-r-yisame kame..

sas veidas ir yra baltų lyg 
spuogelių, lyg kirmėlaičių. 
Kaip tatai prašalinti?

Kas galima daryti dėl “acid 
condition ią the teeth”? Ar 
tai reiškia, kad tau iškris dan
tys?

ATSAKYMAS

Jums, Drauge, yra “gyve
nimo permaina”. Jums ova- 
nnes liaukos eina menkyn, ir 
dėl to Jums užeidinėja tas 
karštis. Vartokite gerą, pa
prastą, gamtinį maistą, vis 
daugiau žalienos, daržovių, 

. Galima ir tru-i . . . .‘i vaisių, žalėsių.
1 17 9 1 : . t. i pūtį pavirti, bet geriausia var- 

a i toti nevirti, žali daiktai. Taip 
gi pieniškų, kiaušinių, žuvų, 
po truputį mėsiškų.

Kad 
liaukos,

Jums susitvarkytų 
vartokite skydinę 

Thyroid tablets, gr.
.” , Imkite

juo .L —-------------- -------------------------------------- ......................... -c

gali didžiuotis ir džiaugtis Ko- prieš supuvusį maistą ir kitas Lauką:
‘‘ ; darbais, nepakenčiamas sąlygas. -Kar- Vž, P- D., No. 100.
vėliau . plačios tu sustieikavo ir du reguliarės po vieną tabletelę priefe valgį, 

seržentai. žinoma, tai po tris kas diena.
» V • -vi • • I M A- 2 “ * *

munistų Partijos
Anksčiau ar 
masės supras komunistų žy-1 armijos
I 
nutrenks šalin visą kapitalisti- kaltina 
nę sistemą. Bedarbis. :

gius, suvienys savo spėkas ir valdžios kempių prižiūrėtojai i gusi buteliuką,; praleiskite ne- 
>»’•<.« ■ VZ. •• • • . 1 4 1— . » t ■* • i • 1 ‘ } J "I 1 .♦ - ‘ Ik   it - x -X < Y ' Y * AA  ’ ” t vJ « ZX. «• A >*■> rtlr 11 1

Imkite keletą | daugiausia reiškia. Atminkite.
, koniuilištūs už šitU ėmusi- trejetą vdienų,, o paskui 

streiką. Jeigu ištikrųjų ko-1 ir vėl imkite. ;

1

Užbai-
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Pirmuose Amžiuose Krikščionių ir Šios 
Gadynės Komunizmas

tai ži- mirštančiam ligoniui vaistų nė
ra. Tą visi mato, kurie tik 
nors kiek protauja. Taigi, 
marksistinio mokslo išaiškini
mai—teorijos pildosi praktikoje. 
Ir tas jau šiandien nesulaiko-

zįštamais, ten gyvenančiais; 
nuo jų gaunam tikras žinias. 
Taipgi daugelis jų aprašo pla
čiai apie viską mūsų spaudoj. 
Kasgi geriau gali žinoti toj ša
lyj apie viską, kaip ten gyve
nanti ?Kurie skaito “Laisvę,

no iš pirmesnių aprašymų apie 
pradžią krikščionybės. Kada, 
kodėl, jinai gimė ir kaip vystė
si. Taipgi žinom, jog tuomet 
krikščionių obalsiai buvo: “Ly
gybė, brolybė, bendros visuome-įmai žygiuoja linkui pilno ko- 
ninės nuosavybės gyvenimas.” I munistinio gyvenimo ant vieno 
Jie po tais obalsiais organizavo-1 šeštadalio/' žemės kamuolio—
si, plėtojosi, už juos kovojo prieš ;SSSR—neskaitant apie 100,000," 
Romos cezarius ir taip gyveno j 000 Sovietinės Chinijos. 
iki pabaigai trečio šimtmečio, j 
Toks visuomeninio gyvenimo su- j 
rėdymas vadinosi komunizmu. ! 
Toki pagrindai ir šios, mūsų, 
gadynės komunizmo. Bet apys- 
tovose ekonominio, politinio bei 
dvasinio išsivystymo skirtumai 
tarp tos tolimos praeityje gady
nės komunizmo ir dabartinio, 
labai dideli. Tai čia pasibrė- 

piau, kaipo užduotį, nors trum
pai kiek apie tai pakalbėti.

Krikščioniškas k o m unizmas 
iš pradžių buvo sektantinis, ap
imąs po dalį žydų ir graikų tau
tų. Iš kitų tautų kad ir dėjosi 
kiek prie jų, bet visai nežymiai. 
Toliaus, plečiantis komunistinei 
krikščionybei, pasiekiant toli
mesnius kraštus, palengva la- 
biaus ir labiau maišėsi religi
niai prietarai, nes kunigija vi- 
sakam vadovavo. Tas darė be
galinį lėtumą, prie griežtesnių 
kovų prieš išnaudotojus-vergė- 
jus. Todėl tas ir tęsėsi apie po- 11 
rą šimtmečių. ' ‘

Mokslas, kokį šiandien toj 
prasmėj suprantame, tuomet 
dar visai nebuvo žinomas. Visa 
liaudis buvo paskendus neapsa- • 
komoj dvasinėj tamsybėj. To-1 
del ir krikščionių masėse nega-' 
Įėjo būt to supratimo, kad jų 
vadovybė, ypatingai dvasiškija, • . ,-v .
veda tik iki tam tikro laipsnio nlstl! su L6”11111 Pr>esakyj va 
prie pergales ir jų iškovotus. dovaujama, su neapsakoma drą 
reikalus parduos jų priešams. Į 
Taip tie gudrieji veidmainiai ir i 
padarė su krikščionišku komu-Į^j^us Prje^us« 
nizmu. Liaudį paskandino dar^^^08 padėta. Atmena-1 
žiauresnėje vergijoj, dar baisės-1 me’ kaip iš konti-.
il£se kančiose, negu buvo pirm ' revoliucionieriai, ir išlaukiniai

* krikščionybės! Tačiaus ir iš visų 1 imperialistai^ apie per kelis tne- 
pusių, tais amžiais, taip sakant, !^us v*su pašėlimu puolė, dras- 
bemoksliui komunizmui, apysto-i^®’ blokadavo ką tik _besiku- 
vos buvo neatatinkamos ir jis ! jaučią proletariato tėvynę 
žlugo.

Dabartinė Gadynė
Visai kita šioj mūsų gadynėj 

komunizmas: jisai yra marksis- 
tinis-leninistinis, grynai moks
linis, apystovose abelno mokslo 
ir technikos išsivystymo, ap
imantis jau šiandien visus kraš
tus pasaulio.

Socializmas—komunizmas gi
mė iš Karolio Markso mokslinių 
teorijų, apie vidurį 19-to šimt
mečio. Tas iš visų pusių bur
žuazinių mokslininkų —kritikų 
buvo puolama, bet jų nei vie
nas neatsilaikė, buvo marksi- 
nio mokslo teoretinės sistemos 
parblokšti. Iš pamatinių mark- 
sinio mokslo išdėstymų mes 
gaunam supratimą, kad ekono
miniai veiksniai, santikiuose 
vystymosi žmogaus proto, jo ga-. 
bumų, suka visą pasaulio istori-1 atlyginimas auga, visuomenės 
jos ratą. Tas ratas besisukda-!gyvenimas gerėja! Jeigu mes nių kiasėS bus išgyvendinta, 
mas atsikreips toj vietoj, kur j plačiai apžvelgsime abelną so-;

y kapitalas, peraugęs, neturėda- 1
mas daugiau rūmo, pradės su

trūkti. Privatinė nuosavybė, 
kuri paremta ant augimo pelnų, 
idant tai nors kiek ant ilgiau 
palaikius, bus kraujama visa 
sunkumo našta ant visos darbo!
žmonių klasės pečių. Gi išnau- nOm štai kokiais būdais: 
dotojų, prispaudėjų, tik :
saujalė prieš milžiniškas mases jr šiaip teisingų žmonių, lankosimai (“vadai”), kurie per laikus

Ne tik Sovietų Sąjungoj ko
munizmas auga, tvirtėja, bet ir 
po visą kapitalistinį pasaulį 
įsišakojęs plečiasi, mokslą sklei- 

j džia, vis didesnes mąses apim
damas. Tad nežiūrint; kad ko
munizmo apsigynimas (SSSR) 
yra gerai tvirtas, tačiaus, atsi
tikime užpuolimo, komunizmą 
gintų pačių puolikų šalyse dar
bininkai. Imperialistiniai dras- 
kūnai, tai matydami, tik dantim 
griežia, o pulti kol kas neiš
drįsta !

Šiandien komunistinis judėji
mas paralyžiuoja visą kapitalis
tinį pasaulį. Nėra tos šalies, 

i kur komunizmo mokslas, jo pro
paganda nebūt pasiekę. Ta 
mintis, tas ryšimasis išsigelbė

jimo iš kapitalizmo sistemos 
, pragaištingumo, visur plečiasi.

&

Per Leniną Į Komunizmo 
Gadynę

Po Karolio Markso, didžiau
sias pasaulio komunistų vadas 
V. I. Leninas, spalių mėnesį, 
1917.metais, per proletarinę re
voliuciją, davė pradžią pašau-: 
lyje naujai gadynei — komu
nizmo gadynei. Protaujanti 
žmonės žino, kad šiandien eg
zistuoja du pasauliu: imperia-1 
listinis ir komunistinis. Impe- j^ej]gai jr dvasiškija išlaikys 
rialistinio pasaulio metskaitlius • ^as cjar bemulkinamas minias, 
dar tęsiasi senasai: šiemet 1934 ;gąsdinimais bei vilionėmis už
metąs. O komunistinio pasaulio Į grabinio “gyvenimo,” nes tos 
metskaitlius prasidėjo nuo spa- j mįnjos darosi vis alkanesnės ir 
lių mėnesio, 1917 metų revoliu- į Skanesnės. Jos nepasisotins 
cijos, t. y., nuo pradžios Ko-iįaįs religiniais monais, o turės 
munizmo Gadynės šiemet su-, ^OVOį ug būvį—turės eit su nau- 

i kanka 17-ka metų. Taigi kapi- ju pasauiįu< 
talizmui sugriuvus, komunizmo i , • . . • . v, • , .• , , , . «... Dar turime prisimint štai ką:metska.tl.us bus v.sapasau mis. ,je du ,jai ša]e vienas ki. 

Knksc.onystes esąs metska.t- ^ g j .gtuot an(.
liūs, kaip ir kitų buvusių ar; _ v . .v . ,’ .... , musų žemes; vienas is jų tu-__ • esančių religijų, tarnaus _ . , ♦ ux ... , .. res mirt. Tad kuriam is jų bustik atminimui senos istorijos. ... . . . . . , , v . lemta mirt? Ar tam, .kuris tirįvykių—pav., kaip dabar žydų . _: ... ką pradėjo savo gadynes amžių
ir 1 U’ ' ir žada visuomenei lygybės, tei-

Naujo Pasaulio Statyba |sybės gyvenimą, ar tam, kuris 
•deda paskutines savo jėgas, 

Komunizmas labai spaičiai h stengdamasis nors kiek ilgiau 
sėkmingai budavojama. Rusų pasi]aikyt ant liaudies sprando, 
proletarinė revoliucija, komu-;ją engti) kankinti? šį klausi.

į mą lai patys skaitytojai iš- 
. . ,v , _ ' sprendžia. Tuo tarpu, truputį
! sa ir pasišventimu, atmušė^ nu- žvilgterėsim dar į vieną kapi- 
galėjo savo vidujinius ii išlau- talizmo ramstytojų “bėda.”

Juk tai milži- v
Išdavikiški Elementai

dėjimo vadovybei).' ’ Ai'ba kad ■■ 
kur jų vienas kitas ir įlenda, 
tai daug žalos komunizmui pa-, 
daryt negali: revoliucijos lai
mėjimų, marksistinių principų, 
kas liečia visuomenę, “parduoti' 
negali, kadangi tikroji pasišven- 
tus komunistinė vadovybė* di- 
dėj sargyboj yra. Ir tokius ne
naudėlius sučiupę numaskuoja, 
ir šluoja lauk. Kaip žinome,1 
pastaraisiais laikais Kominter- i 
nas ir jo sekcijos tokių rene- i 
gatų daugelį iššlavė—tarp ku-’ 
rių ir lietuviškus Prusei.kas-1 
Butkus-Strazdus ir kitus jiems , 
panašius paukščius. Tiesa, tiems | 
renegatams pavyko šiek tiek su- j 
klaidinti ir sąžiningų buvusių • 
mūsų draugų. Tokius mes šau-! 
kiame atgal prie komunistų ju— 
dėjimo. Jie turi kuoveikįau-' 
šiai atsikratyt nuo tų klaidinto- ■ 
jų, idant nesusilaukus didžios,i 
atsakomybės sykiu su tais rene- | 
gatais ir visais išdavikiškais į 
elementais.

į kad ’‘agrymente’’ nusakyta.
ASWU ne tik nieko nedaro,, 

kad suvaldyt bosus pildyt jų pA-' 
jčių (bosų) pasirašytą “agry-j 
j mentą,” bet dar, kur NTWU; 
pavyksta darbininkus išvest į! 
streiką, .kad privertus bosus Į

i pildyt “agrymentą,” ASWU WT > Q
ideriai priešakyje su E. Keller; JĮ g

LITERATŪROS 
DRAUGUOS 

CENTRO
I pasiunčia streiklaužius, kad su- j 
laužyt streiką. Tą padarė Roy i 
dirbtuvėj ir kitur.

Draugai darbininkai, neklau- * 
sykite Pruseikos-Butkaus suga-į 

j dintų žmonių. Stokite į NTWU 
j ir remkite ją finansiniai ir mo
raliai, nes NTWU nuoširdžiai j 
kovoja už darbininkų reikalus. ! 
Ti.k ASWU ir UTWU visur ki-!

j ša jai koją.

Pirmu kartu savo gyvavi
mo laike ALDLD turės 
pikniką, šį pikniką ren
gia pats ALDLD Centro 
Komitetas. Piknikas įvyks 

su bato j e

Rugpjūč. 18 August

. Pasaulio istorijos bešališki

Tik Vieningos Masių Kovos j 
Priskubins Galą Tam Kapi

talizmo Bjaurumui I
Visose šalyse Komunistų Par

tijos šaukia darbo klasės žmo
nes stoti į eiles jau besigru
miančių kovotojų, įtakoj komu
nistinės vadovybės, už visos dar
bininkijos teises žmoniškai gy
venti ! šaukia eiti po komunizmo 
yėliava ir visiems vieningai ko
voti prieš bendrą darbo žmonių 
priešą: kapitalizmą, fašizmą ir 
imperialistinį karą! Šaukia di
dinti ir visais galimais būdais, 
daryti tvirtas kovos, eiles, idant 
greičiau būt užduota galutinas 
smūgis tam neprisotinamam 
smakui—kapitalizmui, kuris mi- 
lionų ir milionų baigia gaišinti 
materijai) gyvenimą, jų sveika
tą naikina, gyvastis ryja!

Taigi, idant greičiau pasiliuo- 
suoti nuo to bjaurumo, reikia 
nusikreipt nuo tų komunistinių 
išmatų—renegatų, paskelbti ko
vą prieš juos ir grįžti į Komu
nistų Partiją—ką tūli buvę su
klaidinti jau ir padarė. O or
ganizuotoms masėms po refor-

i. —.................................... —------------—

Erwin Bumpke, kuris 
turėjo užimti Hinden- 
burgo vietą Vokietijoj, 
bet kurio Hitleris ne
prileido.

Paterson, N. J.

Audėjas.
KLAŠČIAUS CLINTON 

PARKE
i National Textile Workers 
j Unija rengia penktą metinį 
pikniką nedėlioj, rugpjūčio 12 
d., ant Village Barn, Haledon, 
N. J. Bus gera muzika, bus , _ _ *

' sporto, žaismių, dainų ir prakal- jpos bus dailės programa: , 
bu. Taipgi bus įvairių valgių ' 

I ir gėrimų. Įžanga pavieniam 
—25c, o šeimynai—vyrui su 
moteria—35c; Vaikam dykai.

Užkviečia Komitetas.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "LAISVĘ”

Maspeth & Betts Ąves.

Apart geros sporto progra

, dainuos Brooklyno Aido Cho 
ras ir Newarko Sietyno 

Choras

1 4

! dar ir tiesioginis karas su Len- 
1 kija daug pajėgų, lėšų ir gyvy- 
Į bių suėdė! Ir į tokį trumpą lai
šką padarė stebėtiniausią, dar 
negirdėtą istorijoj progresą.- Iš- 
budavojo milžiniškus fabrikus, 

[elektros stotis, gelžkelius, ka- 
Isyklas ir visokias sunkiųjų in
dustrijų šakas atstatė. Kolek- 
t y v i z acijos (subendrinimo) 
praktika ūkiuose duoda geres
nius, patenkinančius rezultatus: 
to pavyzdžiai pąrankume bei 
našume naudos individualę ūki- 
ninkystę stumte stumia šalin— 
jinai neužilgo bus visiškai lik
viduota.

Beraštė, kuri po rusų carizmu 
buvo didžiausia iš visų civili
zuotų kraštų, dabar komunisti

Į Neteisingas Kalbas Leidžia 
Demoralizuoja Darbi

ninkų Eiles

Eastono, Pa., sklo.kininkai 
per “Naują Gadynę” ir ypatiš- 
kai svietui pasakoja, būk Easto
ne National • Textile 
Unija 
šilko 
bosai 
žiau, 
kyta i 
kad privertus bosus pildyt: jų 
pačių pasirašytą “agrymentą. ” | 
Jie daro išvadą, kad NTWU ne
gina darbininkų reikalų. Su to
kia unija, esą, darbininkams me 
pakeliui.

Tą pasaką pasigavę, kaipo 
už “faktą,” ir Patersono Pru- 
seikos-Butkaus sugadinti žmo- j 
Iv,Xcį skandalina, kad, girdi,

ir

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Workers 
didžiumoj kontroliuoja 

audinyčias. Tad, girdi, 
darbininkams moka ma- 
negu “agrymente” nusa- 
ir NTWU nieko nedaro,

113 WEST 42ND ST.

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

Valandos: nuo 1—6 po pietų

užrašai mums pąrojj9r<kad per mistinėmis vadovybėmis reik ' nes ------............. o_
amžius žmonijos draugijinis gy- Vyt i§ savo tarpo pai’davikiškus j Eastone NTWU neapgina dar-
venimas savo formomis visur 
visaip keitėsi. Valdančiosios 
klasės, ar tai vergijos gadynėse, 
ar vėliaus kitokiuose laikuose, 
būdavo prie galutinų krizių, 
prie valdžios griuvimų, pristum
tos per žemesniuosius organi
zuotus bei pusiau organizuotus 
žmonijos sluogsnius. šių sluogs- 
nių išdavikiški vadai, kurie bū
davo įsigalėję tarp tų klasių, 
veik visada ateidavo pagalbon 
begriūvančiai valdžios formai, 
pailginant vergėj ų-išnaudoto jų 
viešpatavimą, masių iškovoji
mus jiems parduodant. Vienok 
augštosioms klasėms nebuvo la
bai baisios ir valdymosi formų 
pervartos, kadangi jos galėjo 
vėl engti žemesniasias klases.

Bet jau šiuometinė pervarta, 
iš kapitalizmo į komunizmą, 
kuri po mūsų akių pergyvena

vadus: kaip Greenai, Lewisai ir ibininkų algų, tad, vot, esą, ir 
jiem panašūs. Reikia neklau-1 Patersone nereikia remt, nei 
syt visokių apsimetėlių patrio-' prigulėt prie NTWU, nes ji 
tizmu, apgaudinėtojų bei dva- esanti darbininkam kenksmin- 
siškų mulkintojų, nes jie visii£a- O, givdi, Associated Silk 
ir visų darbo žmonių nepriete- j Workers Unija Patersone ir ki
liai, o kapitalistinės išnaudoji-1 tur priverčia bosus pildyt bosų 
mo sistemos tarnai. Jie sykiui1' unijos pasirašytą “agrymen- 
ir patys išnaudotojai. Tiktai:tą”. Tuo būdu ji esanti darbi- 
žvilgterėkit, kokias algas lupa 'ninkam remtina, prie jos reikią 
nuo tų pačių org. darbininkų, prigulėt.
kuriuos pardavinėja didiesiems Aut kiek aš žinau, Eastone 
išnaudotojams. Pavyzdžiui, A Stewarts šilko dirbtuvė yra ab-

I i* j — • i i i • -y y FT"^ ITT * •

Liehivys Kraustyto jas
(Moving)

Už labai prieinamą kainą: 
perkrausto namų rakandus.: 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:;

PETER BANES
449 Grand Street

Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3152

Jonas Bagočius

*•——

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

; SVARBIOS RISTYNĖSI
i J. J. Bakšys iš Worcester, 
Mass., risis su J. Bagočium iŠ

Philadelphijos
* • I f •

Taipgi bus pora gerų (,,y.
' ' kumštininkų

WM. NORRIS ORKESTRĄ
I Grieš šokiams lietuviškus ir 
amerikoniškus kavalkus, tai,, 

visi smagiai pasišaksite ,,,

Piknikas prasidės 2-rą vaL 
po piety ir tęsis iki 2-rai 

valandai nakčia
ĮŽANGA TIK 40c. YPATAI

Ant kiek aš žinau, Eastone
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FL prez. Green atlupa $20,000 soliutėj kontrolėj UTW unijos, 1 išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir karietas veselijoms, 
| krikštynoms ir pasivažinėjimams

metinės tiesioginės algos. UMW .P™ kurios ir ASWU priklauso, 
of A prezidentas Lewis $12,000. t Tenai darbininkai dirba po še- 
Tas pats ir su dvasiškija, tie šias, sako, kaip kurie net ir 
irgi susikrauja milžiniškus tur- ! aštuonias stakles ir bosai moka 
tus nuo lengvatikių už jų palai-* Lik Pus? tiek, kiek moka NTWU 
kymą tamsybėj, idant didžtur- ° n t r oliuojamose dirbtuvėse, 
čiai galėtų juos lengvai išnau-1 Taipgi ir Alcshuler

Tai yra bjauriausi besą- kontroliuoja UTWU

nės tvarkos jau baigiama isgy- dįenas> augštosioms klasėms ne- 
vendinti. Apšvieta ten plečiasi, apsakomai baisi! Nes pri^ ko- 
mokslas kyla. Darbai lengvėja, munįstinio surėdymo jos jau ne-

doti. 
žiniškumai.

Taigi, tą visą matydami, nu-

dirbtuvę 
ir tenai 

mažiau bosai moka darbinin
kams, negu tose dirbtuvėse, kur 
NTWU kontroliuoja. O betgi

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau bmiai ir chronlikaa vyr? ir 

motery ligai kraujo ir odos
Padarau iityrimui kraujo ir ilapuau

DR. MEER
156 W. 44th St. Room S02

New York, N. Y.
Valandos Pritmimoi

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po piety nuo 4 
iki 8 valandai vakaro

Telephones MEdallion 3-1328

_ sisukim nuo tų beširdžių veid- UTWų nepriverčia kompaniją
! begalės prisitaikyt—pačios žmo- mainių. O eikim tuo keliu, pildyt jų

kur šaukia Trečias Internacio- į pasirašytą sutartį.
i Bet tas milionams ir milionams nalas ir visose šalyse jo sekei- ( kos _

pačių (kompanijų) 
Gi Prusei-

• Butkaus sugadinti žmo- 
jos—Komunistų Partijos! Tas ngs giria UTW ir ASWU ir ra- 
kelias veda į naują laimingą pa- gįna darbininkus jas remti ir 

Ir kaip iš visko matome, kad j saūH—komunizmo pasaulį, .ku- prigulėt.
šiandien kapitalizmas jau pas- ris neišvengiamai, anksčiau ar Į

Be abejonės, čiame vienas už- |kutiniame savo laipsnyje. Jam į vėliau, užviešpataus ant viso j]ykaj stovi Patersone,

cialistinę kūrybą, tai matysim, | vargUOijy atneš laimę ir džiaug- 
jog jau dabar komunizmas; sma, 
laipsniškai per socializaciją įgy
vendinama.

Be abejonės, čiame vienas už- |kutiniame savo laipsnyje. Jam i vėliam, užviešpataus ant 
klaus: iš kur gi mes žinom, kad [beliko tik vienas žingsnys—fa- .skritulio žemėę.
*.— 9 -vr™ ... , ............................... yĮ. ArbačceusJcas.ten ištikrųjų taip yra? Mes zi-j§jzma3> fcas reiškia palaidojimą 

   : Dau- j viSų žmogiškumo teisių. Visi 
maža gelis mūsų draugų, simpatikų ’ darbo masių išdavikiški elemen- 

, - ------------ --------------'tai (“vadai”), kurie per laikus
spaudžiamųjų Tie ilgai nekęs, po Sovietų Sąjungos šalį, tyri-; veidmainingai pardavinėjo or-

Binghamton, N. Y
neneš tų sunkumų; jie sukils 
ir nutrenks nuo savo pečių tą 
naštą, sudaužydami privatinės 
nuosavybės sistemą! Ir ant tų 
griuvėsių statys bendros visuo
meninės nuosavybės gyvenimą. 
Taip Marksas, Engelsas ir jų 
bendradarbiai pranašavo.

Taigi, istorijos ratas jau at
sisuko į vietą ties mumi. Ka
pitalizmas smunka, griūva nuo 
savo sutrūnijusių pamatų. Jo 
palaikytojai blaškosi desperaci
joj į visas puses ir nesuranda 
pagalbos—jie ir nesuras, nes

Dabar pažiūrėkime, kaip da- 
, kurias 

’dirbtuves kontroliuoja ASWU? 
Į Ogi ve kaip. Bosai, kur ma- 
: žesnėse dirbtuvėse, atleido visus 
i pašalinius darbininkus, susivedė 
’savo giminaičius ir dirba po 
| aštuonias stakles. O kiek tiems 
giminaičiams moka, tai tik jie 
patys ir žino. O “agrymente”

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

nėja viršminėtus dalykus, ra- ganizuotas darbininkų spėkas, 
portuoja mūsų spaudoj. Par- šiandien atvirai atsistojo bosų 
grįžę atgal, vėl, raštais, prakal- ;r jų valdžios pusėj prieš darbo 
bomis bei pasikalbėjimais per- žmonių klasę. Jie tuomi ^to 
duoda savo patyrimus—žinoji- |bjauraus siaubūno—kapitalizmo 
mą visuomenei. Lankosi - -
ir buržuazijos atstovai bei pri- ’ išnaudotojų jau nedžiugina, nes 
vačiai asmenys, iš kurių dauge-|jie mato, kad masės pavergtų- 
lis nenorėdami save pasistatyt ,jų> jau nebeklauso išdavikų-va- 
per akis nachalais, pripažįstamų: jos lipa per tų juodųjų spė- 
kreditus tokiai socialistinei sta- kų galvas prie pasiliuosavimo. 
tytei-tas Piktųjų šmeižikų blo- viena iš didžiausių “bed,.' ■ • užl
fus ant Sov. Sąjungos sudaužo, komunizmo priešams yra tai ta, iimokskit„ ‘ne, iau anj. ■ ...... , .

Antra, mes susirašom laiškais.kad išdavikiški elementai nega-i ,■ ’• t ; siHkti geram stovyje organi
ni draugi, ciminsmia h»i no 1 v • J7 • • Pusmet's eina, tai būtinai tu- zacijos nariais.su draugais, giminėmis, bei pa-h prisigriebti komunistinio ju-jrime užsimokėti duokles ir pa-1

ten i dienas prailgina. Vienok tas

tybai—tas piktųjų šmeižikų blo-

Amerikos Lietuvių 
ninku Literatūros Draugijos 
20 kuopos susirinkimas įvyks ^ra pasakyta, kad jokis audėjas 
rugpjūčio 9 d., ketvirtadienį, ne8ali dirbt ant daugiau sta.k- 
7:30 vai. vakare, A.L.P. Kliu- kaip ant keturių. O tose 
be, 315 Clinton St. .dirbtuvėse, kur bosai negali pa-

Draugai, visi pasirūpinkite su savo giminaičiais užimt 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių rei
kalų atlikti. Kurie dar nemo-

O tose 
dirbtuvėse, kur bosai negali pa-

visų staklių, duoda ir pašali
niams darbininkams dirbti, bet 
moka net vienu centu mažiau 

kėjote duoklių už šiuos metus, mas^ i^usto audeklo, negu

O. Girnienė, sekr.

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



KeMrfM Fnslapte

A; Novikov—Priboi

PASKUTINĖ NAKTIS
BELAUKIANT MIRTIES

(Vaizdelis iš 1905 Metų Karo)
(Pabaiga)

merginos užpakalyje stovi, o vyrai ir vai
kinai—priešakyje. Nuo durų iki pat al
toriaus paliekamas apie kelių pėdų pločio 
takas, pasidaro kaip ir koridorius tarpe 
gyvų žmonių. Tas yra tam, kad būtų ga
lima laisvai įeiti ir išeiti: pastatyti žva
kutę prie paveikslo, pasišlapinti pirštus, 
pasimelsti ir paaukoti. Viskas ėjo ge
rai: diktas kunigas tingiai meldžiasi ir 
krapyla mosuoja, kitas senas ožišku gai
su gieda, choras sutartinai jam pritaria, 
maldininkai meldžiasi. Per langą saulu
tė žiūri. Karšta ir oras sunkus...

—Apie bažnyčią klausytis be galo nuo
bodu, tu jau geriau papasakok ką nors 
gyvesnio,—perkirto iš jūreivių pasako-

—Palauk—dasikasime ir iki linksmes
nio,—atsakė jam mašinistas ir tęsė to- 
liaus.—Atidarė kunigas dieviškus var
tus ir pradėjo saldžiai, tartum saldainę 
įsikandęs: “Bijokite dievo ir melskitės!’ 
Tuom kartu kas-tai kaip suriko bažny
čioje. O paskui dar tvirčiau. Ir bliau
damas lekia tiesiog prie altoriaus. Visi 
maldininkai nusigando ir metėsi į šalis. 
Moterys pradėjo klykti. O kas buvo? 
Ogi mano giminaičio Juozo Oskino ver
šiukas, visas juodas, kaip anglis, diktas, 
kokių penkių mėnesių amžiaus. Įbėgo jis 
j bažnyčia, atsidūrė prie altoriaus, blaš
kosi šian tai ten, suka uodegą ir bliauna,

tartum nuo- jo kas: kaiĄ luptų.- Nubalo 
kunigo veidas, dreba jis visas. Bet pir-1 
mas jis ir atsigavo surikdamas: “Gaudy
kite šį sutvėrimą!” O kas čia gaudys. Su 
maldininkais baisu kas pasidarė. Vieni 
manė, kad juodas velnias įsigavo į baž
nyčią, kiti-—kad stebuklas pasirodė. Vy
rai kalbasi, ginčijasi, bar.asi, moterys 
klykia ir poteriauja, o vaikučiai visi ver
kia. O veršiukas del to dar daugiau 
dūksta. Laksto apie altorius, kaip pa
kvaišęs ir baisiai bįiauja. Kunigas ir jo 
pagelbininkai puolęsLant yeršiuko. Ir 
ką jūs manote? Keturi niekaip negali 
sugauti tą galviją ir paniekinto ją bažny
čios. Ilgai vaikėsi, pakol kunigas nenu
tvėrė jį už uodegos. Veršiukas dar la
biau patraukė ir bloškė į grindis kunigą, 
prie pat dievo vartų, bet kunigas uode
gos nepaleido. Čia jam į pagelbą pri
buvo kunigo pagelbininkai ir kiti patar
nautojai. /Tuom kartu tarpe maldininkų 
pasigirdo juokai. Išvilko juodą veršelį !is 
bažnyčios, įspyrė ir nuvijo...

—Ei, jūs, kas ten pas jumis per juo
kai? Ar jau negalima tyliau!-—suriko 
sargybos oficierius.

—Klausom,—atsakė vienu kartu keli 
balsai.

Ir vėl prasidėjo pasakojimai linksmo 
pobūdžio. Bet tai buvo lošis be scenos 
ir tėmytojų, jie vaidino ir pasakojo viens 
del kito. O gilumoje pas kiekvieną grę
žė, kaip kirmėlės. Neramumas smaugė 
nuo to laiko, kaęla mes išplaukėme iš Lie- 
pojaus, o tai buvo apie du šimtai dienų

Daug sunkių dienų prabėgo ir dabar 
mes artinomės prie paskutinio punkto, 
prie galutinos ir baisios pabaigos.

Vertė D. M. š.

PHILABELPHIJOS ŽINIOS
Kas Bus “Laisvės” Piknike

čiau prasisiekusių asmenų, bet 
žinant, kad juos visus lygiai 
geležinė kapitalo ranka spau
džia—tas neturėtų būti daro
ma.

metai tam
gal apsivedė su našle ir gyveno 
ikišiol. Jo moteris'ir podukros 
buvo ir yra nelaisvėj religinių ■ 
prietarų. Velionis M. š. nuo j 
to visuomet buvo laisvas. Drg. I 
M. š. buvo vietinės / r tat I 
kuopos sekretorium. Jis jau se- į , . . , .~ .... . . , v i tra, taipgi bus gardžių valgių ir genai buvo persitikrinęs, Jog baz-| rjmų šokiai įvyks subatoj, 11 rug- 
nyčia yra niekas daugiau, kaip ' pjūčio (August). Kviečiam visus ir 
kuniginio materialio biznio i 
įstaiga ir sykiu kapitalistinės į 
išnaudojimo sistemos agentūra Į 
—taip velionis sakydavo. Jis! 
su savo 
keldavo, 
tatymas 
bamas.

Be to, velionis M. Š. visuomet1 labai svarbių apkalbėjimų, ypatin- 
laikėsi progresyvių darbininkų j ^a’ yy» jaunuolių mokyklos ^lausi- 
kairiajame judėjime. Kuomet! 
čia aidoblistai mėgino organ i-1 
zuoti uniją, jis darbavosi jų 
naudai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
draugės yra kviečiami dalyvauti 
praleisti linksmai laiką.

Komisiją.

i
ALDLD. 137 kuopa nutarė 

kiekvieno antradienio vaka
rais rengti įvairiomis temomis 
lavinimosi susirinkimus, po an
trašu 01117 Charlevoix St.

Panašus susirinkimas įvyko 
liepos mėn. 31 d. Įžanginę 
kalbą temoje, “klasės ir parti
jos” pasakė drg. K. Kilikevi- 
čius. Diskusijos buvo gana į- 
domios, tik negerai, kad jose 
nedaugelis draugų-ių teėmė 
dalyvumą.

; Taigi, draugai koresponden- 
į tai,( ir bendrai įvairių įsitikini
mų darbininkai, lankykime 
minėtus susirinkijnus, disku- 
suokime, lavinkimės, švieski- 
mės, o tuomet mums nereikės 
viens ant kito žvairuoti ir per 
spaudą koliotis. Visi ; 
žiamės bloga gyvenimo būkle, žai žinoma, čionai, kiek gale-1 
senstame, raumenys betiksliai damas, prisidėdavo \ 
vysta, o vargams nematyt pa-(prie komunistinio judėjimo*: da- 

Tad, kol dar nevėlu,! ve paramą moraliai ir medžia- 
ir giniai, dalyvaudavo konferenci- 

bendrą jose, mitinguose, parengimuose.
Buvo “Laisvės” skaitytojas, pri
sidėdavo prie jos vajų ir šiaip 
platinimo. Mums išsireiškė, : Lynwoode

MONTELLO, MASS.
T.D.A. kuopos naudai yra rengia- 

ALDLD mi šokiai Lietuvių Tautiškam par
ke, šokiams grieš Bert Orris orkes-

COLLINWOOD, OHIO
TDA km >a rengia naktinį pikniką, 

subatos vakare, 11 d. rugpjūčio 
(August), Manchutos Darže, prie 
Green Rd., pradžia 6-tą vai. vakare. 
Šokiai prie geros orkestros iki vė
lyvos nakties. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Įžanga visiems dykai.

visas dalyvauti.
Komisija.

(186-187)

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. mėnesinis mitingas 

įvyks 8 rugpjūčio (August) L.D.P.

i Draugai ii* draugės, būtinai visi 
| turime dalyvauti, nes turime daug

šeima del to vaidų ne-
vienok jo pusės nusis-
buvo tvirtas, neperkal- i Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare.

' mas, tad visi dalyvaukite ir 
V. K. Sherelis,

laiku.
sekr.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks.

Koki rekordai jo gyvenimo Į ketvirtadienį, 9 rugpjūčio (Aug.), 7
- •’ .... . Leonard svetainėj, 111skund- buvo Shenandoahryj, man ma- | Market" St

Į Draugai ir draugės pasistengkite 
veikimu ' v*s’ la>ku pribūti, nes yra labai daug

1 svarbių dalykų, kurių mes negalim | 
ant toliaus atidėlioti.

I. A. Kievinskas, Sekr. 
(186-187)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. rengia pikniką, : 

’ kuris įvyks nedelioj 12 rugpjūčio, j 
’ i palei Susqueana upę, Į 

staiga kokią jis taktiką vartojo, girdi: visiems gerai žinoma vieta. Bus pro-|

baigos.
bendrinkim savo mintis 
jungkim jėgas prieš 
priešą—kapitalą.
Lai Būna Pamoka Kitiems

Liepos mėn. 29 d
mirė K. Viščiūnas, apie 39 m.;1 
amžiaus.
rai. Tai 
vojimo,
darbštus ir kitus užjaučiantis tais kad ir savo turiu pridėti... i IR KITIEMS UŽRAŠYK

1 grama, gera muzika šokiams, ir ge- : 
rų gėrimų. Visi apielinkes draugai ikaip einu su ‘Laisvės’ užraši- 

Velionį pažinau ge-, nėjimu, tai pasiimu ir kitų 
buvo tvirto subuda- 'laikraščių, parodau juos, paaiš-, 
atletiškos figūros, kinu ir “Laisvę” užrašau, kar-. SKAITYK LAISVE

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj 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 pafėms

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

vyras. Kaipo patyręs geležies 
virintojas, darbą turėjo gerai 
apmokamą. Bet viena pas jį 
bloga yda buvo—tai perdide- 
lis alkoholio vartojimas, 
kių laikraščių neskaitė ir prie 
darbininkų organizacijų 
prigulėjo. Gavęs algą, visuo-. 
met pragerdavo, o nuo alko-! 
holio netekęs proto kontrolės be religinių prietarų, Lietuvių 
prie žmonių užsikabinėdavo,' Liuosybės kapuose. ■
už ką būdavo pajuokiamas ir; Ilsėkis, drauge, lai tau būna i 
kartais net apmųšamas. Del lengva žemelė ir gamtos amži- 
šios priežasties jau senai bu- nastis. *
vo praradęs savo jauną, gra-- 
žią žmonelę—persiskyrė.

Gal neapsiriksiu pasakęs, 
kad tokio pat likimo laukia 
dar daugelis sveikų, tvirtų, bet 
alkoholyje skęstančių 
brolių.

Ilsėkis, vargše, ramiai 
juoda velėna. Tavo pirma-' . . - . ... ,
laikinė mirtis, lai būna pamo-i J1. ien P10vmClJ0J. e . 
ka kitiems ihūsų broliams. ! Chiang Kai-shek garsinasi, 

kad užpuolęs ir jau išvijęs 1 
raudonusius iš to miesto.' !

ne-

Gaila mums draugo velionio 
M. šiurmaičio, kad ta nemaloni 
mirtis jį išplėšė iš mūsų tar
po! Vienok vaisiai jo pasidarba
vimo naudai darbo žmonių rei
kalų, liko—tą mes gyvieji tę
sime toliaus. i

Velionis M. Š. tapo palaidotas!

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., ' DETROIT, MICH.
lankiusiems nariams ir pašali
niams buvo leidžiama, kas 
kiek nori, kazyriuoti. Nors 
salei ir buvo duotas vardas 
“Lietuvių Darbininkų Kultūri
nis Kliubas,” bet apie kultūrą 
mažai kas kalbėdavo, tik ant 
stalų pliaukšėdavo kazyrės ir 

nešvarios 
politinėms

Wilkes-Barre turi laimėti ir 
laimėjo. Dabar dar daugiau 
jos pažadas bus išpildytas.

Shenandoah Lyros Choro
Sporto Grupė--Base Ball Team” | ^f^^o 
atvažiuos į Phila. Laisvės pik- a j 0 s> Dabar, 
niką. Sportininkai pareiškė, j draugijoms tą dalyką uždrau- 
kad jie sutinka grajinti su į dus, eina ginčai del kazyrių. 
New York ir Phila. gabiausiais, jvĮa^ įr kazyrninkai kiek tiek 
base-bo ninkais ir jie vis tik aukav0 salės išlaikymui, tad 
tiek nugalėsią. Tai geras pa-^ dabar nekurie reikalauja grą- 
siryžimas. | žinti>

Nesmagu ir sykiu gaila, kad 
nekurie ir politinių draugijų 
nariai užgiria kazyres, kad tas 

apie tai parašysiu į žaislas tik laiko paįvairinimas.
__ ____ > ten paįvairinimas, 
kad nekurie kazyrninkai nuo! 
ryto iki nakties 12 v. išsėdėda-į 
vo prie stalo bekazyriuodami, j

Š Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRSvisiemspasakyti 
skaitytojams ir rė

mėjams, kad šiais metais Phi
la. piknikas bus dar didesnis 
ir turtingesnis programa. Lie
pos 29 d. teko dalyvauti1 She
nandoah “Laisvės” naudai 
piknike. Draugai shenando- 
ahriečiai rengiasi gana smar
kiai dalyvauti rugsėjo 2. Phi
la. Jie organizuoja busus ir 
mobiiizuoja mašinas jau nuo 
dabar.

Reikia 
‘‘Laisvės’ A. Arbačauskas,

i Chiny Sovietų Žygis
! Shanghai. — Sovietinės 

mūsų Chinijos armija buvo at
ėmus iš Chiang Kai-sheko 

po j fašistų miestą Shuikbvą, 
Pirma" ’ pukien provincijoj.

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

Apie tai pranešiau “Lais
vės” pikniko sporto manedžie- 
riui F. Urlakiui. Jis pareiškė: 
“Gerai, ;
Youth Skyrių, tegu ir kitos ko-[pe^ ięOiįs 
Jonijos daugiau pasirūpins.”

Rep.

Nekurie jau- 
bunčiukus 

Tai tikra revoliu- '
I duoda kas šeštadienis progra- 

Piknike teko pas-!^ ant radio’ kaip 10 vaL va’ 
kare iki 10:30. Jie dainuoja 

n-onn revoliucines dainas ir duos lo
šimą. Dainuos žydų, rusų ir 
italų kalbose, žydų draugų 
choras yra labai pagarsėjęs 
Phila. tarpe darbininkų ir a- 
belnai dailėje. Jų choras vi
sada dalyvauja darbininkų 
kovose.

Tad visi užsistatykite savo 
jei kitos radi° sekamai kas ^šeštadienis, 

kolonijos būtų taip pasidar-į kajP 10 vak vak* per sa;"
bavę, kaip shenandoahriečiai. | vaičių,WPEN, Vt. 920. Mi-
Mainersviliečiai biskį per “slo’iin®^a stotis yra gana didelė, 
šiame darbe. Draugai mai- į visose kolonijose bus galima 
nersviliečiai, pasispauskit prie(^irdgtk 
darbo.

Drg. A. žemaitis užtikrino,* 
nežiūrint, kaip bus, vistiek i 
mes visus tikietus išplatinsime.] 
Tai yra, jie išparduos 1260 ti-1 
kietų. Tai gražus darbas bus. • “Užuojauta Nuskriaustiems” 

GDraugė D. Zdaniutė-Judzen-1 Nuo gegužės mėn. 1 d., lie- 
tavičienė pareiškė, kad ji pil-, tuvių politinės draugijos per
nai užtikrina, kad Lyros Cho-! emė^š Sūnų ir Dukterų P-nės 
ras padarys didelį “surprise” Dr-jos salę. Kadangi salės 
Phila. “Mūsų choras turės už- išlaikymui reikalinga finansų,

' Drg. S. Kuzmickas pareiš
kę; kad Lyros Choro nariai 
nusitarė visi išparduoti po vie
ną pakečiuką tikietų “Lais
vės” pikniko. Ir dabar lenk-

• tynęs jau eina.
nuoliai turi po 6
pardavę. __ ___  _____
cine kompetięija. Tai pavyz-j 
dys kitoms kolonijoms ir jau
nuoliams.
tebėti jaunuoles pardavinėjant 
tikietukus; gana . energingai 
darbuojasi ir lenktyniuojasi. 
O kodėl Phila. jaunuoliai ne
galėtų tą padaryti ? Tatai ga
lėtų padaryti. Reikia tik dau
giau drąsos ir revoliucnio pa
siryžimo.

Drg. S. Kuzmickas pareiš
kė, kad jau būtų veik visi ti- 
kietukai parduoti, jei

ka kitiems inūsų broliams.
J. Eglaitis.

Seltzer City, Pa
Laisvės” 177 numeryje, jau

KomUIlistU Chorus ant Radio net ir pavalgyti neturėdavo 1 tilpo pranešimas, kad mirė Ma-.
T laiko tas Šiurmaitis. Aš kiek žinau j

Komunistų žydų choras

Bolševikas.

Montreal, Canada

J “surprise” Dr-jos salę. Kadangi salės 
Mūsų choras turės už- išlaikymui reikalinga finansų, 

kariauti pirmą vietą visų cho-, kurių politinės draugijos ma
rų ir jis užkariaus Phila. pik-'žai turėjo, tai tam tikslui bu- 
nike.” Pažįstu D. Zdaniutę ’ vo renkamos aukos. Daugelis 
nuo senai ir gerai atsimenu,1 draugų-ių tą dalyką su entu- 
kuomet Wilkes-Barre buvo ziazmu parėmė, vieni finah- 
laimetojais “Laisvės” vajuje, 'sais, kiti baldais.
jįnai išpildė savo pažadą. Ji Sūnų ir Dukterų P-nei Dr- 
jš pat pradžių pažymėjo, kad jai laikant šią salę, į ją atsi-

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

Dienraščio “Laisvės” Piknikas
Įvyks Nerišlioj, 2 d. Rugsejo-Sept., 1934

VYTAUTO PARKE
pažymėti, Hulmville Pike & Galloway Rd., Philadelphia, Pa.

Atsitiko taip- ke- Piknikas Prasidės 9 vaL Ryte ir Tęsis iki Vėlumai Vakare
moj. įvyko koks išvažiavimas' Rengia Philadelphijos darbininkiškos organizacijos ir duoda 5 dovanas prie įžangos tikieto: 
• ' ■ rr XT ■» ' 1. Philco Radio $175.00; 2. Kelvinator Refrigerator $149.00; 3. $75 cash; 4. $50 cash;
ir velionis M. š. Laike pietų ar ’ ’ '
kokio ten valgio, vandenyj bu-1 
vo likę tik kelį ir šiurmaitis. 
Jis kokią tai mergaitę mokino 
plaukt. Keli matė, kaip jis ją * 
nešiojo paviršium vandens. Ir
susyk patėmijo tik mergaitę ) doah Lyros Choras; Brooklyn, N. Y. Aido Choras; Sietyno Choras, 
pavojuj, puolė ir ją išgelbėjo, 
o šiurmaitis buvo kokias 15 mi- j 
nučių nuskendęs, kol vyrai pa- [ 
sinėrę ištraukė. Visaip jį man
kė, supo, bet atgaivinti negalė
jo! Vėliaus daktaras savo ra
porte pažymėjo, kad tai buvo 
širdies ataka, tačiaus manoma, 
galėjo būt ir kitaip. Todėl van
denyj reik apsisaugoti.

Velionis buvo dar nesenas, tik 
47 metų amžiaus. Paėjo iš Lie
tuvos, Vilkaviškio apskričio, 

i I . J t

čižų valsčiaus,' Antupių kaimo. 
Savo gimtinį kraštą apleido apie 
30 metų atgal. Kiek pabuvęs, 
padirbėjęs Vokietijoj, gal ir 
Anglijoj, pagaliaus pasiekė ir 
Ameriką, čia gyveno kokį lai
ką Shenandoah, Pa., vėliaus 
persikėlė į Minersvillės apielin-

apie velionį ir pagal informa-;
Darbininkai, įpratę prie to- Jcjjas> j0 biografijos pabrėšiu ! 

kio kazyriavimo, dažnai už-i kiek plačiau. Tik gaila, kad' 
miršta daug svarbesnius savo man trūksta ir sunku buvo gau- 
klasės reikalus. ; ti pilnesnes informacijas iš jo

Kadaise Vokietijoj viespa- gyvenimo, 
tavęs despotas Bismarkas vie
name savo sėbrų pokilyj išsi- ka.d Mateušas šiurmaitis, 26 d. 
reiškė: “Jaunimui duokime jjepos, 1934 metais, 
kazyrių, alkoholio ir mergų, o natūraliai. ..........
tuomet mes dar ilgai viešpa- jjos mylios nuo čia, Berry far-' 
tausime.” 
singas.

Jei kuris 
virš minėto 
daugiau i------- -----------
Taigi, draugai, darbininkai, 
meskime tą be saiko blogą į- 
protį, kazyres palikdami iš- 
lėpėlių klasei (turčiams), o 
mes būkime pavyzdingi darbi
ninkų klasės nariai!

Kiek Iš To Naudos?

Posakis labai tei-

darbininkas prie
įpranta, tai jam

niekas nesvarbu.

Pastaruoju laiku nekuriuose 
Amerikos lietuvių laikraščiuo
se iš Montrealo tilpo pusėtinai 
nešvarių korespondencijų.

Korespondencijų rašymui 
temų yra gana svarbių, ypa
tingai iš darbininkų vargingo 
gyvenimo, jų kovų už būvį, 
apie bosų išnaudojimus, be
darbę ir t.t. Pas mūsų kores
pondentus tas viskas sužiniai 
praleidžiama, o vien tik raši
nėjama įvairūs šmeižtai, pra
vardžiavimai ir kitoki nešva
rūs dalykai.

Nenuostabu būtų, jei kores
pondentų tarpe rastųsi aukš-

Pirmiausia turiu

5. $25 cash. Kaip matote 3 dovanos grynais pinigais.

Pirma ir antra dovanos yra perkamos pas J. M. Špokas, 5021 Baltimore Ave., Phila. Pa.

Programa: dalyvaus 6 chorai; Wilkes-Barre Aido Choras, Shenan

Newark, N. J.irPhila. Lyros Choras ir Merginų 

Sekstetas iš Brooklyn, KALBĖS DRG. A. BIMBA

Bus dvi poros ristikų ir pora baksorių. J, BAGOČIUS risis su drutuole moteria—Lat
vių tautos. Taipgi bus ir daugiau dalyvių programe.

Kaip matote, tai programa bus puiki. Visi gana gerai atsimenate, kad kas metai 
būna gana turtinga programa, visi būna užganėdinti taip pat bus ir šiemet. Tad visi 
■dalyvaukite toj didelėj sueigoj.

Bušai išeis iš šių vietų, ryte, 9.30. 995 N. 5th St.; 658 N. 10th St.; Richmond nuo 
Lietuvių Muzikales svetainės, Allegheny Ave.; Frankford, 4547 Melrose.St.; So. nuo 
1415 S. 2nd St. ir 143 Pierce St.; W. Phila., 7928 Harley Ave. ir nuo D. Krulskis, 
2805 Paller Street. \

DIRECTIONS: Go to Frankford Ave. to Bridge St. Take car No. 66 and go up to the end 
City lines. Take picnic trucks. WITH AUTOMOBILES: Follow car No. 66 up to the end 
and go straight one and a half miles and turn to the left and go up No. 513 road, Go two 
miles and watch for the picnic sign. Go to Roosevelt Blvd. up; to South Langhorne and 
turn to Bellevue Ave. to the right and go 4 miles No. 513 road. *
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Kaip Fordas ISnawteja Oarbrnkos
Detroit, Mich.

kur kitur šioj šalyj Amerikoj 
rastūsi toks nuožmus, beširdis 
ir toks suktybėmis gudrus 
darbo žmonių išnaudotojas,! 
kaip kad ponas H. Fordas, i 
Ne veltui jis ir iškilo į padan
ges su savo kapitalu ir turtais 
iš darbininkų prakaito bėgyj 
keleto metų ant tiek, kad šian
die jis skaitomas turtingiausiu 
ir didžiausiu milionierium šioj 
šalyj, ir didžiausiu, begailes- 
tingiausiu savo darbininkų 
kankintoju ir išnaudotoju.

Vargiai dirbimu, tai kaip noras pavė
lina.

Reikia pasakyti, kad 
Fordą tų baikų nėra. Tose 

[ pustynėse-1 atikuose Fordas tu- 
' ri įsteigęs savo taip vadina
mus daržų priežiūros ofisus, 
kuriuose turi pastatęs saVo; 
parinktuosius ištikimus 
darus.
duotis stropiai tėmyti, 
kiekviėnas žmogus, kuris turi' 
gautą nuo Fordo sklypą že
mės, jį prižiūrėtų kuo puikiau-i 
šiai. Kad būtų išravineta 
kiekviena žolelė iš pat jos 
šaknų. Tai’pirmus metus. Gi 
antrais metais, jau kiekyienąi 
verčia užkrėsti trąšomis tuos! 
daržus, ir tai ne bile kaip, bet! 
gana riebiau Na, o jau tre-l 
čius metus tai patsai ponas i 
išnaudotojas Fordas įsikrausto j - 
j tuos daržus, kuriuose darbi
ninkai puikiausiai jam išdirbo 
žemę ir trąša aprūpino. Sodi
na jis tenai patsai įvairias 
daržoves. Ir paskui ^savose 
daržovių krautuvėse pardavi
nėja tiems patiems darbinin
kams už aukščiausią kainą.

Fordas turi savo krautuvių 
Įvairiose dalyse Detroito pri

kankinti savo darbininkus iki sisteigęs gana daug. Jei ka- 
gyvam kaului, sugalvojo štai tras darbininkas kiek nepri- 
kaip paversti šias pustynes į žiūri “savo” daržo ir aplei- 
gražiai apdirbtus ląukus, beiįdžia kiek, tai tokį darbininką 
daržus: Kiekvienas jo dirb- tuojaus iš dirbtuvės pašaukia
tuvėj dirbantis darbininkas, į ofisą ir klausinėja, kodėl jis 
priverstinai turėjo • imti tam į neprižiūri 
tikrą kas metas kavalką tos

Fordas Savo Darbininkus 
naudoja Dubeftavai

Is-

Ponas H. Fordas turi pasi
savinęs - prisigrobęs daugybes 
žemės aplink Detroitą. Ypa- 
tingai jis jos daug turi aplin
kui Detroito priemiestį, vadi- 

} namą Dearborn, Mich, šitas 
miestelis yra apgyvendintas 
darbininkais, taipgi ant Fordo 
žemės. Laukai, kuriuos iš
naudotojas Fordas turi pasi
savinęs, keletas metų tam at
gal buvo panašūs ife j ką Jutą, 
kaip tik j tyrus arba pustynes.) 
Tačiaus Fordas, kaipo tokis 
sutvėrimas, kuris turi drąsos

pas

HITLERIS BAUDŽIA IR 
KUNIGUS

žan-1
Tų žapdarų yra už-!

kad *

savo” daržo, kaip 
reikia. Gauna, taip sakant,

pustynės ir paversti savo kru- ■ velnių, ir pagrasina paleidimu

ir iš- 
važi- 
Kaip 
man

nos žmonės darbavomės per 
vasarą) toli gražu neužsimo-| 

i kėjo. O kur išlaidos supirki
mo įvairių sėklų, trąšų 
laidos ten visos vasaros 
nėjimo su automobiliu? 
surokuoju visą ką, tai
atsiėjo tas verstinai gautas 
daržas tiek, kad daugiau kaip 
$50 pridėti reikėjo iš saVo ki- 
šeniąus.” Toliaus pasakoja 
darbininkas: “žmonėms "taip 

I įkirėjo tie iš pono Fordo gauna
mi daržai, kad daugelis, jei 
veirčia jį imti, bando grieštai 
atsisakyti imti. O jei negali 
to padaryti, tai dauguma, ne
paisant ir tokio baisaus krizio, 
meta net ir darba, kad išven- 
gus tos mūčynės, tų daržų.”
Kokią Naudą Fordas turi, Iš

dalindamas Darbininkams 
Tuos Daržus?

masių abelnai. I
šiandie mes darbo žmonės 

gyvename tokioj gadynėj, kad 
reikia būtinai būti organizuo-’ 
tu žmogumi' ir suprasti, kas 
yra mūsų priešas, išnaudoto
jas, ir kas j 
draugas, užtarėjas, bei gynė- kuris per pamokslą pasakė, 
jas mūsų reikalų. Komunistų 
Partija yra vienintelis mūsų 
darbo žmonių gynėjas, vadas 
ir kovotojas už mūsų reikalus. 
Tatai reikia ir stengtis pada
ryti tą partiją stipria ir skait
linga mūsų kovotojais.

J. J. Butkus.

Osterburkene, Vokietijoj, 
500 markių nubaustas ka-1 

LCOClOj 1OJL1C4 L4 VI V/ VkJ“ ‘ Į

mūsų prietelius, talikų kunigas Deppisch,

kad Vokietijos markės ne
turi jokios vertės užsiėnyj.

BERLYNAS.—Katalikų 
klebonas Friesenhann ne
skambino varpų del 
denburgo laidotuvitį- 
tai įmestas į kalėjimą.

Pa.
4G—D, Simutis,' P. O. Box 27, Blanford 

Ind.
47— J. K. Alvina*. 2822 Scotten Ave., De

troit. Mich.
48— J, Sabaliauskas,

ersville, Pa. r
49— A. Matulevičius, 147 FuRonj Ave.
50— Mary Orman, 37
51— P. Mąslaveckas, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— P. Deveikis. 1011

Chicago, Ill.
c: T '

Pa.
54— Geo. Braknis,

Pontiac. Mich-
55— P. Aisko, 980
M-V. Glaubičius, 816

,4vUke»-Barre, 
67—John Norkus,

; ton. Pa.
! 58—S. Rainard, __ ____

Dorchester, Mass.
Edwardsville, Pa., Tel.

416 'Coal St. Min-
' U ; •

Jersey! City, ,N. j. 
Norwich - Avenue, A.*

West View, Pa, 
69 S.
N. La

Empire St.,

Salle St,,

St., Tamaqua,'53—J. Gudišauskas, 487 Elm
222 Crystal Lake Dr.,

Bruce St., R. D. 1, 
Washington,

George Avė., N. End, 
Ferdinand St., Scran- 

Clarkson Street,

Pa.
851

28

Pa.

Atskaita ALDLD II Apskri
čio Pikniko, Įvykusio Birž.

17

Hin- i
TTX i Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose 
U Z! Wilkes Barre, Pa„ Tel.

I Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch 
Wilkes Barre, Pa., Tel.

I Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St , 
Wilkes Barre, Pa. Tel. 82511 

Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 
’ 21 Ferry St., Plymouth, Pa.

74073 
Avė., 
84625 
Lane 
20061

d., Crystal Lake, W. 
Oranįe, N. J.

Pavojingai Sužeistas 
cininkas

Mili-

ĮEIGOS

Plymouth, Pa»- 
Vioe pirm, Kulpopa*, 27 Cortet fit, * 

TŽlf,: 82511 Wilkes Birre, Pa? 
Kateterius K, Randarčikas, 613 Main St. * 

Tel, 74087 Edwar&ville. Pa. 
Fin, rašt. S, C, Kaspat**, 27 Lynch Lane

i Wilkes .Barre, Pa,
Prot. rašt. J, SankeviČiu*. ,10 Melrose Av, 

Tel,: 34625 Wilkes Barre, Pa. 
Duobkasis J, Kulponas Tel. 82511 Centro 

tel, 91840, pas Aug, Stravinską,
40 Ferry St,, Plymouth, Pa,

Moterų
Pašelpine Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienš, 16 Banker Are.
Vice-pirm. O. Turskienš, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zften, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. čereškienš, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kaso* Globėjo*:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Daobienė, 221 Ame* St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Ame* St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Viso* sryvena Montello. Mas*, 
kare.

vinu darbu bei prakaitu j 
gražiausi daržovėms auginti 
daržą. O jei katras darbi
ninkas turėjo drąsos tai atsisa
kyti, tai, suprantama, tuo pa
čiu sykiu atsisakė ir to darbo, 
kuri jis turėjo pas tą poną. Ir 
ve, šitokiu tai būdu darbinin
kai, kurių pas tą išnaudotoją 
keli metai tam atgal dirbo 
šimtai tūkstančių, išdirbo jam 
tuos tyrus kuopuikiausiai.

Vadinasi, darbininkas, ati-|
‘’’cTirbęs dienos darbą Fordo kaip matėme, jie tenai 
dirbtuvėj, kuris pekliškai ture- trūsti-prakaituoti kas dieną, o 
jo per 8 valandasskubėti, kadangi toki daržai yra tolo- 
dar neužbaigė tos dienas dar- kai už miesto, apie keliolika j 
bą, anaiptol ne! Dar jis turi; mylių, tai reikia automobiliu 
skubinti kaip galėdamas, va-i važinėti, ir tuo būdu pasidaro! 
žiuoti į tas pustynes, į jam Į daug išlaidų ant gezalino.J 
paskirtą kavalką žemės, ir te-i Vienas iš daugybės lietuvis Į 
nais dar prakaituoti iki tamsia-1 darbininkas, kuris turėjo tokį j tojai, Fordas liko teisus, 
jai nakčiai, čia, gal kas pa- daržą, štai kaip man nupasa-j 

• manys: O kam jam tenai rei- kojo: “Nors tomeitės, ir kiti i 
kia taip jau uždususiai skubėti augalai užaugo pusėtinai ge-| 
bėgti ir vėl prakaituoti? Už-! rai, bet tai kas .iš to ? Kaip su-■ i ua.uHumvai ,yi« 
tenka, kad jis paėmė savo da- rokuoju, tai vieji už-mūsų dar-Įlutinai pasipiktinę šitokiu 
lį, jam paskirtą. O su jos ap-jbą (nes visi šėši mano šeimy-i

nuo darbo, ‘ jeį> dar kartą bus 
tokių skundų ant jo. .Retas 
kuris darbininkas galėjo išsi-' 
sukinėti nuo ėmimo tokio dar
žo. Jei bent jis galėjo pri- 
rodinėti, kad jis turi daržą 
savo, prie savo namų.
Kokią Naudą Turi Darbinin

kai Iš Tokių Daržų?

Labai daug turi padėti dar
bo ir išlaidų j tuos daržus, o 
naudos jokios iš to neturi. Jau| 

i turi

Fordas turi štai kokią nau- 
išdalindamas tuos dykus 

laukus savo darbininkams: 
Visų pirma, tai jam, kaip ma- 

į tėme, puikiausiai apdirba tuos 
laukus ir pagalios trąšomis už
krečia. Tuom pasinaudoda-,Už tikietus išanksto per 
mas, trečiu metu patsai For-;kuopas .........................
das užsėja-užsodina tuos dar-1 
žus, iš kurių, matomai, pada
ro didžiausius pelnus. Ir tai 
dar ne viskas. Su dalinimu 
šių daržų darbininkams, For
das sutaupina dar ir iš kitos 
pusės į savo kišenius šimtus ir 
tūkstančius dolerių, ir ve kaip: 
Kadangi Fordas turi didžiau
sius plotus žemės, tai jam pri
sieitų ir pusėtinai dideles su
mas taksų sumokėti valstybei. 
Tačiaus jis, k išdalindamas ši
tokiu būdu tas žemes, kaip 
jau matėme, pasiliuosuoja nuo 
visokių taksų. Jis, kaipo to- 
kis geras mekleris, teisinasi 
prieš valstybės administraci
ją ir kartu bjauriai meluoja, 
kad būk jis tas žemes išdali
nąs tiems žmonėms, kurie yra 
bedarbiai-biedni.

Ir jis, kaipo geraširdis, “su- 
šelpia-gelbsti” juos, aprūpina 
jų gyvenimą, duodamas jiems 
naudotis visai “dykai” jo tuos 
žemės plotus. Ir -tuo būdu 
jam nereikia mokėti už tas į 
žemes taksų. j

barčekius prie gė- 
ir užkandžių $318.80rimo

Už įžangos tikietus prie 
vartų ..............................

Už laimėjimi bilietukus
Už 5 bertainius ant par
ko (po 10.00)

jai nakčiai.
. manys:

MINERSVILLE, PA.

LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAS
Rengia A.L.D.L.D. 14 Kuopa, su Pritarimu Kitų 

y Progr. Darbininkiškų Organizacijų
Visiems žinomoj senbj vietoj

HARLEY SPRING PUŠYNE
Prasidės Sukatoj, 11 Rugpjūčio (August), nuo 6 vakaro 

Antryt per dieną iki 12-tai vai. nakties.
ŠOKIAMS GRIEŠ ZfilKŲ ORKESTRĄ

Mūsų piknikuose publika visada būna patenkinta, taip 
bus ir šiame. Bus visokių valgių ir gėrimų. Manoma, 

bus geras kalbėtojas, kuris paaiškins apie 
mūsų spaudos svarbumą

Kaip matom šis piknikas bus del parėmimo mūsų 
spaudos. Gi ši komunistinė spauda, tai svarbiausias 
ginklas prieš visų darbo žmonių išnaudotojus-prispau- 
dėjųs. Ginklas prieš Fašizmą ir rengimą karo! Taigi 
dalyvaudami šiame piknike, prisidėsime prie darymo 
tos spaudos galingesne, sykiu pakvėpuosim 'malonum 
tyru oru.

Visus kviečisltn R^ngSjai

CAMP SMITH,. N. Y. —- 
Susipešus milicininkams sto-| 
vykioj, tapo pavojingai, vei-; 
kiausia mirtinai, suskaldyta i 
palva Alf. Flemingui, 19 me
tu amžiaus.

82.75

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

Pirm. A.'GrubinskaS, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Urawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas, , i , . -

R. F. D, Box 202 Gąrdner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. , Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glojb.' J, Lėkečinskas, 135 Logan St. , 

ir J. Jokubenas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St.

' Visi Gardner. Mass.
Ligonių Globėjai J. ANDRUfiKA, 

Broadway Avo. N. W.
M. VAZNIENfi, 1826 McReynolds’

N. W. ------
Džcnitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 

Ave. N. W.
Trustlstai:
T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU

ŽINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVIČIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVIČIA, M. ŽIŪ

RĮS. it
Draugijos susirinkimai (vyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką, savam name, 1057- 
63 Ham’lton Avė. N. W.

1351

Avė.

53.85,
86.55

50.00

Viso įeigų ..... $591.95
IŠLAIDOS

Už
“Laisvei” spauda,
sinimai ir kt.........
Maistas ir

daržą ir gėrimus $184.25 
gar-

60.00
kitos smulk-

menos . . . 
Už muzika v
Darbininkų c 

išlaidos . .
3 dovanos del laimėjimo 
Ice cream ......................
Cigaretai ir cigarai . . 
Vynas ir 3.00 cash .... 
Policistui ir parko darbi
ninkui ............................
Šalinaitei už dirigavimą 
dviejų chorų ................
Drg. Bukniui (2 syk į 
New Jersey tunelis) . .

ir komiteto

38.25 į
23.00 I

13.00
18.00
13.50
5.85
4.35

2.00

2.00 j

2.00 i

Išlaidų viso v..........$366.20 |
Pelno lieka '.......... $225.75 i

meklerystę Fordas jau buvo j ^>1^e šių ie^0 dar tikimės su- 
atsidūrės teismo kambariuose. l’aukti nuo kelių kuopų už tikie- 
Tačiaus, kaip ir visuomet šioj ^us apie 10 ar 15 dolerių.

Kaip rodos, už šitokią joj 
meklerystę Fordas jau buvo |

šalyj didieji plėšikai-išnaudo-

Ką Darbininkai Mano Apie 
Tokį Ją Išnaudojimą?

Fordo darbininkai yra ga-Į 
ei-j 
ži-1

Kaip ir vis-

gėsiu su jais. Jie puikiai 
no ir supranta, kaip bjauriai j 
ir begailestingai juos t-fts plė-j 
šikas apiplėšia.
kam, taip lygiai ir šiam išnau-'
dojimo žygiui yra pradžia ir 
pabaiga. Darbininkai nors 
yra visaip persekiojami, nors 
ten užlaikoma įvairūs šnipai, 

t darbo žmonių išdavikai, ta- 
| čiads, nepaisant visų tų žiau
rumų, visų tų persekiojimų, 
bruzda, organizuojasi prieš to
kį nepakenčiamą jų kankini-

’ mą-
Ir reikia pasakyti, kad dar-1 

bo žmonės pilnoj to žodžio, 
prasmėj pasiliuosuos iš tų1 
kančių ir vargų. Tačiaus, kad; 
tai greičiau atsiekti, kad grei-, 
čiau pasiliuosuoti, darbo ma
sės-turi pagreitinti savo bruz-j 
dėjimą. Turi bandyti kiek
vienas suprasti, kad niekas ki
tas jo nepaliuosuos iš tų vžir- 

i gų ir kankynių, kaip tik jis 
patsai turi stoti į kovą ir išsi- ’ 
kovoti sau geresnę ateitį, ge-i 
resnį gyvenimą.

šiandie yra suorganizuoja
mos pačių darbininkų vada-1 
vaujamos revoliucinės unijos> 
Į šias unijas reikia kiekvienam 
darbininkui priklausyti.

Paskui, dar daug mūsų dar
bininkų nepriklauso jokiai; 
darbininkiškai organizacijai, 
šitoki darbininkai neturi ati-^ 
dėlioti rytojui, ar kitam metui,' 
bet stoti j organizacijas ir sy
kiu su draugais tenai plėsti 
darbininkų solidarumą, bei 
skleisti apšvietą tarpe darbo,

II Apskričio Iždininkas,
G. A. Jamison.

ATSKAITA
Amerikos Lietuvių Organizacijų' 
Priešfašistinio Susivienijimo Centro1 
Komiteto už Balandžio, Gegužės ir

Birželio Mėnesius, 1934 Metų
Įplaukos Balandžio

Brooklyn, N. Y., per D.
Šolomską

Įplaukos Gegužės
Brooklyn N. Y., per J. Valatką 5.00 
Brooklyn’ N. Y., per J. Kairį 12.50 
New Kensington, Pa., per J.

Shukj 34.00

Mėn.
M.

Men.
$2.40

Viso $51.50
Įplaukos Birželio Mėn.

Brooklyn, N. Y., per D. M.
Šolomską

E. St. Louis, Ill., per J. Daujotą
Brooklyn, N. Y., per D. M.
Šolomską
Great Neck, N. Y., per A. 1

Bečienę
Chicago, Ill., per
Hartford, Conn.,

Kazlauską
Brooklyn, N. Y.,

Šolomską
Brooklyn, N. Y., per D.

Šolomską

J. P. Miller 
per J.

per D. M.

Viso

M.

3.00
7.00

17.89

.85
3.40

7.00

4.90

8.80

$52.84
NebuvoBalandžio Mėn. Išlaidu

Išlaidos Gegužės Men.
Spaudai už atspausdinimą laiškų 3.50 
Spaudai už 31,000 lapelių 
Persiuntimas lapelių

. Viso
. Birželio Mėn. Išlaidų

Sutrauka
Viso įplaukų per tris 
Balansas kovo mėn.

Sykiu 
Išlaidų

Lieka ižde

57.75
11.04

$72.29
Nebuvo

mėn. $106.74
208.85

$315.59
72.29

$243.30
Sekr. J. Weiss.

Ižd. S, Sasna.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininką* Bųguiiškl* P.,

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, žirgulis, P., • —

• ' 52 Dale Street
Protokolu raštininkar Gendron as. S.,

67 Cutler Street,
Finansų rašt. Miller, J. ,į

1 8 Ludwig1 Pk.
Prie finansų pagelbinlnkai: ,,

Evans J.,
U

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

; rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
; proletarines literatūros kėlimu, 
! SSRS socialistinės statybos, kapi- 
! talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius,,lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės; 
literatūros ir kultūrinės revoliuči-; 
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. "PRIEKALAS” eis 4' 
spaudos lankų—didumo. Kaina! 
Amerikoj ir kitose užsienio vals-i 
tybėse metams tiktai 1 doleris,; 
pusei metų —- 50 centų. ;
Išsirašyti “Priekalą” galima "Pr.”l 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.

"PRIEKALAS”

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N.
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygo t is, 146 4th 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pine 

: Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls
Ave., Linden, N. J.

Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark Pi. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 80 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnietienė, 144 South

Park St.. J. Krakauskas, 800 First St. 
i “Laisvės“ organo raštininkas D. Krūtis, 
į 211 First St.

Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.
“Aušros“ Draugiją* susirinkimai 2 

antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lieju, 
vių “Lalsvėsr 
Elizabeth, N,

j

St.
St.

LIETUVIŲ SŪNŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GYSTES VALDYBA 1934 m.

* t 
Pirmininkas,. M. Selokus, 31 Amity St. , 
Pirm. — 

Summit St.
Prot. l._

Hudson St.
Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward, 

PJ. n
Iždininkas, A. Klimas, .36 Russel St. ,, 
Maršalka, P.. Giraitis, 321 Summit St. > 
Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 36 Ru*-. 

sell St.
Susirinkimai atsibūna kaš antrą ketvirta

dieni kiekvieną mėnesj, 7:30 vai. vakare, ( 
Laisvės Choro svetainėj, 57 Park St. Hart
ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart-, 
ford, Conn.

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

Pagelbininkas, O. Girąitienė, 321
. I

Raitininkas, J. Kazlauskas, 481,

. t

A. Kaupa*,

Įvyksta 
svetainėj, 269-73 Second St., 

J- . i1807 Davla Avenue ,

1108 Elizabeth Ave. |
Trustisai:
. Urbonai, T. Rasikas,J. Ružinskas, 

Korsika*, J. Ruseckas, 
Revizijo* Komiai jai

M. Suris, A. Senku*, K. Jakimavičių*.
Draugijo* susirinkimai (vyksta kiekvieno 

mėnesio antrų utarninkų, savam name, 
1057-63 Hamilton š.ve.

Galima taip pat išsirašyti per 
"Laisvę”

Draugijų Adresai, Kurios
Turi "Laisvę” už Organą

APLA

NAUJI

Kuopos 
2—A.

DETROIT MICH.
D.L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY- • .
BA. DETROIT, MICH., 1934 METAMS.
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Aye. 
Vice-Pirm. P. Jakštienė, 1462 Junction 
Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Brandon 
Fin. Sekr. A. Jakštys, 1462 Junction 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton 
Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton

M. Naruševičius, 2844 Vinewood

Avė.. 
Avė., 
Avė.
AvaM 
Avė.
Avė.

GARDNER, MASS
A.L.D.LD 53 Kuopo* Valdyba ”* 

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennen St.

Iždininką.* B. Bartulis, 
6 Craw ford St. 

Finansų raštininkas. A. Siekis,
P. O. Box ii 

Protokolų raštininkas, S. Rasimavičius,
140 Mechanic St.

D.L.K. Gedemino draugijos valdybos ant
rašai del 1934

Pirmininkas:
730 I 

i 
Rasikas, R. R.,

Gūsis, 1307 Da-

metų-;

B. Černiauskas, ' o
103 Moiling Dr.

J., Miller, <

LIETUVIŲ ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA.. 1934 m.

RAPIDS, MICH

Presidentas, Charles T. Jakens, 1564 Turn- ■ 
er Ave., Phone 72073.

Vice-Presidentas, Anthony Kareckas, 
| Nason St. N. W.
i Prot. Raštininkas, Karol 
, Box 117 North Park.
j Firtansų Sekretorė, Tillie 
: vis Ave. N. W.
I Iždininkas, Wm. Karvelis. 20 Dale St. N.E.
I Ligonių Lankytojai, Anthony Garbanaus_ 
i kas, 1108 Elllzabeth Avė,
I Mary Rasikas, 1537 Broadway Ave. N. W. 
j Revizijos Komitetas, Anthony Garbanaus- 

kas, 1108 Elizabeth Ave., Frank Zegunas,
1515 Eleventh St. N. • W., Anthony Senkus, 

111 Mt. Vernon Ave.
I Iždo Prižiūrėtojai, Daminik Gelgotas, 19 
Dale St., Alfonsas varnas, 1326 McRaynold 
St.

Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli
zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 
Ave., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St., 
Tom KloseVičlus, 730 Nason St., Jim Rose,

[ 1256 Scribner St.
Policiantai, J. Staleskis, J. Stoskis.

I Virš minėta valdyba pareina iš Grand
I Rapids.. Michigan.i

Vicc-Pirm.
8 Ludwig 

Fjlh: R^jjininkasc J. Grigas,
202 Carter

Prot. Raštininkas: M. Jokubonis, 
72 Dayton

Iždininkas: K. Galinaitis, 
29 Pulaski

Maršalka: A. Bartašius, 
243 Berlin

Globėjai: P. Andriunas, . ,
290 WilkinsStreet- 

J. Prūsas, 18 Dudley Street 
.1. Budelevičia, 31 Dayton Street 
J. flvanaitis, 640 Ridgeway Ave. L 

virš minėti iš Rochester, N. Y.

Park

Iždo

Visi

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

APLA KUOPŲ FINANSŲ
SEKRETORIAI

Sekretorius ir antrašas
Carson 

Pa. 
St.
Carnegie, -... , 

Ave. Shenan- ,
Monroe St., i

690 E. 92nd St . Į

Elroy Ave., Brent.

1401 Page St.,
588—8rd Ave.,

st.,Yankauskas, 3317 W, 
Corliss Sta., Pittsburgh, 

3—J. Gataveckas, 109 Cress
4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 

I doah. Pa.
5 ftp.—K. Dumčius, 123 E. 

McAdoo, Pa.
6— K. Romand, 

Cleveland, Ohio.
7—J. D. Sliekas. 8121 

wood. Pa.
8—JJ. Urbonas,

Pittsburgh, Pa- v
9—J. Yasaaaviče, 588—8rd Ave., New

Kensington, Pa. Ligonių
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago Iždininke 

Heights, Ill.
11— J. Barškietis, P
12— John Kinderis, 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R. F, 

Pa.
14— Geo. Urbonas, 815 Middle Street,

N. Braddock, Pa.
15— P. Kaw’>uskas, 800 Todd St., Aliquippa, 

Pa.
16— J. Šileika, 14z Pine St., Nanticoke,
17— F. Senulis, P. O. Box 136, East 

Pittsburgh, Pa.
• 19—J. Dzikas, P. O. Box 21^ 
20—Wm. Yonikas, P. O, Box ii.
22—P. Cibulskis. 286 So. 2nd Št'.,

24— P. Sodeikis, 125 So. 
Ohio.

25— J. Dlelininkaitis, 41 
lo. N/ Y.

26— A. Dambauskas, 224 
Girardville, Pa.

27— E. Narakienė, Box 241, Wilsonville, Ill.
29—Antanas Kubilskis, Box 286, Coal Cen

ter, Pa.
80—J. Leonaltis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, Ill.
32— L. Tilvik. 38 N
33— P. Samulionis, ,,

Grand Rapids, Mich. 
84—J. Audieiaitis, 

ton, Ill.
35—M. Krikštanas, 

mokin, Pa.
86—Joe Pečeliūnas, 

Harrisburg. III.
37— J. Siniauskas,. Box 182, Coverdaie, Pa.
38— F. Šaučulis, 304 E. 6th Street, West 

Frankfort, Ill.
89—Tony Zedolek, 514 Autumn Ave., Col

linsville, Ill.
40— J. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, O.
41— iWm. Michalites, P. O. Box 387, Benld, 

III.
42— P. Yonaitis, Box
48—M. LingeviČIenS,

Saginaw, Mich.
44— Mary Barnes, 602
45— M, Savukaitlenė, P. O;

| VALDYBA VIENYBES DRAUG. 1934 M.
i Pirm. K. Ustupas, 27 Cleveland, Ave.

Pirm, pagelb. A. Sauka, 256 Ames Street. 
Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Ave. 
Turto raSt. K. Venslauskas, '12 Andover Str. 
Ligonių rašt. M. Tazukevičius, 153 Ames St. 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook'Avė.

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtell, Ave.

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street
Visi iš Montello, Mass. Draugijos su

sirinkimai atsibūna kas mėnesj, kiekvieną 
paskutini panedėlj. Lietuvių Tautiškam name.

Rašt., T. Bartkus.
Pa.

St.

o.
439

D.

Box 341, 
Courney, Pa.

Maplewood Ave..

42, Rice* Landing,)

Va
Pa.

Street

Streep 

StreeĮt,. 

Street!

TEISYBfiS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuikn, 325—4th Avė., Mo-, 
line, III. , •

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008—r 
25th 8t„ Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th, 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th’ 
Avė., E. Moline, III. . ,

Iždo globėjas J. B. Julius, 48tb St
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2485—38rd Sti, 
Moline, III

Mas*.

Minden, W.
11,

Atlasburg,
Brooklyn, N. Y. 

Pearl St Yogstown,
Eckert St., Buffa-
E. Mahanoy Ave.,

7th St., ' 'Ėaston, Pa.
1117 Quarry Ave., 

P. O. Box 113 Royal- 
1512 Mohauk St., Sha- 

1009 So. Hobson St.,

76, 
424
So.

Buckner, 1)1.
Fordney Avė.,

Pine St,.
.Zeigjer,. Iii. 

Box 262, Cuddy,

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAšALPINfiS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb, M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover
rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 

Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų .rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokūbą vižlus. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą sere- 
dą. Lietuvių Tautiškame name.

ROCHESTER, N. Y.

LINDEN, N. J.
Lietuviu Sąulė* Pašalplnės Draugijos 

Valdybbo ,antrašai 1934 m.
Pirmininkas: A. Mazūra*, »

' . > < i c. ' 810, frtee St.
Pirm. Pagelbininkate: F. Bortuzevich,

1131 Wood Ave. 
Protokolų Raštininkas: R. Trutulis,

1411 
Finansų Rašt.: G. Lėnarth,

’ 110 W.
Iždininkas: J. Uskurėnas,

150 S. 
Trustlstai; J. Vertelis,

■ 203 W. 16th 
L. Bartkienė, 19 E. 19th St. 
Maršalka: F. Marozas,

1413 Clinton 
Korespondentas: O Vcrteliene,

203 W. 16th 
Visi iš Linden, N. J.
Draugija laiko susirinkimus kas pirmą 

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue 

52 Dayton Street
. 80 Kelly St.

Clinton St.
11th St.

Wood Ave.
St.

St.
st.

Daukas, Geo., 
Iždininką* Dr.useikts J., 
Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko susirinkimu* 'kiek
vienų mšne*|, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare: pradžia 7 :80 valandų.

Lietuvių
Pirm. J,

PLYMOUTH. PA.
Kapinių Korporacijos Valdybos var

dai ir adresai:
Bagdriunas, 228 Duffy Alėy,

LOWELL, MASS. «
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašalplnės Drau

gystės Valdyba 1934 metams: 
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108 Dracut, 
Pirm, pagelbininka* J. Daugirda,

29 Whipple St., Lowell, 'Mass.
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mas*.
Prot. raštininkas, V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, Mass-,
Iždininkas, St. Paulenka,

13 Walnut .St., Lowell,
Iždo globėjai: J. M. "Karsonas,

10 Tyler St., Lowell, Mass. ’
Ir A. Raudeiiunas,

75 Union St., Lowell, 
Maršalka, M. Uždavinis, _. — —

Draugystė laiko mėnesinius -------

Mas*.,,

M*s*-r
39 Pleasant’ St., . Lowell, Mas*. 

Draugystė laiko mėnesinius sūsirinklmu* 
antrą nedėldjąni kiekvieno mėnesio, kaip 2 
vai. po pietų, ’338 Central St., Lowell, Mas*, 
nesj, o metinis gruodžio mėn.
Pusmetinis susirinkimas (vyksta birželio mė- 

Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsonas.

TORONTO. ONT., CANADA
Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 

Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jo* Komitetas' 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: , 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str.,

Toronto . •
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St.. Toronto 
Fin, sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, SUj*

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas. 99 Markham St., Toronto- 

Centro sekretorius,
J. Barčas.

PITTSBURGHO IR APIELltfKtŠ' 
PRIEŠFASISTINIS K-TAS, 19*1: ’

Pirm. S. Ivanauskas, 854 ’Marguerite* 
Ave., Wilmerding, Pa. .<

Pirm, pagelb. W. A.. Kairys, *414, 
Broadway. Pitcairn, Pa. , ••

'Prot. sekr. A. K. SliekląnS, 8121 EI-' 
roy Ave., Pittsburgh, Pa- u*,., 

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress Bt., 
. Carnegie, Pa. ir
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harrum

Way, S. 8. Pittsburgh, Pa.



MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. ¥.660 GRAND ST.,

Org.

Piknikas
Gaukite “Daily Workeriui” Naujų Skaitytojų Kasdieną!Išeis Gera Brošiūra
Komunistų Partijos Centro kelios savaitės ir jis baigsis su

i

—Aš nežinau, kaip aš ga-j"

Judžiai Acme Teatrekai išmoksta iš kapitalistinės. ]<a]as> kurio eiliniai nariai va-l

lai.

ilradpXvtahr^StX Visi Ateikite į T.D.A. 17-tos 
vų. i asLdtyias pirus luiscju z •

Kuopos Susirinkimą
avė batus, tai dabar jis tuom! Tarptautinio Darbininkų Ap-

sigynimo 17 kuopos susirinki-

BROOKLYN LABOR LYCEUM

ryto

Golsteiną jis sakė, kad kelios 
naktys atgal jam kas tai nu

Pribuvo policistas ir arešta
vo Johnsoną. Sako, kad pas

svarbių klausimų. Ateikite visi 
ir laiku. ■

Visi 
nes 
Da-

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

kovon. •
Tvirčiausiai laikosi 499 lo-;

grupė, 
ortininkai ir ktypkių

Visas

pat kitiems atsimokėjo. Bet

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 ir 7 kambariai 

už labai žemą kainą.
203 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

tėvų blaškosi, trankosi, o 
ant galo tampa pačia ko- 
milionieriaus sūnaus. He
ir sako: “Man atsibodo 
namie.”

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847
4*

NEDALIOMIS .

Nuo 10 iki 12 vai. iš

I -v.,

lesiu palaidoti Rūtą,—sako jos
,—nes neturiu

“Laisvės” svetainėje.
Pradžia 8 vai. vakare.
|. Draugai ir draugės!

______________________Turint 
pabudo ir jie pradėjo muštis. ]aįk0> verta pamatyti paveiks-

PARDAVIMAI
Parsiduoda trokas,' Fordas, 1930 

modelis. 2 tono, gerame stovyje, par
duosiu labai pigiai.. Atsišaukite se
kamu antrašu. į Varpo kepyklą, 
42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA Grocernė ir Delica
tessen krautuvė labai pigiai. Del 

daugiau informacijų kreipkitės prie
J. SAKAL, 

108 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA restaurant, bai* ir
Grill pigiai. Priežastis pardavimo 

—senatvė. Atsišaukite, 351 Kent 
Ave,, Brooklyn, N. Y.

’ (183-188)

kapitalistinis teisėjas Johnso- mas įvyks trečiadienį, 8 d 
no prasikaltimą palaikė labai rugpj., “Laisvės”

i Aš paskutiniu laiku turėjau dau
giau smagumo, artimiau sutapau su j 

Jos savo vaikais ir daugiau padariau del Į 
The Chinese Red Ar- JU sveikatos (ir savo sveikatos), ne-Į 

gu kada pirmiau. |
- ’ Aš spėliojau, ką galėčiau daryt, 

Pirmynei- kad' pritraukt juos prie pieno g’ėri,- 
mo kiek reikiant. Nes vaikams rei
kalingas pienas—po kvorta dienai. 
Na, aš jiems ir pasakiau, kad mes

■eštaa Puslapis ireciadien., Rugpj. 8, 1934

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

Komitetas paskyrė, kad nuo 
5 d. rugpjūčio iki 12 dienai 
visi Kom. Partijos, distriktai 
turėtų speciaię savaitę vajui 
už “Daily VVorkerį”. Visi į 
partijos nariai ir taip kovingi 
darbininkai šaukiami į darbą.!

Už naujus “Daily Worke- Į skaitytojus, 
rio” skaitytojus vajus eina jau! ban!

1 d. rugsėjo. Drg. C. Krum- 
bein, II Distrikto organizato
rius, praneša, kad mes gavo-! 
me dar tik 2,983 naujus “D.! 
W.” skaitytojus, o kvota yra' 
10,000. Jis ragina visus na
rius šią savaitę su visa energi-j 
ja mestis darban už naujus' 

Visi stokime dar-!

Surado Pabėgusias !
“Merginas”- . '

' I
Helen Blaise, 14 metų ir jos, 

sesuo Ruth, 12 metų, atrasta'9
Brooklyne. Jos'gyveno 9511 i pikietuoja. 
115th St. Jariiaica, bet pereitą! tas turi 12,000 narių. Sakoma/ 
trečiadienį buvo pabėgę iš na-; kad pikietų eilėse yra apie1 
mų. Helen ir Ruth yra dide-i 7,000 darbininkų. Kapitalistai 
lės ir atrodo daug vyresnės.j bando su streiklaužių pagelba; 
Jos pabėgdamos pasiėmė $32: leisti darban fabrikus. Eiliniai 
ir pirmą naktį praleido viešai darbininkai energingai stoja! 
butyj, o paskui nusisamdę 
kambarį. Tokių “triksų” vai-

spaudos ir judžių. Labai tan-i 
kiai ten perstatoma, kad vie-Į 
na ar kita mergina pabėgusi' 
nuo 
štai 
kio 
len 
būti

“Kaip Aš Ją Palaidosiu?”- 
Sako Bedarbis Tėvas

Alvin Clarson, bedarbis 
elektros industrijos darbinin
kes ir jo žmona didelėje bėdo
je. Jie gyvena 224 E. 74th 
St., ant ketvirto atigšto. Turė
jo tris kūdikius, kurių vyriau
sias 3 metų. Elisė ir Ruth abi 
mergaitės pastūmė dratą ir iš-! 
krito per langą. Elisės sus- 
skaldyta galva, sulaužyta ran
ka ir žandas ir ji guli Lenox 

T-l i • n L* • 1 : Hill ligoninėje. Ruth, 2 metui1 liksiančiai Darbininkų mergaitė, užsimušė ant vietos.! 
Dalyvauja Pikietavime 

Penterių ir dažytojų unijos bedarbls't§vas,' 
lokalo darbininkai masiniai ••. . i• 4. ’ visoj pinigų.Devintais d įstrik-,

'—Neturiu kuom apsirengti, 
—tarė pro ašaras motina, kuri 
labai vargingai apsirengusi.

Taip vargingai gyveno jie ir 
dar nauja nelaimė patiko. Ki
taip gyvena tie ponai, kuriems 
Clarson dirbo ir turtus krovė, 
kol jie jį išmetė ant gatvės.

International Publishers lei
dykla rengiasi šį mėnesį išleis
ti labai gerą brošiūrą, 
vardas: 
mįr Marches” (Chinijos Rau-i 
donosios Armijos 
ga). Brošiūrą parašė drg. 
Agnes Smedlęy aįrie dabarti
nes kovas Chinijoje UŽ So vie- virtuvėje turėsime pikniką kasdien, 

f.tus. ■ Reikia, .kad kiekvienas kai jie sugrįš iš mokyklos.
i ’ u,- : i i ,„i.- i i Mes visi dabar susėdam apie sta-darbininkas mokantis anglų lą jr gerian1e pieną užkandame la. 
kalboje skaitytį ją nusipirktų, bai mažą biskelį ko kito. Ir jie gė

riau atrodo nuo to laiko, kaip mes 
pradėjome tatai daryti. Po teisybei,

Pa- 
Į pabandykite... gerkite daugiau pie- 

Work-| no: tatai jums, naudinga!

Unijisty Sutartis Pratęsta ■ ! aš taipgi dabar geriau atrodau.

Associated. Marine 
ers unijos vadai ir kapitalistai j —- 
pratęsė sutartį iki 20 dienai! 
rugpjūčio, kuri pasibaigė 301 
d. liepos. Dalykas yra tame,| 
kad minimos unijos vadai bi-‘ 
josi dabartiniu laiku streiko 
tarpe laivakrovių darbininkų, 
tat ir nukėlė derybas toliau. 
Jie mano, kad per tą laiką del 
laivakrovių bus mažiau darbo.

dovauja kovai ir nesiskaito su| 
P. Zausneriu, reakciniu A.D.F. 
vadu. Amerikos Darbo Fede
racijos vadai paskelbė minėto 
lokalo čarterį nelegaliu. Reiš
kia, jie padeda išnaudotojams 
kovoti prieš streikierius.

Vargšai Vargšus Apvagia i
Central Parke nakties metu 

areštuotas negras G. John
son. Jis nupjovė apsiavų už- 
raišalus tūlam W. Briggs, ku
ris miegojo ant suolelio, ir no-i 
rėjo nuauti apsiavus. Briggs

Acme teatre, Union Sq., 
Ne’wt Yorke, dabar rodomi ju- 

. džiai apie Sovietų Sąjungą. 
Judžiai vaizduoja, kaip par
vyko čeliuskiniečiai, gyvenimą 
kolektyvuose, Vladivostoke, 
Tūloje, Kijeve ir kitui

PRANEŠIMAI
BROOKLYN. N. Y.

Kam yra reikalinga, arba turi rei
kalą su karpenteriais (dailydėmis), 
tad kreipkitės pas Tony Markus ir 
Charles Alex. Mes atidarėm naują 
medžio išdirbimui šapą ir atliekam 
įvairius darbus: kaip tai budavoga- 
me, pataisome senus namus ir pada
rome ant užsakymo įvairius dalykus. 
Dirbam barus, “showcases” ir at
liekam cementinius darbus. Kreipki
tės sekamu antrašu:

ALEX & MARKUS
579 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y. 
Tel.: PUlaski 5-0727.

(185-187)

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 i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St. Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

Bus Didelis Piknikas

negu

“2: A«Ste™ “"i

ĮŽANGA 40 CENTŲ '

lupo
nuo

Priešfašistinė Federacija j 
rengia didelį pikniką. Jis1 
įvyks sekmadienį, 12 d. rug-jJcl’ 

Pnonk Povlzn dOS,

jasi”, nes nesupranta šios ka 
pitalistinės sistemos netinka 
mumo ir žalingumo.

' pjūčio, North Beach. Parke, 
Astoria, L. I. Tai bus neišpa
sakytai labai svarbus piknikas 
su didele programa. Grieš 
didelė orkestrą. Bus kalbėto
jai, dainuos vokiečių choras, 
bus šokikių grupė, teatralė 
grupė, 
pamarginimų. Visas pelnas 
yra skiriamas pašalpai Vokie
tijos darbininkams, nukentė- 
jpsiems nuo fašistų. Įžanga 
ttk 25 centai.

Randauninkai Sustreikavo
200 negrų Harlem distrik- 

te paskelbė streiką prieš na
mų savininkus. Jie reikalau

ja, kad būtų sumažintos ran- 
, geresnis aptarnavimas, 

įvesta švara įėjimų karido- 
riuose, sutaisyti stogai ir tt. 
Namai yra ant 125th W. St. ir 
Edgecombe Ave. Negrai ran
dauninkai iškelia aikštėn, kad dideliu ir uždarė jį į kalėji- 
namų savininkai nuo jų 
didesnes randris, 
balti] randauninkų.

Serga Drg. Menkeliunas
Susirgo drg. Menkeliunas ir 

yra Queens County ligoninėj. 
Jis jau yra kelinta savaitė ten 
ir niekas jį neaplanko, vei
kiausiai nežino. Drg. Menke
liunas prašė, kad jo duktė ir 
pažįstami aplankytų, nes jis 

Ji padavė vardą j labai serga ir nežinia kaip il- 
gyvenSt Ligoninės lanky

mo valandos yrą sekmadie
niais ir trečiadieniais nuo 2 iki 
4 vai. po pietų, pirmadieniais 
ir penktadieniais nuo 7 iki 8 v. 
vakare. Menkeliunas guli 
naujame bildinge., ant ketvirto 
augšto, No. 41.

mą' be kaucijos.
Kaip matyti 'vargo verčiami; dalyvaukite susirinkime, 

benamiai darbininkai vienas1 bus labai svarbių reikalų, 
kitą skriaudžia, nes jie nesu-j bar eina kova už ■ paliuosavi- 
pranta, kad jiėhis reikia vie- 
nytis ir organižuotai reikalai-! lių. 
ti pašalpos iš valdžios.

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

tas ir už prieinamą kainą.

Rado Apalpusią Moterį
Ant 59th Stoties; netoli 

Central Parko, rado apalpu
sią moterį.
Marion Smith, bet policija ne
tiki, kad tikras vardas. Mote
ris yra pamokyta. Ji apalpo iš 
didelio išbadėjimo. Matyti, 
kad jos, kaip ir šimtų tūkstan
čių kitų moterų ir merginų 
benamių gyvenimas yra labai 
sunkus ir vargingas. Tūli 
darbininkai, įtakoje buržuazi
nio mokinimo, nedrįsta pasisa-

52-ras . 52-ras

PIKNIKAS
Rengia

DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO

Areštuotas Irving Klamkin 
išnaudotojas, kuris sumušė 
darbininką Max Brikmaną. Iš
naudotojas kirto darbininkui j 
ir parmušė jį. Brikman yra. 
su suskaldyta galVa Kings 
County ligoninėje. Darbdavys

Nedęlioję * t <

Augiist-12-Rugpjūčio
Klaščiaus Clinton Parke
Ma»Peth ir Betts Avės., 

Maspeth, N. Y.
GRIEŠ DVI ORKESTROS 

Retikevičiaus ir Levandausko
Pradžia 2:30 valandų dieną
Gerbiama Brooklyno ir apielinkės

Lietuvių Visuomene!
šv. Jurgio draugystė visuomet su

rengia linksmus ir skaitlingus pikni
kus. Gi šiemet bus dar įdomesnis 
piknikas nes alutis skanesnis ir .bus 
kitokių stiprių gėrimų.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti, 
pasimatyti su senais pažystamais, 
pasišokti ir pasivaišinti.

Kviečia pikniko komisija:

Mont Sinai ligoninės vedė
jai skelbia, kad pereitais me
tais jie turėjo $141,162 neda- 
tekliaus. Sako, kad daugelis 
ligonių negalėjo atsiteisti už 
suteiktą jiems patarnavimą.

Užpuolikas Peršovė Žmogų
Plėšikas įsigavo į Childs Co

lumbus valgyklą ir užkoman- 
davo kasierių “Rankas augš- 
tyn!” Tuom kartu į valgyklą 
įėjo A. J. Currans, naktinis 
valgyklos tvarkytojas ir puo
lėsi prie plėšiko. Plėšikas 
bandė šauti, bet revolveris 
neišdegė. Jis tada pabėgo. 
Už poros minučių sugrįžo ir 
peršovė A. J. Curraną.

mą Scottsboro negrų jaunuo-
. .Nuo 18 iki 22 d. rugpjū

čio bus renkamos aukos į dė-
i žutes, nes reikia daug pinigų

■ del šios bylos. Yra daug ir
• kitų didelių bylų, kaip Hern-
• dono ir tt. Taipgi turime su-*
, rinkti vieną milioną parašų ir1 

centų kovai už drg. Thael-> 
manną. Šį darbą privalo dirbti | 
ne vien TDA nariai, bet vist) 
darbininkų organizacijų na
riai. Ateikite visi ir visos!

. Kviečiami ir kitų organizacijų 
nariai, kurie tik gali ateiti’ir 
prisidėti prie taip 
ganizacijos.

TDA 17 Kp.

Jieškos 100 Metų Degtinės
White Plains mieste išbuda-

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ 
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamshurglie: l* ’ 1 !
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.*

svarbios or-

Org., 
Saulėnas.

Ketvirtadienį, Bus ALDLD 1 
Kuopos Susirinkimas

Ketvirtadienį, 9 d. rugpjū
čio, “Laisvės” svetainėje įvyk
sta ALDLD 1 kuopos mėnesi
nis susirinkimas.. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nąriai ir

bando teisintis kad jis galvą vojo naują kalėjimą. Kas tai narės yra kviečiami dalyvauti, 
petsiskėlė krisdamas, bet tik-1 paskleidė girdus, kad būki 
rumoje galėjo Klamkin jam viename1 kampe seno kalėjimo 
perskelti kokiu kietu dariau. į yra užmūryta 5 bonkos degti- 
Mat, Ūki kokio ĮpasiutimO pri-'ngs> jęUri yra ioo metų senu- 
eina išnaudojo j ai. p . . mo. Ponai viršininkai1 svarsto 

ar sverta versti kampas ir su- 
Šumas del HindenburgO Į rasti tą skystimėlį. Jie tą jau
Pereitą sekmadienį New 

Yorke vakiečiai patriotai tu
rėjo eil£ visokių parengimų. 
Evangelistų Liuteronų bažny
čioje buvo pastatytas Hinden- 
burgo paveikslas, apkrautas 
vainikais ir pastatyta po ketu
ris ginkluotus sargybos na
rius. Kunigai laikė pamaldas 
už to senio dūšią.

Pirmadienį ir antradienį bu
vo. visa, eilę, parepgimų, o 
^Translux teatre '1 rodoma Ru
džiai apie Hindenburgą. Tą 
Šurną kėlė fašistai ir kunigija. 
Vokiečiai darbininkai apgauti 
tų elementų garbino seną kai
zerio ’įenęrolį, -kaipo kąkį 
dievaitį.

būtų padarę, bet neturi tikrų 
davinių ar tikrai ten yra, 
“šnapsas”.

Daugelis dar neatsiėmė “švie
sos” No. 2. Taipgi daug , mū
sų narių yra nesumokėjusių i 
duokles už šiuos metus, o tas j 
reikih! būtinai atlikti, nęs įęen- 
tre reikalingi pinigai, šiame 
susirinkime turėsime visą, eilę

r

Tai Ką Reiškia Vienybė
Empire Hotel, 63rd St. New,; 

Yorke, buvo pradėjęs diskri
minacijas prieš negrus. Vieš
bučio valgykloje nedavė neg
rams valgyti, už tai, kad jie 
negraij ; Lyga Koyai už Neg
ri] Teises ‘pradėjo pikietuoti. 
tą / Viešbutį. Komuhįstai, re-Į 
voliuciniai unijistai ir taipi 
darbininkai šimtais pikietavo' 
viešbutį. Po keturių dienų pi-' 
kietavimo ponai Jiųėmė tą* 
draudimą. Tai mhtofįe, < ką 
reiškia" darbininką vienybė.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
1 Par saipdau automobilius vesta- 

vėm, pąrėm, krikštynom it - kito
kiem reikalam. *
402 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avenue)
< BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-UU72

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN,* N. Y.

dienomis 
vakarai* 
iki 1

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- f 
jo i Nesveikumai, 
Nervų Ligos,

d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir MSšla- 
žames Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų. Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

I ’ » ■ ‘ t •’ »

Lietuviai Dailydės (Carpenters^
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojain namus

> iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kairią, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus ‘
■ 579 Bushwic^ Avė.,. Brooklyn, N. Y.

‘ Į 1 Tel. PUlaski 5-0727

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žPXa 

MILLERTONE 
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su zminėtomis 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, Ine, Dep. L. 
62 Ęęacon St., Newark, N. J.

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Sc* 
rūmų ir čiepų IšmirkštimaL

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

PR. ZINS
110 East 16 ST. Nz Y

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

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

į j > 4 J.Al




