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Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

ką, pasprukusį iš dviejų kalėji
mų piktadarį. Bet tyli, kaip ta
rakoną perkandę, fašisto Hears- 
to geltonlapiai, kurie supylė 
krūvas pinigų tam niekšui už 
tauškalus apie “badą” ir “žiau
rumus” Sovietų Sąjungoj.
Nauji atidengimai apie tą žuli- 

ką atstums dar desėtkus tūks
tančių darbininkų nuo Hearsto 
šlamštų skaitymo. O jau ir pir
miau Hearstas žviegė, kad 
“raudonieji” boikotuoja jo ga- 
zietas, girdi, “nenorėdami ma
tyt tiesos apie Sovietų Rusiją..”

Dabar aiškiau negu bet kada 
pasirodo, kokia buvo ta “tiesa” 
ir koks jos skleidėjas.

O ką sakys lietuviai katalikai 
darbininkai, kuriuos kuniginis 
“Darbininkas” sužiniai mulkino, 
persispausdindamas kriminalis
to Thomaso Walkerio pliauška
lus prieš Darbo žmonių Tėvy
nę? Ar tie “Darbininko” skai
tytojai veltui praleis tokį jų 
kvailinimą? Kaip jie gali toliau 
pasitikėti tokiu laikraščiu, kuris 
bruko jiems tą piktadarį klas- 
tuotoją, 
vą” ir

’ tvarką?

kaipo “tikriausią žino- 
liūdytoją apie Sovietų

“Kad jis kur sprandą nusi
suktų”, sako sklokininkų “Nau
joji Gadynė”, rašydama apie 
Mussolinio ruošiamą karą prieš 
Abyssiniją.

Tik, suprantama, sklokos va
dai nieko nedarys, kad jam 
sprandą nusukti. Praktikoje jie 
stengiasi nusukti sprandą prieš
kariniam bendro fronto judėji
mui. Tą sklokos lyderiai įro
dė, atakuodami ir boikotuodami 
Visuotiną Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą kovai 
prieš Karą ir Fašizmą.

Belgija taipgi pripažino So
vietų Sąjungą ir veda derybas 
del prekybos sutarties su ta ša
lim.

Jungtinių Valstijų valdžia 
pasirašė prekybos sutartį su So
vietais, sumažindama net mui
tus ant įvažamų Amerikon so
vietinių produktų. O dar nepra
ėjo nei metai, kai Rooseveltas 
buvo atsisakęs nuo tokios sutar
ties, priekabiaudamas prieš So
vietus del carinių ir kerenskinių 
skolų. Bet ne del savo gerumo 
Belgijos ir Amerikos valdovai 
daro tokį “nusileidimą” Sovie
tams. Juos prie to privertė biz
nio reikalai, noras bent kiek 
gaivinti pramonę savo šalyse.

Sovietai tokias prekybos su
tartis darė bei daro kitokiu su
metimu—ne.kriziui mažinti, ku
rio Sovietų Sąjungoj nėra, bet 
gauti daugiau techniškų prie-

Šiemet Užsimušė jau 46 Įtalija Siunčia 1,000 IĮa™ Ž™^s
Innnniinn I nlmnni ' IMim/ltm / MnlinmitiJaponijos Lakūnai

TOKIO. — Japonijos ka
riškam lėktuvui nukritus, 
užsimušė vėl du oro oficie- 
riai. ’

Šiemet orlaivių nelaimėse 
žuvo jau 42 kariniai ir 4 ci
viliai Japonijos lakūnai. 
Pernai užsimušė 98 Japonų 
orlaivyno oficieriai. Šiemet 
nuo kovo 25 d. iki šiol sudu- j 
žo 25 jų lėktuvai. Taigi Ja
ponijai ore nelabai sekasi.

Nušovė 2 Policininku
TACOMA, Wash. — Ne

žinomam piktadariui išplė- 
šus $500 iš Orting State 
Banko, pradėjo policija jį 
vytis. Bet jis nušovė du po- 

Mussolini Sako, kad Visos Diplomatų Pastangos del Taikos, Sa?°‘
Tai Bergždžias Darbas; Karas Prasidėsiąs Rugsejyj

Bombinių Karo Lėk
tuvų prieš Ethiopiją

Sovietų Šmeižikas T. r 
Walker -- Caristas ir j 
Vedybų Žulikas

ROMA.—Mussolini pašau
kė dar 30,000 vyrų į armiją 
karui prieš Ethiopiją. Itali
ja turi sumobilizavus jau 
245,000 kareivių tam žygiui, 
ir rengiasi pradėt karą rug
sėjo mėnesį.

Priruošiama tūkstantis 
karinių lėktuvų, kurių kiek
vienas galėtų neštis po 2

5 Nukauti Mūšiuose 
Airių Tautininkų su 

Anglijos Šalininkais
Belfaste, Šiaurinėje Airi- 5 tonų bombų. Kur Italų

joje, prasidėję pereitą penk
tadienį susikirtimai tarp 
protestonų “orangemenų” ir 
katalikiškų Airijos tauti
ninkų tęsėsi tris dienas. Mū
šiuose žuvo 5 asmenys; pa
vojingai sužeista 46. Prie
šininkai padegiojo vieni ki
tų namus, krautuves ir 
daužė langus. Nuo to nu
kentėjo 48 namai. Dvi krau
tuvės visai sudegintos.

Susidūrimai prasidėjo, ka
da protestonai “orangeme- 
nai” darė savo pusiau-ka- 
riškas demonstracijas, mi
nėdami sukaktuves Boyne 
mūšio, kuris buvo laimėtas 
prieš katalikus. Nuo tada 
protestantizmas ir įsigalėjo 
Šiaurinėj Airijoj.

Savo kariškose parodose 
I protestonai išreiškė ištiki
mybę Anglijos karaliui, o
airių katalikai ir kiti tauti- giais mušė žydus ir kitus 
ninkai stojo į mūšį prieš mažiam nepatinkamus žmo- 

ijuos, reikalaudami visai Ai-1nes tose užeigose; užpuldi- 
. rijai nepriklausomybės nuo nėjo žydus praeivius ir sve- 
Anglijos imperialistų.

Į Belfastą buvo sutrauk-pančius ir . stovinčius žydų (
’ , automobilius, s t a ū g darni: piktadarius.

armijai sunku būtų prieiti 
prie ethiopiečių pozicijų kal
nuose, Mussolini tikisi juos 
ten išbombarduoti lėktuvų 
sproginiais bei išnuodyti 
pragaištingiausių nuodų 
bombomis.

Mussolini fašistų orga
nas “Giornale dTtalia” už- 
reiškia, kad “niekas negali 
jokiais diplomatiškais žings
niais pertraukti darbą, kurį 
Italija pradėjo.”

Anglijos Imperialistai Pučia1 
Į Mussolinio Dūdą

LONDON.—Anglijos va
dovai viešai vis dar tebešne- 
ka apie Italijos taikymą su 
Ethiopiją per Tautų Lygą. 
Tačiaus Anglijos imperialis
tų laikraščiai, kurie teisin
giau atspindi valdovų inten
cijas, dabar vis rašo už Ita
liją, o prieš Ethiopiją. Et- 
hiopiečiai yra perstatomi 
laukiniais, barbarais, žiau- 
rūnais” ir tt.

Kablegrama Popiežiui
NEW YORK.—Ethiopi- 

jos Gynimo Komitetas ir 
Amerikiečių Sąjunga Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą ben
drai pasiuntė popiežiui kab- 
legramą, reikalaujant, kad 
jis pasmerktų fašistinės Ita
lijos karo planus ir veiks
mus prieš Ethiopiją. ;

ma, kad piktadaris panašus 
į Wm. Mahaną, vadą žmog- 
vagių, kurie buvo pagrobę 
milionierių Weyerhaeuseriu 
vaiką George.

Nulynčiavo Dar Du Nie-

Bet Federates Valdžios Teismininkai Stengias Išsukt į 
Jį Nuo Bausmės už Pasportų Klastavimą >•;

NEW YORK. — Aikštėn gėsi pasitaisyt,” nors pats 
iškyla vis daugiau faktų gerai žino visą eilę to ne- 
apie piktadarystes Thomaso naudelio nešvarių darbelių 
Walkerio, kuris savo b jau- po pasprukimui iš kalėjimo, 
riais išmislais per Hearsto*Mat, Walker tarnavo Wall 
laikraščius bandė' apteršti j Strytui ir fašistui Hearstui 
n_ ty J • • ‘l- •_  i__ •_______:_ d_1 M ! ll M laiKrascius oanue apteršti. oiryiui ir rasistui nearstuiKO INeKHltUS Negrus Sovietų Sąjungą. Iš dviejų-kaipo begėdiškiausias So-

COLUMBUS, Miss. — paskutinių “Laisvės” nume- vietų šmeižikas; o batai yra 
Baltųjų govėda septyniuose 'rių matėme, kad Thomas “pasitaisymas” ir nuopelnas 
ar aštuoniuose automobi-1 Walker yra kriminalistas, akyse Roosevelto valdinin- 
liuose paėmė du negru, Doo- pabėgęs iš dviejų kalėjimų, kų. Todėl federalis advoka- 

čekių klastuotojas, baltųjų'tas Pfan ir kiti tokie dabar 
vergių vertelga, girtuoklis, stengiasi išsukti Walkerj 
merginų tvirkintojas ir pas- nuo bet kokios bausmės, 
portų klastuotojas.
Paliko Badant Savo Moterį pasielgė su drg. Charles 

ir Keturis Vaikus 'Krumbeinu, Komunistų 
-i ttt i • „ 'Partijos New Yorko distrik- 

‘‘Daily Workeno ’ repor- tQ organizatorium. Krum. 
tens James Casey dabar pa- bein buw kaltinamas tik už 

peržengimą tūlų valdiškų 
patvarkymų kas link pas- 
iportų; ir už tai jis liko įka
bintas 18 mėnesių ir dar pri
leista, kad po tos bausmės

ley Morton, 17 metų, ir Bert 
Moore, 23 metų, iš trijų še
rifų; nusitempė tuodu jau
nuoliu už miesto, pakorė po 
medžiu ir dar sušaudė.

Šerifai gabeno Mortoną ir 
Moore’ą į Aberdeen kalėji
mą, neva apsaugot juodu 
nuo lynčiuotojų. Bet kuo
met privažiavo lynčiuotojai, 
šerifai be mažiausio pasi
priešinimo atidavė nekaltus 
jaunuolius žmogžudžiam.

J ' * ’ \ | • r •• l

Tiedu negrai buvo areš
tuoti neva už tai, kad “už-

Visai skirtingai tie ponai

KRUVINAS NAZIŲ POGROMAS i PRIEŠ ŽYDUS pi..ię Ag>nn” >U, m.

BERLYNAS. — Keletas 
šimtų nazių liepos 15 d. pa
darė kruviną pogromą pries' 
žydus Kuerfurstendamm’e, 
madingoje miesto dalyje. Jie 
daužė žydų valgyklas ir ki
tas užeigas; visokiais įna-

,ta daugybė kariuomenės, 
kuri, pagaliaus, ir numalši- 
.no riaušes. •

Negrų Išsiveržimai Brooklyne
šeštadienio popietį ■ Browns-

timtaučius; daužė važiuo-

rodo, kad 1930 metais tas 
rekordinis Sovietų šmeiži
kas, pasivadinęs Thomas J. 
Burke, išvažiuodamas užsie
nin, pasidavė esąs nevedęs.* 
Bet jis buvo vedęs; turėjo 
moterį ir keturis vaikus. Vi-(g metug turi bQt laikonIaa 

ant išbandymo ir paskirto
mis dienomis eiti pasirodyti 
policijai!

Tokia yra klasinė kapita
listų teisdarystė. *

Manoma, jog Colorado 
valstijos vyriausybė parei
kalaus, kad New Yorko val
stijos valdžia išduotų Wal-

są savo šeimyną jis pametė, 
ir nei vienu centu neprisidė
jo prie jos užlaikymo, nors 
pats ėmė tūkstančius dole
rių iš Wall Stryto bankierių 
už Sovietų šmeižimą per ka
pitalistinius laikraščius. Jo 
moteris ir vaikai turėjo gy
venti tik iš skurdžios pašal
pos, kurią gavo kaip bedar
biai iš '
|Draugijos. Jo šeimyna dar 
|ir po šiai dienai tebegyvena 
tik iš bedarbiškos pašalpos.

Kaip Walker “Stengėsi 
Pasitaisyt”

Thomas Walker 1930 me
tais taip pat nuvyko į So
vietų Sąjungą neva kaipo 
tarnautojas vienos. užsieni
nės inžinierių kompanijos. 
Sovietuose, žinoma, slapta, 

‘jis susidėjo su caristais, bal- 
- -- — - - - (tagvardiečiais ir - paskui

* i bandė iššmugeliuot vieną

Žuvo 10 Mainieriiįcaristą iš Sovietų Sąjungos

____ | moteriškę. Bet tai yra iš- 
“Šalin žydus! Išžudyt visus misiąs, kurį beveik visuo- 
žydus!” met. naudoja fašistiniai ne-
' Pogromas prasėdėjęs iš to,. gi*ų korikai.

kad žydai ėmę niekinančiai | ——r—-------—

5 Užmušti Politiniame 
Susikirtime Meksikoj

Į Villa Hermosa, Tabasco 
valstijoj, Meksikoj, automo
biliais atvažiavo pora desėt- 
kų studentų ir pradėjo pyš
kinti iš kulkasvaidžių, šauk
dami prieš Tomasą Garrido 
y Canabalą, aršų persekio
toją katalikų, politinį Ta
basco bosą. Pašokus policija 
nušovė tris studentus ir su 
jais buvusį farmerį. Buvo 
nušautas ir vienas policinin
kas. šeši studentai sužeisti.

baubti, kuomet viename te
atre buvo rodoma judamie
ji paveikslai prieš žydų tau
tą. Daugelį žydų fašistiniai 
padaužos čia jau sukruvino, 
sužalojo, o paskui nazių vi
sa govėda metėsi į kruviną
jį darbą kitur.

Policija nedarė jokių rei
kiamų žingsnių prieš tuos

1,127,000 BEDARBIU GAUSIĄ DARBUS
WASHINGTON.—Darbų se mokėt pilną unijinę algą. 

Progreso Administracija sa- Tokie reikalavimai statomi
monių, su kurių pagelba galėtų ivillėj’ dviejose vietose penkių ir ko, kad prezidentas Roose- ir kituose miestuose.
dar sparčiau išvystyti sovietinę 
gamybą ir juo žymiau gerinti 
būklę savo šalies* darbo mi
nioms.

Be Miego Išgyvenęs 
Airys per 50 Metų

KINSALE, Airijoj,, mirė 1

puses blokų atstume ir tik: vie- 've]tas jau liepos 9 d. pa
nos valandos laiko skirtume •■■-5U
įvyko du negrų darbininkų iš- skyrė $1,499,992,805 Vię- 
siveržimai-sukilimai prieš ne- šiems pašalpiniams '}ddr- 
pamatuotą ir brutališką polici- bams, kuriuos gausią 1,127,- 
jos puolimą ant negrų. Susikir- 'ppp bedarbių. Bet. dar;ma
tiniuose su policija dalyvavo'žai kas d>jo ten d$rf)tL 
šimtai negrų vyrų, moterų ir;
vaikų. Policija įkalino du dar-| Nustatyta, kad kiekvieno 
bininku, Henry Urquit,

T

ŽINIOS IŠ LIETUVOS >
Keršydama. Palindo: po 
•?, r Traukiniu^ h i '

met, naudoja fašistiniai ne-

Vokietijos Kasykloje

DORTMUNDE, Vokieti
joj; per eksploziją ir gaisrą 
angliakasykloj 10 mainierių

Jack MacCarthy, 76 metų SJSHUT
489 darbininko per metus nebū-
"U V , ‘ ; J

■ $1,331, iš kurių išskaitoma

šiomis dienomis' traukiniui ŽUVO ir 32 tapo sužeisti, 
Nr, >21 išėjus iš Kėdainių st., kaip praneša fašistų vy- 
Kauno link, tuoj. už Nevėžio riausybė, kuri, suprantama,

ikerį (kurio tikras vardas Katalikų LaMarybiųlyra‘Greenę ) Je!gu jig būtų 
(išduotas, tai Walkeriui tek
tų atsėdėt 5-6 metus Colo
rado kalėjime, o paskui dar 
patupėt Washington© valsti
jos kalėjime, iš kurio jis 
taipgi yra pabėgęs.

1931 metais Thomas Wal
ker Švedijoj įsivėlė į vedy
bų apgavysčių skandalą. Ir 
taip nuo savo pabėgimo iš 
Colorado kalėjimo 1921 m. 
iki šiol visas jo gyvenimas

tilto, puolė po garvežio ratais skelbia anaiptol ne visas tos j^uvo tikžulikystės, klastos, 
_______________ v , ėjusi geležinkeliu moteriškė, 

_____ *____ ____ _PARYŽIUS._______Tarptautiniame paštai medžiagų, įrankių, pasirodžiusi Joną Stankevičie- 
miegojęs. Naktį jis duoną astronomų suvažiavime daugu- 'planuotojų ir kt., taip kad į ne, 25 m. amž

amžiaus duonkepis, kuris 
nuo savo jaunystės nustojo

kepdavo, o dieną medžioda- ma Pasisakė už įvedimą 24 va- darbininkui neliks neį pusė 
vo. Jis sakydavo, kad per
daug laiko žmonės sueikvo- 
ja miegui. Jis tvirtindavo, ralis apskričio teismas nuspren- 
kad vidutinis žmogus per dė, kad valdžia negali priversti 
šešis mėnesius daugiau mie- | Žmones parduoti savo namus bei 
ga, negu jis per 50 metų žemes del viešl* pašalpiniy dar- 
miegojo. Bet kaip jis be >bų vedimo tose vietose.
miego apsieidavo, MacCar-Į Brooklyn, n. y.—Suim- 
thy atsisakydavo aiškintis; tas valdžios agentas W. Triola, 
klausinėto jams. 'kaipo falšyvy pinigy skleidėjas.

ėjusi geležinkeliu moteriškė, nelaimes aukas.

i

pa- 
pa
lai*

Didžiausia Anglijos Karo 
Laivyno Paroda 
LONDONAS. — Čia 

daryta didžiausia nuo 
saulinio karo Anglijos
vyno paroda, kurią peržvel- 
ginėjo karalius Jurgis. Pa
rodoj buvo išrikiuota 160 
karinių laivų. Jų linija tę
sėsi 10 mylių. i

landų laikrodžių visose šalyse, tos sumos. Roosevelto ski
riama alga, kaip žinoma, 
nuo $19 per mėnesį ir “aug- 
ščiau.” Bet tūkstančiai be
darbių tuose darbuose nie
kuomet negaus to “augš- 
čiau,” jeigu neišsikovos.

New Yorke 15,000 organ 
nizuotų statybos darbininkų, 
reikalauja viešuose darbuo-

CINCINNATI, Ohio.—Fede-

iš Kuoliupės 
km., Kėdainių valsč.

Savižudė užmušta vietoje. 
Jai sutriuškinta dešinioji ran
ka ir petys, žūdymosi prie
žastis—kerštas vyrui, kuris tą 

, dieną buvo išvažiavęs į sve
čius pas savo seserį. Stankevi
čienė važiuot i atsisakius, nes 
su vyro sėseria nesutiko..

i,f Stankevičienė tik prieš pat 
šių metų užgavėnias buvo iš
tekėjusi.

Užgriuvo 74 Mainierius 
Japonijos Kasykloj

TOKIO.—Per eksploziją 
Tagawa angliakasykloj ties 
Fukuoda, Japonijoj, užgriu
vo 74 mainierius. 14 jų pra- 
sikase viršun ir buvo paimti 
ligoninėn,- kur trys neužil
go mirė. > Dar tebėra 60 an
gliakasių po žeme.

apgavystės, latravimas šalia 
jo varjotiškų šmeižtų prieš 
Sovietų Sąjungą.

Bet Jungtinių Valstijų 
valdžios advokatas George 
R. Pfan dabartinėje byloje 
prieš Walkerį už pasportų 
padirbinėjimą stengiasi tą 
niekšą nubaltinti. Vąldžios 
advokatas, kurio pareiga 
yra kaltinti, dabar vien tik 
teisina T. Walkerį. Sako, 
kad po pabėgimui iš Colora
do kalėjimo Walkeris “sten-

Tuojaus Grąžinkite 
Peticijos Blankas

Visi “Laisves” skaityto
jai, kurie dar turite peti
cijos blankas linkimui pa
rašų Lietuvos reikalu, 
tuojaus jas grąžinkite. 
Liepos 19 d. visos blankos 
bus išvežtos Lietuvon. 
Kurios blankos bus sugrą
žintos vėliaus, kaip liepos 
19 d. ryto, bus bevertes.

Nežiūrint kiek mažai 
parašų būtumėte surinkę, 
blankas tuojaus grąžinki 
te jose nurodytu antrašu

'ti*/1
■•.fes



Antras Puslapis Trečiad., Liepos 17, 1935
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do pinigais. Jis pats neišsilaiko. Niekas jo 
neskaito. Net ir skelbimų tas laikraštis ne
gali gauti. Dėl to jis nė vienos dienos ne
galėtų gyventi be “mylimos tėvynės” ponų 
duosnumo, kurie valstybės iždą eikvoja to
kiem, atsiprašant, leidiniam.

Vienas mūsų skaitytojas rašo mums, kaip 
“Lietuvis” yra šelpiamas. Jis sako: “Laik
raštis ‘Lietuvis’ visuomet gaudavo kas mė- 
nesis pašalpas iš Lietuvos konsulato. Ki
taip tas laikraštis senai būtų nusikaporinęs. 
Be išvažiuojant konsului, kurio faktinai ir 
laikraštis yra, pasirūpinta, kad “Lietuvis” 
ir toliau gautų pašalpas.
davė laikraščiui valdiškų pinigų pašalpos 
iki pabaigos šių metų. Be to laikraščio re
daktoriui algą sumokėjo už tris mėnesius 
pirmyn. Mat, sako Mačiulis, jeigu atva
žiuos kitas konsulas, tai gali nešelpti laik
raščio ir redaktoriui algos nemokėti ir pini
gus tuos gali kam kitam sunaudoti. O kad 
naujas konsulas to nepadarytų, tai reikia 
apdovanoti pašalpomis ilgesniam laikui jir 
redaktoriui algą sumokėti ilgesniam laikui.”

(“Liet. Aidas” už birž. 22 d.)

Del to Mačiulis

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
Ube Post Office st Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Amerikos Darbo Žmonės Demon
struokite Rugpjūčio Pirmąją prieš 

Fašizmą ir Imperialistinį Karą!
USA Komunistų Partijos Centro Komiteto Atsišaukimas

Harry Bridges, 
kovingas ir pasižymėjęs

, Ramiojo Vand. pakraščio 
laivakrovių vadas; jis • 
smarkiai kovojo prieš re- 
a k c i ninkus Laivakrovių 
Unijos konvencijoj, įvy
kusioj pereitą savaitę 
New Yorke.

USA Komunistų Partijos Centro Komi
tetas šaukiasi į Amerikos darbininkus ir 
karo ir fašizmo priešus, ragindamas juos 
organizuoti masines demonstracijas Rug
pjūčio Pirmąją—dieną tarptautinės dar
bininkų klasės kovų prieš imperialistinį 
karą ir fašizmą!

Pirma diena rugpjūčio mėnesio yra 
diena, kurią darbo žmonės vienija ir stip
rina savo pajėgas prieš karą ir fašizmą.

Rugpjūčio 1, 1935, užtinka visus darbo 
žmones stovinčius veidas veidan su pa
jėgomis fašizmo ir imperialistinio karo.

Aišku, kad šiandien karas yra pirmu 
punktu viso pasaulio kapitalistinės kla
sės darbų dienotvarkyj. Valdytojai nu
sitarė, jog eilė karų, vedančių linkui 
naujo pasaulinio karo yra kelias, kuriuo 
bus galima išeiti iš krizio, atnešto tos 
pačios kapitalistų klasės.

Šalyse, kuriose viešpatauja atviras fa
šizmas—Vokietijoj ir Italijoj—nėra net 
nei bandoma paslėpti karo planai. Hit
lerio valdžia begėdiškai bando išrišti sa
vo problemą užpuolant ant Ukrainos, su 
Lenkijos pagelba. Mussolinis mobilizuo
jąs! karui ant vienintelės nepriklausomos 
negrų šalies Afrikoje—Ethiopijos.

Tolimuose Rytuose Japonijos imperia
lizmas ima vis daugiau ir daugiau Chi- 
nijos teritorijos ir su juo didesne energi
ja stumiasi linkui Sovietų Sąjungos sie
nos.

Vokietijos fašizmas, Lenkijos reakcija 
ir Japonijos imperializmas, padrąsinti 
Wall gatvės ir jos valdžios, susivienijo 
karui prieš socialistinę tėvynę—Sovietų) 
Sąjungą. Aišku kaip diena, kad griežtas 
Sovietų Sąjungos nusistatymas už taiką 
nepašalina to fakto, kad hitlerinis fašiz
mas gali bile kada užpulti ūnt darbinin
kų tėvynės.

' Sovietų Sąjungos vyriausia protekcija 
nuo priešų, be Raudonosios Armijos, yra 
kapitalistinių kraštų proletariato lojališ- 
kumas ir jo .pasirįžimas ginti Sovietų 
Sąjungą.

Jungtinių Valstijų valdžia—“mūsų pa
čių” valdžia—yra viena iš didžiausių ly
derių, pasirįžusių pulti pasaulio žmonių 
taiką. Josios atstovai garsiai kalba apie 
taiką, bet josios militariniams ir laivyno 
reikalams paskirtos sumos pinigų perei
tais metais perneša visų kitų tautų pini
gų sumas taip vadinamu taikos laiku— 
siekia daugiau vieno biliono dolerių ($1,- 
000,000,000). Josios padidinti ginklavi- 
maisi ir provokatingi manievrai Karibė- 
jaus’srityj prieš Kubos žmones ir kitas 
Lotynu Amerikos šalis, josios koncentra
cija Ramiojo Vandenyno srityje yra su- 
žinios provokacijos puolimui ant koloni- 
nių žmonių ir savo lenktyniuoto jų, kaip 
pav. Japonija.

Visuomenė juk žino, nes tai buvo skelb
ta eilėje pranešimų, pasireiškusių spau
doj, kad tarpe Jungtinių Valstijų, Did-

• Britanijos, Japonijos, Franci jos 
ir" Italijos tebeina skubios lenktynes lai
vynų stiprinime. Šimtai Tūkstančių 
milionų dolerių leidžiama šitų šalių lai-

vų tvirtinimui. Laivynai ir armijos nėra 
drūtinama ir ginkluojama juokams. Ši
tie faktai teikia tiek Jungtinių Valstijų, 
tiek viso pasaulio darbininkų klasei ne
paprastai blogų reiškinį.

Nėra kitokio kelio sulaikymui impe
rialistinio karo, kaip tik kelias bendros 
veiklos visų kraštų darbininkų. Nėra lai
ko daryt pasirinkimus bei prisitaikymus. 
Karo pavojus kabo ant viso pasaulio dar
bininkų klasės kai kokia juoda grabdan-

Dr. Jonas Šliupas ir Sovietą 
Sąjunga

Kiekvienas mūsų skaitytojas turi per
skaityti užvakarykščiam “Laisvės” nu- 
meryj tilpusį straipsnį apie daktaro Jono 
Šliupo šių dienų nusistatymą linkui So
vietų Sąjungos. Daugiau: mūsų skaity
tojai raginami tą straipsnį (perskai
čius) nenumesti, bet duoti kitiems lietu
viams darbininkams, ypačiai “šliuptar- 
niams,” laisvamaniams, šliupo pasekė
jams. Tegul jie skaito ir mato, kaip jų 
mokytojas ir ideologinis vadas žiūri į 
Sovietų pasaulį ir kapitalistinį pasaulį.

Be to, šis dr. Šliupo persilaužimas tu-' 
retų būti pavyzdžiu ir daugeliui kitų lie
tuvių gydytojų bei kitos rūšies profesio
nalų. Mes žinome, kad šiandien dauge
lis lietuvių medicinos ir dantų gydytojų, 
o be to, aptiekorių ir net advokatų yra 
nepasitenkinę kapitalizmu ir savo sielose 
mano, kad Sovietų Sąjunga progresuoja 
ir ji šiandien tėra vienintele darbo žmo
nių viltimi, bet tie žmonės nedrįsta tą 
pasakyti. Kiti jei ir sako, tai tik labai 
pakuždomis, taip kad net ir jie patys 
mažai tegirdi.

Iki šiol Amerikos lietuviuos profesio
naluos politiškas mąstymas buvo jų pa
čių slopinamas, kadangi daugelis jų mą
styti klerikališkai arba fašistiškai nebe
nori, o '“bolševikiškai” — bijosi. Argi 
nestebėtina, kad iš visų Amerikos lietu
vių profesionalų nei vienas beveik per 
18-ką metų ^nenuvyko pasižiūrėti į Sovie
tų Sąjungą. Gal būti advokatė Baušiūtė, 
kuri šią vasarą išvyko į Maskvą pastu
dijuoti, yra pirmutinė lietuvė profesiona
lė Jungtinėse Valstijose, kuri turėjo tiek 
drąsos ir pasirįžimo! Argi nebūtų gra
žu,-jei Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
junga, sakysim, suorganizuotų delegaci
ją ir ją pasiųstų Sovietuosna patyrinėti 
tenaitinį mokslą, jo klestėjimą, apie ką 
tiek daug rašo ta pati kapitalistinė spau- 
dari

Mes manome, kad šis daktaro Šliupo 
atviras kapitalizmo pasmerkimas, o už- 
gyrimas Sovietų Sąjungos, turėtų paaks- 
tinti visus mąstančius lietuvius darbo 
žmones. Kalbėdami apie daktarą Šliupą, 
mes, žinoma, nesakome, kad jis pavirto 
komunistu arba kad mes iš jo tikimės 
komunisto veikėjo. Ne! Žmogus gali 
nebūti komunistu, bet pripažinti faktus; 
pripažinti tai, kad kapitalizmas smunka, 
o komunizmas kyla, progresuoja, patam- 

> pa viltimi visų darbo žmonių visam pa
saulyj. < 1

* Mes manome, kad ir pažangūs Ame
rikos lietuviai profesionalai, bei smulkūs 
biznieriai arba šiaip darbo žmonės, gali 
atvirai pripažinti Sovietų Sąjungos pro
gresą nebūdami komunistais. Jie gali 
būti kuo nori, bet jie gali (ir mūsų ma
nymu turėtų) dalyvauti priešfašistinėse 

, kovose, bendram fronte su darbininkais 
'prieš reakciją ir imperialistinį karą. Tai 
nėra didelis reikalavimas, tai neper- 
sunkiausios pareigos.
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( Va, Kur Eina DULR Aukos
Brazilijoj einąs “Lietuvių Aidas” (tau- 

škos krypties laikraštukas) rašo:
Mačiuliškas laikraštis visų savo gyveni

mėlį buvo maitinamas Lietuvos valstybės iž-

it I Alga Politkalinių Bado 
i Streikai Austrijoje

VIENA. — Kaskart la
ibiau auga badavimo strei- 

kalinių Austri- 
kalėjimuose ir koncen

tracijos stovyklose, prieš 
būklės bloginimą.

Iš kur gi Smetonos konsulas gauna tų 
pinigų? Andai p. Skipitis pareiškė, kad 
Draugija Užsienio Lietuviams Remti 
rinko aukas “gelbėjimui Pietų Amerikos 
Lietuvių.” Kuomet jis buvo užklaustas, 
kaip jie tas aukas dalina, per ką dalina, 
tai p. Skipitis atsakė: per savo konsulus. 
Taigi dabar aišku, iš kur Smetonos kon
sulas Brazilijoj gauna pinigų remti sa
vo fašistinį laikraštį. No, o jeigu pri
trūksta aukų, tai Smetona prisiunčia iš 
valstybinio iždo pinigų, suplėštų ir Lietu
vos vargdienių.

Baisi Padėtis Lietuvos 
Kariuomenėj

Tie, kuriems tenka skaityti Lietuvos 
oficialūs laikraščiai, labai dažnai jie gir
di apie gražumą ir miklumą Lietuvos ka
riuomenės. Kiek ten esti pripasakojama 
pagyrų ir kitokių grožybių, surištų su 
gyvenimu kariuomenėj. Bet pasikalbėk 
su buvusiais ten kareiviais arba pasi
skaityk kareivių balsus darbininkų spau
doj (slaptoj). Štai “Kareivių Tiesoj” 
(num. 6), kurią leidžia LKP Centro Ko
mitetas, telpa vieno kareivio laiškas-ko- 
respondencija, kuri skaitytoją supurto. 
Ji skamba: •

5 p. pulko 7 kuopos vadas Racka ir viršy- 
la Karpavičius nepaprastai žiauriai elgias 
su kareiviais: muša kareivius, tyčiojas iš jų, 
plūstas bjauriausiais žodžiais. Kareivius 
Romą ir Viną viršyla beveik kasdien muša: 
duoda kumščiu per burną, spardo į šonus. 
Dažnai muša visos kuopos akyvaizdoj. Ir 
tai be reikalo. Romas (ar Vinas) pasivė
lavo iš kirpyklos porai minučių ant patikri
nimo, tuoj viršyla davė dvi valandas po 
šautuvu (pagal statutą viršyla tegali duot 
1 vai.) ir dar priėjęs rėžė kumščiu į veidą. 
O daugiausiai muša be jokios kaltės. Tą 
pat daro ir Racka. Šis kraugeris duoda 
kareiviams sunkių šarvuočių, pats prikrau- 
ja kuprinę akmenų ir pastato po šautuvu. 
Jei kuris kareivis neišlaikęs išvirsta, Racka 
kvatoja už pilvo susiėmęs. O koliojimus ir 
keiksmus—gėda ir pasakyti. Draugai! NeT 
leiskim savo draugų mušti, iš mūs tyčiotis 
—protestuokim griežtai visa .kuopa, jirieš 
mušimus, tyčiojimusis ir koliojimus! Tą 
pat darykit ir kitų kuopų draugai karei
viai, neapsileiskit “viršininkams.” Nege
riau ir kitose kuopose reikalai stovi. Vienas 
kareivis parašė tėvams laišką, nusiskūsda- 
mas sunkia padėtim. Už teisybės parašy
mą tas kareivis gavo 12 parų arešto. Per
nai vienos kuopos kareivis, pavardės neat
simenu, susirgt nuėjo į- ambulatoriją. Iš 
ten išvarė “kaip simuliąhtą,” o ^kuopos va
das pastatė po šautuvu. Kareivis nuėjo 
antrą dieną vėl į ambulatoriją—vėl tas pat- 
Ant rytojaus tas kareivis mirė. Štai kaip 
fašistų karininkai.su mumis apsieina. 'Ir 
dar nori, kad mes už fašistus per karą gal- c 
vą dėturtie. Niekados! ■ ,

Tai tipiška korespondencija. Tokių 
labai daug telpa “Kareivių Tiesoj.” Dėl
to fašistų valdžia neturi kareiviuos pa
sitikėjimo ir jo negaus!

Pereitą penktadienį buvo 
areštuota 300 jaunų darbi
ninkų, daugiausia komunis
tų, laike demonstracijos 
prieš naujus dūr griežtes
nius fašistų įstatymus.

, Laidojant buvusį Austri
jos darbo unijų judėjimo 
pirmininką A. Heuberį, bu
vęs seimo atstovas socialis-i 
tas Wittmaier sušuko: “Su
grąžinkite mums darbo uni
jas, kurias jūs išplėšėte!” 
ir jis už tai čia jau buvo 
areštuotas.

Komunistų Partija, vadas kovos prieš 
imperialistinį karą ir fašizmą, šaukia 
Amerikos darbininkų klasę, ragindama 
iškelti šitą degantį -klausimą savo darbo 
unijose, įvairiose proletarinėse organiza
cijose, fabrikuose, kasyklose, uostuose ir 
geležinkeliuose—klausimą kovos prieš 
imperialistinių Amerikos viešpačių karo 
programą. Komunistų Partija šaukia 
Amerikos darbininkus nutraukti ryšius 
su Amerikos kapitalizmo par
tijomis — demokratų ir republiko- 
nų partijomis. Komunistų Partija ragi
na Amerikos darbininkus organizuotis ir 
kovoti prieš augantį monopolistinio ka- 

I pitalo ofensyvą, prieš pasikėsinimą nu
kapoti algas, pabloginti darbo sąlygas ir 
nužeminti gyvenimo lygmalą.

USA Komunistų Partija ragina visą 
Amerikos darbininkų klasę kovoti už 
tuoj autinį įvedimą apdraudos nuo nedar
bo—padarymą įstatymu biliaus H. R. 
2827—kiekvienam atsitikime pasipriešin
ti Roosevelto administracijos pastan- 
tangoms, o taipgi tos administracijos pa
kalikams, įskaitant ADF aukštuosius 
viršininkus, pastangoms nušluoti pama
tines demokratines ir civilines teises ir 
tuo būdu paruošti kelią naujiems puo
limams ant algų ir gyvenimo sąlygų. 
Kovokite prieš kompaniškas unijas.

Į -gatves Rugpjūčio Pirmąją prieš ba
dą, fašizmą ir karą!

Ginkime Socialistinę Tėvynę—Sovigtų 
Sąjungą!

Rinkitės ir demonstruokite prieš vers- 
' tina arbitraciją, kaip ji išdėstyta Wag- 
nerio Biliuj, demonstruokit prieš kom
paniškas unijas, rinkitės ir demonstruo
kite prieš algų kapojimą ir darbo valan
dų liginimą! Rinkitės ir demonstruokite 
už teisę organizuotis į tokią uniją, į ku
rią darbininkai nori! Rinkitės ir demons
truokite ir organizuokitės kovai prieš 
imperialistinį karą ir fašizmą.

Organizuokite bendrą frontą visų dar
bo žmonių prieš badą, fašizmą ir impe
rialistinį karą!

Remkite Lygą prieš karą ir fašizmą.
Stokit į Komunistų Partiją—lyderį ma

sinių kovų prieš badą, fašizmą ir impe
rialistinį karą!

(Eilėje miestų šiemet, dėka bendro 
fronto sutartims su kitom darbininkų 
klasės organizacijomis, demonstracijos 
.bus laikomos rugpjūčio 3 ir 4 dd., vietoj 
Rugpjūčio 1 d. Komunistų Partija remia 
tąsias demonstracijas).

1935, Maple Parke, Methuen, 
Mass.’, (Lawrence). Ir tie ti- 
kietukai yra išsiuntinėta po vi
są Naująją Angliją lietuvių - 
darbininkų organizacijoms.

Draugai darbininkai, aplai- 
kę tuos tikietukus, tuojaus im
kitės darbo del išplatinimo. 
Tikietukai parsiduoda po 10c 
arba tris už 25 c. Taipgi par- .« .
davinėdami tuos tikietukus, or- : 
ganizuokite darbininkus del J. 
važiavimo į tą didžiulį pikni- 
ką, kuris bus su puikia prog
rama ir šokiais.

Kaip aukas, taip ir už tikie
tukus pinigus pasiųskite drg. 
J. Grybo vardu ir šiuo antra
šu: 44 Chapel 
wood, Mass.

Pasitikėdami 
kos visuomenės
ramos, su proletariniu draugiš
kumu :

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Pirmo Distrikto 
Biuras:

K. Beniulis, 
. \ ■>, S. Penkauskas, .

P. Kubiliūnas, 
M. K. Sukackienė,, 
J. Grybas.

Court, Nor-

iš darbininkis- 
finansinės pa-.

Philadelphia, Pa
LDS 5 Kuopos Pikniko Nuos

tolių $550.00 Aukos
Atsišaukus į LDS kuopas 

pagelbėti sukelti minėtus iš- 
kaščius, mūsų apdraudos ir 
pašalpos masinės organizacijos 
kuopos labai simpatingai atsi- • 
liepė laiškais ir Money Orde
riais. Aukų prisiuntė sekančios' 
kuopos bei organizacijos:

LDS 1 k p., iš Brooklyn $5.00 
LDS 133 k., iš Jersey City 3.50 
ALDLD 10 k., Phila., Pa. 3.05 
LDS 102 kp., Chicago 3.00 
ALDLD 143 kp., Readingo 2.00 
LDS Jaun. kp., Chicago
LDS 6 kp., Binghamton 2.00 " 
LDS 44 kp., Cleveland 
LDS 42 kp., Westville, 111. 2.00 
LDS 100 kp., Milwaukee 1.00

2.00

2.00

Atsišaukimas Į Naujosios Anglijos Lie
tuvius Darbininkus Finansines Para

mos del Apgynimo Mūsų Judėjimo
Ypatingai į ALDLD ir LDS 

Narius ir Meno Sąjungos 
Čhorus (

Komunistų Partijos Pirmo 
Distrikto Kalbiniai Biurai šau
kiasi į darbininkišką visuome
nę finansinės paramos, su tik
slų, kad pastatyti darbininkų 
judėjimą ant gero pagrindo, 
del apsigynimo nuo kapitalis
tų atakų.

Kad tai atsiekti, reikalinga 
sukelti $2000 fondą, iš kurio

bus naudojama darbininkų 
fnokyklos įkūrimui ir palaiky
mui' del išlavinimo jaunų ir 
tinkamų organizatorių — pro
pagandistų. Ir abelnam darbi
ninkų judėjimo finansavimui.

Su kiekviena diena kovos 
aštrėja, darbininkų būklė sun
kėja, streikai plečiasi. Komu
nistų Partija tai permatyda
ma, pasibrėžia būtinai sustipk 
rinti darbininkų judėjimų-, iš«- 
lavinant daugiau naujų kad-

$500
400
350
250
150
100
100
150

rų-organizatorių. Ir kad sukel
ti $2000 fondą, kalbiniai biu
rai paskirstė kvotas sekančiai: 
žydams 
Finams 
Lietuviams 
Armėnams 
Rusams 
Latviams 
Švedams 
Amerikonų skyriams

Kad lietuviai darbininkai 
sukeltų savo kvotą. $350, tai 
Lietuvių Biuras lietuvių darbi
ninkų organizacijoms išsiunti
nėjo tam tikras štampas del 
parinkimo aukų tarpe lietuvių 
darbininkų. Taipgi tam pa
čiam tikslui yra rengiamas 
piknikas su dovanomis, kuris 
atsibus 4 d. rugpjūčio (Aug.),

Su pirmiausiais laiškais 
prisiųsta 25.55

Dar pasilieka sukelti $524.45. 
Laiškų pareina kasdie.na su 

Money Orderiais. Mes paskelb
sime kas savaitė aukų stovį. 
Aukščiau suminėtoms mūsų 
organizacijų kuopoms LDS 5 ’ 
kp. nariai taria širdingą ačiū 
už pagalbą. Kuopa nutarė pa
siųsti pakvitavimą atvirutėmis, . 
nes pigiau atsieis.

Aukų rinkimo Komisija:
P. Puodis, 
S. Jankauskas, • 
A. J. Smitas.

P. S. Aukas prašom siųsti.. 
fin. sekrt. J. Smith, 110 W. 
Thompson St., Philadelphia, Pa. 
išpirkdami money orderį ant 
kasieriaus vardo S. Mankus, 
Philadelphia, Pa.

Prie kuopų numerių pridė
kit organizacijos1 vardą, 
kituose laiškuose 
numeris kuopos 
vardas.

nes 
padėta tik 

ir nepadėta

Tuo pačiu laiku auga ko
munistų ir socialistų bendro 
fronto demonstracijos.

karininkai.su


^'''nxiriiW €^rxY*rv»w»?<**av- * «v» *4W& w»‘J^5twww*w 

'

■..■•' ■•’'■<. ♦; . \!i,-^h' ’■ '■ 9 /ar'- ’• ’ ' ■' ' - ' ' ■•’"•, ' ', .* ’>v ;.įZ

Trečiad., Liepos 17, 1935
j..... '-------- '"'...........—1 ’"1------ r................. ....... ....... ?■'....... V......... ............... I............... -----------------

Mačiau "Pavojingą Moterį”
S9

Trečias Puslapis

Aną dieną lankėsi “Laisvės” įstaigoj iš 
Wilkes Barre, Pa., kukli mainierio žmona ir 
astuonių jaunų, nepilnamečių Amerikos pi
liečių motina, Stella Petrosky, kurią Wilkes 
Barrių buržuazija ir Jungtinių Valstijų Imi
gracijos Departmentas sako esant “pavojin
ga moterim” ir dėlto nori išdeportuoti iš šios 
šalies į Lenkiją, kurios jinai nėra net piliete.

Mano pirma pažintis su Stella, turiu pri
sipažinti, buvo gana įdomi dar ir tuomi, kad 
atėjus raštinėn pamačiau 6 svečius. Jų pa
veikslą kartą mačius, nereikėjo klausti, kas 
per svečiai, tuoj dasiprotėjau, kad tai Stella 

savo keturiais jauniausiais vaikais. Kas 
liečia šeštą svečią, paaiškėjo, kad tai jaunas 
Bedarbių Tarybos kovotojas Wilkes Barduo
se, Bruno Zalinski.

Graži organizacija savaime, pamaniau. Ir 
neklydau. Tie jauni, turinti po 11 ir 13 me
tų, piliečiai kiekvienas žino savo vietą. Ir 
kiekvienas nusistatę kovoti,-kaip pridera pi
liečiams, kad nedaleisti išnaudotojų klasei 
užtraukti ant jų šalies tokią gėdą, kokia bū
tų atėmimas tos pavyzdingos, drąsios ir ko
vingos jų motinos nuo jos nepilnamečių vai
kų vien už tai, kad ji kovoja už jų ir už kitų 
darbo žmonių sūnų ir dukterų gyvybės pa
laikymą.

—Kaip čia patekote ?-—paklausiau.
—Man čia rengia eilę susirinkimų lenkai 

iįf- kiti darbininkai. Esu čia nuo 10 ir būsiu 
iki 19 liepos/ gal ilgiau, jei bus reikalas. 
Trečiadienį kalbėjau So. Brooklyne. Ketvir
tadienį kalbėjau Greenpointėj, kur prakal
bas surengė Lenkų Darbininkų Sąryšis. 
Penktadienį kalbėsiu Jersey City. Pirmadie
nį—Hempstead, L. I. Kitur dar rengia.

—Kaip pavyko?
—Dideli karščiai, svetainės nėra kupinos, 

bet susirenka. Dalyvaujantieji visi perkasi

Įvairios Pastabos
Nauja Buržuazijos Tarnaitė

Buržuaziniame žurnale “Pic
torial Review” rašinėja straip-

zuota, kiek bedarbių yra be 
pastogės, be sveikatos, bevil
čiai, suvargę, sunykę.

Tai matote, kokiu jovalu 
peni savo skaitytojas moterų 
žurnalas “Pictorial Review.”

brošiūrą, pasirašo po peticija ir žada pa
rinkti parašų, aukauja vedimui bylos. Nesu 
prakalbininkė, bet kada papasakoju apie mū
sų, mainierių, gyvenimo sąlygas ir mano de
portacijos bylą—žmonės verkia, ypatingai 
moterys, nes pamato, kad ne vien man, o ir 
joms gręsia tas pats likimas. Mane nori at
skirti nuo šeimynos šiandien, jos ir šimtai 
tūkstančių kitų bus sekamos, jei mes ne- 
subrusim stiprint ateivių gynimą ir nesukel- 
sim audrą masinių protestų.

—O jūs vaikeliai, ar neverkia, kada jūs 
išeinat į susirinkimus?

—Mes visi einam. Vaikai, tarp mitingų, 
mokinasi eiles ir vaidinimėlius, kuriuos mi
tinguose perstato. Gaila tik, kad lenkiškai 
mažai eilių moka, senyvi lenkai darbininkai 
ne visi supranta angliškai. Bet jie vis vien 
įvertina. O vaikai labai linksmi, kad ir jie 
gali prisidėti prie suinteresavimo žmonių 
kova prieš deportaciją. Vaikai tikisi, kad 
darbininkai žmonės nelejs^atitnti nuo jų mo
tiną, jei tik sužinos apie mano bylą, kaip 
kad mes visi neleidžiamd Wįlkeą Barriuose 
išmesti biednus žmones iš nanių arba atimti 
pašalpą.

—Kaip jūsų byla?
—Tapo atidėta. Žadėjo šiomis dienomis 

pranešti, bet dar nieko nepranešė.
—^.r manote išlošti bylą ?
—Tas ne nuo mane priklauso, bet nuo vi

sų darbininkų, kaip parems Ateivių Gynimo 
Komiteto vedamą kovą. Aišku, kad pati vie
na ją pralaimėčiau. Iš karto buvau labai ne
rami, kada areštavo. Maniau, kad nei nesi- 
matysiu daugiau su vaikais, kad greit at
skirs. Pareikalavo tūkstančio dolerių kauci
jos iki kvotimo. Iš kur mes biedni būtum ga
vę. Bet greit pamačiau, kad aš ne viena, kad 
visi darbo žmonės labai pasipiktino tokiu 
valdžios darbu ir mane užtaria, kaip bema-z ,

turėti tikrą,
normalį kūdikių auklėjimą, jų 
mokinimą. Turi būti naujas 
pasaulis sutvertas, proletarinis 
pasaulis, sovietų pasaulis ir 
šioj šalyje, tada kūdikių augi-

fant kauciją sukėlė^ ir pradėjo organizuoti 
gynimą. Ateivių Gynimo Komitetas pasiuntė 
Advokatą mane ginti.

—Kaip atsineša į bylą Wilkes Barre gy
ventojai abelnai?

—Kai kurie žmonės labai išsigando ir ak
tyviai nieko nedaro, bet jie man vėlina lai
mėti. Kiti veikia, kad suorganizuoti stiprų 
gynimą. Bet mes gavom draugų ir iš ten, 
iš kur mažiausia tikėjomės, štai, kad ir vie
tinės Darbo Tarybos, valdiškos organizaci
jos viršininkė, Mrs. McCarthy, kvotime liu
dijo, kad aš esu ne “nepageidaujama,” kaip 
imigracijos departmento agentai sako, bet 
labiausia pageidaujama. Ji sakė, kad tokių 
Stelių būtų daug, tai žmonės nemirtų badu. 
Ir tarp jaunimo nebūtų tiek blogo, jei būt 
auklėjami, kaip Stella kad auklėja savo šei
myną. Buržuazinė spauda dabar papliupo 
niekinimais Mrs. McCarthy. Ją apšaukė 
“raudonąja” ir tam panašiai, net mane jau 
pradeda primiršti tame įnirtime ant Mrs. 
McCarthy. Dar visko gali būti ir su jos dar
bu. Gal ir nedrįs išmesti, nes jie labai įtek- 
mmingi žmonės. Jos vyras yra mokytoju. 
Aišku, jie ir jų draugai bus labai pasipiktinę 
tokiu buržuazijos užpuolimu už sąžiningu
mą ir drąsą išreikšti savo pasipiktinimą už
simojimu ardyti niekam skriaudos nepada
riusią šeimyna, atlikti tokį bjaurų darbą po 
priedanga įstatymų.

—Tai puiku, kad turite ir netikėtų talki- 
n i n k ų,—p aste b ėjau.

—Ir dar daug rasis. Draugai sake, kad į 
ateivių gynimo mitingus ateina dar niekad 
nebuvusių mitinguose žmonių. Jie nuo ma
nęs sužino apie mano bylą, o aš nuo jų su
žinau daug ką. Reiškia, vieni nuo kitų mo- 
kinamės ir visi kartu susitarę tikrai galim 
pasidaryti “pavojingi” ir sulaikyti manęs ir 
ir kitų darbininkų deportacijas. Aš pradedu 
įmatyti, kad kuo daugiau žmonių sužino apie 
mano bylą, o aš apie žmones, mes ištiesų 
pradedam darytis “pavojingais” buržuazi
jai. Tik tol mums bėda, kol mes viens apie

kitą nežinom. Pagaliau, jei mane deportuo
tų, liks mano .8 vaikai ir jie, Ateivių Gyni
mo Komiteto ir masių darbininkų padeda
mi, neduos, buržuazijai taip lengvai nusi
plauti rankas nuo tos šeimynų ardymo dė
mės ir mane užmiršti bei tęsti tą krimina- 
lišką darbą, ardyti kitas darbininkų šeimy
nas. Vis vien kada nors tam bus galas,— 
pareiškė Mrs. Petrosky įtikinančiai.

Peržvelgiau Stellą. Prieš mane stovėjo 
vikri, dinamiška moteriškė. Sunku buvo per- 
sistatyti, iš kur pas ją ta energija. Juk ji 
gimdė ir auklėjo skurde net 8 kūdikius. O 
dabar štai nedarbas, kova už pašalpą, grę
sia atėmimas kūdikių. Daug moterų būt 
įklimpę purvynėn, susidariusion nuo savo 
ašarų. To viso neįžiūriu pas Stellą. Nepasiti
kėdama savimi klausiu:

—Ar neliūdna?
—Atsiskirti nuo vaikų būtų labai gaila, jie 

dar taip jauni. Bet kitos išeities nebuvo. 
Mums davė $4 į savaitę pašalpos. Kaip ga
lima maitinti 8 amerikonus vaikus su tiek 
pinigų ? Man Bedarbių Taryba padėjo iško
voti daugiau pašalpos.* Aš tada pažinau or
ganizacijos svarbą ir stojau pati kovon. Ve- 
džiausi ir vaikus. Mes dabar gaunam $10 į 
savaitę ir kovojam už daugiau pašalpos sau 
ir kitiems. Tik pažinus darbininkų organi
zuotą jėgą aš pradėjau gyventi. Kaip daug 
aš dabar .išmokstu! Ir aš dar daug išmoksiu! 
O ką būčiau atsiekusi tylėjimu ir leidimu 
vaikams badauti ?

Taip, Stella pamatė klasių kovos kelią ir 
juo eidama dar daug ką išmoks ir išmokys. 
Ji suprato, kad ne nuolankavime ir ašarose 
išeitis. Jinai pažino darbo klasės jėga. Tokios 
Stellos, klasių kovos auklėtinės, ir sudarys 
didelę dalį tos pajėgos, kuri galų gale nuš
luos šią išnaudojimo sistemą ir įsteigs Ame
rikos Sovietus—sistemą, kurioj darbininkės 
motinos bus gerbiamos, viskuo aprūpintos ir 
lygiateisės, laisvos pilietės, kokiomis dabar 
y-ra Sovietų Sąjungos moterys.

S. S.

mūsų dalykas, sako sklokos 
čyfo argumentai. Bet kiek 
teko su nekuriais sklokininkais 
argumentuoti, tai ir čia, Ame
rikoje, mes neturime kovoti. 
Ką gi lĮies, ateiviai, pagelbėsi- 
me? Sako jie, lai amerikonai 
dirba; pakol amerikonai nesu
kils, mes sau sėdėkime šiltoj 
vietoj—kitaip—į užpečkį! Na, 
parengimėlis, piknikėlis, tai 
kas kita, bet ne kova, dar ne 
laikas, ne mūsų dalykas!

Puikiai mokina savo pase
kėjus, nėr ką sakyti. Ar ko- 
vingesni sklokos partijukės 
nariai pasitenkins iš sėdėjimo 
užpečky, pats gyvenimas pa
rodys. Aišku, kad tokis Prū
seika susilauks antausių.

norų, negalima nimo metodos pačios pasikeis.

Į Užpečkį
Ponas Prūseika labai karš

tai sielojasi, kam Visuotinas 
Lietuvių Suvažiavimas Cleve-

lande pasiuntė savo atstovus 
Kaunan į išeivijos kongresą. 
Su lyg to pono argumentų, tai 
mes amerikiečiai neturime kiš
ti nosies į Lietuvos reikalus. 
Ten, anot jo, patys gyventojai

privalo kovoti už savo reika
lus. Ne mūsų dalykas, kad 
šiandieną šimtais revoliucinių 
darbininkų-kovotojų. kankina
mi ir pūdomi kalėjimuose, kad 
visos laisįvės atimtos ir t.t. Ne

Su Draugais-Draugčmis 
Pasimačius

šiuos žodžius rašančiai, 
kaip ir tūkstančiams kitų dar
bininkų ir darbininkių “Lais
vės” didieji piknikai, tai di
džiausia metinė iškilmė. *Kiek 
brangių draugų ir draugių su
tikta, draugų, kuriuos galima 
tiktai sueiti vieną kartą me
tuose, tai tik mūs dienraščio 
didžiulėj sueigoj-piknike. Čia 
suėję pasimatome, pasidalina
me įgytais patyrimais iš mūsų 
apielinkių darbuotės, pasikri- 
tikuojame, pasijuokiame, pasi
linksminame. širdingas žvilgs
nis, draugiškas rankos pa
spaudimas, palieka kokį tai 
smagiai kutenantį jausmą šir
dyje. Vykome namuosna iš 
Brooklyno pakeltu ūpu, pilni 
džiaugsmo, kad mūsų spaudos 
įtaka auga, kad jaunimo 
skaitlius mūsų eilėse didėja ir 
politiniai bręsta, kad suėjome 
draugus, išgirdome dainų ir 
pridėjome savo dalelę prie 
mūs dienraščio sustiprinimo.

B. E. Senkevičienė.

snius tūla Ida M. Tarbell po 
antgalviu ‘Our United States.’ 
Valiausiame leidinyje tilpo 
jau trečias straipsnis iš Čilės. 
Perskaičius, net koktu darosi 
nuo tos poniutės “faktų,” ku
riais ji išsijuosusi gina kapita
listinę šios šalies tvarką. Pir
mame straipsnyje ji perstato 
kapitalistus, kaipo tą dalį vi
suomenės, kuri daugiausiai nu
kentėjo nuo depresijos. Jiems 
net plaukai pražilo, net veidai 
susiraukšlėjo nuo rūpesčio! O 
kokis rūpestis? Nagi, susirū
pinimas savo vergų-darbinin- 
kų sveikata, jų būviu! Sako 
p. Tarbell: “fabrikantai pa
tys atėjo į savo įsteigtas virtu
ves “soup kitchens” ir ragavo 
sriubą, kad būtų tinkamai pa
gaminta ir nepakenktų valgy
tojų sveikatai.” Tai matote,. 
kgkie tie ponai fabrikantai ge
ručiai. Valgo iš vieno bliudo 
su darbininkais. Ar ne demo
kratizmas ?

Antras tos ponios melagės 
straipsnis kalba apie pensijas 
seniems darbininkams. Ji sa
ko, kad kompanijos žmoniš
kai aprūpina visus tuos darbi
ninkus, kurie nebegali dirbti 
ir net paduoda skaitlines, kad 
ta ir ta kompanija, kaip tai 
General Electric, Baltimore 
and Ohio Railroad ir kitos, iš
moka kasmet milionus savo 
darbininkams pensijoms. Tuo 
tarpu mes gerai žinome, kokis 
likimas laukia senelius, čia ta 
poni sužiniai bando nukreipti 
darbininkus nuo kovos už be
darbės ir socialę apdraudą, 
kuri nuolat plečiasi šioj šaly
je. .

Trečias straipsnis kalba 
apie darbininkų nuosavus na
melius, “lizdelius.” Poniutė 
užtikrina, kad dabartiniu lai
kotarpiu kiekvienam galima į- 
sigyti savo namelį ir kad pati 
valdžia ir įvairios jos šakos vi
sais galimais būdais pagelbės 
tatai atlikti. Ji nurodo, kad 
pusę šios šalies gyventojų turi 
nuosavybes. Tačiaus Tarbell 
bepasako, kiek namelių pra
rasta, kiek morgičių forklo-

Nieko stebėtino, nes tai Wil
liam Randolph Hearst’o leidi
nys.

“Nekraukite Turtų, Nes Kan
dys Ėda...”

Philadelphijos “švenčiausia 
asaba” ypatoje kardinolo 
Daugherty nusipirko sau nau
ją palocių už $125,000.00. Tas 
palocius tūri aštuonius akerius 
žemės su Visais gražumais, 
fontanais, gėlėmis ir tt. Jis 
turi 16 kambarių (kiek ypatų 
turi tas kardinolas?) ir pen
kias maudynes. Yra garadžius 
šešiems automobiliams, mau
dymuisi prūdas ir ežeras, ar
klių stovyklos, kvietkinyčios ir 
tarnams namas. Reiškia, nors 
namas turi 16 kambarių, tar
nams vietos ten gyventi nėra. 
Patsai “šventasis” ten kels or
gijas. O tie šimtas dvidešimts 
penki tūkstančiai dolerių ? Iš 
kur jie ? Tai darbininkų-para- 
pijonų užprakaituoti jų kruvi
nu darbu pinigai? Šimtai jų 
šiandieną neturi ir aplūžusios 
pastogės. Jų triusu pasinaudq- 
jo tokie parazitai, kaip Dau
gherty ir panašūs.

Garsi Mokytoja Džiaugiasi 
Sovietų Vaikučiais

žinoma Amerikos mokytoja 
Beatrice Kinkead, senyva ir1 
turinti savo suaugusius sūnus 

Į ir dukteris, kelis kartus ap
lankė Sovietų Sąjungą ir ne
gali atsigėrėti tenaitiniu kūdi
kių auginimu. Ten visas au
ginimas, visas mokslas taip 
skirtingas nuo buržuazinio, 
kaip juodas nuo balto. Kūdi
kiai tai šalies ateitis, jie gy
vas faktorius ir su jais skaito
si, kaipo su tokiu. Kūdikiai 
lavinami laisvu, natūraliu bū
du, jems gyvenimas išaiškina
mas tikroje šviesoje, be pa
puošalų, be melagysčių. Kūdi
kiai ten laimingi, linksmus, 
sveiki. Užklausus ponios Kin
kead, ko mes galime tuo klau
simu pasimokinti nuo Sovietų 
Sąjungos, ji atsakė, “Revoliu
cijos.” Nes prie dabartinės 
tvarkos, kad ir prie gerinsiu
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Ketvirtas Puslapis Trečiad., Liepos 17, 1935

Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėjimo 
Revoliucinių Politkalinių Sąrašas

(Tąsa)
Areštuotas 1 kartą, kalintas eštuotas 1 kartą, kalintas 1 
1 kartą. Laisvėje būdamas kartą. Kankintas Tauragė- 
išlaikė žmoną, 2 vaikus ir je 1927 m. Laisvėje būda- 
motiną.

Dividavičius Leiba, sūnus rį. 
‘Simono, 25 m. amž., kilęs iš! 
Panevėžio apskr., Ramyga- ■ 
los miestelio. Iš amato au- 
lininkas. Suimtas Kaune, 
spalių 13, 1932 m. Nuteis-1 
tas 12 m. 
1935 m. atsėdėjo 2 m. ir 6 m. 'įag g iki birželio 1, 1935 
Areštuotas 4 kartus, kalin-- 
tas 1 kartą.

Dembo Icikas, sūnus Ov- kartą, 
siljaus, 30 m. amž., kilęs išĮ 
Panevėžio apskr., RaguvosĮ 
miestelio. Iš amato techni
kas, rūbų dažytojas. Suim
tas Kaune, spalių 12, 1934 
m. Nuteistas 6 m. Iki bir
želio 1, 1935 m. atsėdėjo 4 
m., 5 mėn. Areštuotas 2 
kartus, kalintas 2 kartus. 
Muštas Kauno kalėjime, 
rugpjūčio 1, 1935 m.

Drizinas Meezis, sūnus 
Mendelio, 21 m. amž., kilęs 
iš Vilniaus miesto. Iš ama
to kepėjas. Suimtas Kaune, 
sausio 15, 1935 m., dar tar
domas. Iki birželio 1, 19351 
m. atsėdėjo 5 mėn Areštuo-.želio 1935 m atg-dgjo 6 
tas 1 kartą, kalintas 1 kar- Areštuotas 1 kartą, ka-

ALDLD. REIKALAI
KAIP STOVI ALDLD 

KUOPOS?

tą faktą, kad laikraštis eina 
per kelioliką rankų pirm pa
siekiant skaitytoją, matysim, 
kad surasti klaidų darytojus 
nėra taip lengva ir kad tas 
reikalauja mūs visų labai rū
pestingos kooperacijos. Taigi, 
jieškokim naujų skaitytojų ir 
sykiu saugokim, kad jie visi 
tikrai gautų laikraštį. Pasitai
kius klaidom, rašykim apie jas 
tol, kol bus ištaisytos, kol mūs 
angliškas moterų laikraštis 
bus pasitikimiausias turinio ir 
cirkuliacijos atžvilgiu.

PATERSON, N. J. ~ *
ALDLD 84 kp. susirinkimas Jyyks 

21 d. liepos, 12 vai. diena, 62 Lafa
yette St. Visi nariai malonėkite da- 
lyVaut, nes bus išduotas delegatų ra
portas iš Visuotino Liet. Suvažiavi
mo, apart to, turim daug kitų svar
bių dalykų apsvarstyt.

Org., S. Vilkas.
(167-168)

kiu 
rių 
me

GYVENIMO BŪDĄS. S.

subatoj, 20

DANBURY, Conn.—300 skry
bėlių darbininkų per dviejų mė
nesių streiką atmušė bosų pasi
nio j imą nukirst darbo mokesnį 
20 nuošimčių.

URŠULĖ PARROTT 
Garsioji Novelistė

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1601

Gaukime 1,000 Naujų Narių!
šiemet būtinai turime gauti 

1,000 naujų narių į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją. Iki 10 d. liepos 
jau buvo gauta 730 naujų na
rių, tat dar reikia gauti 270.

Jau po sekamą

1, 1935 m. atsėdėjo 8 m. Ar-Į Remeikių kaimo. Iš amato 
mūrininkas. Suimtas Kaune, 
rugsėjo 1, 1934 m. Nuteis
tas 4 m. Pagal amnestiją 
liko 3 m. Iki birželio 1, 1935 
m. atsėdėjo 10 mėn. Areš
tuotas 1 kartą, kalintas 1 
kartą. Šelpė tėvą būdamas 
laisvėje.

Karpulis Abromas, sūnus 
Codiko, 22 amž., kilęs iš 
Plungės miesto, Telšių aps
krities. Paprastas darbinin
kas. Suimtas Kaune, rug
sėjo 1, 1934 m. Nuteistas 4 
m. Iki birželio 1, 1934 m. at
sėdėjo 10 mėn. Areštuotas 
1 kartą, kalinamas 1 kartą.

Kerdelis Motėj us, sūnus 
Dovido, 26 m. amž., kilęs iš 
Biržų miesto. Iš amato bat
siuvys. Suimtas kariuome
nėje, ryšių batalione, balan
džio 6, 1930 m. Nuteistas 12 
m. Iki birželio 1 1935 m; at
sėdėjo 5 m. ir 2 mėn. Areš
tuotas 1 kartą, kalintas 1 
karta. Kankintas 6 forte v
1930 m. Laisvėje būdamas 
užlaikė motiną.

Kirstukas Balys, sūnus 
Igno, 23 m. amž., kilęs iš 
Rokiškio apskr., Juodupio 
valsčiaus, Valiuniškiu kai- 
mo, žemės ūkio darbinin
kas. Suimtas Juodupyj, 
spalių 21 1933 m. Nuteistas 
6 m. ir 3 mėn. Iki
l, 1935 m. atsėdėjo 
mėn. Areštuotas 6 
kalintas 2 kartus. 
Rygoj 1932 m., 
1934 m. Laisvėje būdamas 
išlaikė motiną ir seserį.

Klebauskas Moisėjus, sū
nus Chaimo, 27 m. amž., ki
lęs iš Kauno. Iš amato ke
purninkas, juodadarbis. Su
imtas Kaune, liepos 26, 1929
m. Nuteistas 6 m. Iki bir
želio 1, 1935 m. atsėdėjo 5 
m. ir 11 mėn. Areštuotas 1 
kartą, kaltintas 1 kartą. 
Muštas žvalgyboj.

Kolas Ausejus, 
Mendero, 30 m. amž., kilęs 
iš Ukmergės miesto. Iš ama
to tepliorius. Suimtas Gel- 
vonyj, lapkričio 3, 1928 m. 
Nuteistas 12 m.. Iki birže
lio 1, 1935 m. atsėdėjo 6 m. 
ir 7 mėn. Areštuotas 5 kar
tus, kalintas 1 kartą. Muš
tas Gelvonyse, Širvintuose, 
Kauno s. d. kalėjime. Lais
vėje būdamas šelpė tėvus ir 
šeimą.

Kučinskas Domas, sūnus |180_wi!merding> Pa. 
Liudo, 32 m. amž., kilęs išĮ185_e. New York, N. Y. 
Utenos apskričio, Daugailių 
valsčiaus, Radeikių kaimo. 
Iš amato kalvis, biedniokas. 
Suimtas Kaune, rugsėjo 23, 
1928 m. Nuteistas mirti. 
Bausmė pakeista iki gyvos 
galvos kalėti. Iki birželio
l, 1935 m. atsėdėjo 6 m. ir 
8 mėn. Areštuotas 2 kartus, 
teistas 2 kartus.

Kunickas Viktoras, sūnus 
Kazio, 26 m. amž., kilęs iš 
Trakų apskr. Žaibų mieste
lio. Iš amato tepliorius ir 
stalius. Suimtas Jonavoj, 
lapkričio 6, 1934 m. Nuteis
tas 4 m. Iki birželio 1, 1935
m. atsėdėjo 7 mėn. Areštuo
tas 3 kartus, kalintas 1-ną 
kartą. Muštas Jonavos žval
gyboje 1934 m.

(Bus daugiau)

mas išlaikė žmoną ir dukte- 
. Tauragės sukilėlis.
Hofmanas Reinhold, sū

nus Eugenijaus, kilęs iš 
Kauno, 34 m. amž. Iš ama- 

’'to vandentekio darb. ir gy
dytojas. Suimtas Kaune,sau- 

Iki birželio 1, 'sį0 mčn. 19 1934 m. Nuteis-
* — ~ - I '

m. atsėdėjo 1 m. ir 5 mėn. 
Areštuotas 1 kartą, kalintas

Icikson Orelis, sūnus EIK 
j jaus, 20 m. amž., kilęs iš 
Utenos apskr., Tauragėnų 
miesto. Iš amato mėsinin
kas. Suimtas Kaune, gegu
žės 31, 1935 m. Dar tardo
mas. Areštuotas 1 kartą, 
kalintas 1 kartą.

Januševičius Jonas, sūnus 
Motėjaus, 24 m. amž., kilęs 
iš Biržų apskr. Iš amato 

i žemės ūkio darbininkas, 
biedniokas. Suimtas Zastau- 
čių kaime, gegužės 11, 1929 
m. Nuteistas mirčiai, bet 
pagal amnestiją pakeita iki 

i gyvos galvos kalėti. Iki bir-

skaičių yra
naujų narių:
Kp. Miestas Gavo

Narių
162—Toronto 62
146—Chicago, Ill. . 57

1—Brooklyn, N. Y. 47
19—Chicago, Ill. 38
47—Montreal, Canada 37

137—Montreal, Canada 29
143—Reading, Pennsylvania 24
190—Cleveland, Ohio 22
22—Cleveland, Ohio 21
52—Detroit, Mich. 18
14—Minersville, Pa. 17
92—Cicero, Ill. 17

132—Tacoma, Wash. . 16
5—Newark, N. J. 14

96—Kanadoje 12
15—Fort Williams, Ont. 12

136—Harrison, N. J. 10
188—Hamtramck, Mich. 10

51—Huntsburg, Ohio 9
104—Chicago, Ill. 9
27—New Britain, Conn. 8
32—New Haven, Conn. 8
79—Chicago, Ill. 8

102—Cuddy, Pa. 8
10—Philadelphia, Pa. ' 7
28—Waterbury, Conn. 7
63—Bridgeport, Conn. 7

33

. .19
8. .8 

. . 48..87

24..35
14. .16

.23

kurios pasimokejusių narių kie- 
yra pralenkę 1934 metų na- 
skaičių. čionai jas paduosi- 
pagal apskričius:

Pirmas Apskritys
Kp. Miestas 1934-1935

19—Chicago .............. 58.. 64
29—Rockford .......... 33 .
46—DeKalb ..............
64—Moline, Ill. .....
144—Georgetown, . . .
146—Chicago, Ill.

Antras Apskritys

1—Brooklyn, N. Y. 106.108 
77—Cliffside, N. J.. . .10. .10 
136—Harrison, N. J
200—Hillside, N. J.
212—Bayonne, N. J. . 16.
221—Bloomfield, N. J. 6.

Trečias Apskritys
27—New Britain, C. 16.. 17 
32—New Haven .... 32..33 
63—Bridgeport ........ 21.. 25
216—Brooklyn, Conn. 13.. 13

Ketvirtas Apskritys

61—Monangahela, Pa. 6...9 
180—Wilmerding, Pa. 15.. 16

Nauja kuopa susitvėrė 
dy miestelyje iš 8 narių.

Šeštas Apskritys

141— Phila., Pa..........22. .23
142— Delair, N. J. ... 13. .15
143— Reading, Pa. .. 17.. 37 
149—Philadelphia, Pa. 7.. 10 
209—Trenton, N. J. . . 5 ... 6

Septintas Apskritys

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! TaAISVĘ

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Cud-

SEKA PIENINIO

lintas 1 kartą. Muštas Bir- 
Druskinas Icikas, sūnus žų žvalgyboj.

Šepšelio, 26 m. amž., kilęs iš 
Kauno apskr., Jonavos mie
sto. Iš amato stalius ir ve
žikas. Suimtas Jonavoj, lie-, 
pos 15, 1930 m. Nuteistas 9 sįa]įUS) biedniokas valstie- 
m. Pagal amnestiją liko ka- 'tis. Suimtas Kalniškio kai- 
ičti 6 m. Iki birželio 1, 1935 me, lapkričio 6, 1934 m. Nu- 
m. atsėdėjo 5 m. ir 3 mėnJteistas 6 m> Iki rugpjūčio 
Areštuotas 1 kartą, kalin-, 1935 m. atsėJės 1 m. Ar
tas 1 kartą. Muštas Kauno 'eštuotas 2 kartus, kalintas 
kalėjime rugpjūčio 1, 1931'2 kartus.

Jurgaitis Enrikas, sūnus 
Jono, 23 m. amž., kilęs iš 
Kretingos apskr., Mosėdžio 
miestelio. Iš amato metalis
tas, stalius. Suimtas Klai
pėdoje, vasario 11, .1934 m. 
Nuteistas 4 m. Iki birželio 
1, 1935 m. atsėdėjo 1 m. ir 
3 mėn. Areštuotas 2 kartus, 
kalintas 1 kartą.

Jurkūnas Jonas, sūnus

*

Jukna Juozas, sūnus Pet
ro, 27 m. amž., kilęs iš Ro
kiškio apskr., Obelių valse., 
Kalniškių kaimo. Iš amato

birželio 
1 m. 8 
kartus, 
Muštas

Rokiškyje

sūnus

m.
Elkanas Abromas, sūnus 

Kalmano, 27 m. amž., kilęs 
iš Rygos. Iš amato aulinin- 
kas. Suimtas Šiauliuose, 
balandžio 19, 1929 m. Nutei
stas 9 m. Pagal amnestiją 
liko kalėti 6 m. Iki birželio
l, 1935 m. atsėdėjo 6 m. ir 
2 mėn. Areštuotas 1 kartą, 
kalintas 1' kartą. Kalėjime 
susirgo džiova. Laisvėje bū
damas išlaikė žmoną, 2 vai- Antano, 25 m. amž., valstie- 
kus ir motiną.

Emilijanovas Serafijonas, tuje, spalių 26, 1933. Nuteis- 
sūnus Simono, 31 m. amž., tas 8 m. Iki birželio 1 1935 
kilęs iš Kauno apskr., Ilenų m. atsėdėjo 1 m. ir 7 mėn. 
kaimo. Iš amato tinkorius, - Areštuotas 1 kartą, kalintas 
juodadarbis. Suimtas Rau- 1 kartą, 
dondvaryj, vasario 27, 1934
m. Nuteistas 6*m. Iki birže-’

tis biedniokas. Suimtas Aly-

Jurginis Stasys, sūnus 
i x - t-- jMato, 25 m. amž. kilęs iš

h° 1, 1935 m.-atsėdėjo 1 m. Any^ju miesto. Iš amato 
ir 3 men; Areštuotas 1 kar
tą, kalintas 1 kartą.

Fogelevičius Benjaminas, m? Nuteistas
sūnus Chaimo, 28 m. amz., Į - -.................... ......
kilęs iš Rygos. Iš amato! 
tarn, 
min.,

dailydė, dvaro darbininkas, 
biedniokas. Suimtas Kaune.

dipl. teis, ir ekono-i 
pramonininkas (mi- 

Suimtas Kaune, lap* 
kričio 21, 1934 m., buvo dar 
tardomas. Iki birželio 1, 
1935 m. atsidėjo 6 men. 
Areštuotas, du kartus, kali
namas 1 kartą. Laisvėje bū- 

. damas išlaikė motiną.
Gregeris Augustas, sūnus 

į Karolio, 40 m. amž., kilęs iš 
L Tauragės apskr. ir valse., 

Semiliškių kaimo, valstietis 
biedniokas. Suimtas Pagė
giuose, lapkričio 17, 1927 m. 
Nuteistas mirčiai. Pagal 
amnestiją, bausme pakeista 
15 m. kalėjimo. Iki birželio

’|6 m. Iki birželio 1, 1935,m. 
i atsėdėjo 6 mėn. Areštuotas 
1 kartą, kalintas 1 kartą.

Kairiūkštis Kazys, sūnus 
Kazio, 29 m. amž., kilęs iš 
Kauno apskr., Pakuonio val
sčiaus, Bačkininkų kaimo, 
žemės ūkio darbininkas. Su
imtas Pilviškiuose, balan
džio 30, 1934 m. Nuteistas 
6 m. Iki birželio 1, 1935 m. 
atsėdėjo 11 mėn. Areštuo
tas 1 kartą, kalintas 1 kar
tą, Laisvėje būdamas išlaikė 
žmoną ir du vaikus, šelpė

Kanopa Jonas, sūnus Vin
co, 17 m. amž., kilęs iš Ro
kiškio apsk., Juodupiu vals.,

66—Grand Rapids, Mich. 
145—Los Angeles, Calif. 
219—Forest City, Pa.

12—Pittston, Pa.
39—Scranton, Pa.

57—Cleveland, Ohio
95—Kapuskasing, Ont.

212—Bayonne, N. J.
69—Lethbridge, Alta 

141—Philadelphia, Pa. 
167—Sheboygan, Wis. 
7—Springfield, Ill.

20—Binghamton, N. Y.
84—Paterson, N. J.
86—Chicago, 111.
90—Youngstown, Ohio

120—McAdoo, Pa.
205—Westville, Ill.
218—Scotville, Mich.

2—So. Boston, Mass.
61—Monangahela, Pa.
72— Great Neck, N. Y.
83-r—Muskegan, Mich.

161—Seattle, Wash.
11—Worcester, Mass.
25— Baltimore, Md.
26— Collinsville, Ill.
29—Rockford, Ill.
33—Pittsburgh, Pa.
37—Lawrence, Mass.
45—Vančouverj Canada
50—Rochester, N. Y.
68—Hartford, Conn.
73— Summerlee, W. Va.
94—Kenosha, Wis.

105—Philadelphia, Pa.
113—Hamilton, Ont.
131—Saginaw, Mich.' 
149—Philadelphia, Pa. 
152—Red Lake, Ont.
154—Chicago, Ill.
160—Benld, Ill.

200—Hillside, N. J.
221—Bloomfield, N. J.

6—Montello, Mass.
9—Norwood, Mass.

13—Easton, Pa.
17—Shenandoah, Pa.
24—Brooklyn, N. Y.
35—So. Bend, Ind.
44—Lowell, Mass.
59—Akron, Ohio 

144—Georgetown, Ill. 
165—Linden, N. J. 
187—Chicago, Ill. 
209—Trenton, N. J.

Apart šių nhujų narių
turime naują kuopą Calgary, 
Alta., Kanadoje, iš kurios ne
gauta duoklės ir keletą pavie- 
nįų narių, stojusių į mūsų or
ganizaciją. Visų pareiga gauti 
daugiau naujų narių, kad mūsų 
obalsis būtų pilnai pravestas gy
venimam

/ •Kuopos Gerai Pasidarbavę
Jau turime nemažai kuopų,

Devintas Apskritys

9—Norwood, Mass. . 28..28
53—Gardner, Mass. . 22..24
103—Hudson, Mass. 45..43

6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3

2

2
2
2
2
2
2
2

2

2
2

2
2

2

2

1

14—Minersville, Pa. . 33.. 35
120—McAdoo, Pa. .. 4... 7

Dešimtas Apskritys
188—Hamtramck, M. 41.. 44

Dvyliktas Apskritys

219—Forest City, Pa. 17..26
Taipgi jau arti pereitų metų | 

narių kiekio turi* Scrantono ir 
Pittstono kuopos.

Kanados Kuopos

45—Vancouver .......... 19.. 30
47—Montreal ............ 46.. 46
114—Hamilton, 7. . .9
137—Montreal 40. . . 62

(Tąsa 5-tam pusi.)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. svarbus susi

rinkimas įvyks
d. liepos, 7:30 v. v. Draugijų 
svetainėje, 4097 Porter St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turim daug svarbių reikalų ap
svarstyti, taipgi bus nominaci
jos centro valdybos, bus išduo
tas raportas delegatų iš Visuo
tino Lietuvių Suvažiavimo, ir iš 
apskričio konferencijos.

Sekr. M. Ginaitienė.
(166-167)

CLE VĖL AN D,OH IO

Liet. Darb. Spaudos piknikas jvyks 
29* d. liepos, Machutos Karmoj prie 
Green Rd. Pikniko tikietai-serijos jau 
yra pardavinėjami per daugelį draugų 
ir draugių. Taip pat jų galima gauti 
pas J. N. Simans, 922 E. 79th St. 
Kurie pasipirks tikietus iš kalho, tie 
galės turėti pigią įžangą į pikniką 
ir progą laimėti nuo $2.50 iki $15.00 
“cash” (pinigais).

Draugai ir draugės padarykime šį 
Liet. Darb. spaudos pikniką kuo pa- 
sekmingiausiu.

Vajaus Komisija.
(167-168)

CLEVELAND, OHIO

Socialės ir Senatvės Apdraudos ko
mitetas rengia pikniką, kuris įvyks 
20 d. liepos, J. MiČiuto darže, ant 
Green Rd. Turėsim skanių užkandžių 
ir gėrimų ir smagios muzikos šo
kiams.

Nuvažiuot imkite Euclid gatveka- 
rj ir važiuokite iki Green Rd., nuo 
šios vietos mašinos nuves į pikniką. 
Kviečiam visus skaitlingai atsilanky
ti.

P. Nemura.
(167-168)

“Akį patraukianti figūra yra 
viena iš moteriškės viliojančių 
grožybių,” sako Ursula Parrott, 
kuri vėl piešia išdidžią, su mo
dernišku romantiškumu meilę 
savo vėliausioj novelėj: “Next 
Time We Live.” “Aš pilnai sto
ju už pieną. Jis jumis stipriai 
palaiko gaivume._ beprisidėji-
mo nė uncija prie jūsų figū
ros.”

Sekite vadovybę išdidžios 
moteriškės visur. Palaikykite 
save energingais, kontroliuoki
te savo figūrą gėrimu pieno. 
Jeigu jūs norite moksliniai pa- 
lengvėt, prašykite prisiųst jum 
knygelę, kurią scenos ir kino 
žvaigždės yra suradę labai pa
sekminga: “The Milky Way.” 
Dijetas judžių žvaigždžių. e Pri- 
sių skite savo vardą ir antrašą.

THE STATE OF NEW YORK
Bureau of Milk Publicity

Albany, N.Y.

•i

Nusiskundimai Del 
Working Woman Lietuvių Anglių Kompanija

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarą 
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.

ALDLD 2-ro Apskričio pik
nike, W. Orange, N. J., suėjau 
draugę, kuri skundėsi, kad jai 
ir jos pažįstamoms, kurioms ji 
užrašė “Working Woman” 
laikraštis neateina reguliariai.

Buvo tokių skundų ir laiš
kais. Gal randasi kitur tokių 
vietų, kur yra neaiškumo.

Del to mes prašome draugių 
nenusiminti, bet imtis sekamo : 
Kaip to, kurios gautas prenu
meratas siuntėt per šį skyrių, 
taip tos, kurios siuntėt tiesiai 
“W.W.” leidėjoms malonėkite 
paklausti visi] užsirašiusių, ar 
gauna laikraštį ir sužymėję vi
sas gautas informacijas smulk
meniškai pasiųskite “W. W.” 
kad draugės galėtų išsiaiškin- 
ti<kur priežastis tų klaidų. 
Mes turime joms tame pagel
bėti, nes nuo skaitytoji] pasi
tenkinimo ne vien turiniu, bet 
ir reguliariu gavimu priklauso 
laikraščio augimas.

Mes įsitikinę, kad ten nėra 
tokių, kas tiksliai darytų klai
das. O jei būtų, tai tik su mū
sų pagalba galės surasti ir pa
šaukti prie tvarkos. Klaidos 
ne kartą galį įvykti nesužiniai, 
ypatingai, kada paimamos 
naujos, nepatyrę antrašų tvar
kyme darbininkės. O tokį dar
bą ir patyrę darbininkės ne 
visos sėkmingai tegali dirbti.

Klaidos gali įvykti ir spaus
tuvėj, kur atspausdina antra
šus, arba ekspedicijoj, kur iš
siuntinėjama laikraštis, žinant

dar

1
1
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S. MICHAILO V Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

ČIGONŲ AUŠRA
A.I..D.LD. REIKALAI '

(Tąsa)
Zurovas toliau pasakojo. Agitavo či

gonus mesti valkiojimąsį. Siekti būti val
džios nariais, lavintais darbininkais, jų 
pagelbininkais, mokytojais, inžinieriais, 
mest nagaiką, degtinę gerus, valgius ne
švariomis rankomis, mesti dr seną čigo
nų dainą ir gitaros pritarimą:

v

“Ęi, drauge gitara, kodėl nedrąsiai 
[skambi?

Juk dar nelaikąs čigoną apverkti... 
Taip, gyvenimas prabėgo, bet kogi verki? 
Dar yra man daina, daina ir naktis.”

Daina. Daina apie valkojimąsį čigonų 
ir naktį. Zurovas kalbėjo jiems apie že
mę, fabrikus, dirbtuves, paradą Pirmo
joje Gegužės,, čigonus, gyvenančius toli
moje Besarabijoje, o senas čigonas, gu
lėdamas toliau tramsėjo gitarą ir 
navo:

dai

“Tarpe girių ir laukų, 
Šėtroj, šėtroj gyvenų.
Nežinau darbų, vargų, 
Dieną, naktį tik guliu.”

Miškai, girios—turtai, prie jų čigonas 
priprato, priaugo. Bet miškų medžiai 
virsta, jų kamienai vežami į fabrikus, pa
verčiami į lentas, į rakandus, į rištavo- 
nes naujų namų budavojimui.

O čigonų gyvenimas nebuvo be ašarų, 
moterys vargų dienomis skalavo ašaro
mis, elgetavimas, valkiojimąsis, kitiems 
laimes spėjimas—apgavinėjimas jų ir 
savęs, užuitas gyvenimas moters girtų 
vyrų valioje.

Zurovas eidavo pas čigonus į logerį ir 
jiems aiškino. Jiems pasakojo apie žmo
gų ant tribūnos, apie Ispaniją, ką jis su
žinojo armijojė būdamas, Sovietų pla
ningą ūkį, apie imperialistų ruošimąsi 
prie naujo karo ir kartą parėjęs iš čigo
nų logerio parnešė tris penkiukus ir pa
davė skyriaus vadui. Penkiukus aukavo 
čigonai broliai Pankovai ir Zacharovas.

Pradžioje liepos mėnesio į čigonų lo
gerį atėjo keturi žmonės: Listovski—pa- 
gelbininkas medžių pjovimo fabriko, 
Kruglovas—narys to fabriko komiteto ir 
du raudonarmiečiai—Silakovas ir Zuro
vas.

—Nedaug turiu vilties,—sakė Kruglo
vas,—netikiu ir nenoriu tikėti, kad gali
ma priversti žmones dirbti, kurie nuo 
vaikystės dienų pripratę valkiotis.

Listovski dideliais žingsniais žingsnia
vo ir nenorėjo kalbėti. Kalbos jam įki- 
rėjo. Jų buvo daug, o dabar tvirtai ti
kėjo, kad panaikintas laisvas arkliais 
pirkliavimas, kad čigonų vaikio j imosi 
pakirsta pamatas Sovietų šalyje, kad 
fabrike stoka darbininkų rankų, jis į či
gonų logerį įėjo taip ramiai, kaip į gy
venimo namą. Bet pirmas reginys jį 
privertė susvyruoti savo pasitikėjime: 
dideliame ir apsilupusiame puode čigonė 
nuprausė vaikutį, tik išpylė tą vandenį, 
nepamazgojo, bet pripylė vandens, kruo
pų ir užstatė virti maistą.

—Bet tai ne bėda. Galima pabandyti. 
Drauge Zurove, sušauk savo svietą.

Silakovas pažiūrėjo vidun į čigonų’ 
šėtrą. Ten, ištiesęs basas kojas sėdėjo 
jaunas čigonas ir ką tai žiūrinėjo.

—Ką ten turi?—klausė raudonarmie
tis.

Čigonas jam padavė tą dalykėlį.
—^Panašus į šventą,—tarė Silakovas.— 

Kam jį laikai savo logeryje? Ką? Ar 
gal tu į dievą tiki? Pasakyk man teisy
bę ar tiki į dievą?

—šis paveikslėlis gulėjo nuo tėvo lai
kų,—ramiai atsakė čigonas.

—O tu mesk jį laukan,—tarė Silako
vas ir pradėjo ilgai pasakoti apie svieto 
sutvėrimą, apie žemę, “karališką pacu- 
ką” ir tt. Silakovas taip įsikalbėjo prieš 
religiją, kad jis užmiršo ir tikslą, kodėl 
jis su trimi draugais atėjo į čigonų lo
gerį. Jis atakavo dievus. Bet ilgai klau
sęs jaunas čigonas nusižiovavo ir tarė:

—Į dievą aš netikiu.—Ir metė į šalį 
“šventojo” paveikslą.—Pas mus mažai 
kas į dievą tiki. Ir kam čigonui dievas? 
Jis nei valgyti, nei pinigų neduoda, o tą, 
ką tu pasakoji, aš jau senai žinau. Aš

kal-
van-

apie

ir patsai tarnavau Raudonoje Armijoje.
—Tai kodėl gi tu,—nustebusiai pradėjo 

Silakovas ir čigonas suprato jo mintį.
—Kodėl aš valkiojuos? Na ir ką aš 

moku dirbti? Ir kur kitur man gyven
ti? Mes mylime naują gyvenimą. Ka
da aš tarnavau artilerijoje, tai vadas sa
kydavo: “Drauge Rankove, drauge Ran
kove, jūs, čigonai, nemaži vaikai, bet da
rote, kaip vaikai.” Jis teisybę sakyda-

—Einame,—patraukė jį Silakovas už 
rankovės.—Einame, pasiklausysi ką kal
ba mano draugai.

Jie išėjo iš logerio. Šimtas žingsnių 
nuo jų, pagiryje, prie pat upelio, jau bu
vo grupė čigonų. Pries juos sėdėjo ant 
vežimo Listovski ir negarsiai kalbėjosi 
su Zurovu. Linkui jų pečiais stovėjo 
Kruglovas ir baigė savo įžanginę kalbą 
apie penkmetinę, darbininkų ir valstie
čių gyvenimą.

Čigonai klausėsi ir tylėjo.
Kruglovas baigė ir kaipo pratęs 

bėtojas, atkišo ranką gauti stiklą 
dens. Listovski atsistojo.

—Draugai čigonai, jūs girdėjote
mūsų fabriką. Jūs girdėjote apie buda- 
vojimą naujo gyvenimo. Jūs girdėjote 
ir tą, kad dabar čigonai turi lygias teises, 
kaip ir kiti Sovietų piliečiai. O jeigu jie 
nori—gali gauti žemę, dirbti ją ir gy- 
venti • • • u ’ s

—Mums nereikalinga žemė,—ramiai 
perkirto jį senas čigonas, kuris "pirmiau 
kartu su Zurovu buvo atėjęs tartis pas 
kuopos vadą,—ir kam čigonui reikalinga 
žemė ? Mūsų namas—visur.

—Tas netiesa!—sušuko Kruglovas. — 
Jis vos galėjo paslėpti piktumą.

—Jūs turite suprasti, drauge čigone, 
kad jūsų troškimas valkiotis nėra čigo
no prigimtis, o pasekmė pirmesnio jūsų 
gyvenimo... O yra,—tęsė jis nepaisyda
mas Listovskio,—yra pasekmė kapitalis
tinio surėdymo atsinešimo linkui pa
vergtųjų tautų. Aš prašau jus tikėti, 
kad mes jums kalbame tikrą tiesą...

Čigonai tylėjo.
Listovskis nepatenkintai pažiūrėjo į 

Kruglovą ir tęsė savo kalbą:
—Vienas iš jūsų draugų mums sako 

“mums nereikalinga žemė, mūsų namas 
—visur.” Bet kokis tas jūsų namas? 
Vargas ir didelis skurdas. Aplinkui var
gas. Jūsų vaikai purvini, ir jūsų dra
bužiai, kaip jau spėjau prisižiūrėti, nie
kados neskalbiami. Argi tai gyvenimas, 
draugai čigonai?

Kruglovas pasiėmė kepurę ir beviltin- 
gai mostelėjo ranka. Toliau pridėjo:

—Aš daugiau negaliu pakęsti. Mano 
darbas atliktas, o jūs, kaip sau norite... 
—Jis išėjo iš čigonų tarpo ir tylomis nu
ėjo linkui plento.

Zurovas sunkiai atsiduso. Listovskis

—Draugai čigonai, aš dar kartą pa
kartoju ir kviečiu jus eiti į mūsų fabri- 

’ ką ir dirbti.
—Lai meška dirba, o čigonų darbas 

—važinėti,—ir vėl tarė tas patsai senas 
čigonas.

Listovskis išsitraukė skepetaitę ir nu
sibraukė prakaitą. Jam buvo karšta. 
Jis mąstė: “Lai jie pamąsto, pasikalba 
savo tarpe. Ryte ateis į fabriką.”

XVII
Jeigu naktį, kada ramiai miega gyven

tojai, ramiai miega raudonarmiečiai, ra
miai miega arba stovi galingi jų arkliai, 
tik retkartėmis sugriaudami tylą, savo di
delėmis kanopomis, jeigu tame laike ka
reivio sargo pasigirstų trimitas, perduo
dantis komandieriaus valią, tai žaibo 
greitumu viskas atgytų, sujustų.

Į visus logerio galus bėgtų žinia apie 
pavojų. Greitai bėgtų viens kitą aplenk
dami ryšio kareiviai. Žaibo greitumu 
prajotų raiteliai—pasiuntiniai. Bėgiotų 

j kovotojai, ginklai tarškėtų.
^Daugiau bus) J

(Tąsa nuo 4 pusi.)
152—Red Lake, Ont. 15.. 16 
1 62—Toronto, Ont. . . 99.123

Čionai mes žymėjome tik 
tas kuopas, kurios jau pralen
kė pereitus metus duoklių 
prisiuntimu į centrą arba yra 
lygiomis.

Blogai Stovinčios Kuopos

Kada visa eilė kuopų jau 
pralenkė 1934 metus narių* 
pasimokėjimu, o dar daugiau 
yra labai arti to skaičiaus, 
gauna naujų narių, veikia, kad 
pravedus mūsų obalsį už 1,000 
naujų narių, tai tuom kartu 
dar yra kuopų, kurios nieko j 
centrą duoklių neprisiunte. 
Tomis kuopomis yra sekamos:
Kp. Miestas
36—Bienfait, Sask. Kanada 
42—Nashua, N. H.
58—E. St. Louis, Mo.
48—Mahanoy City, Pa.
62—Stoughton, Mass.
67—Readville, Mass.
91—Schenectady, N. Y.
93—Bethlehem, Pa.
97— Plymouth, Pa.
98— Frackville, Pa. 
106—Ambridge, Pa. 
11—Pittsburgh, Pa.
117— Ansonia, Conn.
118— E. White Plains, N. Y. 
129—Thomas, W. Va.
133— Camden, N. J.
134— Royalton, Hl.
138—Maspeth, N. Y.
150—Chicago, 111.
155— Worcester, Mass.
156— Carnegie, Pa. 
166—Stamford, Conn. 
175—Lachine, Kanada 
189—Portland, Me.
203—Inkerman, Pa.
210-—Providence, R. I.
235—Freehold, N. J.^

Visų šių kuopų nariai ir 
valdybos raginami greitai su
mokėti duokles ir prisiųsti jas 
į centrą. Centro komitetas 
turi, daug bilų, kurias reikia 
apmokėti. Mes pilniausiai pa
sitikime, kad drauges ir drau
gai supras reikalą ir savo 
rcigas greitai atliks.

D. M.' Šolomskas,
ALDLD CK. Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

pa-

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

J

St. 
st.

AUSROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai: 

Pirm. P. Poškus, 125 Clark Pi. 
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 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, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnietienė, 144 South 

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
Maršalka J. Jotkojis, 8433 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai Įvyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės’, svetainėj, 269-73 Second St„ 
Elizabeth, N.

Kaupas,

J.
1807 Davli Avenue

1108 Elizabeth Ave. 
Truitisai:

J. Urbonai, T. Railkai, J.J. Ružinakas,
Korsikai, J. Ruaeckas,

Revizijos Komisija:
M. Žuris, A. Senkui, K. Jakimavičiui.

Draugijoi susirinkimai Įvyksta kiekvieno 
mčnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-68 Hamilton A-ve.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo

line, III.
Pirm, pagelb. A. Mątusevičia, 1003—

25th St., Moline, III.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—lOtl

Avė., E. Moline, III.
Prot. sekr. J. Julius, 48th St. ik Eth 

Avė., Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17tl

Avė.. E. Moline, 111}
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—83rd St 

Moline, III,

IB

LOWELL MASS.
Lietuvos Sūnų IO Dukterų Pašalpinčs 

gystės Valdyba 1934 metams: 
Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108 Dracut, 
Pirm, pagelbininkas J. Daugirda, 

29 Whipple St., Lowell, 
Fin. raštininkai, A. Rutkauskas,

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

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

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

ID Tylor St., Lowell, 
Ir A. Raudeliunao,

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

39 Pleasant St., Lowell,

D rail

Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

Masi.

Mass.
Mass.

mv x ivaoaui. uu, xjuwen, MttSS.
Draugystė laiko mėnesinius susirinkimus 

antrą nedėldlenj kiekvieno mėnesio, kaip 2 
va), po pietų, 338 Central St., Lowell, Mass. ■ 
nesi, ę metinis gruodžio mėn.
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė- 

Organo prižiūrėtojas,
J, M. Karsonas.

KA r PADARO AUGINANT KŪDIKI
Pabudina tave A. M. penėjimui.............’.......................................................

elektrinis laikrodis eina 56 valandas už 
Sušildo butelį arba suplaka pašutintą kiaušinį........................................

per visą savaitę kūdikio pusryčiams 
Išspaudžia kasdien orindžio sultis .... 400 Grindžių išspaudžia už 
Išskalbia paklodes arba baltinius (ar palutes) . . .2 pilnu cėberiu už 
Suprosija................................... ,. 6 eilutes drabužių arba sukneles už
Sauliška lempa apšviečia maudynę tamsiomis dienomis....................

10 maudynių po 2 minutes (jeigu Gydytojas pataria) 
Užliūliuoja jį miegot radio.............trys programos po pusvalandį
Palaiko šviežią orą miegamam kambaryj ..................................................

elektros vėdykle 3 vai. 20 min. 
Saugiai išlaiko maistą elektriniame šaldytuve ........................................

vidutinio dydžio per 3Va valandas už 
Žibina naktinę lempą priemenėj ......................................................................

25-wattų lempa dega beveik 7 valandas už

lc

lc 
lc

le

Gal centas ir nedaug reiškia maitinimui ir aprengimui jo jaunos dide
nybės, bet, motin, jis nuperka apsčiai elektros, kad palengvint darbą, 
reikalingą jam auklėt. Elektra yra labai pigi—bet labai daug pada

ranti—auklė! Ar ji padaro jums viską, ką galėtų padaryti?

DIDŽIAUSIA JŪSŲ CENTO VERTE '

THE NEW YORK EDISON COMPANY
THE UNITED ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY 

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC.
NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that the following 
licenses have been issued to the undersigned 
to sell beer at 
Beverage Control 

LICENSE NO.
A-4848 

4849 
4850 
4851 
4852 
4853 
4854 
4855 
4856 
4857 
4858 
4859 
4860 
4861 
4862 
4864 
4863 
4865 
4866 
4867 
4868 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4877 
4878 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4886 
4887 
4888 
4889 
4890 
4891 
4892 
4893 
4894 
4895 
4896 
4897 
4898 
4899 
4900 
4901 
4902 
4903 
4904 
4905 
4906 
4907 
4908 
4909 
4910 
4911 
4912 
4913 
4914 
4915 
4916 
4917 
4918 
4919 
4920 
4921 
4922

of New

Fifth Ave.
Fifth Ave.
Fifth Ave.
Fifth Ave.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

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

J. BARKUS,
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

Telephone, EVergreen *-*770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
5224 
8409 
1123 
452 
806 
272

retail under the Alcoholic 
Law.

PREMISES
7310 Third Ave.
7610 Third Ave.
9122 Third Ave.

75
165

5811
7111

' 7909 Fifth Ave.
356 Sixth Ave.

5401 Sixth Ave.
60% Seventh Ave.
100 Seventh Ave.
251 Seventh Ave.
347 Seven til Ave.

Seventh Ave.
Seventh Ave.

Eighth Ave.
Rogers Ave.
Rogers Ave.
Albany Ave.

137 Kingston Ave.
235 Kingston Ave.
395 Classon Ave.

DeKalb Ave.
DeKalb Ave.
Reid Ave.

Tompkins Ave.
Washington Ave.
Carlton Ave.
Flatbush Ave.

Avenue D.
335> Gerrittsen Ave.

Gerrittsen Ave.
Sheepshead Buy Road
Avenue Q
Quentin Road
Avenue R
Kings Highway

211
334
300

3157
786
651
303

2723

901
1674
1211
3605
2920
1801

1718 Avenue M
2921 Avenue N.
5223 Avenue N 

East 16th St. 
Court 
Court 
Court 
Court

St.
St.
St.
St.

626 
159 
230 

372
496

1201 Church Ave.
1824 Church Ave.
402 Nostrand Ave. 

Nostrand Ave. 
Nostrand Ave. 
Nostrand Ave. 
Nostrand Ave. 
Nostrand Ave.

Stuyvesant Ave. 
Hicks St. 
Henry St. 
Montague St.
Franklin Ave. 

Bedford Ave.
562 Coney Island Ave. 

Gravesand Ave. 
Cortelyou Road 
Cortelyou Road 
Lewis Ave. 
Lafayette Ave. 
Clarendon Road

577
687
811

1691
2111
482 Halsey St.

309 ~
59
98

127
768

1455c::
950

1102
2143

262
149

3522
144 Clinton St.

1246 Flatbush Ave.
226 Kings Highway
709 Church Ave.
162 Seventh Ave.
238 Prospect Park

7007 Third Ave.

York, Kings County for off ,City
premises consumption.

DANIEL REEVES, INC.

Went

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
Boardwalk. Bet. W. .8th Street & W. 10th 
Street, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

SAMUEL KOPPLEtt 
, ^BOARDWALK) ,
Bet. W. 8th St., & W. 10th St., 

Brooklyn, N.

at
.1

of

Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ. 
Brooklyn. N. Y.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančių 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų lr 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai riuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Mariom St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Gienmore 1-61*1

g Telefonas: Evergreen 7-7770

i PAUL GUSTAS *
| LIETUVIS GRABORIUS

5 Senai dirbąs graborystės pro-
3 fesijoie ir Brooklyn© apielin- P
3 kėj plačiai žinomas. Tik dabar i
ž atidarė savo ofisą ir patarnauja :5 
5 balsamavimu ir palaidojimu J 
5 mirusių. £

ž Veltui Chapel Šermenim ;
d Parsamdo automobilius lerme- Į 
5 nims, vestuvėms, krikštyhonn s 
S ir kitokioms parėms S
S Saukit! dieną ar naktĮ S

} 423 Metropolitan Avė. ;
4 Brooklyn, N. Y.

k
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Konferencija prasidės mini-

ton

dienos

pa-

Iš Kriaučių Stapičiaus MIRTYS—LAIDOTUVĖS

pa-

visą dieną, su trumpomis per- it baigsis.

Brooklyniečių Atydai
lie-

ly g jūsų išgalės ir noro 
aukosite lėšų padengimui.

jis 
są-

Pereitą ketvirtadienį 
skelbtas per ACW of A virši
ninkus stapičius,. tikimasi, 

Jis nepalietė 
taip vadinamas “inside” ša-traukomis.

Darbininkai pastatė, seka- pas> kontraktorių, tikslu

Jau rašiau vakar
“Laisvėj,” kad majoras La-'kiai, programa, trumpos atsi-
Guardia nematė reikalo maty- sveikinimo kalbos. Įžanga—su-

Įvyks “Laisvės” svetainėj,!
Lorimer ir Ten Eyck Sts. šo-

Sestas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Draugijų Sąryšio Šaukiama Konferencija

raugijų Sąryšio konferen- kvietimo ir neišrinko delegatų, 
cija įvyks sekmadienį, 21 d. * gali pati valdyba dalyvauti ar 
liepos, 10 .vai. ryto, 419 Lori- paskirti narį tos organizacijos, 
hier St., “Laisvės” svetainėj.

Komisija deda visas pastan- mu laiku, kaip 10 valandą ry- 
#as, kad konferenciją sušauk-'to. Delegatai, nesivėluokite. 
ti skaitlingą delegatais. Mes | Vėlavimas kelių delegatų truk- 
lįorime, kad siųstų delegatus'do eigą viso darbo, todėl dar 
;ii* tos organizacijos, kurios pir-Į storai pabrėžiame— 
Įmiau buvo sąryšyje ir 
traukė šiokiais ar tokiais išro-

delegatai 
pasį-' ir svečiai nesivėluokite.

1 K o nferencijos dienotvarkio 
kaviniais, šiemet, draugai, yra neskelbiame, bus ant vietos 
svarbūs klausimai mūsų, dar- skaitomas ir, jei reikės, patai- 
bininkų, klasės gyvenime. To-jsysime. Draugai delegatai, at- 
kiu būdu šaukimo konferenci- suneškit ir gerų sumanymų, ku- 
jos komisija mano, kad kas Iriuos po konferencijos bus ga- 
buvo negalima keli metai at
gal, tai šiemet bus galima.

Svarbus ir Linksmas 
Vakaras
Ketvirtad. vakarą, liepos 18, 

LDS Jaunimo 200 kuopa ruo
šiasi iškilmingai ir draugiškai’ 
išlydėti vieną iš savo narių ir, 
veikėjų, draugą John Orman. ’ 
Draugas Orman išvažiuoja į 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. 
Lietuvoj jis dalyvaus Viso Pa
saulio Lietuvių Kongrese, kai-, 
po Amerikos Lietuvių Jauni
mo atstovas, taipgi dalyvaus 
1 a i k r a štininkų suvažiavime 
Kaune. Sovietų • Sąjungoj 
tyrinės jaunimo gyvenimo 
lygas.

Reiškia, Jonas Omanas 
vyksta ne asmeniniais sumeti-

Įima vykdinti gyveniman.
Bus išduodamas raportas iš

• Taipgi kviečiamos draugys- įvykusio Visuotino Darbininkų
* ‘ -- oa i:„ mais, bet siunčiamas Amerikos

lietuvių darbininkų judėjimo, 
tad aišku, kad į šias išleistu
ves sueis ne vien jo asmeniniai 
draugai, bet daugelis to pla
taus judėjimo atstovų: veikė
jų, rėmėjų ir simpatikų, jaunų 
ir suaugusių. Tai pirmas įvykis 
mūsų judėjimo istorijoj, kad 
pasiunčiama jaunuolis su to
kia atsakominga ir plačia už
duotimi.

tŠs, kurios niekuomet sąryšyj 
neturėjo savo delegacijos 
(bažnytinės). Turėjimas ryšių 
su draugijų sąryšiu nekliudys 
draugystės ar kliubo nusista
tymų, o tik padės padidinti ir 
pagerinti veikimą. Kviečiame 
atsiųsti delegatus 21 d. liepos. 
Kurios draugijos negavo pa

Suvažiavimo birželio 30 ir lie
pos 1 dd., Cleveland, Ohio. 

! Todėl kviečiame lietuvius dar
bininkus dalyvauti skaitlingai 
šaukiamoj konferencijoj, lie
pos 21 d.

Geo. Kuraitis, 
P. Taras, 
K. Levanas.

Sukilimas Kapitalistinėse 
Partijose

‘ĖAST NEW YORKO 
. ALDLD NARIAMS

• šį trečiadienį įvyks ALDLD 
185-tos kp. mėnesinis susirinki
mas Kiburio svetainėje, 
Jamaica Ave., Brooklyn, 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Visi nariai kviečiami 
vauti.

M. Misevičiene, Sekr.

950

daly-

Knickerbocker apielinkės de- 
'mokratai, nusistačiusieji prieš 
iTammany ir prieš Roosevelto 
i administraciją drūčiai laikosi 
j prieš partijos vadą Langdon 
W. Post. Ponas Post pareiškė, 
kad Knickerbocker Demokratų svarbių dalykų apsvarstyti. 
Susivienijimo direktoriai nepri
pažįsta susivienijimo dalimi 
Knickerbocker Forum,' kuriam 
vadovauja Hyman N. Glickstein 
ii\ Eugene Ę. Ųonolly. : k :

Kaip tik po to pareiškimo

Central Brooklyn, N. Y.
L.D.S. 46 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 17 
d. liepos, 7 vai. vakare, 79 Hud
son Ave. Visi nariai malonėki
te dalyvauti, nes turim daug

(166-167)

Šiandien Mitingas, Kuriame 
Visi Turėtų Būti
Tarptautinio D a r b i n inkų 

Apsigynimo lietuvių 17 kuo
pos susirinkimas įvyks trečia
dienį, 17 liepos, 8 vai. vakaro, 
“Laisves” svetainėj, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck St., 
Brooklyne.

Šios kuopos susirinkimus tu
rėtų lankyti visi nariai, o ne
santieji nariais privalo įstoti. 
Kajn nežinomi, neaiškūs TDA 
tikslai, .tie kviečiami dalyvauti 
susirinkimuose susi pažinimo 
tikslu. Mes įsitikinę, kad kiek
vienas darbininkas ir darbi
ninkų pritarėjas gali priklausti 
šioj organizacijoj.
Į Trumpai tariant: TDA tiks
las yra ginti darbininkus, pa
puolusius po teismu arba į ka
lėjimus kovojant už žmoniš
kesnes gyvenimo sąlygas ir sa
vo klasės teises, taipgi pagel
bėti revoliuciniams politiniams 
kaliniams ir jų šeimynoms. 
Priklausyti gali vyraL moterys 
ir jaunimas. n N.

Verginės Algos Šalpos 
Darbuos
New Yorko miesto valdžia 

žada išleisti milioną dolerių 
įsteigimui stadiumo Randall’s 
gajoje. Bet tas visas darbas 
turės būti atliktas verginėmis 
algomis. Nelavintas darbinin
kas, nežiūrint kiek jo šeimy
nos narių laukia maisto, ne
gaus daugiau, kaip $55 į mė
nesį. Malioriam numuša apie 
52% žemiau unijinės skalės. 
Elektrfstam, vieton $11.20, 
kaip nustatyta unijos, įsakoma 
dirbti už $4 į dieną arba išsi
nešdinti. Darbininkai protes
tuoja, žada nesiduoti paver
giami. . į

Visą Dieną Pikietavo 
Šalpos Biurą

tis ir tartis su 15,000 darbinin
kų delegacija pereitą šeštadie
nį. Tada darbininkai nutarė 
masiniai pikietuoti šalpos biu
rą pirmadienį. Todėl liepos 15 
dieną masinis pikietavimas 
prie Home Relief Biuro, E. 
20th St. ir Broadway, tęsėsi

mus reikalavimus ir už juos, 
griežtai kovoja:

1. Pakelti pašalpą 25 nuoš. 
del maisto ir drapanų.

2. Užmokėti rendas, šviesas 
ir duoti 60c per savaite del nu
sipirkimo ledo.

3. Mokėti unijas algas ant 
pašalpinių darbų.

Pikietninkai turėjo masinį 
susirinkimą ant Union Square, 
apie 1 vai. po piet. Ameriko
niško tipo žmogus pasakė ge
rą, agitatyvišką prakalbą. Vė
liaus visi nuėjo masiniai pikie
tuoti šelpimo biurą.

Paskiau vienas iš pikietinin- 
kų pastebėjo, kad reikia nueit 
ant Union Sq., kadangi ten 
randasi daug žmonių, gal gau
sime daugiau draugų į mūsų 
eiles. Taip ir padarė, pikieti- 
ninkai pasileido po visą parką 
kalbinti ten sėdinčius eiti pi
kietuoti. Bet tas neišdegė. 
Union Sq. gyventojai sėdėjo 
ant vietos, tartum priklijuoti 
ar suakmenėję. Juos Roosevel
to “gerovė” taip nudėvėjo, 
kad jie nekreipia atydos į nie
ką. Gali ten būti didžiausios 
demonstracijos, o jie sėdi ar 
stovi ir šneka. Nelaimėjus nau
jų spėkų, prisiėjo senąjai ar
mijai tęsti pikietą toliau.

suregistruoti kontraktorius, 
įvesti “klasifikacijas” ii' įvesti 
kainas, kurias nusako pastaro
ji sutartis. Surasta, kad bosai 
nemokėjo unijos nustatytų al
gų daugelyj vietų.

Unijistai sako, kad laužy
mas sutarčių per bosus esąs 
senai praktikuojamas. Jie ma
to reikalą stiprinti uniją ir tuo 
pat sykiu reikalauti daugiau 
laisvės nariams dalyvauti visa
me unijos gyvenime, kas ge
riausia užtikrins sekmingesnes 
kovas ir privers bosus pildyti 
sutartis.

GERA VILTA VAKACIJOMS
Pasirandavoja kambariai 

del vakacijų; netoli nuo namų 
yra vieta maudytis; kelios my- 

,.1V. ........... . . i įios nuo tos vietos yra mažasdidžiuma susivienijimo nusista-i . . .. ; , y • • ' j *v 2 2 miestelis. Ant farmų yra daugte pnes Post. Gi ponas Post 
labiausia puola Glicksteiną už 
tai, kam pastarasis Chicagos 
konferencijoj tvėrimui trečios 
partijos sykiu su Vito Marcan- 
tonio pasitraukė iš jos del jos 
grynai’ priešdarbinin.kiško nusi
statymo. šie linksta link tvė
rimo trečios partijos, kuri tu
rėtų darbininkišką pobūdį.

Beje, pirmutiniu tų demo
kratų prasikaltimu prieš Postą 
buvo tas, kad jie atspausdino 
demokratų lėšomis 5,000 atviru
čių už Lundeen bilių ir užpildę 
užsiregistravusių d a r b i n inkų 
parašais. Kitu syk prasikalto, 
kada Conolly užprotestavo ver
gines algas prie šalpos darbų. 
O dabar dalyvavo Chicago^ 
konferencijoj be viršininkų no-, 
ro. Organizacija remia Glick- Į 
šteino poziciją.

visokių daržovių, uogų, ir kitų 
fruktų. -Norinti platesnių in
formacijų*—rašykit sekajnai:

Anna Sanders
Marlboro, N. ¥. ' 

(165-167)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA penkių pasažierįų 4 
cylinderių Chrysler, pilnai geram sto
vyje. Turiu greit parduoki ir už ga
na žemą kainą. Kreipkitės šiuo an
trašu: 61 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Kreipkitės vakarais.

(164-167)

Parsiduoda galiūnas su nauju lais- 
niu, kuris atnaujintas ant metų. Vie
ta parsiduoda eu visais įtaisymais, 
viskas nauja. Galima gerą pragyve
nimą padaryti. Vieta apgyventa vi
sokių tautų žmonėmis. Greitu laiku 
noriu parduoti, tad kreipkitės greitai 

1 šiuo antrašu:
794 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

(160-167)

Turiu namus, kuriuos norėtau iš
mainyt ant nedidelės farmos. Namai 
nauji, su visais įtaisymais, yra du 

■ fliorai, iš viso 9 kambariai, rendos 

kioj vietoj prie gatvekarių ir kitų pa- 
rankumų. Eeu senas, tai norėčiau 
pabaigt dienas ant farmos, farmą tu
rėtų būt netoliau kaip 40-50 mylių 
nuo New Yorko, brba būtų geriau, 
jeigu rastųs kur nors New Jersey 
valstijoj. Norintieji daryt tokį iš
mainymą prašau kreiptis sekamu an- 
,trąšu:

Viktoras Braškis, 19 metų,'gaunu $50 į mėnesį, randasi paran- 
gyVeno sip savo motina, 552 
Grand St., prigėrė besimaudy
damas liepos 14 dieną. Kūnas 
surastas tą pačią dieną. Pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Laidos liepos 17 d., 
šv. Jono kapinėse.

Edgar Harrison Rėihardt, 9 
mėnesių amžiaus, 4206—-5th 
Avė., mirė liepos 13. Palaido
tas liepes 16 d., šv. Jono kapi
nėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Vladas Damuša, 45 metų, 
87 Spring St., Union City, 
Conn., mirė. Kūnas parvežtas 
ir pašarvotas graboriaus Garš
vos koplyčioj. Laidos liepos 17 
d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Pranešimas LDS Trečio 
Apskričio Kuopoms

Šiemet Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3-čio Apskričio

Ateinantį šeštadienį, 20 
pos, Ulmer Park, gale 25th 
Avė. Brooklyne, bus šaunus 
piknikas. Jį rengia Komunis-lmetinS konferencija Įvyks 15-tą 
tų Partijos 2 Distriktas. Pikni- dien? ™Ssėjo (September), 
ką tikimasi turėti didžiausią ir ! New York Avė., Lietuvių 

buvusių Svetainėje, Newarke.
Reikalinga LDS kuopų valdy- 

I boms tai įsitėmyti ir ruoštis

K. Kavaliauskas,
64-36 Clinton Ave., 

Maspeth, L. L, N. Y.
(167-169)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Juozas Kuncevičius, pajieškau 

savo draugo, Ignaco Ekniuno. Jis 
paeina iš Lietuvos iš Nuotekų kai
mo, Liduokių Parapijos, Kauno rė- 
dybos. Turiu svarbų reikalą su drau
gu Ekniunu, norėčiau būtinai greit 
susižinoti su juom. Kiek man žino
ma, tai jis gyveno pas draugus Joną 
arba Stasių ’ Barzdius, Brooklyn, N. 
Y. Jeigu kas žinote, kur jis randa
si, arba jis pats šį skelbimą pama
tys, malonėkite greitai pranešti se
kančiu antrašu, už ką būsiu labai 
dėkingas.

J. KUNCEVIČIUS
6824—27th Ave., Kenosha, Wise.

(161-167)

CHARLES UP TO-DATE
BARBERSHOP ■

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
KIRPIMAS

BERENIO RADIO ORKESTRĄ
Grieš Amerikoniškus kavalkus šokiams.

PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Grieš Lietuviškus Kavalkus šokiams

Rengėjai kviečia viso Brooklyno ir apielinkės lietuvius skaitlingai 
dalyvauti šiame piknike ir užtikrina, jog turėsite sau malonaus pa
sitenkinimo. Bus įvairių žaislų ir šokiams grieš dvi orkestros: 
Dalyvauja Matusevičiaus mokyklos vaikučiai ir lietuvaitė—Vilkaitė

ĮŽANGA 40 CENTŲ

29-tas MĖTINIS PIKNIKAS 29-tas
f

Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Nedėlioję, July 21 Liepos, 1935
KLAščIAUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.
Pradžia 2-rą vai. po pietų

įdomiausią iš visų
Programos pildyme dalyvaus 
garsi šokikė Kohana su savo 
grupe. Jose Amaro šoks kubą- Prie šios konferencijos. Vėliau 
nų šokius. Beisbolės ir Soccer ,bF Pasiųsta laiškučiai kuo-, 
lošis. šokiai iki pusiaunakčio. šaukiamos konferencijos 
Taipgi piknike bus proga lai- rpkale. 
mėti dovanom dviejų-savaičių 
vakaciją darbininkų' kempėje 
Unity. Jžanga 35c,' bet Su iš
kirptu iš “Daily Worker” skel
bimu bei dalinamomis garsini
mų korčiukėmis tik 25c.

Moteriškų drabužių siuvėjų 
unijos (ILGWU) kairieji na
riai pripažįsta naujai padary
tos su samdytojais sutarties 
punktą del kolektyvio tarimosi 
dalinu laimėjimu ir ragina na
rius laikytis juo stipriau vieny
bėje, kad privertus bosus pil
dyti sutartį. Tuo reikalu jie iš
leido atsišaukimą į narius, kurį 
ištisai perspausdinę darbinin
kų angliškas dienraštis^ “Daily! 
Worker” liepos 15-tos* laidoje.' 
Unijistai turėtų sektį “Daily 
Worker”. I

SKUTIMAS 15°

miEME

License L-1379 Tel. Stagg 2-299H
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HARMAN

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Fu si Bloko nuo “Laisvls” Svetaines

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

& Trečiacl, Liepos 175 1935

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

w-u*. *

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

p«r€m, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Ar€I Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON 
Įstaiga 

Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Sovietu Saldainiai
*' t f* • L •»’ J e | • i ' 

Naudokite Sovietų Saldainius
p arės e ir kitokiose 

parengimuose

2 Dvieju Svaru Dėžė 7 H
6 Skirtingu Rūšių ' "c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dAžnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisuksite 

paragavimui.
Siuskite užsakymus šiuo antrašu: 

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
N. Bruckheimer's Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Ave. 

karai priveža.

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls ir Subatomb 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sekr.', P. Baranauskas.

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLASUnijistam Reikia Vieningumo
(BIELIAUSKAS) '

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST.,

MIUIM Wl fUIRRIMIR/IRRRRRRRR
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

^uliūdimo valandoj* kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir uz prieinamą kainą.

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susi žei d avi

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos - Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai. 
Nervų L i g oi, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
ChroniSki Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažamės Li

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. Z1NS 
110 East 16 St, N. Y 

įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Ava, ir Irving PL, 

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




