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BERLYNAS Praneša

ko, o patys savais keliais to

unijų 
sake,

Areštuotas už Nazišką 
Hitlerio Sveikinimą

8,000 Pikietavo Laivy 
Statyklas Camdene

CAMDEN, N

ITALIJA -CKASINA “ATSITEBT" ANGLAM 
GINKLŲ GABENIMį ETHIOPIECIAMS

Susmunka Italų Finan
LONDON 

pieriniai 
smarkiai nupuolė užsiei 
biržose. Vis daugiau i 
kiant apmokėti auksu 
karo iųedžiagų įvežimus, 
ra liekįa be reikiamo ūžt 
rinimo. Gręsia visiška I 
Ii jos finansų suirutė.

Visuotinas streikas buv 
paskelbtas, idant privers* 
Columbian Enameling Kon 
paniją pašalint skebus i 
ginkluotus gengsterius. 60

Bažnytinis Patriotas 
Prigirdė Savo Pačią
WORCESTER, Mass. — 

Skautų vadas ir vienos baž
nyčios giesmininkas N. P. 
Sherman tyčia apvertė lai
velį, kuriuo plaukė su pačia, 
ir ją prigirdė. Jis buvo įsi
mylėjęs vieną 17 metų mer
gaitę. Taip jis prisipažino 
valdžios advokatui Al Cene- 
bellai. rį paskui paleido.

~Kad policija jų nepažintų, 
Karpio plėšikams tenka daž
nai mainyt automobilius.

Anglijos ir Japonijos ka
raliai atsiuntė pasveikini
mą Ethiopijos valdovui ir 
imperatoriaus Selassie su
ruoštame pokilyje dalyvavo 
Anglijos, Belgijos, Ameri-

rės. 1,000,000 sumobilizuo 
todėl, girdi, 

organas “II Popolo d’Italia” visai nieko nebijau.”

Argentinos Senatorių 
Tapo Seime Nušautas
BUENOS AIRES. — Ku 

met Argentinos seime tu 
senatoriai kaltino žemdirb; 
stės ministerį L. Dųhau 
finansų ministerį F. Pined 
kad jiedu yra parsidavę u 
sieniniams mėsos trustalu 
tūlas Ramon V. Cora m 
galerijos paleido keturis 
kulkas iš revolverio, nušai 
damas senatorių Boroabeh 
re ir sužeisdamas žemdiro; 
stės ministerį ir vieną se 
mo narį. Šovikas areštu

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

kus, tuo pačiu laiku Roose- 
velto pasiuntiniai ir Darbo 
Federacijos pardavikiški va
dai dirbo liežuviais, perkal
binėdami darbininkus. Strei- 
kieriai buvo pasiryžę kovo- 
ti ir gynėsi akmenimis įr( 
kitokiais įnagiais; desėtkai 
jų liko sužeista ir 10 areš
tuota. Bet valdžios ir gel
tonųjų vadų sujungtos spė
kos dar kartą paėmė viršų.

Žymėtina, jog ir po strei
ko atšaukimui dar negrįžta 
darban įvairių pramonių 
darbininkai, tame skaičiuje 
ir aštuonių kasyklų mainie- 
riai už kelių mylių nuo mie-

KRISLAI
Pavojus Klaipėdai. 
Smetonos Pataikavimai. 
Imperialistų Sutartys. 
Paliuosuot d. Krumbeiną

Rašo Komunaras

Manchukuo Kareivių Maištai 
Prieš Japonų Oficierius
SHANGHAI. — Praneša- 

ma, kad sukilo 12-to Man
chukuo raitelių pulko kar
eiviai, nušovė japonų oficie- 
rį Yasimą, sužeidė kuopos 
komandierių Chow-Tsinyui, 
pasigrobė kulk asvaidžius, 
šautuvus ir rankines grana
tas, ir pabėgo iš Kolen mie
stelio kareivinių. Buvo ir 
kituose Manchukuo pulkuo
se kareivių maištų prieš ja
ponus komandierius. r

-Pasikalbėjime su Franc 
jos laikraščio “Echo de Ps 
ris” atstovu Mfišsolini pli 
do Tautų Lygą, kam ji bar 
do užtarti negrus ir kita 
“laukines” tautas.

Mussolini pareiškė, ka

Neužmirškime kampanijos 
delei išlaisvinimo drg. Charles 
Krumbein ’o, buvusio organiza
toriaus Komunistų Partijos 
New Yorko distrikto. Jis nutei
stas 18 menesių kalėjimo, ta
riamai, už prasilenkimą su tū
lomis techniškomis pasportų 
taisyklėmis iškeliaujant į už
sienį. Bet tikrumoje jis bau
džiamas už narsumą kovoj už 
darbininkų reikalus.

Draugas Krumbein, nežiūrint 
gražios išvaizdos, yra silpnos 
sveikatos, ir tolesnis kalėjimo 
gyvenimas gali visiškai ją pa- 
krikdyti. Atsiminkime, kaip 
kalėjimas buvo ilgam laikui 
parbloškęs revoliucinius darbi
ninkų vadus, drg. W. Z. Foste- 
rį, Robertą Minorą ir kitus. O 
drg. Krumbein jau šešis mėne
sius išvargintas kalėjime.

Visos lietuvių darbininkiškos 
organizacijos privalo tuoj aus 
mušti telegramas šiais adresais: 
Prezident F. D. Roosevelt, ir 
Attorney General Homer S. 
Cummings, Washington, D. C., 
reikalaujant, kad dr$. Krumbei
ną tuoj aus paliuosuotų.

Išvystydami reikiamai stiprų 
masinį judėjimą del drg. Krum- 
beino laisvės, darbininkai gaili ir 
turi priversti Roosevelto valdžią 
dovanot jam likusią dalį tos ne
teisingos bausmės.

Kaip “Laisvėje” minėta, An
glija turėjo padarius su Italija 
net tris slaptas sutartis, pagal 
kurias davė leidimą Italijai 
grobti Ethiopiją. Bet tai dar ne
reiškia, kad Italija būtų užtik
rinta nuo kariško kivirčio su 
Anglija. Imperialistai maino 
politiką sulig savo išskaičiavi
mų tuo ar kitu momentu. Ita
lija, pav., turėjo talkininkystės 
sutartį su Vokietija pirm pa
saulinio karo; bet laike karo 
atsimetė nuo Vokietijos ir iš
vien su Francija ir Anglija iš
stojo kariaut prieš Austriją ir 
Vokietiją.

Pačiai Anglijai Ethiopiją yra 
labai pageidaujamas didelis kąs
nis.

vai. Į tą pokilį neatėjo Ita 
lijos atstovas, nors buvo pa. 
kviestas.

IŠ LIETUVOS

Iš minimų Italijos koloni
jų kasdien laivai parveža 
namo po ketvertą desėtkų 
pavojingai sergančių italų 

j kareivių.

Sirgimai ir Mirtys Italų 
Kareivių Afrikoje

PARYŽIUS. — Praneša- 
ma, kad iš Italijos kareivių, 
nusiųstų į Eritrėją ir “ita
lišką” Somalilandą, Ethio
pijos pašonėj, kasdien vidu
tiniai miršta po 10 nuo 
karščių, vandens stokos ir 
nuo toms vietoms ypatingų

tačiaus, tų Lietu 
pataikavimų Hitle 
tiek ruošiasi apsi 

dirbti su Lietuva, ir nuo Klai 
pėdos traukti toliau į Rytus.

Bet Būsiąs “Bešališkas”
VATIKANAS. — Pusiau- 

oficialis Vatikano organas 
“Osservatore Romano” ra

išo, kad popiežius labai my
lįs ethiopiečius, bet jis taip
gi yra draugiškiausiuose ry
šiuose su Mussolinio val
džia. Todėl negalėsiąs kiš
tis į karą tarp Italijos ir 
Ethiopijos, nors jis “priešin
gas karams apskritai.”

Hitleris rengiasi užpulti ir 
atplėšti Klaipėdą nuo Lietuvos 
šį rudenį, gal rugpjūčio mėne
sį. Apie tai gavęs pasitikimi] 
žinių “Gegenangriff,” priešfa- 
šistinis vokiečių laikraštis, lei
džiamas Paryžiuje.

Hitleris vaduojasi tokiu su
metimu: jeigu Mussoliniui leis
tina skelbti grobimo karą prieš 
Ethiopiją, tai kodėl Hitleriui 
negalima pačiupti Klaipėdą? 
Bent iš Anglų imperialistų pu
sės nebūsią tam pasipriešinimo, 
o Lenkija atvirai eis iš vien su 
Vokietija.

Tai būtų pradžia žygiavimo 
tolyn į Rytus, prieš Sovietų 
Sąjungą.

Lietuviai darbininkai neturi 
to pamiršti, besiruošdami į Pir
mosios Rugpjūčio demonstraci
jas prieš karą ir fašizmą.— 
New Yorke tokia demonstraci
ja įvyks rugpjūčio 3 d.

JUNGTINES VALSTIJAS
ADDIS ABABA. — Mi- 

Emanuel‘Gelleršaukialnint 44 metų amžiaus su- 
ikaktuves Ethiopijos impc- 

boikotuoti ira^oriaus Haile Selassie, su
sirinkę tūkstančiai gyvento- 

trukšmingai sveikino 
i. Jie vis 

dar tikisi, kad gal Amerika 
užtars Ethiopiją prieš Itali-

Smetonos valdžia paskutiniais 
laikais taikstosi prie Hitlerio.

Smetona dovanojo gyvybę ke
turiems Klaipėdos naziams, nu- 
smerktiems mirti už sumokslus 
del Klaipėdos atplėšimo nuo 
Lietuvos ir už nužudymą sme
toniško valdininkėlio Jesučio.

Smetona atšaukė buvusį prieš 
-hitlerinį Klaipėdos krašto gu
bernatorių Novaką ir jo vieton 
paskyrė buvusį Rusijos genero
lą Kurkauską. O pastarasis jau 
sumezgė draugiškus ryšius su 
Rosenbergu ir kitais hitlerizmo 
šulais Vokietijoje,—sako “Ge
genangriff.”

Nežiūrint, 
vos valdžios 
riui, jis vis

plėšimuose buvo nušauta'svetimą automobilį; . kiek 
dar trejetas žmonių. Skai-;juom pavažinėję, palieka 
tomą, kad per trejetą mė-|kur šalia kelio; pasivagia

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko

I

N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

sienio policininkas, būdamas 
sargyboje Pilvariškių dvare, iš
girdo iš Vokietijos puses paleis
tus 8 šūvius, šūviai buvo pa
leisti iš esančių prie Nemuno 

ALENDSTEINE, Rytinėj krūmų. Nujausdamas, kad šū- 
Prūsijoj, naziai nutvėrė vie- |Viai taikomi į jį, policininkas 
ną lietuvišką žydą ir tempė "atsigulė ant žemės. Po to iš 
jį gatvėmis. Paskui jis bu-'anos pusės nustota šaudyti. Ki- 
vo oficialiai areštuotas to
dėl, kad' sveikindavo savo 
kostumerius, “Valio Hitle
riui !”

priešo
I veiksmu, už kurį Italija at-

Klalpedos bare Lietuvos pa- si teis Anglijai ateityj.”
Auga kivirčai tarp Japo-pki spalio mėnesio Italija 

nijos ir Italijos del Ethiopi 
jos. Mussolinio asmeniškas kareiviu

BLUE RAPIDS, Kansas, šerifą Emilį Ackmanną, ku 
—Policija ir detektyvai “ve
jasi” šaiką lietuvio plėšiko 
žomgžudžio Alvino Karpio 
net keturiose valstijose.

pasigrobė
vyriausią liau nupleškėjo

Japonai Grūmoja Nauju 
Karu Chinijai

SHANGHAI. — Japonija 
grasina naujais karo žings
niais užgrobt dar platesnius 
Chinų plotus, jeigu fašistinė įkos ir tūlų kitų šalių atsto 
Chiang Kai-sheko valdžia 
neparodys pilno draugišku
mo Japonijai visame kame.

O Chiang Kai-shek vietoj 
rengtis šalies apgynimui, vi
sas savo jėgas pašvenčia tik 
karui prieš Chinų darbinin
kų ir valstiečių Sovietus.

ROMA. — Italijos politi- rašo, kad pati Japonija t 
kai sujudę del pranešimų, kosi uždėt savo letena i 
kad Anglija leis savo kom- Ethiopijos ir grasint Eu 
panijoms gabenti ginklus ir 
amuniciją Ethiopi j ai. Mus 
soliniškas dienraštis “Gior 
nale d’Italia” rašo, kad An 
glijos vežimą ginklų Ethio

Vokiečiai šaudo į Lietuvos pijai Italai laikys
Pasienio Sargybą

Prieš 
N. Y. Shipbuilding laivų 
.statyklas antradienį susida
rė 8,000 pikietas iš streikie- 
rių ir kitų pritariančių dar
bininkų. Kompanija buvo 
pasigyrus, kad “darban su- 

; grįžo tarp 400 ir 500 laiva- 
stačių”. Bet tai melas. Nes 
kad ir tą dieną tik 47 ške- 

■ bams pavyko dasigauti į 
dirbyklas.

šimtus tūkstančių dolerių iš važiuoja. Herkimer y, 
įvairių bankų. Pasakoja-Jansas, jie privertė biznie- 
ma apie tankius Karpio su- rių W. E. Grogmaną priimt 
sišaudymus su policija, bet juos į automobilį; poi’a va- 
jis vis pasprunka; o kai ka- landų pavažiavus, plėšikai 
da paima į nelaisvę net po- nuvedė biznierių į bažnyčią, 
licininkusJ Taip antai, Kar- pririšo jį prie suolo ir pali- 
pis su sėbrais 
Fairbury, Nebr.

Valdžios Agentai ir j 
Seni Vadai Sulaužė

TERRE HAUTE, Ind.— 
Bent laikinai tapo pakrik- 
dytas visuotinas šio miesto 
ir apielinkės darbininkų 
streikas, kuriame dalyvavo 
60,000 darbininkų. Streiką 
ardė Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidento Wm. 
Greeno atsiųstas “taikyto
jas” Thomas N. Taylor ir 
du Roosevelto darbo minis- 
terės Fr. Perkins atsiųsti 
“tarpininkai”. Su jais iš
vien veikė vietinio 
centro vadai, kurie 
kad visuotinas streikas “ne
teisėtai” paskelbtas. Mat, 
į generalį streiką darbinin
kus pašaukė susirinkę at
stovai 48 unijų, eidami per 
augštųjų vadų galvas.

Kai 2,000 milicijos bom
bardavo pikietninkus troš
kinančių dujų bombomis ir 
trankė juos šautuvų buožė- tos kompanijos darbiniu 
mis, padarydami tris įsiūta 
sias atakas prieš darbiniu- streiką

vien su žydais 
inės Vokietijos tavo

Goebbels’o. Trejetas savai-'rus, atsakant į pasmarkin-'J1!
čių atgal, jis, plūsdamas žy-tą Hitlerio persekiojimą-tų Jungtines Valstijas 
dus Tempelhofe, šitaip apie tikybų ir jų organizacijų 
juos atsiliepė:

“Mes nenorime nei vieno 
žydo... Tūli inteligentų 
sluogsniai sako, kad, girdi, 
žydas taipgi yra žmogus. 
Na, juk galima būtų prive
džioti, jog ir blusa yra gy
vulys, bet tai nelabai malo
nus gyvulys.”

Štai iki ko dasišneka su
žvėrėję Hitlerio ministerial.

Popiežius Mylįs Ethiopus, NAZIAI GYVIU J8KAl , ^atl^a Katalikus, Protesto- lETHIOPAl SVEIKINO
IŠNIEKINA ŽYDUS

BERLYNAS 
niai pogromai prieš žydus 
Vokietijoj buvo padaryti pa- katalikus ir protestonus iš-1 
gal įkvėpimą Hitlerio p r 
pagandos ministerio P. J. hitler

[tą dieną du Hitlerio smogikai 
'uniformuoti vyrai paleido šūvį 
iš revęlverio į Lietuvos polici- 

ininką.
Vilkaviškio bare trys gink- 

Įluoti vyrai norėjo pereiti į Vo-' 12,863 
(kietijos pusę. Tarp jų ir sargy- atrado 
(binio policininko įvyko- susišau-(įįs „ 
| dymas 
;koją.

Prieš Ką Anglija Telkia Karo 
Laivus ties Malta? .

LONDON. — Anglija at- 
Įtaria, kad jam vadovaujant 'Todėl jie pagrobia vieną siuntė būrį stipriausių ir 

greičiausių savo karo laivų VeteranŲ Organizacijas 
į Viduržemio Marias. Jie ° •J
suburti apie Anglų valdomą 
Maltos salą. O pro šią salą ma, jog Hitlerio slaptoji po- 
turi praplaukti Italijos lai- licija žada išardyti ir iš- 
vai, keliaudami į Ethiopiją. sklaidyti Plienkepurių karo

Anglijos valdovai mulki- veteranų o r g a n i z a c ijas 
na, būk jų karinių laivų su-. Schleswige ir Mecklenbur- 
telkimas tenai “nieko bend-|ge. Ketvertas dienų atgal 
ro neturįs” su kivirčais tarp naziai jau išsklaidė ir griež- 
Italijos ir Ethiopijos. Bet tai uždraudė tų ex-kareivių 
Mussolini supranta skirtin- organizacijas Thuringijoj ir

ims Boikotuot Narius
WASHINGTON. — Jung 

Paskuti- tinių Valstijų kongresma. 
n as ;

Išromyta 12,863 per 1 
Metus Vokietijoje

BERLYNAS. — Per me- 
tus nuo 1933 iki 1934 m. va
saros hitlerininkai išromijo 

žmones, kuriuos jie 
“netinkamais veis- 

Tuo pačiu laiku jie 
Policininkas sužeistas į atčme pilietystę iš 13,121, ir 

skaičius įkalintų koncentra
cijos stovyklose pasiekė 49,-
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■ kartu' nuvykęs, sugalvojo grįžti į J’ v. 
ir pasiduoti kalėjimam Bet pabuvęs čio
nai, jis "ir vėl pabūgo kalėjimo ir nuvyko 
į Sovietų Sąjungą. /Tuomet jis gyrė So
vietus. Nepatiko/jam Sovietų Sąjunga 
tiktai tuomet, kada ten (nuvykus antru 
kartu) jam- prisiėjo dirbti ir panešti kaių 
kurių sunkumų, kuriuos turėjo (ir dar 
turi) pergyventi visi Sovietų Sąjungos 
darbo žmonės.

NO TARAUS
I

Entered as second class matter March 11, 1Q24, at 
Ube Post Office dt Brooklyn, N. i., under the Act 
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Atsakymas, Kurį Daugelis Turėtų 
Įsidėti Galvon

Antradienio “Laisvės” laidoj tilpo tri
jų -žymių Amerikos liberalų atsakymas 
renegatui Fred Beal’ui. Jis svarbus tuo, 
kad jame paliečiama teoretinis klausi
mas, kurį labai dažnai naudoja proleta
riato priešai. Tai būtent klausimas apie 
proletariato diktatūrą ir fašizmo dikta
tūrą. Sąmoningi revoliucinio judėjimo 
priešai, nors ir žino tą skirtumą, bet tiks
liai jį sumaišo ir sako: tarpe fašistinės 
diktatūros ir proletariato diktatūros ne
bėra jokio skirtumo. Kiti, nesuprasda
mi šito klausimo, argumentuoja pana
šiai.
'Renegatas Beal, aišku, priklauso pir

majai kategorijai ir jis, dabar, kuomet 
atsidūrė renegatų tarpe, ėmė visaip tuos 
du dalykus maišyti. Jis, pav., parašė 
per Hearst spaudą atvirą laišką tokiems 
žymiems žmonėms, kaip Baldwin, Mary 
Van Kleeck, prof. Harry F. Ward, Nor
man Thomas ir John Dewey, kuriame 
sako, būk, girdi, jeigu jūs esate priešais 
fašistinės diktatūros, tai turite būti prie
šais ir proletariato diktatūros Sovietų 
Sąjungoj.

Paminėti trys asmenys, savo atsakyme, 
teisingai pareiškia:

Beal’o atsišaukimas jo atvirame laiške į 
mus yra vaikiškas ir veidmainiškas. Juk 
tarp Sovietų Rusijos diktatūros ir fašistines 
diktatūros yra begalinis skirtumas. Nerei
kia spręsti apie valdžias sulig to, kokius 
kontroliavimo pavidalus jos naudoja, bet 
sulig. ekonominių tikslų to surėdymo, ku
riems jos tarnauja. Fašistinės šalys yra iš
tisai pašvęstos tam, kad išlaikyti tokį eko
nominį surėdymą, kuriame turtingi pasilie- 
ka turtingais, o biedni beviltiškai biednais. 
Nes šių šalių (fašistinės) valdžios neapken
čia jokios organizacijos, per kurią darbinin
kai, produktų gamintojai ir vartotojai, ga
lėtų apginti savo reikalus.

Sovietų gi diktatūra, antra vertus, yra 
suorganizuota tarnaut ekonominiams reika
lams tų, kurie gamina ir naudoja šalies 
turtą, ir čia nėra pakenčiama jokia klasė, 
kuri’ galėtų krautis sau turtus iš kitų iš
naudojimo.

Štai kur yra pamatinis skirtumas tarp 
tų dviejų diktatūrų, kurios, iš paviršiaus 
žiūrint, yra taip panašios viena į kitą, kaip 
tūlas svarbus žmogus yra pasakęs apie pa
našumą tarp “dviejų ekspresinių traukinių, 
bėgančių gretimomis relėmis, bet į priešin
gas puses.“

Prijautimas ekonominiam tikslui socialis
tinės visuomenės budavojimo yra pamatinis 
mūsų nusistatymas linkui Sovietų Sąjun
gos. Tai yra milžiniškas ir sunkus darbas, 
kur galima būtų rasti tūkstančius progų 
kritikai. Patys komunistai nedvejodami 

^kritikuoja savo klaidas. Bet mes nelošia- 
me iŠ vienos rankos su tais reakcionieriais, 
kurie norėtų sunaikinti visą sovietinį surė
dymą, bekritikuodami jo klaidas ir silpny
bes. Vis tiek kokia gera būtų kritikos in
tencija, ta&aus, ją karštai griebia ir iš
naudoja tie, kuriems visai nerūpi Sovietų 

^darbininkų klasės gerovė. Jų krokodiliškų 
pašarų liejimo tikslas yra tik priedanga, po 

kuria jie norėtų paslėpt savo pasiryžimą 
* sunaikint tą pirmutinį pasaulyje bandymą 

pabudavoti socializmą; to vietoj jie nore- 
tų sugrąžinti Sovietų žemę kapitalistiniam 

... išnaudojimui ir carų tironijai.
bituos žodžius turėtų įsitėmyti mūsų 

skaitytojai, ypačiai tie/ kuriems tenka 
susidurti su atsilikusiais politiniai dar
bininkais, arba priešų suklaidintais žmo
nomis ir dėlto argumentuoti. Autoriai 
paminėto laiško nėra komunistai, vienok 
jie čia protauja logiškai, blaiviai.

Būdamas darbininkų judėjime, Beal 
taipgi panašiai protavo, bet dabar, sure- 
i^fckcijonėjęs, jis tiksliai kraipo faktus.

Sovietų Sąjunga butų tokia, kaip 
Hitlerinė Vokietija, tai jis nebūtų gavęs 

- jfiį* vietos pasislėpti nuo reakcijos Ame- 
. žįptfe. Jis ten du kartu nuvyko. Pirmu

Ką Sakote, Katalikai Darbininkai?
Vokietijos naziai pradėjo naują tero

ro bangą, šiuo tarpu tasai teroras vy
riausiai atkreiptas prieš žydus, katali
kus ir komunistus. Berlyno miesto'poli
cijos viršininku paskirtas sadistas-bude
lis von Helldorf. Tai tas pats smogikų 
lyderis, kuris vadovavo mušeikų govė- 
das dar pirm atėjimo naziams į galią. 
Tai budelis, pasirengęs nesirūpinti, kiek 
jo įsakymu bus nugalabinta .kovotojų 
prieš fašizmą, prieš padūkusią Hitlerio 
valdžią..

Prieš žydus ir katalikus Hitleris veda 
kruvinas kampanijas tam, kad (1) jie 
nepritaria fašizmui, ir (2) kad nukreipus 
Vokietijos darbo žmonių domesį nuo sun
kaus gyvenimo, kurį atnešė fašizmas. 
Prieš komunistus Hitleris pradėjo kry
žiaus karą todėl, kad jie nesiliaujančiai 
kovoja prieš nazių diktatūrą. Nuo to lai
ko, kai Hitleris paėmė valstybės aparatą 
į savo rankas, komunistai nenuilstamai 
veda kovą prieš hitlerizmą, už jo nuverti
mą. Nors keliais atvejais Hitleris buvo 
paskelbęs, būk jis sunaikinsiąs komunis
tus, tačiaus jų sunaikinti negalėjo ir ne
galės. Norint sunaikinti komunistus, 
reikėtų išnaikinti išnaudojimas arba dar
bininkų klasė, o to Hitleris padaryti ne
gali.

Ar Amerikoje gyveną žydai, katalikai, 
komunistai ir kiti pažangūs darbo žmo
nės, matydami tai, kas darosi dabar Vo
kietijoje, gali sudėję rankas tylėti ir nie
ko neveikti. Mes manome, kad ne, ne
gali! Jie turi ką nors veikti. Turi sių
sti protestus Vokietijos ambasadoriui 
Washingtone. Turi siųsti delegacijas pas 
vietinius Vokietijos konsulus (miestuose,' 
kur jie randasi). • Turi ruošti bendras 
demonstracijas. Sudarykim bendrą fron
tą—žydai, katalikai ir komunistai, socia
listai ir kiti—bendrą frontą kovai prieš 
fašizmą Vokietijoj, kovai prieš fašisti
nius gaivalus Jungtinėse Valstijose.

Lietuviai katalikai, komunistai ir so
cialistai privalo prie tos didžiosios kovos 
prieš fašizmą prisidėti; turime veikti 
bendrai su kitų tautų darbo žmonėmis, 
be to turime bendrai kovoti prieš fašiz
mą Lietuvoj.

Katalikai darbininkai, ką sakote? Mes 
raginam jus: kelkit šį klausimą savo 
draugijose, savo organizacijose.

pinigų Valiutos Nelaimės Italijoj
Spauda paškėlbė, kad Italijos liros li

kimas didžiai, pasunkėjo. Fašistų, val
džia, matydama aukso mažėjimą, nutarė 
sumažinti liros aukso vertę. Einant 1927 
metų nutarimu, Italijos lira turėjo 40 
nuoš. aukso už savo pečių. Dabar lira 
kur kas bus pigesnė—Mussolini spaus
dins daugiau popierinių pinigų, viskas 
pabrangs.

O pinigai šiuo tarpu Talijos imperialis
tams labai reikalingi. Virš 200,000 kar
eivių reikalinga pasiųsti į Afriką, prie 
Ethiopijoš sienos; šimtai tūkstančių kar
eivių reikalinga užlaikyti. Be to, valdžia 
bando gerai apsirūpinti ir amunicija ir 
karo reikalams ginklais. Vadinasi, nors 
karas dar nepradėtas, Italijos darbo 
žmonių masės atsidūrė jau baisiam skur
de. /'

Kas bus toliau? Tasai skurdas vis di
dės. Masės žmonių protestuos ir kils 
prieš Mussolinio imperialistinius žygius. 
Nors rašytojas Pirandello tikrina, būk 
“visi Italijos žmonės” rbmią Mussolinio 
politiką, mes gerai žinome, kad tai ne 
tiesa. Net buržuazinė ’ spauda praneša 
apie nerafriumus ir Italijos kareivių bė
giojimus iš kariuomenės.

Bet tylėti ir laukti, kas dėsis Italijoj, 
negalima. Reikalinga veikti.“ ^eštadieiiį 
prie Italijos konsulato New Yorke1 (134 
ę. 70th St.) įvyksta demonstracija, ku
rioje dalyvaus negrai ir ‘balti, visi, ku
riems rupi kova prieš karą. Lietuviai 
darbo žmOnės taipgi ten turi būti ir prio- 
teštuoti prieš niekšiškus Mussolinio žy
gius, prieš pasikėsinimą sunaikinti vie
nintelį 'nepriklausomą negrų' kraštą — 
Ethiopiją. 1

Draugės ir draugai! Cle- 
velande įvykęs Visuotinas 
Amerikos Lietuvių Suvažia
vimas, kuris atsibuvo birže
lio 30 ir liepos 1 dienom pa
siliks istoriniu įvykiu Ame
rikos lietuvių gyvenime.

Jei bent kada darbinin
kam buvo reikalingas ben
dras frontas, tai jis-juo rei-. 
kalingesnis šiandien. Tur
būt niekados dar nebuvo to
kio žiauraus ant darbinin
kų pasimbjimo iš kapitalistų 
klasės, kokis yra planuoja
mas dabar. Pačių kapitalis
tų spaudos pranešimais ma
tome, kad visais garais ren
giamasi prie naujos pasauli
nės skerdynės, kur darbi
ninkų klasė taps paskandin
ta savo pačių kraujuose, ne
kalbant jau apie kitas su 
imperialistiniu karu suriš
tas nelaimes.

Jau šešti metai kaip dar-

draugai ir draugės, ypatin
gai delegatai visose koloni
jose, tūrini žinoti, kad mūsų 
pats didysis darbas tik pra
sidėjo su užbaigimu Suva
žiavimo!

Mes Suvažiavime pada
rėm svarbius tarimus, nu- 
tiesėm_planus veikimui. Da- •'skaityti, nesinori padėti, tik 

'vis norisi matyti, kas bus 
toliau. Tikras paveikslas 
amerikoniškų spykyzių ir 
darbininkų kovų. Patartina 
kiekvienam darbininkui per
skaityti. Kas tęs knygos ne
turit, tai patartina įsigyti.

J. Kaspariūnas.

ŠYPSENOS

metai, 
peties. 

‘ kada

rius. Kas čia yra, ar klai
da ar tyčia sumaišyta? (Be- 
abejo, klaida. Vietoj dol 
turėjo 
Red.)

“Klysti, drauge! Kelios

garsinimų raštus. Draugas pa
rašo kelius puslapius tik apie 
vietos pikniką ir reikalauja, 
kad būtų dedama į korespon
dencijų skyrių. To -draugo to
kią “korespondenciją” įdėjai, 
rašo kitds, iš kito miesto ir rei-

Ątvėjų atvejais draugams 
buvo priminta, kad į savo ko
respondencijas nedėtumėte 
pranešimų bei garsinimų apie 
parengimus ir susirinkimus. 
Tam tikslui yra pranešimų 
skyrius. Pranešimai dedami

Įdomus Nuotikis
“Kokis nykus pusiau mi

ręs tas jūsų miestelis. Per 
amžius čia, regimai, nieko

ba spaudos piknikais, kurie 
taikomi daug ' platesnei' apie- 
linkėi, negri1 vieh'as miestas. 
Tokiuose atsitikimuose'' galima 
padaryti' išimtis ir darome.

Ateityje, draugai, mes pri
silaikysime šio patvarkymo: 
pranešimus apie parengimus ir 
susirinkimus siusime į praneši
mų skyrių.

•>
būti rubliai.—“L.”

Atėjo vasara ir mūsų korės- Jienog taip atgal, turėjome 
pondencijos išsigimė-į piknikų mgnu]į0 užtemifną!”

SKAUDA RANKĄ Iš PETIES
Drauge gydytojau, ir 

rėčiau patarimo per 
“Laisvutę.”

Man jau kokie du 
kaip skauda ranką iš 
Išpirmo paskaudėdavo,
nušaldavau arba sunkiai pa
dirbėdavau. Paskiau mečiau 
darbą, o vis nepereina. Gydy-, ...
tojas davė vaistų trinti ir ger-'?0 i/auslt! A
ti,' Paskui ligoninėj nuėmė f* Ir P° P'V 
X^pinduJiais paveikslų, šildė-*®1*» ,da“.?iau/tS:/1®”a:-Y’ 
tokiomis mašinomis ir lempo-Į 
mis, bet, vis nieko. Gydžiausi 
pas :tą ir kitą daktarą ir vėl 
atgal ligoninėj.

veltui. Dar kartą draugų pra- įdomaus neatsitiko.” 
šome į tai atkreipti savo atydą.

“Povilas Jurka”.
Povilo dėdė Andrius York 

apsiveda su bagota našle be
vaike. Tai iš kur jos tie du 
vaikai atsirado?

Šiaip “Povilas Jurka” 
(knyga) labai patinka. La
bai gerai skaitosi. Pradėjus

bar mūsų, visų susipratusių j 
darbininkų pareiga tuos ta- 
riihūs vykdyti gyveniman! 
Tas bus galima atlikti,: jei
gu visi veiksime, pildysime 
savo užduotis.

Visose kolonijose reikia 
šaukti masinius mitingus ir 
supažindinti visų griovių 
darbininkus su Visuotino 
Suvažiavimo tarimais ir pa
darytais plapais tolimes
niam mūsų veikimui.

Visose kolonijose reikia 
šaukti bendro fronto kon
ferencijos įtraukiant į jas 

bininkų klasė gyvena bad-Į visas pašalpines draugystes, 
Tūkstančiai be-'politines organizacijas bei 

bedarbių kūdikiai' jaunimo kliubus. _Mūsų die- 
Ko- notVarkyj' turi būti sekami 

punktai: '
Kova prieš karą ir fašiz- 

mą;v
Už bedarbę ir socialę ap- 

draudą;
Už gynimą ateivių teisių;
Kova prieš augštas mais

to kainas ir vis bekylančius 
takaus ant pragyvenimui 
būtiniausių reikmenų!

miringai. 
namių; 
alkani, apiplyšę, basi, 
del? Ar šalyj trūksta mais
to, drabužių, namų? Ne! 
Yra visoko, tik mes esame 
beteisiai naudotis savo pa
čių pagamintom reikmenim.

Ką žada darbininkų kla
sei varžymas ateivių darbi
ninkų teišių? Visi sutiksi
me, kad geras daiktas' yra 
tapti šalies piliečiu; Bet, jei
gu darbininkas cjelei kokių 
kliūčių dar nėra piliečiu, tai 
ar šiandien, verstinas tapi
mas piliečiu pagerins darbi
ninko sunkią padėtį? Ar pa
darys bedarbius sočiais? Ar 
sumažins darbininkų skur
dą ir rūpesciuš?

Iškėlimas kainų ant mai
sto ir kitų pragyvenimo 
reikmenų pirmiausiai pa
liečia darbo žmonės. Prie to, 
dar ant darbinihkų užkrau
nami įvairūs mokesčiai pa- 
vydale “sales tax” ir pana
šiai: Esant tokiai situaci
jai, kaip gali gyventi tie, 
kurie visai neturi darbo? O 
tokių vien Jungtinėse Vals
tijose randasi apie, 16,000,- 
000. Aš manau, kad neši
nas nė vieno darbininko, 
kuris nebūtų susiinteresa- 
vęs šiais klausimais.

Clevelandė įvykęs Visuo
tinas Suvažiavimas labai rū
pestingai svarstė šiuos visus 
klausimus. Todėl, brangūs
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venįtįl klaidų, nesimaišys su 
korespondencijomis, tilps lai
ku, jukų miesto publika pri
pras prie skaitymo pranešimų 
ir tt.

Bandykime, draugai, pada
ryti korespondencijas tikrai 
vertomis to vardo, būtent, kad 
jos atspindėtų vietos lietuvių 
ir abelnai darbininkų gyveni
mą ir kovas, kad jos šviestų ir 
mokintų mūsų brolius ir Sese
ris kaip suprasti savo reikalus 
ir kaip už juos kovoti. Tatai 
galėsime atsiekti tiktai su jūsų 
nuoširdžia kooperacija.

“L.“ Redakcija.

MOŠŲ DRAUGAMS 
KORESPONDENTAMS

, , . i Per Geras
“Rytoj mano mylimojo 

varduvės. Kažin ką man pa
tartumėt del jo nupirkti? 
Jis negeria, nerūko, korto
mis nelošia.”

“Nupirk jam nuodų. Jis 
per geras "gyventi.”

Šie kiaušiniai paliečia vi- k alau j a panašios privilegijos, 
sus darbininkus lygiai, ne- Pasekmes patys draugai žino- 
paisant kokių .mes būtume te.
pažiūrų. Todėl visi į darbą, Pusė bėdos su apskričių ar
o matysime, kad pasekmės 
bus puikios !

Visuotinam Suvažiavime 
išrinktai Načionalis Lietu
vių Veikimo Komitetas iš 
20 draugų bei draugių sten
gsimės visi' vykdyti Suva
žiavime ant mūsų uždėtas 
pareigas. Pasitikime, kad 
šiame darbe susilauksime 
gausios kooperacijos iš visų 
susipratusių darbininkų.

Nacionalio Lietuvių Vei
kimo Komiteto pirmininkė,

A. Deikienė.

Maižiešiaus Telefonas
“Sakyk tu man, kada Mai- 

žius gyveno?”
“Nežinau?’
“Atsiversk knygą, matai, 

viršuj parašyta: ‘Mąižie- 
šius 4000’.”

“A, o aš,maniau, jog tai 
buvo jo telefono numeris.”

“Laisvėje” (No. 127) til- » 
po “Miestas Juodojo Auk
so.” Amatininkas, sako ten, 
už butą raudos moka 20 
rub. į mėnesį, o paprastas Į 
darbininkas 4 ir pusę dole-

Italijos fašistų vadas Mussolini sako farmeriams pra
kalbą, ragindamas juos“ auginti daugiau javų, kad 
Italija galėtų"‘‘apsiginti’’ nuo Ėthidpijoš, ant 'kurioš 

‘ Mussolini.^’dabar veda armiją. "'r

j

\ Atsargi
“Nenori už jo teketi, o jis 

turtuolis, turėtum ten šiltą 
siiaiKysime siu pa.iva.mymu ; j |įz„

susirinkimus siusime į praneši- jis panorės, kad aš
' ‘ i. Patys virš savo to- pradėčiau jam ir klausimus 

kių raštų pažymėkite, jog tai į tą lizdelį dėti. . .” 
yra. pranešimas/ Tada bus iš- Į Surinko J. Šilingas.

as no- 
mūsų

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIĄUČIUS 
371 Lake Street Newark, N, J.

Telephone: Humboldt 2-7964
• A z t < . f. ,

kas, tai Jums tonziliai nebe- 
taip reikalingi. Jei yra kokios 
nuožiūros,' kad nuo tonzilių ga
li paeiti tas įkirus rankos 
skaudėjimas, tai geriau tie 
tonziliai išgydyti. Galima gy
dyti atatinkamu maistu, kad 
ypač vitamino A būtų pakan
kamai.' Taip gi vartokite žu
vų aliejaus, po gerą šaukštą

jiioma, būtinai imkite ir- iodo 
tinktūros, po lašą kas pora 

pdieilų, visą gyvenimą. Ir da 
tuo patim 'iodu galėtute tepti 
ir tortzilius, išvidaus, po kartą 

Vienas daktaras sakė, kad kas diena. Gerai tepti pažari- 
man vienas tonzilis biskį pa-f dės ir gi tuo patim iodu, kas 
gedęs. Šakė, kad tonziliai rei
kia išimti, ries, sako' dėlto man 
ir ranką skauda. Bet man ton
zilių neskauda. Kai buvau 6 
metų* mergaitė, tai vieną kar
tą skaudėjo,' bet nuo to laiko 
nejutau tonzilių skaudėjimo. 
Ar gali' būti tiesa, kad dėl ton
zilių galėtų kokią kūno dalį 
skaudėti? Amžiaus esu 26 mė
tų, 5 pėdų, 130 sv.

Atsakymas

Taip, Drauge, jei tonziliai 
lištikro' apkrėsti, ’ infektuoti, 
tai nuo jų gali skaudėti sąna
rius,’širdį ir da gal ką. 

’ Kadangi. Jūs' jau nebe

.a*.toji.;

vai-

diena at kas pora dienų. Bū
kite dažnai ant saulės. • J

Tonziliai geriausia galima 
išgydyt dijatermija, šildymais 
(diathermy treatments). Gali
ma taip ir visai išimti tonziliai, 
be pjovimo, be kraujo, be pa
vojaus: Ag, žinoma, galima 
tonziliai ir išimti, (išpjauti) 
bet tai yra senovinis būdas ir 
ne be pavojų.

Beje, Drauge, apžiūrėkite 
gerai ir dantis. Tegul dantistas 
padarif kėlias Rentgeno nuo
traukas. Jei kuris dantys suge
dęs,’'išimti jis arba gerai su
taisyti.



ir**
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J. JALAS

Vasarą vartokite kuo mažiau-

Tas yra vienintelis bur-

Philadelph. Žinios
Bayonne, N. J

Paskutinis W. J. Martino Straipsnis

apimtas baimės, jis ka ir Butkus, lygina Trečio In- uždarysit tiems provokatoriams |^ys nai\a/ neprižiūrės , .. ... _ _ . .. . _ ! (ronivociina rniknlii i

Skliokas.

Gerieji Vasaros Laikai Ir Tavo Sveikata
žinoma,

Del to tarpe narių

padegė 
rūmus, 
didžiu-

teatruose 
kad pas-

tonikas.
lengvai, 

kasdiena c

1 ant savo porčių sprogstančios 
medžiagos ir išsprogdino, kad 
sukelti Amerikos gyventojų pik
tą ūpą prieš “raudonuosius” ir 
be gailesčio deportuot svetur- 
gimius darbininkus.

Teisėjas Thayer padarė tą 
patj, kaip Palmeris, kad gauti 
nuo policijos specialę apsaugą, 
todėl, kad jis gerai žinojo, jog

Jaun. kn., Chicago, Ill.
6 kn., R’nghamton. N. Y.
44 kn., Cleveland, Ohio
42 kp., Westville, Ill.

užtikrintą ligoj pašalpą 'ir po
mirtinę. Pagalvokite.

Da čia randasi pora draugi- 
jukių, bet šiuom tarpu nėra ko 
apie jas pasakyti.

Proletaras.

rinti rytojaus diena, prieš juos desėtkai tūkstančių be
darbių, skurstančių badu ir šalčiu.

Ir darbininkai jieško kelio, kaip gelbėtis nuo krizio, 
jieško kelio savo padėčiai pagerinti. Vis daugiau ir dau
giau darbininkų jau supranta, kad tas kelias yra tik vie-

Trečio Internacionalo darbo 
masių vadus. Jūs pasiųskite 
tuos provokatorius su šikšnos
parniais, lai jie ten baigia savo 
dienas!

vasarą.
Laike karšto oro, kūdikio

5 00 
5.00 
3.50 
8.05 
800 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Praeityje mažų kūdikių mo
tinos su didele baime \ laukė 
karšto oro, nes žinojo, kad tai 
pavojingiausias laikas kūdi
kiams. Juos tuomet užkrėsda
vo “cholera infantum”. Bet 
ačiū įvedimui pasteurizuoto pie
no, “cholera infantum” dabar 
beveik nežinomi liga ir kūdi
kiai saugiai pergyvena antrą

rodos, Įgyj su kuopos komitetu. .
Lig šiol aukavo sekančios

saros karščiai jokios baimės 
jums nedarys.

Kalbant apie kitų tautų pro- Trečiojo Internacionalo vadai, 
vokatorius, atsiminkim, 
mes turim ir savus.

Na, bra, jie dar ir 
vyrai, ex-komunistai, 
nieriai—Prūseika su 
norėjo išprovokudt Suvienytų^’ 
Valstijų valdžią, kad uždarytų 
mūsų dienraščius. Tie vyrai ra
šė, kad mūsų dienraščiai užlai-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New- 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Augusieji irgi privalo dėvė
ti lengvesnius drabužius vasa-; 
roję. Moterys šiame protin
gesnės už vyrus.

Atsikeikite nors kelias minu- 
tas anksčiaus kas rytą, tai ne
reikės pradėti dieną besiskubi
nant, kas tik erzina žmogų per 
visą dieną, 
bėkite.

• i1’
yra geras

$62.55
Aukas prašom siųsti fin. 

jsekr. vardu J. Smith, 110 W. 
Thompson St., Philadelphia, 
Pa., išpirkdami money orderį 

i ant kasieriaus vardo S. Man- 
kus, Philadelphia, Pa.

LDS 60 kp.; LOS 120 kp.; 
LDS 208 kp. prisiuntė užuo
jautos laiškus be aukų, nusi- 
skūsdami draugai delei finan
sų ir bedarbės.

LDS 5 kp. nariai taria širdin
gą ačiū už pagclbą. Dar reika
linga sukelti $487.45.

Aukų rinkimo komisija:
P. Puodis.
S. Jankauskas.
A. J. Smitas.

LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS
LDS 37 kp., Wilmerding, Pa.
LDS 81 kn., Gary, Ind.
LDS 100 kn., Milwaukee 
ALDI D 143 kp., Reading, Pa. 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS

LDS 1 kn., Brooklyn, N. Y. $5.00 
ALDLD 25 kp., Baltimore, Md., 5.00 
LDS 75 kp., Herrin, Ill.
LDS 71 kp., Stoughton, Mass. 
I DS 133 kp., Jersey City 
ALDLD 10 kp.. Phila., Pa. 
LDS 102 kp., Chicago, Ill. 
LDS 39 kn., St. Louis. Mo.

132 kp., Moline, 111.
86 kn., Detroit, Mich. 
128 kp., Nashua, N. H.
12 kp., Johnston City, III.
24 kp., Great Neck, N. Y.
23 kp., Buffalo, N. Y.
88 kp.„ Melrose Park, Ill.
43 kp., West Frankford, Ill.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Karkiančius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

• •111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

(Pabaiga)
duoti pavyzdžiai pakankamai aiškiai parodo, kaip bjau
riai jie išnaudoja darbo žmones.

Sindikatai Lietuvoj niekeno nevaržomai šeimininkauja.

Biskis Apie Lietuviškas 
Draugystes

Pas mus Bayonnėj egzistuo
ja apie 7 lietuviškos draugys
tės. Nekurtos iš jų silpnos. 
Bet kad būtų aiškiau, reikia 
pakalbėt apie kiekvieną atski
rai.

Pirmiausiai paimsim pažan
giąsias organizacijas. L. A. 
Ukėsų Kliubas, laikosi gerai 
nariais ir finansais. Užlaiko

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tiesa, būna, kad fašistai kai kada priversti pripažinti 
neigiamą kartelių bei sindikatų pusę. Bet ir tada jie jo
kiu būdu neišeina iš plačiųjų darbo žmonių interesų, o 
tik iš sindikatininkų interesų. “Atrodo/jog kartelės šiais 
laikais savo kainų politika tesirūpina šios dienos pasi- 
pelnijimu... ir .todėl ilgesnio laiko perspektyva žiūrint ir 
patys sau kenkia”,—rašo fašistų “Liet. Aidas” mokinda- 
mas sindikatininkus, nurodydamas jiems, kad rūpintųsi' nas—tai revoliucinė kova, vadovaujama L. K. P., vedan- 
ne vien šių dienų pasipelnijimu, bet ilgų metų pelnu, 
nors paviršutiniškai atrodo, jog fašistai kalba prieš sin
dikatų kainų politiką.

Fašistų valdžia dar kalba apie specialius įstatymus sin
dikatams tvarkyti ir reguliuoti. Sulig to įstatymo, nu
matoma priežiūros komisija, kurioj pirmininku yra fa
šistų vyriausybės finansų ministeris, nariais: valstybės 
tarybos narys, universiteto ekonominio skyriaus atsto
vas, ir 2 atstovai iš prekybos ir pramonės rūmų. Šita ko
misija praves, žinoma, tiktai sindikatų politiką, o ne

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška apticka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

vanduo bonkoje, laikytas ant 
i ledo yra daug saugesnis gėri- 

Užsienio kapitalas vaidina čia!mas vasaroje, negu tas van- 
prie kurio pridėta le- 

bet jie do, nes ledas ne visuomet šva- 
Kūnas reikalauja dau

giau gėrimų vasarą negu bile 
kitam sezone. Susilaikykite nuo

vystosi nesutikimas, 
praeitam susirinkime, sako, net 
labai smarkiai susikirsta. Bet kuopos: 
apie tai, manau, progai pasi- 
taikus. parašysiu vėliau.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Keistučio draugystė (pa
staroji įsisteigė fašistini arus 
vadams sudraskius buvusią h- 
LK Vytauto draugystę), visai 
jau silpna, iždas jau taip išsi
sėmęs, kad nei ligos pašalpos 
nebeišmoka. Minėti blogos va
lios vadukai matydami, kad 
asmeninės naudos iš to jau ne
bebus, prasišalino iš Keistu
čio dr-stes. Dalis narių pama
tė, kad likos suvilti, irgi sulai
kė mokėjimą duoklių. Kita da
lis da laikosi, bet be ūpo. Reiš
kia, jūs, draugai darbininkai, 

I per savo pragaištingus vadus 
likotūs skaudžiai suvilti. Mes 
iš pat sykio sakėme, kad taip ! 
bus, bet jūs neklausot. -Bet ir | 

■dabar da yra išeitis.. Jūs galite ! 
nutart prisidėt prie galingos- 
pašalpinės organizacijos, prie j 
Lietuvių Darbininkų Susivieni- ! 

f01 ijimo. čia jūs turėsite" visuomet Vasara visai nesku-1 v., .. . v ,
1 ii r# 1- i Ir iii va Ii i r'i n O I » O *1 W z"\

Šaltas pasimaudymas 
jeigu galima vakare, j 

vasarinis 
valgykite 

Darbininkai vis sunkiau ir sunkiau jaučia ekonominį j rengkitės protingai, 
krizį, jaučia žiauriausi išnaudojimą, jie niekad neužtik-, maudykitės, neskubėkite ir va-

======x-====== ---------- '=1

Lietuvos Pramonė ir Darbininkų 
Klasės Padėtis

Nelabai senai Me. valstijoj tras Taimeris kadaise pasidėjo 
tragiškai mirė—nupuolė nuo 
tilto į upę ir prigėrė—W. J. 
Martin, miškų darbininkas, 
mūsų dienraščio skaitytojas 
ir bendradarbis. Jis rašinėjo 
“Laisvei” korespondencijų ir 
kai kada straipsnelių. Pas
kutinis jo straipsnelis mato
mai bus žemiau telpąs, kurį 
jis prisiuntė mums prieš savo 
mirtį. Straipsnelio antgalvis 
buvo “Provokatoriai.” Nors 
dalykai, minėti 
yra gan senoki, tačiaus, atsi
žiūrint, kad jų rašytojas taip 
tragiškai mirė, tai straipsne
lį talpiname dienraštin.—
“L.” Red.
Kadapgi šiais laikais provo

kacijos užima pirmą vietą-—vi
suomenės priešų eilėse, tai, ma
nau, nebus pro šalį ir man pra
bilti apie provokacijas ir provo
katorius. Nors dalykas dauge
liui iš mūsų jau gerai žinomas 
ir senas, bet visgi, mano nuo
mone, jis negalima praleisti ne
minėtas mūsų spaudoje todėl, 
kad didžiumai darbo žmonių jis 
labai reikalingas, kad geriaus 
pažintų provokatorius ir žinotų, 
kaip nuo jų saugotis.

Hitleris su Goeringu 
Vokietijos parlamento 
kad sukelti Vokietijos 
mos gyventojų ūpą prieš ko
munistus, ir tuom pasinaudoję, 
sugrūdo kalėjiman ir išžudė 
daugybę darbo masių vadų.

Suvienytų Valstijų prokuro-

slaptai, patylom, bet ir atvirai nuolat gina juos. Taip 
fašistų “Lietuvos Aidas”, iš 14, III-1932 m., rašė, kad 
“prieš karteles bei sindikatus... nieko negalima pasakyt. 
Perdidelė ir susmulkinta bei atomizuota konkurencija ,ir 
neramus pokarinis ekonomiškas gyvenimas su dažnai 
besikeičiančiomis konjuktūrom gal būt logiškai privedė 
prie pramonės susiorganizavimo į karteles”. Taigi, su
lig fašistais, kartelės nieko blogo nedaro ir prieš juos 
nieko negalima sakyt. Ir, suprantama, kodėl jie taip 
kalba, nes kartelėmis ir sindikatais buržuazijai lengviau 
apiplėšti darbininkus ir darbo žmones, lengviau krizio 
sunkumus versti ant tų masių sprando ir sau didesnius 
pelnus krauti. Prieš sindikatininkus ir kartelininkus, 
kieno interesus fašistų valdžia gina, žinoma, nieko nega
lima sakyt, nes “jie nieko blogo nedaro” fašistiniam vieš
patavimui ir pačiai buržuazijai, o daro blogo darbo ma
sėms.

kad ar Prūseika su Butkum, kurie 
jau atsižymėjo provokacijomis 
prieš darbo žmones.

o^ztoto- “Sklokos” draugai! Aš, bū- 
°Butkum^amaS dai'k° kaip jūs

mpatys, patariu jums mesti sek
ti tuos savanaudžius provoka
torius, Prūseika ir Butkų, ir 
grįžkite atgal į komunistinį ju
dėjimą. Vėl dirbkit su mumis >

Narių pri
klauso netoli 70 ir visi geram 
stovyje. Finansiniai drūčiausia 

i lietuvių organizacija visoj 
.'Amerikoj. Bet nekurie jos na
riai verti papeikimo už nesi
lankymą į susirinkimus. Tokia | 
stambi kuopa, o susirinkimai 
būna neskaitlingi. Su nekuriais 
teko kalbėtis tuo klausimu, tai 

■ jie išsireiškia, kad būk tai ne
są reikalo eiti į susirinkimus, 
girdi, valdybą turim gerą, 
kuopos reikalus tvarko gerai, 
mokesčiai užmokėti, na, ir ką 
daugiau veiksi. Tai labai klai
dinga mintis. Mokesčiai ir val
dyba tai da ne viskas. Kiek
vienas narys turi rūpintis savo 
organizacijos gerove, o ne pa

likti valdybai, nežiūrint kokįa 
ji gera nebūtų. Nes jeigu pa-

> savo or- 
Įganizacijos reikalų ir valdy
bos, tai ir iš geriausios gali 
pasidaryt blogiausia.

Dabar pabrėšiu keletą žo
džių apie kitos sriovės drau
gystes. šios draugystės, apie 
kurias dabar bus kalbama, 
randasi po bažnyčios įtaka. 
Pirmiausia nuo šv. Petro ir Po
vilo draugystės. Ši -draugystė 
kadaise buvo nariais ir finan
sais didžiausia Bayonnėj, bet 
šiuom tarpu išsikalbėjus su jos 
nekuriais nariais, pasirodė, 
kad jau pusėtinai apsilpus. 
Narių knygose da esą, užrašy
tų virš 300, bet kas iš jų, kad 
daug randasi neužsimokėjusių 
beveik po metus laiko. Sako, 
daug draugystės pinigų esą 
tokiose vietose, kurie veikiau
sia turės žūti. Abelnai tvarka

LDS 5 Kuopos Pikniko Nuosto
lių $550 Padengimui Aukos

Pirmą savaitę aplaikyta 
$25.55 aukų; antrą aplaikyta 
$28.00; o trečią savaitę tik 
$9.00. Vadinasi, aplaikyta nuo 
LDS ir ALDLD 24 kuopų tik 
$62.55. Dar pasilieka sukelti 
$487.45.

Nekurie draugai gal mano, 
kad ir perdaug sukels kolonijų 
kuopos. Jei tas ir atsitiktų, tai 
mūsų kuopa tas aukas perduo
tų į bedarbių iždą centran. 
Aukaujant po vieną kitą dol., 
turėtų visos LDS kuopos ateiti 
į pagelbą. LDS 5 kp. organi
zaciniai tvarko aukas per iš
rinktą specialę komisiją sąry-

Mes nemanome, kad... valdžia turėtų pavartoti mų, savo socialistinės beklasįnes visuomenės statyboj pa-'gerą svetainę, kurioje randasi 
tyrimo, vis daugiau supranta, kad tik Sovietinėj Lietu- progresyviško veikimo centras, 
voj galės augti ir žydėti stambioji pramonė, milžiniški A.L.D.L.D.. 212 kuopa perei- 
fabrikai-gigantai, kas užtikrins darbininkams darbų ir ta,s inetais buv.° klck aPsllims, 
kas galutinai paliuosuos juos nuo bent kokio išnaudoji- ,1)Gt šiais mG^ais gG10 vJ1, Jau 
mo, kas sukurs ir jiems toki puikų gyvenimą, kaip dar- . . .n. v ..
bimnkų didžiosios Sovietų Sąjungos—pasaulio proleta- bus galima gauti ir daugiau. ! 
riato tėvynės. Lietuvos darbininkų klasė suranda tikrą l.D.S. 26 kuopa gyvuoja ge- 
kelią, kelią proletarinės revoliucijos ir todėl laimėjimas riausiai kai visos, 
garantuotas netolimoj ateityj.

1935. 1. 10.

tų—švarumo, tinkamų liuosų 
drabužių ir tinkamo valgio. 
Apart to, labai svarbu neduoti 
musėms prieiti prie kūdikio, 
reikia vartoti priedangas arba 
sieteles, reikia muses sulaikyti, 
iš namų—ypatingai neprileisti labai prasta. Nors valdyba pa- 
prie vietos, kur valgis laikomas'siima neblogas algas, bet, ma
nes musės neša ligas. Visą švie- >tyt, draugystės reikalais nesi- 
žią maistą laikykite prie ledo,'rūpina.

•! pėdos skyriaus vyriausiąjį buchalterį vyriausiuoju to sin- pakol vartojamas.
'dikatn diroktoriumui. Atsargiai vartokite su ledu

ti prie buržuazinio surėdymo, fašistines diktatūros nu
vertimo ir sovietų valdžios įkūrimo Lietuvoj. Revoliucinė 
kova Lietuvoj paskutiniais metais išaugo.. Išaugo dar
bininkų streikų skaičius, apimantis vis didesnius darbi
ninkų sluogsnius. Savo kovoj darbininkų klasė vis dau
giau spiečiasi aplink komunistų partiją, kurios įtaka 
smarkiai išaugo. Darbihinkų eilėse stiprėja siekimas 
prie bendros darbininkų kovos fronto, kas dabartiniu 
momentu yra vienas iš svarbiausių klasių kovos ginklų 

Hiiisija picxvus, zmuniti, unteu auiuineivų punuincj, u nu | kovoj prieš išnaudojimą ir fašizmą. Darbininkai, ant 
prieš juos. Fašistų valdžia jau senai pasiskubėjo pareik- pamato didžiulių Sovietų Sąjungos proletariato laimėji- 
šti: i(.
drakoniškas priemones kartelių veikimui sudraust” 
(“Lietuvos Aidas”, 14, 11-1932 m.).

Kalbant apie sindikatus bei karteles negalima praeiti, 
nepažyinėjus apie bankų rolę juose, ypatingai Žemės 
Banko ir Lietuvos Banko rolę. Tie bankai netiktai kon
troliuoja tas monopolistines sąjungas, kaip “Maisto”, 
“Pienocentro”, “Lietūkio” “Cukraus” bendrovės veikimą. 
Bet jie kontroliuoja visą eilę kitų sindikatų bei kartelių. 
Taip, pavyzdžiui, Lietuvos Bankas koptroliuoja Klaipė
dos lentpjūvių sindikato veikimą, paskirdamas savo Klai- 

____ _ —-- ---------------------------------—--------------------------------------------------------------------------- -t-----------------------------—------------

Dr. John L. Rice,
New 1‘orto o Miesto
Sveikatos Komiaijonierius. SVeikata priguli nuo trijų daik-

vvucų nau J gvi Z/lALVJV, JUg . . • ... i • V vi UIAXJJA.1L bu lllUmib

jis pasiuntė elektros kėdėn du ■koml Maskvos pinams. Bet JUbendromis jėgomis, tai greičiau 
darbo žmonių vadus be aiškaus ( prl0v0 <aciJa neis e&e- atsieksim savo užbrėžtą tikslą,

straipsnyj, (įrodymo jų kaltės. Įpuolęs dės-- Tiedu provokatoriai, Prūsei-Sugrįžę pas mus, jūs greičiau 
peracijon, ;
griebėsi provokacijos, panašios ternacionalo vadus su kruvinais burnas, nes jie, netekę savo 
Palmerio. .gaivalais Hitleriu ir Mussoliniu, ėdžių, greičiaus liausis šmeižę

Teisėjas Valentine, tarnauda- tuos vadus> kurie vadovauja mi
mas anglies kompanijai, irgi lionam darbo žmonių.
griebėsi provokacijos, nes ir jo | čia palieku nuspręsti patiems 
mašina susprogo. |Prūseikos ir Butkaus pasekė-

Huey Long senatorius, fašis- jams, kurie iŠ jų yra artimes- 
tas, taipgi aplaikė per paštą su-1 ni Hitleriui ir Mussoliniui, ar 
daužytą bonką. žinoma, su1 
Longo žinia jo sėbrai atsiuntė 
tą sudužusią bonką, kad dau
giau save išgarsinti tarpe len
gvatikių žmonių ir, 
juos apgaudinėti.

Bostono policija 
prikaišiojo sproginių, 
kui galėtų krėsti namus susi
pratusių kovingų darbininkų ir 
terorizuoti juos.

Jau buvo “Laisvėje” rašyta, 
kad Bostone policija iškrėtė mū
sų kovingos draugės Antanuk 
namus ir juodašimtiška kapita
listinė spauda, primozojo špal- 
tas nebūtų dalykų apie tą ne
kaltą mūsų draugę darbuotoją.

'dikato direktoriumui.
Taip pat negalima kalbėti apie Lietuvos pramonę ben- 

drai, taip ir apie jos monopolizavimą, neišaiškinus už
sienio kapitalo rolę joje, 
labai svarbią rolę. Darbininkų klasė, darbo žmonės yra'duo, 
ne tik, fabrikantų, jų apvienijimų, išnaudojami, 
baisiai dar yra išnaudojami ir užsienio kapitalo. Vien tas irus- 
faktas, kad už paskutinius 9 metus, už užsienio įdėtus f1 °’ 
kapitalus Lietuvoj (svarbiausia pramonėj), buvo išga- Saidžių°g7idmų"Ug^^ 
benta užsienin vien už nuošimčius apie 66 mil. litų (“Tau- užtektinai vandens, pieno arba 
tos Ūkis”, No. 11-1934 m.), faktas, kuris kalba apie tą pasukos.

Už sindikato nugaros stovi fašistų diktatūra ir ne tik .bjaurią užsienio kapitalo Lietuvos darbo žmonių išnau- 
ovirJ lojimą. Bet daugiau, kaip ir ant. kiek užsienio kapitalas šia drabužių kūdikiams, ir jeigu 

veikia Lietuvoj, kalbėsim kitą kartų. ijau kūdikis pradėjo vaikščioti,
Bet iš virš pasakyto jau galima padaryti sekančias įai vieną suknelę. Drabužiai, .v-,. r j j tD r v kurie neapdengia visą kūną,

įsvaaas. Iyra gerjauSų nes gerai, kad oras
Krizis Lietuvos pramonėj didėja ir vystosi be perspėk- ir saulė pasiektų mažučių kū- 

tyvų jo likvidavimui. Buržuazija, apvienyta įvairiausio- nūs. 
se bendrovėse, sindikatuose ir kartelėse, fašistų valdžios i 
pagelba, verčia visus krizio sunkumus ant darbinin
kų ir darbo žmonių pečių, 
žuazijai kelias, kad gelbėtis nuo krizio, kad sau pel
nus užtikrinti. Anot žemės ūkio rūmų pirmininko dr. 
J. Krikščiūno, fabrikantai turi du kelius,’ kad kovoti 
su ekonominiu krizių: pirmas kelias—tai fabrikantams 
atsisakyti nuo pelnų. Bet ar gali fabrikantai atsisakyti 
nuo to? Jei jie atsisakytų, jie nebūtų, žinoma, kapitalis-1}UG^ 
tais. Taigi, sako Krikščiūnas, lieka antras kelias— 
“smaugiama darbininkai” (Tautos Ūkis” No. 4, 1934 m.). Trumpai: ■V—x. 1 9 • 1 • • 1 1 • • K_/ • •» • a * _ _



buvo

B. Muleranka.

PRANEŠIMAI K KITURWilkes Barre, Pa

Viso 110.50

Hartford, Conn
CLEVELAND, OHIO

Lowell, Mass.
Antras Kliubo Piknikas

223.96Viso

40.80

245.00

REDAKCIJOS ATSAKYMAI14.03

Sykiu 537.67

idų per tris mėnesii/s 259.03

Lieka ižde

u-

375.26
162.41

30.00
5.00
6.00

200.00
4.00

P. Konsego, 
SSD Sekretorius.

bus 
rugsėjo 14 
Darbininkų

10.00
3.75

.28

Iš Laisvės Choro Mėnesinio 
Susirinkimo

................. 278.64
Sekr., J. Weiss.

Ižd., S. Sauna.

Clcvelando vajininkai rengia dide
lį spaudos pikniką, įjūris įvyks 28 d. 
liepos, Michutos darže, ant Green Rd. 
Šiame piknike atsilankę turės progą 
laimėti $15.00 dovanų. Progamą iš
pildys keletas kalbėtojų: I. O. Ford 
ir F. Kuchinskas, bus sportiškų žais
lų ir dainų, taipgi turėsim skanių 
užkandžių ir gėrimų.

Draugai atvažiavę iš kitur važiuo
kite Euclid Ave. į rytus iki Green 
Rd. ir čia pasukę į kalną tuojaus 
rasite pikniko iškabas.

J. N. Simans.
(174-175)

Iš kairės į dešinę: kongresmanai S»m Hill ir Robert Doughton, ir iždo sekretoriuj 
Morgenthau. Sakoma, jie kalba apie tai, kaip uždėti taksus ant turčių, bet tai tikį 

kalbomis ir pasiliks, kadangi jiems rūpi turčius gelbėti. J

NEWARK, N. J.
Sovietų Sąjungos Draugų rusų 

kuopa ruošia prakalbas. Jos atsibus 
penktadienį, 26 d. liepos, 7:30 vai. 
vakare, 53 Broom St., Newarke. 
Prakalbos bus temoje: “Reikšmė Pa
sirašymo Apsigynimo Sutarties tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Francijos.” Kvie
čiame visus darbininkus atsilankyti, 
įžanga veltui.

Worcester, Mass.

Amerikos Lietuvių Organizacijų Priešfašistinio Susivie
nijimo Centro Komiteto Įplaukų ir Išlaidų už Balandžio, 

Gegužės ir Birželio mėn., 1935 Metų.

' C.’A '.W.V' V. ' -'.a

..... „ 4

Ketvirtad., Liepos 25, 1935

ATSKAITA

Įplaukos Balandžio Menesio
Chicago, Ill., per U. Grigienę ..........................
Timmins, Canada, per J. Berskų .......................
Brooklyn, Conn., per F. Kaziliuną .................
Christopher, Ill., per J. Gerdžių .......................
Benton, Ill., per A. Gvergždžiutę .................
Forest City, Pa., per J. K. Nelesh .................
Lethbridge, Canada, per A. Kunigiškį ...........
Cicero, Ill., per M. Butvilą ............................
Cicero, Ill., per II. Strumilienę .......................
Benld, Ill., per W. Mickalitį ............................
Nanticoke, Pa., per V. Cibulskienę ...............
Detroit, Mich., per A. Varaneckienę .................
Portland, Ore., per J. Stupurą .......................
Cleveland, Ohio, per J. žebrį ............................
Brooklyn, N. Y., per J. Kalvaitį ...................
Newark, N. J., per M. Dobinį ............. .........
Milford, Conn., per A. Mureikienę .................
Hartford, Conn., per J. Kazlauską .................
Cambridge, Mass., per J. Venckevičių ...........
Toronto, Canada, per M. Guobą .....................
Athol, Mass., per J. Daubarą .......................
Oakland, Calif., per J. Karosą .........................
Los Angeles, Calif., per M. Pūkį .....................

Įplaukos Gegužes Mėnesio
Chicago, Ill., per J. P. Miller ...........................
Brooklyn, N. Y., per A. Sudentį .....................
Detroit, Mich., per J. Morkūną ................. :..
Utica, N. Y., per F. Goodį .........................
Hillside, N. J., per A. žalį................................
Windsor, Canada, per C. Gendrich .................
Detroit, Mich., per M. Ginaitienę ...................
Hanover, Md., per J. Deltuvą ......... ...........
Pittsfield, Mass., per M. Sellers .....................
Newark, N. J., per M. Dobinį .....................
Brooklyn, N. Y., per J. Kalvaitį .....................
Hartford, Conn., per B. Ramoškiutę ..........
Baltimore, Md., per O. Kučiauskaitę...............
Findlen, Mass., per R. Daunį ...........................
Marlboro, Mass., per J. Sadauską ...............
Chicago, Ill., per B. žolyną ...........................
Elizabeth, N. J., per P. Pošką .....................
Baltimore, Md., per J. Stanį.............................
Westville, Ill., per K. P. Yokubaitį ........... .
Bridgeport, Conn., per A. Katiną.....................
Oregon City, Ore., per W. Murphy .................
Manchester. Conn., per F. Petrošiuną.............
Johnson City, N. Y., per A. Pagiegalą............
Livingston, N. J., per G. Jamison ...............
Easton, Pa., per V. Stančiuką .....................
Carnegie, Pa., per J. Gatavecką .....................
Kapuskasing, Canada, per J. Grigaliūną........
Tpronto, Canada, per M. Guobą ...................
Fairockš, Pa., per J. Briedį .............................
Johnston City, Ill., per K. Yotkų.....................
Sao Paulo, Brazil, per N. N...............,.............

Įplaukos Birželio Menesio
St. Clair, Pa., per A. Kauną ...................................
So. Boston, Mass., per V. Kvietkų .............................
Lowell, Mass., per A. Stravicką ................. ...............
Detroit, Mich., per M. Kvederą .............................
Los Angeles, Calif., per Urs. Davis .........................
Chicago, Ill., per J. P. Miller (nuo A. Gužaitienės) 
Cleveland, Ohio, per J. Raulinaitį .........................
Mąynard, Mass., per P. Alexander ...........................
Cleveland, Ohio, per J. žebrį ....................................
Springfield, Ill., per A. Shadį ...................................

_ ’ Viso ..................................■
Išlaidų balandžio mėn. nebuvo.

Išlaidos Gegužės Mėnesio i , į • *
Visuot. Amer. Liet. Suvaž. Komitetui ...........................

ttsboro bylai .. ....................................................... . . . .
J. Siurbai už štampas, siuntinėjimui parašų blankų ...
Lietuvon pasiųsta ........................... .. ...............................
Persiuntimas ......................................................................

' Viso .................

Išlaidos Birželio Menesio
paudai už 4000 peticijų ........... ..................
ūdai už 5 pakvitavimų knygutes.............

Viso ..
Sutrauka

o įplaukų per tris mėnesius ... 
o mėn. buvo ižde .............,....

$10.10
3.50
4.35
1.00 

.75
3.50
3.50
4.85
3.25
7.20
3.50

12.30 
7.00

1.00
3.60
1.20,
5.20 
7.00
9.85
4.00 
2.00 
8.60

8.36
3.35
3.50
9.25
1.00
1.00

21.50
1.35
1.50
2.00
5.50

12.10
4.50
4.75
3.50
2.50

17.00
3.50 
3.00 
2.00
4.55
2.00
3.10
1.25 

85.00

2.30
3.50
1.00

.50
9.10
3.00
3.80

.50 fordo,
3.85

13.25

.-S

Worcesterieciaj ir Apielinke:

Ar esate prisirengę į metinį 
Aido Choro pikniką, kuris į- 
vyks liepos 28 d. Olympia 
Parke ?

Programa bus iš dainų, mu
zikos ir sporto. Bus volley-ball 
lošimas, plaukimas, bėgimo 
lenkynės, pajų valgymo lenk
tynės.

Draugės ir draugai, dailės 
mylėtojai! Kviečiame visus da- 

piknike. 
išsimau-

mą organizacijų susirinkimuos, 
kad būtų gerai prisirengta prie 
visuotinos narių konferencijos. 
Šioj konferencijoj galėsim pik 
nai apkalbėti palaikymą Dar
bininkų Centro.

lavimu, kad priimtų atgal 
tuos darbininkus, kurie buvo 
prašalinti už unijinį veikimą. 
Choro mokytoja apsiėmė pa
gaminti rezoliuciją.

Distrikto reikaluose
raportuota, kad įvyks Dainų 
Diena Waterburyj sekmadienį, 
rugpjūčio 11 d. Tam reikalui 
išrinkta komisija, kuri rūpin
sis paėmimu buso ir ragins 
Hartfordo lietuvius nepasilikti 
namie.

Meno Sąjungos reikaluose 
buvo plačiai kalbėta, kad mū- 
sų menui reikalinga finansinė 
parama. Tam tikslui išrinkta 
komisija ir choras nutarė, kad 
bile koks pirmas choro paren
gimas bus, tai visi uždirbti pi
nigai eis Meno Centrui.. Taigi, 
visi Hartfordo lietuviai tėmy- 
kite Meno Sąjungos praneši
mus.

PHILADELPHIA, PA.
. ALDLD 171 kp. susirinkimas įvyks 

nedalioj, 28 d. liepos, 10 vai. ryto, 
928 E. Moyamenšing Avė. Visi na
riai malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyt, 
taipgi kurie dar nesate užsimokėję 
duoklių greitai užsimokėkite. Tuom 
pat kartu galėsite ir knygą “Po
vilas Jurka” atsiimt. Nepamirškite 
ir naujų narių atsivest.

L* Zu reik i s.
(174-175)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 28 d. liepos, 
10:30 vai. ryte, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. Visi nariai malonė
kite dalyvaut, nes turim daug svar
bią reikalų apsvarstyt, taipgi atėję 
nominacijos blankos, reikės nomi- 
nuot gerus draugus j atsakomingas 
vietas, kad kuopa pavyzdingai gy
vuotų. Taipgi visi nariai užsimokėki
te duokles, nes tiktai šis vienas mė- 
nesis liko, tad visi pasistengkite už- 
simokėt, kad mūsų kuopa paliktų vie
na iš didžiausių Naujoj Anglijoj, 
kaip ir praeityje.

Fin. Sekr. J. J. Bakšys.
(174-175)

2-r.o 
programos. 

Boston, 
Stough- 
miestų. 
ir pra-

6.00
1.00
2.00
2.00
3.50
2.00

lyvauti Aido Choro 
Atvažiuokite anksti, 
dykite Quinsigamond ežere ir 
pasižiūrėkit Proletmeno 
Distrikto choro
Bus daug svečių iš 
Montello, Lawrence, 
ton, Gardner ir kitų 
Pasimatykite su jais
leiskite dieną puikiam Olym
pia Parke.

Bus gardžių valgymų ir vi
sokių gėrimų. Bus special na
mie gamintų valgių. Prie pui
kios orkestros galėsite visi 
smagiai pasilinksmint. Pikni
kas prasidės 10 valandą ryte.

Choro Korespondentas.

Tai jau antras piknikas šiais 
metais yra rengiamas Lowellio 
Darbininkų Kliubo.

Ar ir šis piknikas bus toks 
pat smagus ir linksmas, kaip 
ir pereitas? Galima drąsiai 

! atsakyti: taip. Piknikas ren
giamas toj pačioj gražioj vie
toj, netoli dviejų ežerų, gra
žiam pušyne, tai yra Cobble
stone Inn Parke, Westford, 
Mass., 3 mylios už No. Chelms- 

važiuojant į Granite
ville, Mass.,—Groton Road. 
Piknikas įvyks šią nedėlią, lie
pos 28 d., 1935 m. Yra organi
zuojamas b,ūsas,, kuris eis nuo 
kliubo svetainės, 338 Central' 
St., Lowell, Mass., kaip 11 vai. 
iš ryto. Abiejų pusių kelionė 
sudaryta labai pigi ir visiem 
prieinama. Broliai Bilidos duos 
gražiausios muzikos ant dvie
jų pianinių armonikų. Ar ga
lite sau įsivaizdinti gražumą 
muzikos aido, paleisto per pu
šyną iš dviejų gerų armonikų ? 
Rodos, suvažiavusi publika pa
sitenkins viskuomi. Taigi, kvie
čiame visus dalyvauti skaitlin
gai piknike.

Jųpas Kaimynas.

DILGIETEI, Cleveland, Ohio. 
—Jūsų straipsnelį skaitėme. 
Mes manome, kad tie keli trū
kumai, įvykę laike suvažiavimo, 
nėra tokios didelės visuomeni
nės svarbos, kad reikėtų užim
ti vietą spaudoje. Galite tuos 
dalykėlius pakelti ir išdiskusuo- 
ti vietinėse organizacijose. To
dėl jūsų straipsnelio nedėsime į 
“Laisvę”, atleiskite.

Centrą

Liepos 21 dieną svetainės 
palaikymo komitetas turėjo 
susirinkimą, kur buvo apkalbė
ta labai daug svarbių f dalykų 
kas link palaikymo darbinin
kų centro. Peržiūrėjus įplau
kas ir išeigas, pasirodė, kad 
centro finansinis stovis yra ant 
blogų pamatų ir mums reikia 
visiems imtis už darbo, jeigu 
mes norim palaikyt Darbinin
kų Centrą ant toliaus.

Kada buvo įsteigtas Darbi
ninkų Centras Wilkes-Barre, 
tai buvo prisidėję apie 18 
skirtingų organizacijų prie pa
laikymo, kaip lietuvių, taip ir 
kitų tautų. Ir pradžia buvo 
nebloga. Atstovai nuo organi
zacijų lankė susirinkimus, ka
da buvo šaukiami reikalu pa
laikymo svetainės. Taipogi or
ganizacijos laikė susirinkimus 
Darbininkų Centre ir stengda
vos atsilygint centrui. Bet lai
kui bėgant viskas . persikeitė. 
Visos mūsų organizacijos pra
dėjo žiūrėt kaip ne į savo rei
kalą kas link palaikymo sve
tainės. Vienos įsiskolino, ne
moka Centrui. Kitos, kurioms 
buvo pertoli susirinkimus lai
kyti, buvo pasižadėję remt 
palaikymą Centro iš savo iždų, 
kiek galint, neišpildė savo 
prižado.

Draugės . ir draugai, kaip 
mes galėsime palaikyt Darbi
ninkų Centrą, taip veikdami? 
Mes taip veikdami pasitarnąu- 
sim valdančiajai klasei. Jie tik 
to ir nori, kad darbininkai ne
turėtų jokio savų Centro, su
eigos, kas būtų pakrikę. Palai
kymas Darbininkų Centro yra 
vienas iš reikalingiausių daly
kų Wilkes-Barrej. Todėl, 
draugės ir draugai, su pradžia 
rugpjūčio mėnesio bus visokių 
organizacijų susirinkimai ir tu
rėkite šį klausimą savo dieno- 
tvarkyj ir plačiai apkalbėkite.

Toliau, kada būna išrinkti 
atstovai iš organizacijų, turi 
dalyvaut susirinkimuose, kada 
būna šaukiami reikale palai
kymo svetainės, žiūrėkite, kad 
jie dalyvautų ir reikalaukite iš 
jųjų raporto apie svetainės 
stovį.

Šiam susirinkime svetainės 
palaikymo komitetas nutarė 
ąaukt visuotiną narių susirin
kimą tų organizacijų, kurios 
turi ryšius su palaikymu Cen
tro, o kurių da nėra, tas bus 
stengiamasi įtraukt. Konf. bus 
25 dieną rugpj., 2 vai. po pie
tų, Darbininkų Centre.

Taipogi šis susirinkimas nu
tarė daryt viską, kad tsukelt 
finansų palaikymui Centro ir 
tam svarbiam reikalui 
rengiama bazaras 
ir 15 dienomis, 
Centre.

Todėl, draugai
pradėkime šiuom klausimu rū
pintis, kad fnūsų visi tarimai 
būtų išpildyti. Kelkit šį klausi-

Susirinkimas įvyko,liepos 18 
d. Nors susirinkime narių da
lyvavo ne per daugiausia, ar 
tai iš priežasties šilumos ar 
apsileidimo, bet buvo apkalbė
ta daug svarbių dalykų. Buvo 
skaityta laiškas nuo Brown 
Thompson streikuojančių dar
bininkų. Laišką susirinkimas 
priėmė ir nutarė pasiųsti pro
testo rezoliuciją minėtos kom
panijos viršininkams su reika

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raStinę j sekančią 

vietąt
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324*30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją Ir 

gydyme
Ausų, Akių ir Gerklės

OFISO VALANDOS 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Povįi^sjURKfl
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ir drauges,

MIKAS RASODA
“POVILAS JURKA” yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyveni

mo. Ji turi 318 puslapių, stipriais popieriniais viršeliais. Šią apysaką 
privalėtų kiekvienas perskaityti. Jos kaina $1.50. Parašė Mikas 
Rasoda.

Bet kas 1935 metais stos į Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, tai gaus knygą “Povilas Jurka” ir per visus metus 
aplaikys geriausią žurnalą “šviesą.”

A.L.D.L.D. įstojimas yra tik 10 centų, metinė nario duoklė $1.50.
Vajaus metu į mūsų organizaciją stojo apie 700 darbininkų ir 

darbininkių. Prie A.L.D.L.D. prigulėti reikia kiekvienai darbininkei 
ir kiekvienam darbininkui. Ne vien tas, kad gauna geras knygas 
ir žurnalą, bet darbininkų pareiga būti organizuotais, susivienijus ir 

. kovoti už savo klasės reikalus, o tas galima sėkmingai atlikti tik 
priklausant klasinėse organizacijose.

Platesnių informacijų arba savo duokles, jeigu nežinote A.L.D. 
L.D. vietos kuopos, galite siųsti sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS, 
A.L.D.L.D. C.K. Sekretorius.

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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Penktas puslapis _•

Įspūdžiai Iš Visuotino 
Suvažiavimo

Taigi, vardan darbininkiškų} 
reikalų tariu širdingą bolševi
kišką ačiū visietnš, kurie kuom 
nors prisidėjo, ar darbu arba 
aukomis, prie šio pikniko. Au
kavusių vardus drg. J. Gry
bas iš Norwoodo paskelbs 
“Laisvėje”, tėmykite.

I

I

I

Brooklyn, N. Y.

■^4*

hereby piven that License No. 
been issued to the undersigned

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

i

♦Receptą Keptai Jautienai (Roast Beef) galima gau
ti, paprašant jo per atvirlaiški, kurj reikia pasiųst į 

Jacob Ruppert Brewery, New York City.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

at retail under Section 75 of
Control Law at

W. C. LITZINGER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8625 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the* 
premises.

NOTICE is 
B 4(179 has 
to sell beer at retail under Section. 76 of 
the Alcoholic Beverage Control. Law at 
268 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to .be ęonsumed on the 
promises.

PHILIP TURNANSKY
268 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of

Beverage Control
Ave., Borough of

Ketvirtad., Liepos 25, 1935

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
(Tąsa)

0<"

338 Reid

the

N.

the

Y.

140—5 th N.

NOTICE

5

St.,

NOTIC 
A 9277

FRED 
Ave.,

wMRmmmMb

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

Law 
Brooklyn, 

be consumed on the

Kings, to

WILLIAM
St.. 1

Control Law
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

THIERMANN
Brooklyn,

is hereby given that License No. 
A 8459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage 
86 East 18th Street, 
County of 
premises.

80 fc. 18th

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1360 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 545 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANGELO FRANCO and 
ANTHONY BONACCI 

(ALBANY BAR and GRILL)
545 Albany Ave., Brooklyn,. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
711 Knickerbocker Ąvc., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE and FREDRICK KOSTER 
711 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8099 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
609 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM PRISAND
609 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
140--5th Avenue,
County of Kings, 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GERTLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4162 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75“ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave;, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GELB
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8943 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1677 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SCHNEE
1677 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8393 has been issued to the undersigned 
to sejl beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises. <

HENRY SAHLMANN
638 Park Pl,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 'H hereby given that License No. 
B 4239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
209 Franklin St., Borough of 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL
209 Franklin St.,

ROMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4717 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Heyward Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MELCHIORRE Lo CURTO
207 Heyward St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
124 West Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed. on 
premises.

JOHN A. WICKSTROM 
(WALLABOUT M KT.)

124 West Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereoy given that License No. 
B 3311 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS I’INCUS
2601 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icenee No. 
C 1296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
471 Sackman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BELLEMORE DISTRIBUTORS
471 Sackman St..' Brooklyn, N. Y.

Vaidentuvėj taip vaiskiai, 
tartum kaleidoskope, mir- 
eile veidų, asmenų, vietų,

Nutarta siųsti 4 delegatai į Kauną — 
į Pasaulio Lietuvių Kongresą: d.d. Abe
kas, Mažeika, Kielienė ir Ormanas.

Buvo kiek ir kurijozo, kai pora dele
gatų—Užkuraitis ir Prūseika išvadžiojo, 
kad nereikia siųsti delegatų į Kauną. 
Šiedu delegatai bent keliais atvejais ir 
pirmiau reiškė savo nesutikimą su tuo ar 
kitu klausimu—ii’ iššaukė nemažai ko
mentarų.

Pajudinus lėšų klausimą delegatams 
kelionei į Lietuvą, kaip tai savaimingai, 
be jokios agitacijos, pradėjo plaukti au
kos. Nešė ir davė, kas kiek galėjo, nuo 
organizacijų ir nuo savęs: kas po doleri
nę, kas po du, kas po penkis, kas ir po 
daugiau. Stačiai stebėtina! Tokis en- 
tuzijazmo pakilimas! Gal per kokį pus
valandį sumesta $269.70! Su pirmiau 
prisiųstomis aukomis susidarė $616.05. 
O daugybė delegatų tikrai prisižadėjo ir 
da daugiau aukų pristatyt, ir tai trum
pu laiku—bėgiu keliolikos dienų.

Toks gaivalinis, toks stichijinis sąjū
džio pasireiškimas apvainikavo Suvažia
vimą, suteikė jam žavingų spalvų, pui
kiai jį paskaidrino! j

Tarp kitko, man buvo pavesta pareng
ti Suvažiavimo atsišaukimas į visus Am. 
lietuvius darbo žmones, dėl bendro fron
to prieš karą ir fašizmą. Perskaičius at
sišaukimą, jis tapo jausmingai užgintas.

Da pora užbaigiamųjų prakalbų, trum
pų pareiškimų, Internacijonalo aidai — 
ir Visuotinas Suvažiavimas užsidaro...

Greiti, širdingi atsisveikinimai, linkė
jimai—ir delegatai skirstosi... Jau ar
ti vidurnakčio: vežimai, busai jau senai 
laukia,—greičiau namo!

Susėdom, susitvarkėm savo buse, Duo- , 
binis patikrino, ar visi, na—ir pasilei
dom kelionėn. Krūtinė kupinai • pilna 
taip gyvų įspūdžių... Ausyse tebeskam
ba kalbos, atsisveikinimai^ pasikalbėjimų 
nuotrupos... 
neišdildomai, 
guliuoja visa 
veiksmų!

Tai jau ir po Suvažiavimui. Į siau
ručius tik dviejų vasaros dienelių rėmus 
taip daug įtalpinta, taip daug suslėgta, 
sukimštai Perdaug darbo ir permažai 
laiko. Tokiam Suvažiavimui reikėjo 
bent ketverto-penketo dienų.

Mano sąkeleiviai tūlą laiką irgi, ma
tyt, tebebuvo tik kad praėjusių sūkurių 
glėby: apmąstinėjo, galvojo, tik retkar
čiais ką prasitardami.

Atsisveikindamas, mūsų Suvažiavimo 
kuklusis pirmininkas d. Jočionis, gerokai 
prikimusiu balsu klausia: “Kas būtų ge
rai gerklei, daktare?”

O gi gerklės poilsis: kuomažiausiai 
kalbėti bent per porą dienų. Prie to ben
drai poilsis,po šaukštą-kitą žuvų aliejaus, 
lodu galima išpriekio kaklas nutepti. 
Pereis, atsigausite, Drauge, ir vėl kada 
mums panašiai patarnausite.

Už tokį taktįpgą, sugabų Suvažiavimo 
eigos vedimą delegatai triukšmingai pa
reiškė d. JoČioniui savo įkainavimą, savo 
ačiū.

Ačiū taip gi širdingai Suvažiavimas 
pareiškė toms rūpestingoms šeiminin
kėms, gaspadinėms, ką bent keliais at
vejais taip maloniai patarnavo prie sta
lų ir maisto gaminimo.

Bent kelis kartus teko man pabūti 
Klyvlande, ir kiekvieną kartą vis išsive
žiau gerų įspūdžių. Svetingi, draugingi 
žmonės. Puikių, darbščių yra draugių ir 
draugų, kaip suaugusių, taip ir jaunuo
lių tarpe. Beje, d. Ormanas, su kuriuo 
kartą teko truputį greta pasėdėti Suva
žiavime, pareiškė man, jog Klyvlando 
jaunuoliai yra bene veikliausi iš visų kitų 
kolonijų: sutartingiau organizuojasi, vei
kia; daugiau sutraukia į bendrą frontą 
ir iš kitų griovių jaunimo.

Ir kaip tai gailu buvo apleisti ta di- 
didžiulė Suvažiavimo vieta. Nors ir labai 
nuvargusiam, nuo stokos poilsio/nuo po
sėdžių, įtempimo, nuo sloginančios kait
ros, o vis dėlto taip nesinorėjo skirtis. 
Taip da norėjos susieiti, pasišnekėti su 
visa eile draugių ir draugų. Tiršti Su
važiavimo reikalai nedavė progos nie pa
sižvalgyti, pasižmonėti. Su daugeliu ne- 

X

teko nie pasisveikinti...
Sėdžiu buse, užsimąstęs. Užsimąstę 

daugumoje ir kiti sąkeleiviai. Bet kaip 
tai nejučiomis nuotaika pakitėjo. Pradė
jome po truputį šnekučiuotis, įspūdžiais 
dalytis.

Bušo sąstatas dabar jau kiek pasikei
tęs: su mumis kartu nebegrįžta ketver
tas jaunuolių—Vitkus, Augulis, Kukans- 
kiutė ir Ramoškaitė; jie nuvažiavo to
liau, į Detroitą, į Amerikos jaunimo kon
gresą. Vietoj jų kartu su mumis važiuo
ja del. Abekas, Kielienė, jaunuolė mar- 
quetteparkiete iš Šikagos šešelgiūte ir 
Binghamtono Žukienė.

Nebūtų buse naktis, jei nebūtų dainų. 
Atsirado ir vėl dainos. Dienos metu tai 
kas kita: vat žvalgais, dairais, vaizdais 
gerėjies. O naktį nieko lauke nesimato. 
Buse ir gi nelabai ką teįžiūrėsi—tamsu. 
Tai davai cįainuot. Miego da nesinori. 
Reikia gi'kaip nors iš krūtinės paliuo- 
suot pritvinkusios emocijos, sąjūdžiai. 
Sunku jie taip perdeginti, užslopinti, už- 
stelbti. Dauk jie veržiasi. O daina kaip 
tik ir yra tos durys, per kurias taip na
tūralu ir lengva sąjūdžiams išsiveržti, 
išlėkti laisvai į orą, iš krūtinės užkabo
rių. v .

Užtraukia kokią tai melodiją Abekas. 
' Tuoj prisijungiu ir aš, Klimaitis, Kielie
nė, Žukienė. Neužilgo išsijudina ir dau
giau namie augintų lakštingalių. Mums 
atsiliepia ir tūravoja Mizara, Žu
kauskienė, Juodiškiutė, Latvis... Vieni 
baigiam vieną, kiti pradeda kitą dainą.

Abekas turi gana skambų tenoro bal
są. Aukštą tenorą turi ir Klimaitis,' Pa
kalniškis. Kielienė gražiai ir sklandžiai 
pritaria antru balsu. Žukauskienė skam
biai vedžioja aukštu sopranu. Visai ne
blogai pritaria keletas aplinkui dainorių. 
Latvis taikiai pabriežia giliu savo basu.

Ir ko ten nedainuota! Ir lietuviškai, ir 
angliškai, ir rušiškai, ir lenkiškai, ir ita
liškai, ir net, ar tikėsi t—žydiškai.;. Re
voliucinės, liaudies dainos, serenados, 
šiaip kokios balabaikos—nuolatine juos
ta taip ir ėjo, ir skrido, ir raizgėsi, py
nėsi, atsimušdamos į buso lubas ir sie
nas ir prasiverždamos pro langus. Se
noviška Marselietė—lietuviškai ir rusiš
kai, Kovos Daina, Dubinuška, Bandiera 
rossa, Che bella cosa (O sole mio), ž dy- 
mem požarow, Santa Lucia, W morzu 
przegląda się, Nakinuv plašč, Pomniš Ii 
milaja, Laidotuvių maršas, Vy žertvoju 
pali, On the line, LDS song, Baimė ne
gniaužk man krūtinės, Pasakyk mano 
mylimas krašte, Ei uchnem, Vniz po ma- 
tuške po Volgie, Dainų dainelę, Mano 
višta šiurba, šiurba, Chozen kala mazul 
tof... ir tt., ir tt. eilių eilės, eilių eilės. 
Viena tik spėjo užgesti, tai kyla kita, 
trečia.... Ir taip be pabaigos.

Užtraukiau žydišką vestuvių balabai- 
ką. Kaip tai ji pataikė į fizijolioginį mo
mentą. Visiems patiko savo žaisminga 
melodija ir nesunkiais žodžiais. Tuoj pri
bėga Juodiškaitė: parašyk jai “Chozen 
kala” žodžius. Parašiau. Tuoj ji nusine
šė į savo jaunuolių ratelį. Pradėjo prak
tikuoti, balsus derinti, natas statyti. Tu
rėjau jiems bent kelis kartus padainuoti, 
kol pagavo patį balabaikos pulsą. Latvis 
net ir notas sudėstė. Ir kad pasidarė, 
bracia, koncertas, tai ką gali gaut! Tik
ras Katzenjammer. Mizara savo storu 
baritonu ypač storai briežė, dėl efekto, 
net po du kartu • pakartodamas “mazul 
tof,” “mazul tof.” Ir tas juokaulyvas žy
diškas kupletas, apsigrįždamas, vėl ir 
vėl kartojosi, skambėjo, dideliam daino
rių ir klausytojų pasitenkinimui:

Chozen kala mazul tof!
'Kala chate loch in kop...

Ui, vai, vai, vai! , 
Ui, vai, vai!

Kala chate loch in kop...
Įgudę, įsismaginę žaislia žydiška dainuš- 
kaite, klausė, ar da kokios nežinau žy
diškai. Užtraukia# lopšinę dainą: šluf,- 
main kind, main klaine foigele,—Ali,lu, 
lu, lu... bet ji kaip tai nepagavo .tokios 
fantazijos aplinkui.

Mums įsikarščiavus, įsileidus dainų 
ermiderin, tik staiga lauko pusėj “pokšt- 
puššš!...” Ot, tau, Jurgi, ir devintinės...

(Daugiau bus)

Mūsų vietos draugę F. Si- 
korskienę patiko didele nelai
me : fabrike jai nukirto tris 
pirštus. Tai yra iš mūsų (darb
ščių jų draugių moterų. Mes vi
si jos labai apgailestaujame. 
Linkime greito pasveikimo.

M. Perednis.

Wilkes-Barre, Pa.
Darbininkų Atydai

Rugpjūčio (August) 3 d., 
šeštadienį, 3-čią vai. "po pietų, 
įvyks tarptautinis masinis dar
bininkų susirinkimas prieš ka
rą ir fašizmą, Kirby Parke.

Visi darbininkai-darbininkes 
ir profesijonalai - inteligentai 
darbininkai, kurie priešingi ka
rui ir fašizmui, šaukiami skait
lingai dalyvauti!

Bus iš .svetur geras kalbėto
jas, kuris aiškins karo ir fašiz
mo gręsiantį pavojų darbinin
kų klasei.

Taipgi bus aiškinama svar
būs šių dienų klausimu, reika
lai.

Stengkitės visi į nuskirtą lai
ką ir vietą pribūti. Brastietis.

P. S. Leidimas miesto val
džios suteiktas del masinio su
sirinkimo Kirby Parke.

is hereby given that License No. 
has been issued ■ to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 I’atchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,, to be consumed oft' the 
premises.

LINA BUCHOLTZ
210 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8992 has been issued to, the undersigned fro sell beer . .. • .
the Alcoholic Beverage ______ __ ______
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn", 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

" CHARLES *»KEUK
560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
209 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MULLENBROCK
209 Nassau Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 1893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage ■ Control Law at 
179 Meserole Ave., Borough of B/ooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BRONISLAW W. ROGOWSKI
179 Meserole

NOTICE is 
A 4137 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Meserole Ave., Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY MEYN
131 Meserole ''Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8795 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH M- CHODKOWSKI
14 Bedford Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8988 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage ~ 
373 Marion Street, 
County of Kings, to 
premises.

ANNA
373 Marion St.,

MEYN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 9519 has 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5648 Avenue O. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINlCO VIGLIAROLO
5648 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby • given that License . No, 
A 5938 has been issued to the undersigned 
to, sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage 
1090 Broadway, 
County of Kings, 
premises.-

RAY 
1090 Broadway,

NOTICE is hereby jiven that Liner sc No. 
B 2608 lias been issued to the utj^lersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
807 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,. to be consumed on the 
premises.

MAX SCHWARTZ
807 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

RAPAPORT
■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is Iter-joy given that Licenre No. 
B 4620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1054—70th Street, Borough of Brooklyn, 

■ County of Kings, to be consumed oh the 
premises. ‘ .

MARTIN LARSEN
1054—70th St., ’ Brooklyn, N. Y.

I I . < * *

NOTICE <s hereby given that License .No. 
B 1732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section. 76 ęf 
the Alcoholic Beverage Control paw at 
1763 Fultoit Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A. and R. LUNCH CO., INC. 
1763 Fulton

Užbaigus Spaudos Pikniko 
: Reikalus

HUDSON, MASS, 
z A- J %Turiu pripažinti, kad šie

met spaudos piknike, kuris 
įvyko liepos 4 d. Maynarde, 
vietos draugai, vyrai ir mote- 

frys, daug geriau ir energin
giau darbavosi del pikniko 
naudos, negu praeitais metais. 
Viena, tai buvo geriau patyrę 
ir geriau susiorganizavę, susi- 
disciplinavę; o antra—tai no
rėjo įrodyti ne kalbomis, bėt 
darbais, kad niekas iš apielin- 
kės kolonijų negali mus “su- 
bytyt”.

Štai, pirmiausia, mes šiemet | 
išpardavėme įžangos tikietų 
už $119. Daugiausia jų išpar
davė šios draugės: M. Kaz
lauskienė pardavė 9 serijas, J. 
Kukauskienė 5, V. Grigienė 7, 
o kiti po mažiau. Daugiausia 
tame pasidarbavo draugės mo
terys.

Taipgi į programos garsini
mus surinkta nuo vietos biz
nierių už $52. Surinko drau
gai J. Jeskevičius ir T. Arlaus
kas. Na, ir ant galo pasirodė, 
kad visos kitos kolonijos pasi
liko labai toli užpakalyje nuo 
Iludsono!

Toliau turiu pažymėti, kad 
šiais metais žymia dalim dau
giau liko pelno, negu pernai ir 
visur buvo geresnė tvarka. 
Taipgi ir iš kitų kolonijų 
draugai ir draugės geriau šie
met darbavosi.

yra puikus dalykas, kai 
pareini išalkęs kaip vil
kas ir atsisėdi prie tokio 
valgio: kepta jautiena, 
šutintų pupų puodas ir 
stiklas

Jacob Ruppert’s Beer
“MELLOW WITH AGE

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI
r.- a a; r * h r,

Philadelphijos draugijų rengiamas piknikas “Lais
vės” naudai, su dovanomis $361.75 “cash” prie 

įžangos; bus ne Vytauto Parke, ale

WESTVILLE GROVE PARK
7 mailės nuo Camden, N. J., prie Jersey Highway 

No. 47. čia yra puikus ežeras maudytis.

Įvyks Nedėlioj, 1 d. Rugs.-Sept
Energingai platinkime pikniko*’fikietukus ir ruoš
kimės dalyvauti piknike. Samdykimės busus ir or- 

ganizuokimės masiniai dalyvauti piknike.

“Laisvei” ir “Vilniai” Piknikas
Connecticut Valstijos darbininkiškos organizacijos, 

kaip kitais metais, taip ir šiemet rengia didelį 
pikniką

Labor Day, Sept. 2 d. Rugsėjo
Labai gražioje ir patogioje vietoje, kur tikrai kiek

vienas gali turėti sau gražaus pasitenkinimo:

QUARTETTE CLUB PARK
NfeSV BRITAIN, CONN.

Irgi jau laikas samdytis busus ir traukti į šį puikų 
piknikų iš visos Naujosios Anglijos. Lai šiemet ir 
čia būna didžiausias darbininkiškos spaudos pikni

kas, negu kitais metais.

Pradžia 12 vai dieną, Įžanga 25c.

Iš anksto perkantiems tikietus skiriama dovanos:
1) $5.00; 2) $3.00; 3) $2.00.

CLEVELAND, OHIO

Ii PIKNIKĄ S
i RENGIA CLEVELANDO VAJININKAf

Nedėlioj, Liepos (July) 28, 1935
MICHUTOS DARŽE 

GREEN ROAD 
i i . t

Skiriama $15.00. Dovanom:
- , • r T’ L ' '

v-.
M

New Yorko Apielinkės Darbininkų
SPAUDOS PIKNIKAS
S i.’-rer- rr * JŪF ( 1 •• f

Nedėlioj, Rugpj. (Aųg.), 11, 1935
EAGLE ROCK, CRYSTAL LAKE

• WEST ORANGE, N. J. :
Pradžia 10 vai. ryte; įžanga 25 centai.

3$ 4



nėse. *
Laidotuvių apeigom rūpina

si graborius J. Garšva.

Šeštas Puslapis LAISVU Ketvirtad., Liepos 25,
...  —....................... ....... :----- j------- i--------------------- .  r  —............................. =ss---- :—=—ss ........ =sss
y— i uni imiiii ■! ■ifMm—J——i———b—i ■■JI1 . ■ Į.ĮI..L.«-<I.   liepos 27 d. Alyvų kalno kapi- //

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Darbininkai Reikalauja, kad 
Krumbein Būtų Paliuosuotas
Brotherhood of Painters, De

corators and Paperhangers 
unijos 905 lokalas, dalis Ame
rikos Darbo Federacijos, ku
ris turi 1,200 narių, pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui ir ki
tiems viršininkams reikalavi
mus, kad d. Charles Krumbein, 
kuris nuteistas 18 mėnesių ka- 
lėjiman už užsienyje paspor- 
to neatsinaujinimą ir jau atsė
dėjęs B mėnesius, tuojaus būtų 
paliuosuotas.

Visų darbininkų organizaci
jų ir pavienių narių ir simpa- 
tikų pareiga siųsti laiškus pre
zidentui Rooseveltui, Attorney 
General Honker S. Cummings 
ir Federal 
Washington, 
vim a is, kad 
bein tuojaus 
tas.

Taipgi darbininkų pareiga

Rengiasi j Demonstracijas
New Yorke bus masinės de

monstracijos prieš karą ir fa
šizmą šeštadienį, 3 d. rugpjū
čio. Jos įvyks keliose miesto 
dalyse. Prie jų rengiasi visi 
darbininkai, nes karo pavojus 
didelis.

Mašinistų unijos lok al as 311 
nutarė masiniai dalyvauti de
monstracijose. Visa eilė kitų 
darbininkų organizacijų pasi
sakė už demonstracijas. Vieto
mis fabrikuose, kur nėra ir 
unijos, tai kovingesni . darbi
ninkai tariasi ir rengiasi prie 
demonstracijų.

Patsai Išliko—Kitus Žudo
Sing Sing kalėjime rekordai 

rodo, kad per 44 metus ten 
elektros kedėje užmušta 371 
vyras 
buvo: 
Place, 
Coo.

ir 4 moterys. Moterys 
Ruth Snyder, Martha 
Auna Antonio ir Eva

Vyrų ten buvo nusmerkta 
elektros kedėje užmušti 375, 
bet keturi iš jų išsisuko nuo 
elektros kėdės. Vienas iš išsi
sukusių yra Robert Elliot, ku
ris dabar atlieka budelio rolę, 
kitus užmuša elektros kėdėj.

Žvalgas.

Iš Pikietavimo Pašalp. Biuro
Pirmadienį, 10:30 valandą 

ryto, rinkosi į Union Square 
pikietininkai. Čia buvo atlin
dęs ir Salvation Army oficie- 
ras barti pikietininkus, bet ga
vęs gerus atsakymus, išdūlino

parašyti ir nuo savęs laiškus j publikos.
drg. C. Krumbein į kalėjimą1 
sekamu antrašu: Clarence 
Krumbein, Northwestern Peni
tentiary, Lewisburg, Pa.

Parole Board,
D. C., su re i k aia- 
Clarence Krum- 
būtų paliuosuo-

Vagystės ir Nelaimės
Max Leshaw, 33 metų am

žiaus, pranešė policijai, kad 
kada jis vežėsi automobiliuje 
$1,500 auksinių daiktų, tai 
ant jo užpuolė vagiai ir atėmė, 

gį. -Sidney Weiner, 38 metų am
žiaus, areštuotas. Jį kaltina 
mergina Lillian Katz, 485 Ho
ward Ave., Brooklyn, kad būk 
ji jam davus palaikyti $200 ir 
jis jai negrąžino.

A. Loffredo, 21 metų am
žiaus, 590 Sixth Ave., Brook
lyn, areštuotas ir kaltinamas 
vagystėse. Sako, jis nesigina.

traukinys 
73 metų

39 metų 
išvežioto-

IRT kompanijos 
užgavo J. Congelį, 

. amžiaus senelį. 
. | Max Finenberg, 

amžiaus, šaltkošės
jas, skaudžiai sužeistas auto
mobilių nelaimėje.

Žmogus įpuolė į Hudson upę 
ties 86th St. Ap nusiskandino. 
Jis paliko raštelį, kad i is buvo 

- H. Spitzfadien, 334 E. 94th 
St.. New York, gyventojas. 
Vėliau policija ištraukė jo 1 
voną.

Acmėje Sovietinis Judis
Acme teatre, Union Square, 

New Yorke, pasibaigė judis 
vardu “Dealers in Death” ir 
dabar yra vaidinama sovieti
nė komedija, kuri vadinasi 
“Moscow Laughs” (“Maskva 
Juokiasi”).

Visi į Demonstracijas Prieš 
Italijos Fašistų Kary

Italijos fašistai sumanė su
trėkšti vienatinę Afrikoje ne- 
prigulmingą šalį Abyssiniją 
(Ethiopiją), kurios gyventojus 
sudaj’O negrai. Italijos fašistai 
jaučiasi kelis kartus galinges
ni, o tam dar jie yra padarę 
sutartį ir su Anglijos imperia
listais.

Ethiopijos valdžia mušė te
legramą į New Yorką Ameri
kos Lygai Kovai prieš Karą ir 
Fašizmą, kuriame sako, kad 
Ethiopiją nori taikos, bet jei
gu ant jos puls Italija, tai ji 
bus priversta gintis.

•New Yorko darbininkai šau
kia į masinę demonstraciją 
prie Italijos konsulato. De
monstracija atsibus šeštadienį, 
27 d. liepos, 12 vai. diena, 134 
E. 70th St., New Yorke. Visi 
darbininkai ir darbininkės į 
demonstracijas!

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ Q t C
KIRPIMAS f J

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITEI

“Laisvės” Name
P. MARGIUKAI *
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Trumpos Žinutės

SKUTIMAS

O

T

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

Pirmininkas tuojaus atidarė 
susirinkimą, paaiškino, kad 
bedarbiai toliau taip gyventi 
negali ii’ perstatė kalbėtoją, 
kuris nupiešė bedarbių vargin
gų gyvenimą. Daugelis bedar
bių jau neteko sveikatos, kitus 
džiova ėda. Iš čia buvo išrink
tas komitetas, kuris nuėjo į 
šalpos biurą įteikti reikalavi
mus.

Po to pikietininkai su plaka
tais, ant kurių buvo jų ©bal
siai, numaršavo prie Šalpos 
Biuro, 902 Broadway ir pra
dėjo pikietuoti. Vis daugiau 
rinkosi ir šaukė bedarbių obal- 
sius. Policija baisiai nerimavo, 
bet nedrįso nieko daryti. Be
darbiai tik per kovą pagerins 
savo būvį. >

žaibas pirmadienį užmušė 
M. O’Donnelį, kuris tuom kar
tu radosi Pomonok kliube. Jau 

f 

kelintą žmogų užmušė bėgyje 
savaitės laiko.

LaGuardia nori sulaužyti 
Dyker dirbtuvės saldainių dar
bininkų ir darbininkių streiką. 
Tas jau jam nepirmas kartas.

Mary Wohler, 74 metų mo
teris, Richmond Hill, skaudžiai 
sužeista automobiliaus, kada 
ant jos užvažiavo neatsargus 
'auto valdytojas.

Visu Kuopą Atydai!
Visos ALDLD, LDS, TDA, 

kuopos Brooklyn© ir New Yor- 
ko ruošiasi prie didelio ben
dro padengimo visų organiza
cijų naudai. Jau keli susirinki
mai atsibuvo. Bet vis dar ne

I 

visos organizacijos prisiunčia 
savo atstovus. Čia yra kviečia- ■ 
ma kiekviena organizacijos 
kuopa. Jeigu dar neturite iš
rinkę delegato, tai turi daly
vauti kas nors iš kuopos valdy
bos.

Sekamas susirinkimas atsi-

“Laisves” svetainėje., Būtinai 
būkite laiku, 8 vai. vakare.

Bendras Kuopų Komitetas.

Darbininkai Laimėjo Streiką
Po trijų dienu streiko, dar

bininkai grįžo į darba su nilnu 
laimėjimu. Streikas buvo Ben
iamin Pine Co. fabrike, 225 

.Powers St., Brooklyne. čia 
įdirba apie 30 darbininku. Jie 
'susiorganizavo į unija ir per 
į kovą paderino savo darbo sa- 

la_ lygas ir iškovojo didesnes ai
tras. Tas parodo, kad darbinin
ku galybė yra vienybėje ir or-

Antradienį forto Tilden, 
Rockaway Point, kąnuoles 16- 
kos Colių gerklėmis paleido ke
lis šūvius. Vietos gyventojams 
buvo įsakyta nuimti nuo sienų 
didelius paveikslus, kurie gali 
nukristi.

New Yorko aquariuman 
buvo atgabentas mažas “okto- 

rpus” (aštuonkojis), . bet jis 
greitai mirė, kaip ir pirmesni. 
Jau kelintu kartu “oktopus” 
atgabena, bet New Yorke jie 
greitai miršta.

Km v. Vi it ,v i- i ganizacijoje.Trecio Karto Nusižudė j 
Policininkas Nušovė Negrągus į Hudson bangas ir nusi

skandino. Vėliau ištrauktas jo 
lavonas. Sužinota, kad tai bu- ney
vo John Marshall, 35 metų 
amžiaus, gyvenęs 19 Columbia 
Heights. Jis jau du kartus pir
miau yra bandės nusižudyti, 
bet nepavykę. Sako, kad jis 
skaudžiai sirgo reumatizmu; o 
gal ir dar daug kitų bėdų ture-

Mergina Be Atminties
‘ Policija ant 9th Avė., Broo

klyne, paėmė apie 20 metų 
jauną moterį ar merginą į sto- 
ų. Ją atrado ten vaikštinėjant. 
Ji yra gražiai apsirengus. Ji 
nustojus visai atminties. Buvo 
paimta į Kings County ligoni
nę, kur daktarai pripažino, 

ad ji susirgus amnesija, liga, 
tiri suparalyžiavo jai atmin

ties smegenis. Mergina ar mo
teris yra ant tiek susirgus, kad 

i neatmena nei savo vardo, 
namų.

Policininkas Patrick Maho- 
---- nušovė negrą Horace 
Brown, 40 motų amžiaus. Ne
gras susiginčiio su nevre mer
gina ties 1450 Pacific St., 
Brooklyne. Ten pasipainiojo 
minėtas policininkas. Negras, 
pamatęs jį, pasileido bėgti. 
Mahoney išsitraukė revolverį 
ir pradėjo šaudyti ir vytis. 
Negras taipgi šaudė j polici
ninkų. Greitai negras parpuolė 
peršautas. Jis, paimtas į .ligo
ninę, tuojaus mirė.

Buvusiu Kareivių Lyga pla
nuoja atidaryti kelias valgy
klas, kur bus maitinami orga
nizacijos nariai. Lyga kovoja, 
kad bedarbiai, karo veteranai, 
gautų vieton netinkamo mais
to pinigais maistui ir patys 
galėtų jų pirktis valgyklose.

Keturių metų berniukas Ro
bert Sweeney, Jersey City, mi
rė nuo įsidrėskimo kojos vinia. 
Jis gavo kraujo užnuodijimą.

i Į Demonstracijas Prieš Karą
Italijos fašistai ruošia karą 

prieš Ethiopiją, vienatinę ne
priklausomą negrų šalį Afri
koje. Visi darbininkai privalo 
protestuoti prieš Mussolinio 
žygius.

Brooklyne yra rengiamos di
delės prakalbos ir demonstra- 
.cijos, kurios įvyks penktadie
nį, 26 d. liepos, 7:30 vai. va
kare, ant Humbold ir Varet 
gatvių kampo.

čionai bus geri kalbėtojai. 
'Ateikite visi. Williamsburge 
lietuvių darbininkų yra dabg, 
turėtume masiniai dalyvauti 
šiose prakalbose ir prieškari
nėje demonstracijoje.

Kartu jos bus ir prisirengi
mo demonstracijos prie gene-

Millerių šeimynai buvo atimta ralių masinių prieš karą ir fa- 
pašalpa, kurią jie pirmiau šizmą demonstracijų, kurios į- 
gaudavo. ’vyks 3 d. rugpjūčio.

Vargšė-Moteris Nusižudė
Minnie Miller, 42 metų am

žiaus moteris ir motina trijų 
kų, šoko nuo penkto aukš- 

_909 Beck St., New Yorke, 
ir užsimušė. Dieną prieš tai 
policija išmetė tą motarį iš to 
paties namo. Savaitė .prieš tai

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
John Kartoshewitz, 50 me

tų ' amžiaus, '451 Clarkson 
Ave., mirė liepos 23 d. Laidos

PRANEŠIMAS
PRANEŠIMAS VISOMS ALD

LD, LDS IR MENO SĄJUN- . 
GOS KUOPOMS NEW 
YORKO APIELINKĖJ

Rugpjūčio (August) 11 d. įvyks 
spaudos piknikas Eagle Rock Parke, 
West Orange, N. J. Tūliems drau
gams, kurie priklauso^ piHe ALDLD, 
LDS arba Meno Sąjungos, yra pa- 

pikniko plakatai, 
Tie draugai 
gauti kitus 

skleisti tuos 
ir tikietus

siųsta spaudos
“show cards” ir tikietai. 
būtinai turi pasistengti 
draugus pagelbon ir pa 
plakatus, “show cardš”
kuo plačiausia, ii’ tatai reikia atlikti 
gana greitai, nes laiko iki piknikui 
nebedaug.

Taigi, tie draugai, kurie gausite 
kalbamus plakatus, nelaukite laiškų 
su paaiškinimais, kam jie yra at
siųsti, nes laiškai nebus siuntinėja
mi; tik imkitės už darbo, idant tu
rėtume pageidaujamas pasekmes.

A. Gilman.
, (174-176)

Eli Werner. Monarch Doll 
Co. sekretorius, gyvenąs 237 
Hazel St., Brooklyne, buvo 
liudininkas, kada' hakties metu 
į jo kambarį įlindo vagis ir iš
sinešė .Wernerio kęlnes, ku
riose buvo pinigų. Tai jau ke
lintu kartu jį apvagia.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdės Prano Miku- 

taičio. Prašau 
jei kas apie 
pranešti man,

Vagiai įsigavo į Manhattan 
Dial MaAuf. Co., 40 Lexing-, 
ton Ave., New Yorke, raštinę, I 
susprogdino apsaugos šėpas,' 
pačiupo $800 pinigais ir $1,000 , 
vertės du aukso su deimanti
nėmis akimis žiedus.

IVI IV» MM M

BROOKLYN LABOR LYCEUM

jį patį atsišaukti arba 
j j žinote ką, prašau 
už ką būsiu , dėkinga.

Vera Mikutaitytė.
250 Kilsyth Rd. 
Elizabeth, N. J.

(174-175)

Notary Public

DARBININKŲ ĮSTAIGA 
Salės del 'Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. ■ Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS ’

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

f

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

<F

d>

<♦>

o

o'

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 

f PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS

8 Senai dirbąs graborystes pro- 
« fesijoje ir Brooklyno apielin- 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja 
« balsamavimu ir palaidojimu 
8 mirusių.

O Veltui Chapel Šermenim
S Parsamdo automobilius šerme- 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms 
8 ir kitokioms parems
8 fiMtikita dienf ar naktį

s 423 Metropolitan Avė.
g Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagu 2-0783 NOTARY
Night TbL Juniper 6-4912 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.

Telephone, EVergreen i-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

JONAS STOKES
Mariom St., kamp< Broadway 

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

' BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore B-6191

512

Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

. ; ,. ■ j

NuliOdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamu kainą.
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HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvis” Svetaines

License L-1378 Tel. Stagg 2-29»fl

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.
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Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
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, Seredomis ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<♦>
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<♦>

<♦>

>

<♦>

<♦>

<♦>

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Dvieją Svarą Dėžė 7 H
6 Skirtingą Rūšią ■ U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prlslųskite

. ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

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

Įvairiose parengimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite'- užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija 
427-ClORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamclau automobilius vestuvėm, 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

4Q2 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y._______

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
' M. Brnckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ROBERT LĮPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

11'12 1 ! Kitokiems
lopsri 2j f

harman ■> •

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybiu ir 
Susižeid avi

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir auįgštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu!

Robert- Lipton 
701 GRAND STREET 

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

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję ReuYnatiški 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- kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai IV 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

i Įsisteigęs virš 25 metai;
i Tarp 4th Ava. ir Irrlng PL 

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




