
Kai kur eiliniai sklokos na
riai pageidauja, kad Komunis
tų Internacionalo 7-tas Kongre
sas “palengvintų” sugrįžimą į 
komunistinį judėjimą. Bet jiem 
sugrįžimas niekad ir nebuvo ap
sunkintas.

Prūseika bent privatiškai pa- 
I* dūsauja, ot kaip čia vėl suėjus 

į vieną visom lietuvių darbinin
kų revoliucinėms spėkoms. Bet 
kaip tu čia išsiskirs! su “fron
tais!”

Butkus, “griežtasis” ir, rodos, 
jau įtakingesnis vadas prieš-ko- 
munistinio elemento, tiesiog 
pyksta, jeigu jam kas prisime
na apie vienybės reikalą.

Gražu ar negražu kai kam 
atrodys, bet klasiniai sąžiningi 
sklokos nariai vėliau ar anksčiau 
turės paimti “divorsą” su to
kiais vadais, kurie nusistatę 
skelbt kovą prieš organizuotą 
komunistinį judėjimą iki galo.

* New Yorko “pažangusis” ma
joras I^aGuardia užsiundė pulką 
detektyvų ir policijos ant dar
bininkų, demonstravusių prieš 
nazių laivą “Bremen.” Taip jis 
pasirodė darbais, nors žodžiais 
garsinosi, kaipo hitlerininkų 
priešas.

Majoras LaGuardia nedavė 
leidimo masažistui vokiečiui 
Paul Kless’ui todėl, kad jis dar
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90,000 Žmonių Žuvo psr 
Chinijos Potvinius

Nanking, Chinija. — 
United Press’os apskait- 

liavimais, per potvinius
Yangtse ir Geltonosios 
upių prigėrė iki 90,000 
gyventojų; M e d ž iaginių 
nuostolių pasidarė $500,- 
000,000. Dešimt milionų 
žmonių liko be pastogės. 
Skleidžiasi cholera ir ki
tos pavojingos ligos.

Amerikos K. Partijos 
Raportas Kominterno 
Septintam Kongresui
Partijos Sekretorius Earl Browder Pabrėžė Kompartijos 

Įtakos Augimą Kovoj prieš Fašizmą ir Streikuose

i Mėsa per Metus Amerikoj 
Pabrango 21 Nuošimčiu

■ New Yorko miesto mar- 
ketų valdyba išdavė ra
portą, kuris parodo, jog 
pereitą savaitę mėsa čia 
buvo 21 nuošimčiu bran
gesnė negu tą pačią savai
tę metai atgal. Panašiai 
ir kituose miestuose. Dar-? 
žovių kaina taipgi pa
brango. O kur darbinin
kam algos panašiai paki
lo?

Italų Išprovokuotame 
Susikirtime Žuvo 40 
Italų ir 20 Ethiopų

PARTIJOS SĄSTATAS EINA GERYN
MASKVA. — Komunistų | Komunistų Partija nau-___________________

Internacionalo S e p tintame do j asi ir 1776 m. Amerikos;
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Tuom Italija Pasidarė Naują Priekabę Nesilaikyti Tautą 
Lygoj su Ethiopais; Sukilimai Italijos Kolonijose.

APDIS ABABA. —Itali- 
jos kariuomenės būrys įsi- 
briovė į Ethiopijos žemę 
ties Walkcut’u ir apsistojo 
prie upelio. Ethiopai praka
sė ravą, šalin nuvedė van
denį, užpuolė įsiveržėlius, 
40 jų nušovė ir kitus priver
tė pasitraukt atgal. Mūšyje 
krito ir 20 ethiopų.

Čia Mussolinio komandie
riai padarė tikslią provo
kaciją prieš Ethiopiją, kad 
Italija gautų naują prieka- 

_ bę nepasiduot Tautų Lygos 
Bet Mussolini _ savo tele- Tarybos sprendimui- Mus.

pajūrio ir vidurio į šiaur
vakarinį Somalilando šoną, 
Wardair sritį, kur vietiniai 
gyventojai esą ne taip prie
šingi Italijai.

Sukilimai prasidėjo, kuo
met Italija ėmė vesti ka
rišką vieškelį, bet jie ypač 
užliepsnojo, kuomet italų 
komandieriai liepė vietinių 
genčių vadams, kad kiekvie
nas pristatytų po 100 mote-, 
rų, kurias galėtų naudot 
Italijos kareiviai Mogadis
cio ir Massawoj. Bruzda 
prieš Italiją ir Eriterejos 
gyventojai.

Daugelis gyventojų iš 
“itališko” Somalilando per
bėgą į Anglijos valdomą kir 
tą Somalilandą.

Ethiopai veikliai mankš
tinasi karui apsigint nuo 
Italijos; bet pranešama, 
kad' jiems labai trūksta1 
naujesnių ginklų ir tinka
mų šovinių.

Earl Browder, Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos centro sekretorius, išda-

» ra
portą, iš kurio matyt, kad 
Partija žymia dalim atliko 
uždavinius, kuriuos jai sky
rė šeštas Kominterno Kon
gresas.

I D r g. Browder 
kad šiuo laiku 
Valstijose eina 
tarp fašistų ir 
del vadovavimo minioms; ir 
vyriausias Kom. Partijos 
uždavinys yra sutelkti nusi
vylusias mases į politinę 
priešfašistinę o r ganizaciją, 
traukiant jąsias linkui dar- 
ibininkų ir farmerių darbo 
.partijos.

Savo rapbrte drg. Brow- 
Laisvėje” ra- der, be kitko, nurodė, jog 

šyta ant laivo tuo laiku įvy- nuo 1930 m. Amerikos Ko
ko smarkus darbininkų su- munistų Partijos panaikin- 
sirėmimas su naziais oficie- > ^akeijmiai vaidah Nu° 

. . . . i . , , ., įto laiko Partija trecia tieknais ir jurininkais, kur hit-pakįlo nariais;J 30 nuošim. 
lenninkams talkon tuojaus čių-padaugėjo skaičius čia$ 
atskubėjo 175 pėsti ir raiti gimių narių.\ Negrų, gi na- 
policininkai ir 100 detekty- rjų Partija dabar turi 2,500, 

o 1930 metais jų teturėjo tik

DEL DEMONSTRAC.
PRIEŠ NAZIŲ LAIVA vė pusantros valandos 

WASHINGTON. — Vei
kiantysis Jungtinių Valsti
jų užsienių reikalų ministe- 
ris Wilbur J. Carr liepos 27 
dieną, laike pasikalbėjimo 
su laikraštininkais, viešai 
atgailestavo, kad vidurnak
tį iš pereito penktadienio į 

priešfašistiniai 
New Yorko

sėkmingiau prieiti prie šios 
šalies minių. Tatai daro su
lig Lenino patarimo, duoto 
dar 1918 metais.

Amerikos Kom. Partija 
energingai veda kovą prieš 
Coughlinus, Stirlingus ir 
kitus fašistinius demago
gus.

NES1SK AITYT SU
T. LYGOS TARYBA

GENEVA. — Dabarti
nis Tautų Lygos Tarybos 
pirmininkas M. Litvinov 
šaukia Tarybos posėdį lie-

atzymėjo, 
Jungtinėse 

lenktynės 
komunistų

Pramone Stovi žemiau Ne- l)os d. spręsti kivirčius 
tarp Italijos ir Ethiopijos.

nėra Amerikos pilietis. LaGuar- i šeštadienį 
dia skelbėsi, kad ’jokiam žydų darbininkai 
nekentėjui neduos jokio miešti- prieplaukoj nuplėšė nuo Vo- 
nio darbo. Pigiai pataikavo žy- kietijos laivo
dams piliečiams, norėdamas PO“, stiebo hitlerinę vėliavą SU

“Bremeno”

litinės sau paramos iš jų pusės.
Bet, atėjus tikram išbandy

mui, LaGuardia atsiuntė polici
nius savo šaulius šaudyt žydus 
ir nežydus, kurie suėję ant hit
lerinio “Bremen” laivo nuplė
šė nazių vėliavą..

S o c i a Ii s t as teisėjas Jacob 
Panken viešai apgailestavo dar
bininkų “išsišokimą” prieš Hit
lerį ant “Bremen” laivo. Kitas 
socialistų vadas, Louis Wald
man giria New Yorko majorą 
LaGuardia, kaipo Hitlerio “prie
šą,” užmiršdamas LaGuardijos 
policijos .pogromą prieš darbi
ninkus, demonstravusius 
Vokietijos fašizmą.

Aišku, jog tokie vadai yra 
tik “laukėjai,” o ne kovotojai

kreivu kryžium ir numetė 
ją į Hudsono upę.

Susikirtimas
Kaip jau “

vų.
Du fašistų priešai buvo 100.’ 

prieš pašauti majoro LaGuardi-
Ir detekty- partijiečių jau yra nariai

. Jiedu dabar randasi Ii- .^ar?^v!e^. kuopelių, 
prieš fašizmo pavojų pačiose Šoninėse po areštu. Taipgi

jos policininkų ir 
vų. --------------

suimta keturi kiti to susi
kirtimo dalyviai. Jie laiko
mi teismui po $2,500 užsta
to kiekvienas. Detektyvas 
Mathew Solomon, žiauriau
siai puolęs priešfašistinius 
darbininkus ant laivo, pats 
tiek nuo jų gavo į kailį, kad 
dabar ir jis guli ligoninėj.

Hitleris Pasitenkinsiąs 
Amerikos Išreikštu

Apgailestavimu
Hitleriškiai laikraščiai 

Vokietijoj rašė, kad Ameri
ka turėtų atsiprašyt už na- 
zių vėliavos išniekinimą ir

Jungtinėse Valstijose.

Veš 35,000 Tony Sidabro is 
Philadelphijos Washing!onan

PHILADELPHIA, Pa. — 
Šią savaitę bus iš Philadel
phijos pergabenta Washing- 
tonan $100,000,000 vertės si
dabro, apie 35,800 tonų svo
rio. Žvalgybininkai su kul- 
kasvaidžiais saugos trauki
nius, kuriais bus vežama tas 
sidabras. Mat, bijo, kad ko
kia plėšikų šaika gali ban
dyt padaryt užpuolimą.

Washingtone įrengta sau
gesnės patalpos sidabrui ne
gu Philądelphijoj. Paskuti
niais laikais abelnai daug už susikirtimą priešfašisti- 
aukso ir sidabro perkraus- nių darbininkų su “Breme- 
toma į stipriausiai apsau- no” laivo komanda laike de- 
gotus rūsius-sandelius. Tie 
valdžios atsargumai taipgi 
yra dalis prisiruošimų ka
ro galimybėms.

monstracijos prieš tą laivą 
New Yorke. Bet dabar at
rodo, kad Hitlerio valdžia 
nereikalaus formalio atsi
prašymo iš Amerikos, ka
dangi šios šalies užsienio 
reikalų ministerija jau iš
reiškė apgailestavimą del to 
įvykio.

Vokietijos fašistų spauda 
rėkia, kad tai “Maskva 
esanti atsakinga už ‘Breme- 

K1AU1, nmvyt, x«ujvO no’ incidentą”, ir tą nuotikį
karo su Ethiopiją; per kurį, naziai išnaudoja kurstymui 
tikisi, pakiltų tie bizniai. I karo prieš Sovietus.

Pakilo Šerų Vertelgystė 
Belaukiant Karo

NEW YORK.—Nuo per
eito šeštadienio Wall Stry- 
te pradėjo kilti Šerai kvie
čių, automobilių ir įvairių 
kitų kompanijų. Šerų pir- 
kikai, matyt, laukia Italijos

Dabartiniu laiku 4,000

gu 1933 Metais.

nors kiek ir buvo pakėlęs gram°J lepos • 5 d. ygos solinio valdžia, supranta- 
algas daliai darbininkų, ta- Tarybai reikalavo, kad Ta- 
čiaus tuos pagerinimus nu- nyba paties klausimo ne-j 
stelbė jo varoma' reikmenų • spręstų, o tik pagelbėtų Ita- 
branginimo politika, naudai hjos ir Ethiopijos pasiskir- 
didžiųjų kapitalistų, kurių tiems tarpininkams derėtis.
pelnai todėl labai paaugo. _

Viską suglaudus krūvon, jeig7u Lygos’Taryba'bandys 
nuo knzio pradžios iki da
bar. Amerikoj“ ■ darbininkų 
uždarbiai nupuolė 40 nuo
šimčių.

Nors dabar pramonė šiek

Mussolini leido suprast, kad

pati Spręsti tą 'klausimą, 
tuomet “Italijos valdžia-pa
darys savo pastabas.”

Iš to kitų šalių diploma- 
tiek daugiau i pagamina, vis tai suprato, kad Italija grą- 
delto gamyba šiandien stovi sina atsimesti net nuo Tau- 
žemiau negu 1933 m. liepos tų Lygos, jeigu Lygos Ta- 
mėnesį. Dabartiųis'laikinas-ryb0j .neišdegs . taip, kaip 
gamybos pakilimas paeina Mussolini nori, 
daugiausia iš panaujinimo 
nusidėvėjusių mašinų ir iš 
pasmarkinto gaminimo ka
ro įrankių.

ma, tvirtins, kad ethiopai 
užpūolę italus “ginei j amo j” 
arba Italijai priklausančio j 
žemėj.

Žiniomis iš Francūzų ir 
Anglų šaltinių, išsivysto 
vietinių gyventojų sukili
mai prieš Italiją “itališka
me” Somalilande. Italų ka
ri u o menė yra priversta 
kraustytis iš Somalilando

MAŽIEJI BIZNIERIAI 
VIS PLAČIAU BRUZDA

PRIEŠ HITLERIECIUS
New Yorko “Times” ko

respondentas Otto D. Tolis- 
chus praneša iš Berlyno, 
kad ne tik darbininkai kas
kart smarkiau juda prieš 
Hitlerio diktatūrą; auga 
prieš Hitlerį bruzdėjimas ir 
smulkiųjų ir vidutinių biz
nierių.

N a z i a ms viešpataujant, 
maisto ir kitų reikmenų kai
nos taip pakilo, kad darbi
ninkam labai sunku prasi- 
maitint. Smulkusis ir vidu
tinis biznis irgi nupuolė; 
bankrutuoja vis daugiau 
mužųjų biznierių. Jie pir
miau daugumoj rėmė Hitle
rio. kampaniją prieš žydus 
jverteivius; tikėjosi, kad 
tuom bus pagerintas jiem 
patiem biznis; bet apsiriko,

D i d ž i o s ios kompanijos 
apiplėšia vis augštesnėmis 
kainomis smulkiuosius biz
nierius ir darbininkus; ir 
joms Hitleris nieko nesako, 

_____ vv _ v tBet domei nukreipti nuo 
mušta 7 kareiviai ir sunai- sušaudyt N. Ivanov, buvęs (tikrųjų kaltininkų, <. naziai 

caro asmens sargas, kuris pradėjo dažniau areštuot 
dėjo nuodus į maistą Alek- mažuosius verteivius kaip 
Rundrnvn knlpkf.vvin ii Vi n “pglnagrobius.”

Siūlo Tautą Lygos Laikiną 
Globa Visai Ethiopijai

LONDON.—Anglijos po
litikierius, buvęs Ugandos 
gubernatorius, siūlo, kad 
Tautų Lyga laikinai paim
tų Ethiopiją į savo globą. 
Tad, girdi, Italija nedrįstų 
pulti ethiopus.

Mussolinio tarpininkai, 
pasiskirti iš Italijos fašistų 
politikierių, jau suardė vie
nas derybas su Ethiopijos

50 DARBININKU ŽUVO 
AMUNICIJOS FABRIKO 
SPROGIME ITALIJOJ

TINO miestelyj, Italijoj, 
per eksploziją Bickford-

Reikalailia Nenraleisti Italu tarpininkais. Tose derybose Smith amunicijos fabrike, Keikalauja weprale Stl 1 alą ussolinio atstovai nieku leP°s d. tapo užmušta
I būdu nesutiko kad būtu kehos deslmtys darbininkų 

dvnrhn^n 1 \ . r w • ir darbininkių. Jau išimta— bvarbus an- svarstomas tas faktas, jog nn pTiiivpqin
glų laikraštis “London Law Ttaliios kariuomenė ™ a i u - •
Times" reikalauja, kad vai- 
dėia „.praleist, Italijos 1.1- 
vus . gabenti ginklus, amuni
ciją ir kareivius per Suezo

ją. Kanalas yra~ Anglijos tų Lygai liepos 28 d. sutiko, sprogimui, kuris, sudrebino 
rankose; jis sujungia Vi- kad jos ginčą su Italija kaimus per kelias mylias 
duržemines marias su Rau- svarstytų Lygos Taryba.-apielinkėj ir išnešė ten na- 
donosiomis marėmis. ' Ethiopiją atmeta Mussoli- mų langus, paskui sekė ke- 

Jeigu Anglija tą kanalą nj0 reikalavimą palikti .lios mažesnės eksplozijos.
■ -............ | . Tas fabrikas skubotai dir-

Ibo amuniciją karui prieš 
Ethiopiją.

Taigi ketvirtadalis visų na
rių susitelkę svarbiausiose 
pozicijose tarp pramonės 
darbininkų.
Kovos ir Bendras Frontas

Partija pagerino savo vei
kimą darbo unijose ir strei
kuose; išmoko ne tik geriau 
kovose vadovauti, bet ir ją
sias laimėti, kaip kad per
nykščiame San Francisco 
jūrininkų ir visuotiname 
streike, kur jūrininkai lai
mėjo žymią dalį savo reika-

Amerikos Komunįstų Par- Musso!ini? daiv.ai su^a[eį 
tija padarė pažangos taip 7ial-St Pabūklai
pat kovoj už bedarbių šel- turėtų taikstančius myhų to- 
pimą, prieš karą ir fašizmą, . „ .. - iv...,
už bendrą frontą su socialia- 4f«kosT k.01 Pa‘

Laivų Per Suez’o Kanalą I
LONDON.

kelios dešimtys darbininkų

kad žuvusiųjų

lualu,' kur, todėl, ir įvyko giau. Keli desėtkai sužeis- 
susikirtimas su ethiopais.

kanalą karui prieš Ethiopi-' Ethiopiją savo notoj Tau-
ta.

Po pirmam smarkiausiam

Jeigu Anglija .tą kanalą ni0 reikalavimą ; 
uždarytų Italijai, tuomet sprendimą pirmesnei tarpi- ■ 

ninku komisijai.

tais darbininkais, kurie vis 
labiau linksta vienyti savo .. 
jėgas su komunistais kovoj .J - * - - 2 ‘ j Tiesa, 1888 metais buvo
reikalus, rieš fašizmą ir ka- padaryta devynių valstybių 
rą. Bendro fronto šalininkų sutartis, kur Anglija pasi- 
apsčiai susidarė ir U. • Sin- žadėjo “karo ir taikos metu 
Clair’iO EPIC politiniame jU- I vien aolln Vnvi’m'ns
dėjime.

Sudrūtėjo ir paaugo Jau
nųjų Komunistų Lyga; ir 
lygiečiams dažnai pasiseka 
patraukt kovai prieš fašiz
mą tokias«jaunimo organi
zacijas, kurios buvo įkurtos 
remti fašistinius judėjimus. 
Gaunama pasisekimo ir Y. 
M. C. A. ir religinėse orga
nizacijose. ;

už tuoj autinius darbininkų

liau plaukti pro vakarinį Turką Amunicijos EksploajOJ
_ . , Užmušta 7 Kareiviai

siektų Italijos kolonijas, ku-' 
rių sienos sueina su Ethio-

Tiesa, 1888 metais buvo

praleisti visų šalių karinius 
ir prekybinius laivus” per 
Suezo kanalą. Bet “London 
Ląw Times” sako, jog Ita
lija negali tikėtis, kad ta 
nutartis būtų pildoma, kuo
met pati Italija sulaužo ke
turias sutartis: l§06 metų 
sutartį tarp Anglijos, Fran
ci jos ir Italijos; Briando- 
Kelloggo nekariavimo su-

Caristas Dėjo Nuodų į
ISMIDE, Turkijoj, įvyko Durbuiinky MdlStcį 

sprogimas sandėlyje šovinių 
ir rankinių granatų, Mar-I 
moro marių pakraštyj. Už- tų Sąjungoj, tapo nuteistas

Rostove-prie-Dono, Sovie-

kinta didelė dalis' Turkijos 
amunicijos.

Valdžia aiškina, jog kas 
tai numetęs degantį papiro
są ,kuriuom ir buvę padegta 
sproginiai. Tai jau antra 
Turkų amunicijoj eksplozi
ja bėgyje vienos savaitės.

tartį, Tautų Lygos įstatus 
ir Italijos-Ethiopijos drau
giškumo sutartį, padarytą 
1928 metais.

sandrovo kolektyvio ūkio 
darbininkams. Nuo jo pa
dalinto užnuodyto sūrio pa
vojingai susirgo 55 vyrai ir 
moterys; ir tik greita me- 
dikalė pagelba išgelbėjo juos 
nuo mirties.

7 metams kalėjimo liko 
nuteistas I. Baronje, to ūkio 
manadžerius, kuris žinojo, 
kad Ivanov—buvęs caristas, 

j bet laikė jį gamyboje.
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\ 19-kaMetą!
Liepos mėrl. 27 dieną sukako lygiai de

vyniolika metų, kai Tarnas Mooriey sėdi 
kapitalistų bastilijoj—San Quentin kalė
jime. “Liepos 27 dieną, sako tasai gar
susis darbininkų pplitįniš kalinys, jei aš 

• dar gyvensiu, būsiu įšs^džjęs 19-ką metų, 
geriausių ir gražiausių • niūrio gyvenimo 
metų. Tą dienią aš pradėsiu kalėti 20-tus 
metus del jūs, d^ėhizuąti darbininkai, 
del visos darbininkų klasės. Ką jūs da
rote mano naudai?” .

Nurodęs, kad pastarieji legaliai žings
niai, daromi del jd išlaisvinimo, rodo pa
lankių davinių, jiš pažymi ir priežastis 
dėl to: Tai yrą dėka tam nenuilstamam 
darbui, kurį veda pažangūs darbininkai 
už Tamo Mooney laisvę. Bet legališka 
kova už Mooney laisvę reikalauja daug 
lėšų; ypačiai jų daug prisieis išleisti, kuo
met prisieis apeliuoti į Augščiausią Ša
lies Teismą. Todėl Mooney prašo visus 
darbininkus ateiti jam j pagelbą. Jis pra
šo padėti jam * moraliai > ir finansiniai. 
Moraliai reikalinga daryti spaudimas ant 
atatinkamų valdžios instancijų už jo pa- 
liuosavimą, o, medžiaginiai—siųsti aukų 
sekančiu pntyrašu: Tom Mooney;Molders’ 
Defense Committee, P.O. Box 1475, San 
Francisco, California.

Siųskit Drg. Krumbeinui Laiškas!
Drg. Charles Krumbein, komunistų 

veikėjas, kovotojas tebesėdi šeštą mėne
sį federalės valdžios kalėjime, Lewisburg, 
Pa. Už ką? Todėl, kad jis yra vadas 
darbininkų, todėl, kad jis komunistas. 
Tiesa, jam oficialiai bausmė paskirta (vi
so 18-ka mėnesių ir keturi metai polici
jos “priežiūros”) už tai, kad jis, vykda
mas į Chiniją, naudojo kito asmens pas- 
portą. Bet tai juk techniškas nusižengi
mas. Juk prie jo Krumbein ir prisipaži
no. Tokiuose atsitikimuose nieką nebau
džia po1 tiek daug. Ir Krumbein būtų 
nebaudę, jei prokuroras nebūtų komuniz
mo iškėlęs Krumbeino byloje.

Rugpjūčio 4 dieną sueina šeši mėne
siai, kai Krumbein sėdi kalėjime. Dabar 
jau galima reikalauti jo išleidimo. Jo 
dalykas įteiktas tam tikrai įstaigai Wa
shingtone. Darbininkų organizacijos ir 
pavieniai asmenys raginami siųsti tele
gramas, bei laiškus, reikalaujant draugui 
Krumbeinui laisvės! Adresukoti: Fede
ral Board of Parole, Washington, D.C.

Be to, parašykit d. Krumbeinui laiškų, 
adresuodami: Charles Krumbein, Fede
ral Penitentiary, Lewisburg, Pa.

Ir Karpiukas Gedemino 
Kavalierius!

Dalyvaus?
Į

| Maksimas sLitvinpyasr* > toirpiinitikas 
Tautų Sąjungoš Tarybo.viš^^tin-ejd-te
legramas visoms prie Tarytų Sąjungos 
Tarybos priklausančioms įsalims, šaukda
mas į posėdį. Posėdis tjirės įvykti lie
pos 31 arba rugpjūčio; frięn. 1 di '

Dabar visų akys y ra‘nukreiptos į Ita- 
. liją: ar ji dalyvaus? šiuos žodžius ra- 
šant, dar neaišku, kadangi Mussolini, sa
koma, yra išvykęs iš Romos ir todėl ne
suspėta gauti pranešimas jo nusistatymo. 
O be jo—nėra turgaus, niekas nedrįsta 
to nusistatymo pasakyti.

Jei Italija dalyvaus, tai, galimas daik
tas, kad Tautų Sąjungos likimas bus pa
stovesnis. Bet jei ne—nežinia, kaip vis
kas gali išeiti. Italijos nedalyvavimas 
Tautų Sąjungos Tarybos posėdyj, reikštų 
jos tendenciją pasitraukti iš Tautų Są
jungos visai. Šiuo tarpu, betgi, už taiką 
stovintieji žmonės to nenori.. Jie trokšta, 
kad Tautų Sąjunga pasilaikytų ir per ją. 
būtų dedama pastangų išlaikyti taiką.

Kodėl Italiją gali nedalyvauti? Todėl; 
kad ten, pasak tūlų, gali iškilti visoj pil
numoj Ethioprjos-ItąHjos konflikto klau
simas. Italijos imperialistai jaučiasi la
bai įkaitinti įr labai silpni: ipjįęėlimas 
Tautų Sąjungoj to klausimo jų.fpoziciją 
dar smarkiau susilpnintų, kuomet reikė
tų aiškintis, o'aiškinimuisi pagrindų ne
turėtų. Ethidpija, kuri nekalta tame, 
kuri karo netrokšta, Jiėfi, kaitas klaiL 
simas būtų iškeltas Tautų. Sąjungos Ta-- • 
ryboje ir išrištas be 101*0. ' /

Pagyvensime, pamatysime, kaip ten 
18; Vienas aišku: juo didesnis bus ma- 
nis judėjimas, juo griežtesnės kovos 
is vedamos prieš karą, tuo Italija ir 
tos panašios fašistinės šalys turės rim

čiau su tuo faktu skaitytis. x
Todėl šių metų Rugpjūčio Mėnesio Pir- i 

moji diena, kuri yra diena kovom prieš 
imperialistinį karą, turi būti itin ryški. 
Visi prieškariniai nusistatę darbo žmo
nės šaukiami tą dieną dalyvauti demon-

< “Dirva” praneša, kad Cleveland© Kar
pavičius arba Karpius gavo’ iš Smetonos 
Kruvinojo D.L.K. Gedemino IV. Laips
nio Ordeną! Tas laikraštis rašo, jog “šią 
didelę ir garbingą dovaną p. Karpiui su
teikė Lietuva (skaitykit: Smetona—“L.” 
Red.) už jo nenuoalsų darbą Lietuvių li
teratūros kūrime ir visuomenišką veik
lą Amerikos lietuvių tarpe.”

Karpių pasišaukė Lietuvos atstovybė 
. Washingtone ir \tęn jį padarė <kavalie
rium, -Užsįaė jęslknb įrūtiriėsį, medalį, išŽg/ 
kavalierius išvažiavo“
“pasauliniam lietuvių; kongrese” ir, ži
noma, pabučiuoti Smetonai už dovaną į 

. koją;- Galima tikėtis, kaip tasai kavalie
rius gins, amerikiečių ir Lietuvos darbo 
žmonių reikalus minėtam kongrese. Jis 
garbins Smetoną, garbins jo kruvinos 
klikos viešpatavimą; Karpiukas-kavalie- 
rius puls kairiuosius delegatus, kurie tik
tai išdrįs pasakyti žodį už Lietuvos dar
bo žmonių reikalus.

Pasirodo, kad Smetona bando apkaišy
ti medaliais kiekvieną, kuris tik už jo re
žimą begėdiškai stoja. Ambraziejus, Jur- 
gela, Karpius, vis tai kavalieriai-smeto- 
nininkai, apteikti dovanomis ne todėl, 
kad jie būtų ištikrųjų ką naudingo pada
rę liaudžiai, bet todėl, kad yra geri fa
šistų režimo palaikytojai.

Musų nuomone, vienintelis šiuo atžvil
giu doras žmogus buvo tai p. Grinius, ku
ris atsisakė priimti iš Smetonos ordeną.

• Didryris be Vžsitarnavimo
Lietuvos fašistų valdžios -reklamavimo-" 

si agentūra, “T$b.,” praneša:
Lietuvoj^ lęit. ; Vaitkaus, žygį , su “Lituani- 

ca ir manoma/kuo 'graibiusiai įamžinti. Jp 
vardu bus pavadinta miestų gatves, aikštes 
ir kit<į^ trintos. ' Lietuvos pašto valdyba, pū- 
gefbdAmą; paują didvyrį mano išleisti nau-

■ jbš pasto^ž’enkius, kurie ilgai primins “Litu- 
anioos II’ ’ skridimą.- ženkluose bus įdėti

; Įeit. Vaitkaus ir “Lituanicos II” atvaizdi.

Kol kas Vaitkus yra tiktai tuo pasižy
mėjęs, kad jau kelinta savaitė gulį Half- 
Moon viešbutyj,. Coney Islande (Brook- 
lyne). Ir už tą pasižymėjimą Snietona 
jau leidžia pašto ženklus su Vaitkaus pa
veiksiu juose! Kaip pigiai pas Smetoną 
galima nusipirkti garbė. Ar įstabu, kad 
toki Karpiai ir kiti gauna Gedemino or- 
denus!

f PHadelph. Žinios
it" •>
JsDaVgiau Kovokime Pries Ka- 
>£ rą ir Fašizmą
Vs Naujo imperialistinio karo 
ateadžia labai Arti. Bile dieną 
KįUi būti eksplozija ir vėl at-

sidaryti pasaulinis karas. Ka
ras gali prasidėti tarpe impe
rialistinių šalių už-naują pasi
dalinimą rinkų. Italija mobi
lizuoja savo kariškas spėkas 
prie rubežių Ethiopijos. Hitle
ris mobihzūoja' savo spėkas 
eiti į rytus. Vadinasi,, vėl no-

ri atidaryti visapasaulinę sker- 
dynę už rinkas. Svarbiau
sias visų imperialistų geidimas 
yra, ’tai sunaikinti Sovietų Są
jungą. O Sovietų Sąjungą ga
lės apginti tiktai visų šalių 
darbininkai. •

Tad rugp. 3 dieną, 2 vai. po

(Amerikos Revoliucinei 
Spaudai)

Lietuvoj jaunimas gyvena 
dabar sunkiausiose sąlygose, 
—eksplotuojamas dar la
biau, negu suaugę darbinin
kai ir darbininkfes. Darbo 
jaunimas neturi jokių tei
sių.

Einant fašistiniais įstaty
mais, jaunuolis ar jaunuo
lė neturi .balsavimo teisės 
iki 24 metų amžiaus. Fašis
tinių ir pusiau fašistinių or
ganizacijų padedama (“Jau
noji Lietuva,” Šauliai ir 
kt.), buržuazija.. . stengiasi 
atitraukti darbo jaunuome
nę nuo revoliucinės kovos ir 
išauklėti joje fašistinės tė
vynės meilę. Darbininkų 
jaunimo terorizavimas ir 
persekiojimas baisus. Muši
mai žvalgybos, fašistiniai 
teismai, pasityčiojimai kalė
jimuose ir ilgi kalėjimų me
tai virto kasdieninybe. Pa
gal fašistinius įstatymus, 
teismo sprendimai jaunuo
liams turi būti sumažinami 
vienu trečdaliu. Kaip prak
tika rodo, šitas įstatymas 
tik fikcija. Jaunimas teisia
mas ilgiems metams tanų 
kad jie atsėdėtų tiek metų 
kalėjime, kiek, fašistai iš- 
anksto numatė. Štai keletas 
pavyzdžių iš paskutinių me-

18 metų amžiaus darbi
ninkas Garberis, kuris, bu
vo mitinge, areštuotas ir 
nuteistas 12 metų sunkiųjų 
darbų kąlėjimo.

18 metų, amžiaus darbL 
ninkas Elkševičius, pas ku
rį rado komunistinės litera
tu ros, nuteistas 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
(Už bandymą pabėgti iš Ba
jorų kalėjimo, jis buvo žiau
riai sumuštas, apkaltas kan- 
dalais ir įmestas į tamsų 
karcerį).

14 ir pusės metų amžiaus 
darbininkas Šaferis, nuteis
tas 12 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, i ' J ' , ■

Darbo jaunuolius ir jau
nuoles -areštuoja ir tiesiog 
sufabrikuoja jiems bylas, 
remiantis vien žvalgybos 
“daviniais”. Taip buvo pa
traukta į fašistinį teismą 
14 metų darbininkė Kolsytė 
ir 17 J^etų Geršavičiutę. ^as atsakė, kad “tavęs vis- 
Paskutinioji nuteista 6 me- į teismą nevešime”. Ži- 
tams sunk, darbų kalėjimo 'noma> pirmesnis teismo 
ir sėdi jdu dvieji mėtai._Da- sprendimas buvo patvirtin- 
bar žvalgyba pritraukė ją bet duotas leidimas, kai 
vėl prie fabrikuotos bylos (Davidovas “pasitaisys”, iš-

mo gydytoją, prašydamas 
išduoti jam liudijimą apie 
sumušimą, gydytojas atsi
sakė išduoti: girdi, Stos žy
mės ne nuo ^mušinjo.

Drg, Davidovo _ motina, 
sužinojusi, kaip šlykščiai 
buvo suprovokuota bylą jos 
sūnui, pasistengia tą bylą 
atnaujinti. Byla įvyko Kau
no apygardos teisme 1934 
m. gruodžio mėn. 12 d. Į 
teismą buvo nuvykęs* kalėji
mo valdininkas Valiukevi
čius, provokatorius Timofe
jevas, gi d. Davidovo į teis
mą nevežė motivuodami 
tuo kad per vėlai'gavo šau
kimą į teismą. Tai yra gry
nas! ūieląs, nes jau prieš 
savaitę iki teismo viršinin
kai pranešė .Dayidovui, kad 
įvyks jo teismas. Kai Da-iCĮai?”J v

Čigonas: “Ne, panie ku
nige, aš taip poteriavau tą 
rąžančių, gal tūkstantį kar
tų kartojau ‘sveika Marija,’ 
ir nieko už tai nuo dievo ne
gavau; tur būt ir dievas su
pyko už kartojimą tą patį, ’ 
kaip ir jūs, kunige, dabar.”

Trakiškis.

Poteriai Nieko Nedavė
r

Čigonas sykį užėjo pas 
kunigą ubagaudamas, bet 
įėjęs nepagarbino kristaus; 
todėl kunigas, vietoj mais
to, davė jam rąžančių ir lie
pė melstis, tai dievas jam 
visko duosiąs.

Po kiek laiko vėl tas pats 
čigonas ateina pas tą kuni
gą ir jau sako: “Tegul bus 
pagarbintas....”

Kunigas atsako: “Ant 
amžių....”

Čigonas vėl sako, tegul 
bus pagarbintas, ir taip 
kartoja net keliolika kartų.

Kuųigas, supykęs, sako: 
“Kas yra, čigone, ar pablū-

vidovas kreipėsi į valdiniu-1 
ką, kad jam išduotų iš san
dėlio savus drabužius va
žiuoti į teismą, tai. valdinin-

prieš Jonavos - Ukmergės ieįsįį jį sveikatai pataisyti. 
_ valstiečius.

Čia tik keletas pavyzdžių. Drg. Davidovas paklausė, ką
darbininkus ir valstiečius.

Nežiūrėdami teroro, revo
liucinis jaunimas tvirtai ir 
pavyzdingai laikosi fašisti
niuose teismuose, žvalgybo
je’ ir kalėjimuose. Taip jis

Reiškia pasitaisymas, tai 
viršininkas atsakė: “Paduo
si malonės prašymą, išleisim 
atostogų...”

!
Štai kokių šlykščių prie-
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rodo savo tvirtą ištikimumą b101}iU gnebiasi Raseinių
. * i i m I n i V<•* /-J i va i n r nn m i n I r

proletarinės kovos teisingu 
mu ir tvirtą tikėjimą į per

Politkąline.
Kauno Sunk. Darbų Ka

lėjimas, birželio mėn.,- 1935 
met.
;f ; H ; rrt AbtfiM ir fii V'.;'.7-:;;-n.T=====
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Laiškas iš Raseinių Kalė jimo

kalėjimo administracija Įmo
vai prieš jaunus revoliuci
nius politinius, kalinius.

Pe.
1935 m. sausio mėn.

Visgi Progresas /
“Jūs ten tiek metų buvo- , 

te Afrikoj, ar išmokinote 
žmogėdas mesti šalin tą bai
sų paprotį — žmogėdystę?” 
klausia misionieriaus drau
gas.

“Ne, to dar neatsiekėme,” 
atsakė misionieriui. “Vie
nok šio to atsiekėme: dabar! 
jie vartoja peilius ir šaku
tes.”' ‘ ‘!

4 ■ Surinko: J. šilingas.

Kaip Provokuoja Mūsų 
Draugus •

Nors visa laika fašistinio 
kalėjimo .administracija mus
puldavo, bet ypatingai tie,I 
puolimai paaštrėjo 1934 m. 
Ji pradėjo kišti mus į kar
cerį arba nubausdavo be 
maisto, be laikraščių ir t. p. 
Buvo atsitikimų, kai valdi
ninkas Valiukevičius įsiver
ždavo į kamerą ir užpulda
vo ant draugą, kurie jam 
nepatikdavo, kaltindamas, 
kad jie žiūrėję pro langą.

1934 m. pavasarį iš Kau
no kalėjimo buvo atvežtas 
provokatorius Vasilius Pro* 
kofjevas ir kaįrtu su kitais 
kalėjime esančiais niekšais 
pradėjo mus teorizuoti. Tie 
niekšai reikaląūja,. kąd mū
sų draugai, pasodintieji vie- 

^nutėse;- pad0|įįų malonės 
prašymus kruvinajam Sme
tonai, o keliuš'; mūsų drau
gūs jis kruvinai sumušė. 
Visa tai jie darė žvalgybos! 
primdkinti.

1934 m. pradžioj buvo 
areštuotas d. Jokūbas Da
vidovas, 17 metų jaunuolis. 
Jis jau keletą kartų buvo 
baustas admihistratyviniai. 
Žvalgyboj jamipareiškė, kadi

pietų bus masinė demonstraci- 
ja\ant Reyburn Plaza. Visi da
lyvaukime toj demonstracijoj' 
ir pareiškime savo balsą prieš 
imperialistus, kadbmės, darbi
ninkai, kovosime prieš impe
rialistinį karą ir neleisime su
naikinti Sovietų. Sąjungos, 
taipgi kovosime prieš tuos, 
kurie kėsiriasi pavergti1 kitas 
šalis, <'.■ .

F, R.

paskutinį kartą jį baudžia 
administratyviniai, o kitą 
kartą jau sudarys bylą. Da- 
|vidovą atvežė į Raseinių ka
lėjimą. Ir štai 1934 m. ge- 
'gužės mėn. kilus muštynėms 
mūsų draugų su provokato
rium Timofejevu, adminisJ 
trąeija sudarė d. Davidovui 
bylą už tariamą provokato
riaus sumušimą. Iš tikrųjų 
gi Davidovas Tįmofejevo 
visai nemušė, o d. Muraus
kas prisipažino, kad jis vie
nas Timofejevą sumušęs. 
Nežiūrint to, fašistų teis
mas Auteisė d. Davidovą 
įkišt į nepilnamečių kalėji
mą Kalnaberžėj iki jis su
lauks pilnametystės, t. y. 
keturiems metams. Byla bu
vo tikra komedija. Liudinin
kais administracija išstatė 
du kalėjimo prižiūrėtojus, 
kurie, bijodami netekti vie
tos/ ’-pasako j o teisme tą,- ką 
jiems įsakė maldininkas Va
liukevičius, ir du ’ krimina
liniai kaliniai, kuine irgi bu
vo Valiukevičiaus primokin- 
ti meluoti, ir kurie .sugrįžę 
iš teismo kameroje pasako
jo, kad jie ir nematą Davi
dovo prie muštynių; Liudi
ninkų iš DavidoVo pusės vi
sai neleido išstatyti.

Draugą Davidovą palaikę 
Kalnaberžės kalėjime vežė į 
Juodaičių pataisos namus 
(prie Joniškio'). Iš ten Da- 

|vidovui pasisekė pabėgti, 
bet jį netrukus sugauna ir 
smarkiai nuplaka rykštė
mis. Dabar jį tyčia siunčia 
prie sunkių darbų. Kai po 
sumušimo d. Davidovas 
kreipėsi pas Šiaulių kalėji-

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

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Telephone: Humboldt 2-7964

LABAI NELINKSMA, 
NERVUOTA

Malonėkit ir man atsakyti 
per “Laisvę.” Aš esu 27 metų 
amžiaus, turiu vieną vaiką. 
Esu labai nelinksma, nervuota, 
nors, tiesa, ir aplinkybes turiu 
labai sunkias', bet energingam 
žmogui galima būtų kovoti. Ir 
man visada galvą’ skauda. 
Kartais labai mažam laipsny, 
bet man rodos, kad aš nei 
vieno momento nesijaučiu vi
sai normaliai. Ar tas galimas 
dalykas? Apetitą turiu labai 
gerą. Sakau dėkui išanksto.

Atsakymas

Jums, Drauge, veikiausia 
yra kokių ešmingų trūkumų 
organizme. Gal graujo mažo
ka ? Mažoka geležies, kalkių, 
fosforo, tūlų vitaminų ? Gal 
da ir pp vaikui nespėjote pil
nai atsigaut!? Atminkite,, kad 
ir sveikiausiai moteriai jšeina 
penketąš metų, ,tolei jai orga
nizmas ątsigauųa, atsipildo po 
gimdymui,. Q Jūsų, sakot, gy
venimo, aplinkybės ir taip' jau 
labai sunkios. Jos, deja, daug 
suėda gražios sveikatos, jėgų 
ir energijos.

Bandykite, Drauge, kiek ga
lima, higijeniškai gyventi. Ge
rai, kad turite gerą apetitą, 
t Ai greičiau galėsite atsigauti. 
Bet nevalgykite bile ko,, kas 
.tik pasimaišo, be pasirinkimo. 
Yra maisto, bet yra ir kamša- 
lo, negyvo, denatūruoto miši
nio. Pasirinkite vis daugiausia 
gyvo, nesugadinto maisto — 
daržovių, vaisių, taipgi pieniš
kų, kiaušinių, žūvų,; šviežios 
mėsos. Gausite tuo būdu vi
taminų ir mineralinių druskų, 
—dėsnių, kurių taip labai daž-

nai esti permažai mūsų mais
te, ir dėl jų trūkumo labai 
nukenčia mūsų sveikata.
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Greta natūralaus maisto, 
manau, Jums bus visai nepro- 
šalį naudoti da ir tūlų dapildo- 
mojo maisto preparatų. Saky
sim, mielių (yeast) galėtumėt 
vartoti po plytelę ar daugiau 
kas diena: turi vitamino B— 
nervams, vidurių plėvėms,- 
liaukoms. Imkite ir žuvų alie* 
jaus, nors po kokį šaukštą: tai 
gausite vitaminų A ir D, daug 
kam labai reikalingų. Pasi
stenkite gauti čielų kviečio 
grūdų, kur nors grūdų bei sė
klų krautuvėj. Po žiupsnelį 
sukramtykite, kada užeina ant 
minties: gausite vitaminų Ay 
B, E ir G.

lodo tinktūros, po lašą, į 
va’ndenį, imkite kas dvi ar 
trys dienos, visą gyvenimą.

Kad daugiau gavus 'minera
linių dritskų, vartokite dar g*i 
ir kalkių ir geležies preparatų. 
Calčium lactate, 10 grs*, 100' 
tablets— imkite po vieną arba 
paskiau ir po dvi tabieti po 
valgio, su vandeniu. Iron am
monium citrate Į4 1b. ir cop
per sulphate 1 gr. ištarpinkite 
puskvortėj vandens ir to tar
pinio imkite po Šaukštelį, sti
kle pieno, po valgio.

Būkite dažniau saulėj,* ore.* 
Pasivaikščiokite, pakvėpuoki
te giliai pilvu. Pasilsėkite* daž
niau. Nuotaikai pataikyti skai
tykite kokią įdomią knygą, a- 
pysaką; nueikite pas svetingus 
draugus arba į. parengimus, 
piknikus, mitingus. Dažniai^ 
išsivadėkite iš namų, atsipd-5
laiduokite nūo namų ryšio', nū-’”’' 
eikite kur .į svečius.
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Kas Tai Yra Bendras Frontas? kuriame buvo atstovai nuo 
1,300,000 jaunuolių, arba 

i Cleveland© S u v a ž i a vimą,

kur joms grūmoja fašizmas, 
už jų įgijimą, kur fašizmas 
jas užsmaugė ir tt. ;

Už Kokio Bendro Fronto Sudarymą Stovės Amerikos Lietuvių Darbininką Delegacija J J J 1 X 1 ’1 •

ir r* • iv • • i/ o v j i fl/f— 0 i* ’Din lP*v |tnvių, mes skaitome dideliu Kauno Pasauliniam Išeivių Kongrese/ Kodėl Musų Supratimas apie Bendrą Frontą Gnez- darbu dideliu laimėjimu
tai Skiriasi nuo Supratimo Prūseikos ir Lovestono?

Trečias Puslapio

vos žmonėms ir t.. t. Tuolrikos lietuvių, pačiam Kau- 
būdu, mūsų delegacija sako, !ne balsą už kankinamus irv a vįj ia vaj X\CVA 1XYAJL JLcVAll U0 H

_ ____  __ Šau- savo žodžius paremkite dar-1 smaugiamus mūsų broliuę ir
įkuriame buvo atstovaujama kiant i toki Bendrą Frontą, bais. Mes norime^ padėti seseris Lietuvoje.

j-z. z\/\z\ • i -i. innc afafnma vinna an_ 1 iaiiivna vmnnrimc iaailrmrn- A T?Lietuvos žmonėms išsikovo- A. B.
ti civiles laisves ir jūs sako
te norį, tad Kongrese suda- REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
rykime Bendrą Frontą tuo' Ten Buvusiam, Worcester, 
klausimu! Ką atsakys Vi- Mass. — Jau buvo rašyta apie 
taitis? Ką atsakys Šimutis? Maynardo pikniką, tad neapsi- 
Ką atsakys kiti delegatai? moka antru sykiu kartoti. At- 
Tki parodys ateitis. I leisite, jūsų korespondencijos

Mes ne tik nebijome tokio apie pikniką netalpinsime.
Bendro Fronto, bet nuošir- Prašome rašinėti dažniau apie 
džiausią trokštame jį suda- ’ Worcester!© įvykius.
ryti. Tai būtų didžiausia1
paspirtis Lietuvos žmonėms. I Bowling Green, Ohio. — 
Tai būtų konkretė, apčiuo- Dviem automobiliam susi- 
piama paspirtis. įkūlus ant vieškelio, tapo už-

Bet ir čia Prūseika visaip mušta 5 žmonės, tarp jų ir

mes statome tiktai vieną są
lygą: ar pritarti kovai prieš 
karą ir fašizmą? Jeigu pri
tari, še tau ranka, kovoki
me bendrai. Arba jeigu 
Bendras Frontas būdavo ja
mas kovai už bedarbių ap- 
draudą, mes statome tiktai 
tą vieną sąlygą. Tik toks 
bendro fronto supratimas 
yra teisingas.

Vaduojantis tuo suprati
mu, Pasauliniame Lietuvių

i Kongrese Kaune 
binmkai, bet_ didelė dalis irjAmerikos lietuvių darbinin- 
hberahskesnės buržuazijos. delegacija, musų suprati- —- ----------------- -------r -------  - ---- -
Jie patys žydai, daugumo-;mu, į.urį stengtis sudarytiIniekina mus ir Amerikos du detektyvai su kalinių 
je, taipgi bijo proletarinės ]3encĮrą Frontą. Kokį bend- lietuvių darbininkų delega-.kurį jiedu vežė kalėjiman.ma Taa nnfa an an- n . « t* _________

darbininkų klasei.
Negalima vadinti bendru 

Komunistų Partijos | frontu tokio, kuriame suei- 
Chicagos Distrikto vadovy- na tiktai proletarinės dik- 
bė padarė klaidą, užstoda- tatūros šalininkai. Pav., 
ma už kunigo Coughlino pa- šiandien siaučia Vokietijoj 
stangas per teismus laimėti fašizmas — terorizuoja žy- 
teisę skelbti savo progra-idus, komunistus, socialistus, 
mą. Bandydami pasiekti katalikus. Žydai nusistatę

Pav.,, Maskvoje prasidėjo Ko
munistų Internacionalo 7-as

* Kongresas. Istorinė Septin
to Kongreso svarba bus la
bai didelė. Septyni metai 
prabėgo nuo šešto Kongre
so. Tai buvo laikotarpis di
delių įvykių ir svarbių pa
tarimų.

Nedvejojančiai galima 
tvirtinti, kad kova prieš ka
ro pavojų ir prieš fašizmą 
bus centre visų Septinto vienybę, kam ton vienybėj! reikia vesti griežčiausia ko- 
Kongreso diskusijų ir tari- įeina komunistai. Paskui is-|va> get mūsų partija šitą 
mų. Bet ta kova sėkmingai kilo vienybės klausimas kai-1 distrikto vadovvbės klaida 
gali būti vedama tiktai ke-Uiasiuvių eilėse. Ir vėl mū- viešai iškritikavo ir nurodė 
liu Bendro Fronto. Šian-,sų “opozicionieriai” spardė- kur ir kaip buvo padaryta, 
dien tą mato ir supranta si, šaukė, rėkė prieš vieny-j < 
kiekvienas, kuriam tikrai :bę, kam ton vienybėn įeina' . . . . .
rūpi nugalėjimas fašizmo ir dešimts tūkstančių revoliu-' vietoj klaidos reiškia 
prašalinimas karo pavojaus, cinių kailiasiuvių, kurių tar-i/aci ipes turime trenkti į sa-

Bet kaip tą Bendrą Fron- pe yra keli šimtai komunis- įl pačią Bendro Fronto įdė
tą sudaryti? Kas jį turėtų tų su draugu Ben Gold prie- ^krų, konkrečių

tai yra pasistatę už tikslą 
“pamokinti” Komunistų In
ternacionalą ir Komunistų 
Partiją, griaunant tą judė
jimą taip, kaip jie išmano. 
Iš peties tie didvyriai kerta 
į darbininkų vienybę, jeigu 
tik jie mano, kad kartu už
duos komunistų judėjimui. 
Pav., lovestoniniai Zimmer-
mannai piestu stojo prieš icionalo linijos ir patarnavo 
moteriškų drapanų siuvėjų! Coughlinui, kuomet prieš jį

kun. Coughlino pasekėjus, prieš fašistu^—ne ttik dar- 
mūsų draugai neišlaikė tei- 1 
singos Komunistu Interna-

diktatūros. Tas pats su so- .
cialistais. Arba katalikų 'tikslui ? 
masės nusistatę prieš fasiz-j

rą frontą? Su kuom? Ko- ciją. Jis ir čia suranda!
* “oportunizmą”. Jis despera-

Bet ar padarymas vienoj

I

Maskvos miesto galva, N. A. 
Bulganin, Maskvos Sovieto 
pirmininkas, nesenai buvo ap
dovanotas Lenino Ordenu už 

gerą darbą gražinime 
Maskvos.

v . ... | Mūsų atsakymas: Bendrą tiškai kovojo prieš Clevelan-
mą--nemaza,i yra ir kum- Front už Lietuvos liaudies do Suvažiavimą, kad susilp- ern Lrnrin eifinrlion mu nn-I . ., c , . , . __ -----
sistatę prieš fašistus. Bet pasauiinis Kongresas ’ pasi- 'prieš Smetonos valdžią. Jis 
dauguma tų masių _taipi pat sakytų reikalavimą Sme-1 dabar deda visas pastangas, 
dar bijo proletarines dikta- (įonaį kad Lietuvoje turi kad pakenkti sudarymui 
tuios. Bet mes, komunistai, leista darbininkams, i Bendro Fronto Kauno Kon- norime Bendro Fronto visų ValstiečLmS ir visiems žmo^ ‘ grėsė prieš tą pačią Sme- 
tų žmonių PJies kruvinąjį ngms ]aisvai organizuotis, tonos diktatūrą. Tai kam 
hitlerizmą. Mes saukiajne _ ]eįsL įr skaityti savo laik- jis pasitarnauja, jeigu 
juos į Bendią Frontą. Pa- ra§^ius, 'laikyti susirinki- ne Smetonos' diktatūrai? 
ga1 oportumstų fi ozofiją,. mus^ rejk§L saVo mintis, iš-! Kodėl jis dar pyksta, jei- 
tai klaida, tai negalima, tai sjrįnkL sjaptu visuotinu bal-1 gu mes sakome, kad ta 
sudesinejimas, nes ten yra savįmu savivaldybas, seimą sklokos vadovybės nelemta

gų, kurie šiandien jau nu- 'civiles" teises, tai yra, kad ninus jo, suvažiavimo, balsą

šakyje. Jie padavė ranką žygiu del sudarymo Bend- 
tokiam fašistiniam Woll, r0 Fronto? Nieko panašaus, 
kad tik neprileidus kailia- Mes.iš klaidų mokinamėsjr 
siuvių prie vienybės. 1__ __ . _ __ _

ĄVoll ro Fronto? Nieko panašaus.
** V —• j

Bet varorhe darbą pirmyn. Mes 
vienybė"įvypko.’ Dabar love- žiūrime į Bendrą Frontą ne 
stoniniai didvyriai vaikšti- kaipo į manevrus, ne kaipo

sf akis pakelti,' slaptai^ paša- vių vadų, bet kaipo į mobili
omis, leidžia visokius me- zaciją plačiausių masių ko- 
lus, kad sukurstyti darbi- lvai prieš karą ir fašizmą, 
ninkus ir sugriauti įsteigtą Į Tokie Prūseikos ir Lovesto- 

bendras vienybę.
Trečias pavyzdys. Wilkes-

tuo

nėja galvas nulęidę, gėdija- į pasibučiavimą įvairių sro- žmonių, kurie atmeta viso
kią diktatūrą!

Tai tik vienas pavyzdys, stovas, sako, kad jis ir stoja Prūseika kaišioja $900.
Jų visur pilna. Bendras už Lietuvos liaudies civiles, Bet jis neprisidėjo
Frontas yra reikalingas teises. Visa SLA organiza- centu. Tai lietuvių darbi-

- “ “ • 1 • • • • j • J • FTV • • •• • j • V •
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ir susidaryti valdžia. i politika yra vanduo ant
Ponas Vitaitis, SLA at- Smetonos malūno?

nė su

sudaryti? Kokio pobūdžio 
jis gali būti?
4 Mūsų supratimas 
klausimu, kaip ir visais ki
tais, žinoma griežtai skiria
si nuo supratimo lovestonie- 
Čių-oportunistų (Lovestono, 
Prūseikos, Butkaus). Nors 
jie ant kiekvieno kampo 
šaukia, kad jie beveik per 
amžius stovėję už Bendrą 
Frontą, bet jų “
frontas” nieko neturi su ti
kru Bendru Frontu. Ištik-'Barre apielinkės mainieriai 
rųjų, kiek kur jie dar išga-1 išėjo į streiką prieš anglies 
Ii, tai visur stovi skersai ke- j baronus ir prieš nepakenčia- 
lią darbininkų . Bendram mą Lewiso mašiną? Kam 
Frontui ir abelnai vienybei, 'pasitarnavo Prūseika ir 

Prūseika savo laikraštyje Butkus? Ar mainieriams?
(“N. G.,” liepos 25 d.) neuž- Nieko panašaus. Tikrai be
simerkęs plepa nesąmones gėdiškai jie padėjo Lewiso 

knmnniatn« H o T "Rnrirl-types komunistus del1 Bend
ro Fronto politikos. Jis su
šilęs bando įkalbėti savo 
skaitytojams, kad Amerikos 
Komunistų Partija, taip pat 
visas Komunistų Internacio
nalas, nudardėjo visai vel
niop į dešinę su savo Ben
dru Frontu. Girdi, ko
munistai jau sudarė bendrą 
frontą net su tokiais libera- 
lais-kunigais, kurie priešin
gi visokioms diktatūroms. 
Tik “opozicija” pasilikus ne
susitepus jokia panašia 
“smala.”

Prūseika sako, kad jis ei
tų į bendrą frontą tik su to
kiais, kurie atmeta fašistinę 
diktatūrą, o stoja už prole
tarinę diktatūrą. Jeigu 
taip, tai koks tas būtų bend
ras frontas ir su kuo? Juk 
tie, kurie kovoja už proleta
rinę diktatūrą, yra arba ko
munistai arba komunistų 
simpatikai. Taigi, toks 
Bendras Frontas būtų tik

mašinai. Taip “gražiai” jie 
elgėsi šios svarbios kovos 
laiku, jog net jų pasekėjai 
Wilkes-Barre sukilo prieš 
juos. Mes sveikiname tuos 
draugus opozicionierius, ku
rie buvo kovos fronte ir da
bar išėjo ir pasmerkė Prū
seikos ir Butkaus nelemtą 
politiką.

Dar vienas pavyzdys. De
troite įvyko Antras Ameri
kos Jaunimo Kongresas. Bu
vo atstovai nuo kokių 
1,300,000 jaunuolių. Kong
resas atstovavo jaunuolius 
įvairiausių pažiūrų ir įsiti
kinimų. Tai buvo tikrai 
Bendras Frontas prieš karą 
ir fašizmą. To kongreso pa
grindu buvo Bendras Fron
tas tarpe jaunųjų socialistų 
ir jaunųjų komunistų. Da
lyvavo jame ir lovestonie- 
čiai-trockistai elementai. Ką 
veikė tos grupelės? Ištisai 
kongresą jos lermavo, triuk- 

komunistų Bendras Frontas 8rnavo> stačiai provokavo, 
su savim ir savo artimais Įka^ ^lk suardyti jaunimo, 
draugais. Vadinasi, iš tol bendrą frontą prieš karą n- 
didelio palšųjų masių me
džiotojo Prūseikos išeina vi
sai sausas sektantas, netu
rįs jokio supratimo apie 
Bendrą Frontą.

Iš antros pusės, tas pats

fašizmą. Jiems tas neišdegė 
pačiam kongrese. Po kong
reso, lovėstoniečių organas 
“The Workers Age,” lyg 
proto netekęs, šaukia Jau
nųjų Socialistų Lygą trenk
ti šalin kongreso tarimus,Prūseika gvoltu šaukė prieš,11 sa!irl Kongreso tarimus, 

dalyvavimą Clevelando Su-:11168^1 Bendrą Frontą, bėgti 
važiavime, nes, girdi, ten (nuo Jaunųjų Komunistų Ly- 
Ifcomunistai vadovaus. Ma-, Šu
tote, Prūseika nesusikalbatote, Prūseika nesusikalba | Tai šitaip supranta Bend- 
su Prūseika. Kalba, kad | rą Frontą mūsų oportunis- 
bendrą frontą gali sudaryti tai. Ar toks supratimas tu- 
tiktai proletarinės diktatu- rį ką nors bendro su bolše- 
ros draugai, bet gvoltu šau- vikišku supratimu? Ne, ne- 
kia savo pasekėjus neiti net turi.
ton vietan, kur proletarinės

vikišku supratimu? Ne, ne-

t Mes, komunistai, tikrai 
diktatūros draugai vadovau- trokštame Bendro Fronto, 
ja bei susirenka. 'Savo tuos troškimus, mes

Nereikia manyti, kad vie- parodome darbais. Tas tie- 
nas Prūseika šitaip klajoja, sa, kad mes galime padary- 
Panasiai balamūtija ameri-' ti ir padarome klaidų savo 
kinės-Jovestoninės “opozici- pastangose. Mes nebijome 
jos” vadovybė. Oportunis-1 jas nurodyti ir kritikuoti.

j "opozici- pastangose. Mes nebijome 
Oportunis-1 jas nurodyti ir kritikuoti.

jas

re
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SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

pav., kovai tis sako, kad jis nepritaria I Jie nesigailėjo sudėti po ni- 
kad kelį, po dešimtuką, po dole-

nai gali tyčiotis, gali gudra- tam, kad sumobilizavus vi- ei j a tam pritaria. Taip pat (ninku ir jiems pritariančių 
vot, nes jie jokios atsakomy- sus, kurie pritaria tam tik- katalikų srovės vadas Šimu- smulkių biznierių pinigai, 
bės neima, jiems rimtos dar- ram tikslui:
bininkų kovos neapeina, bet prieš karą ir fašizmą, už Smetonos diktatūrai, kad kelį, po dešimtuką, po dole- 
Detroito Jaunimo Kongresą, rdemokratines liaudies teises, jis nori civilių laisvių Lietu- ‘rį, kad pakelti, varde Ame-
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI

LAKE

ir ‘ Geri

PHILADELPHIA, PA

NEW BRITAIN, CONN

Pradžia 12 vai. dieną, Įžanga 25c.

reika- 
savai-

Iš anksto perkantiems tikietus skiriama dovanos:
1) $5,00; 2) $3.00; 3) $2.00.

“Laisvei” ir “Vilniai” Piknikas

labai nėrvavo 
Ir kurgi nener- 
t virte j ant

Telephone: Evergreen 7-0072
DR. I. COHN

Specialistas ant Operacijų ir 
gydyme

Ausy, 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.

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

įžangos; bus ne Vytauto Parke, ale

CHESTER, PA.
Čia įvyks demonstracija prieš ka

rą ir fašizmą rugpjūčio 1 d., kaip 8 
vai. vakare, tarpe 3-čios ir Market 
gatvių, čia kalbės vienas iš geniau
sių kalbėtojų iš Philadelphijos. Už
tai susirinkite visi darbininkai lietu
viai ir kovokime kartu už geresnį 
pragyvenimą, prieš karą ir fašizmą.

(178-179)

New Yorko Apielinkės Darbininkų
SPAUDOS PIKNIKAS

Nedūlioj, Rugpj. (Aug.), 11, 1935

EAGLE ROCK, CRYSTAL 
WEST ORANGE, N. J.

Bus Puiki Dainų Programa
Kalbėtojai Sakys Prakalbas

Pradžia 10 vai. ryte; įžanga 25 centai.

Ketvirtas Puslapis Antradienis, Liepos 30, 1035

Lietuvos Komunistų Jaunimo Sąjungos 
Antros Parajonės Konferencija

daugiausia nukentės moterų 
sveikata, nes palikimas jų nėš
čiomis veda prie aborcijų ir ki
tų prietikių, nepaisant to, kad 
Sovietuose visi vaikai yra skai
tomi legališkai gimę. Vienok 
Sovietuose, pagal pranešimus, 
aborcijų skaičius taip labai pa
augo, kad valdžia drutina vedy
bų pagrindą, keliant žmonių 
sentimentą už pastovesnę šei
myninę meilę ir jau užvedė ko
vą prieš palaidą gyvenimą, už 
ką galime pasveikinti ir sykiu 
pabarti, kad nepaskubino to 
pirmiaus padaryti.

Toliaus yra paduodama iš
traukos, ką sako “Pravda” apie 
Sovietų moterį, su kuriomis rei

škia ir mums apsipažinti, o jos 
nėra ilgos, bet reikšmingos:

“Mes neturime užmiršti, kad 
i Sovietų moteris gavo teises, 
i taip pat ji gavo ir daug parei- 

., , . , , igų. Ji mokinasi ir dirba, kaipMes dar neturim platesnio. 1 . .. . ’ 1, . r . XT _ žvyras, šitaip ji padeda vyrabendro fronto. Nors dirbama1 J . \v._ /pareigose prižiūrėti moterį vi
sišku prisirišimu.

“Kiekviena mergina turi būti 
branginama ne tik, kaip inži
nierius, bet ir kaip ateities mo
tina. Motina vieno kūdikio tu
ri būti taip branginama, kaip 
ateities motina aštuonių vaikų.”

Kas liečia augščiau minėji
mą, kur buvo sakyta, kad vai
kai mokinami gerbti savo tėvus, 
tai yra durnas buržuazijos pri- 
dėčkas. Vaikai to ir pirmiaus 
buvo mokinami. Būnant Mas
kvoje 1932 metais—vaikų auk- 
lėtuvėje radome 10 totoriukų 
vienam kambaryj ir kuomet pa
klausėm, kodėl jie atskirti nuo 
kitų vaikų, tai gavome atsaky
mą, kad būti) jiems lengviau 
pasikalbėti su savo tėvais, kuo
met jie užeina aplankyti juos) 
eidami iš, darbo. Vadinasi, vai
kai nebuvo atskirti nuo tėvų, o 
tėvai nuo vaikų, o buržuazija 
tik dabar tą sužinojo.

Buržuazija mato tik Sovietų 
vaikų nepaklusnumą savo tė
vams, bet kad jos išmokinti vai
kai nenori kalbėti su savo tėvais♦ 
vien tik ^elto, kad jie (yra pro
taujanti darbininkai, )tai jos 
rašytojai tą užslepia. Mat, jie 
apgina jų reikalus! Mes turime 
prirodymų, kad yra tokių vai
kų, kurie dar tėvų yrą užlaiko
mi, o jau nenori skaitytis su 
jais tik už tai, kad jie remia 
darbininkų judėjimą.

Tiesa, ‘Sovietuose buvo atsi
tikimų, Kili’ vaikai pasipriešino 
tėvų • kontr-revoliuciniams žy
giams ir buvo savo tikrų tėvų' 
užmušt;, vienok buržuazija ne
smerkia tokių tėvų žvėriškumo, 
bet apkaltina naujos žmonijos 
sūnus bei dukteris. Tai kur čia 
yra ta vadinamoji logika.

šitas Sovietų naujas žvilgsnis 
į stipresnį šeimyninį gyvenimą, 
aišku, padarys laukiamos įtek
mės ir į svetur gyvenančias ve
dusias poras, kad del menkų 
priežasčitj, o tankiai ir visai be 
jų,—nereikia griebtis prie nau-

Šio mėnesio pirmoj pusėj me del perrikiavimo mūsų ei- 
įvyko LKJS, Kauno 2 parajo- lių, šiais metais, galima sakyt 

ės konferencija. Joje dalyva-'kai ką pasiekta. Penkios kuo- 
vo visų kuopelių (15 kuopė- j pelės su 23 nariais randasi to
lių) atstovai, 2 paraikomo ir 
vienas R. K. atstovas. Konfe
rencijos dienotvarkėj buvo: 1) 
Darbo ir garbės prezidiumų 
rinkimai, 2) paraikomo at
skaita, 3) Darbininkų ir dar
bo jaunimo padėtis, karo pa
vojus ir mūsų tolimesni užda

se vietose, kur jaunimas kon
centruotas.

Darbas tarp svetimų organi
zacijų daug pagerėjo, prave

dama su tų organizacijų jau
nuoliais daug pasitarimų, va- 
i karuškų pravedėm per pasku- 

vi’niaV'4)' RhikimairPareiko-; tini m.Snesj 2 mitingus tiesiog 
mo sekretoriui atidarius kon-, sijonnistų jaunimo kliubuose ii j 
ferenciją buvo išrinkti darbo, Kartu atskaitos pranešėjas 
ir garbės prezidiumas. J gar- pabrėžė visą eilę statybų trū- 
bės prezidiumą buvo išrinkti: kūmų ii nedateklių daibe. ■ 
Lietuvos proletariato vadas I Tautinis ir socialinis sąstatas1 
drg. Z. Angarietis, Vokietijos1^11 būdu negali patenkinti.' 
proletariato vadas draugas | 
Thaelmannas, L.K.J.S. Centro 
komitetas ir jaunieji revoliu- svetimų jaunimo organizacijų 
ciniai politkaliniai su Raseinių tarpe, bet visų pirma tai kol 
kalėjimo revpolitkalinių ko-'^tis tik tarp žydų jaunimo 
lektyvu priešakyj. Po to buvo-’1' t*e to dar neturim ten su- 
paminėtas nesenai miręs Lie-flirtų komjaunimo kuopelių, 
tuvos proletariato vadas dr. | Komjaunimas mažai vadovau- 
Kapsukas, kaip lygiai mirusi 'ja darbininkų jaunimo kovai 
atsidavusi ir aktinga ■ draugė '* JU kasdieniniams įeikalams.

jų moterų bei vyrų, ardant šei- sudarius bendrą frontą ir iš- 
mynas ir paliekant vaikus vė
jo malonei, o tokių įvykių ra- Į 
sime kiekvienoj kaimynystėj; 
kas labai atsiliepia visam ko
munistiniam judėjimui.

Sovietai, pagal pranešimus, 
užvedė agitaciją, už pastovesnę 
meilę ir tarpe jaunimo, moki
nant merginas, kad yra kvailas 
užsiėmimas vieną dieną sakyti 
vienam vaikinui, jog aš tave my
liu, o kitą kitam, šitas mokini
mas paliečia abidvi lytis, nes 
panašiam palaidume jos lošia tą 
pačią rolę.

Vadinasi, meilė, susituokimas 
yra visuomeninis klausimas ir 
jis privalo prisilaikyti tam tik
rų ribų, kad gyvenimas būtų 
kultūriškas, žmoniškas, 
gyvuliškas, kuriame 
rūpinasi auklėjimu 
patinas tik dairosi, 
būtų užveistos..

o ne 
tik mama 
vaikų, o 
kad visos

vysčius masinį pikiętą.
Antras kompanijos skymas 

buvo, tai sudemoralizuoti dar
bininkus, kad jie neturėtų jo
kio pikieto. Bet streikieriai 
nuo pat pirmos dienos išvystė 
masinį pikietą, du kartu į die- 2:30. 
na.-O mažesnis pilnėtas eina 
per 24 valandas. Ir tokis pikie- 
tas tęsėsi iki šiolei, per 14 sa
vaičių. Tas 
kompaniją, 
vuos, matant 
ninku jėgas.

Kuriems buvo būtinai 
linga pašalpa, tai pirmą 
tę masiniai išreikalavo iš mies
to valdžios pašalpą, po $.5 į 
savaitę. Tokių buvo daugiau 
kaip 500, kuriems turėjo duo
ti pašalpą. Po kelių savaičių 
vėl masiniai reikalavo, kad 
pašalpa būtų padidinta. Patys 
streikieriai įsteigė kuknią, kur 

(buvo duodama valgyti strei- 
.kieriams. Bet tas streikieris,

(Tąsa 5-tam pusi.)

EASTON, PA.
Silk Workers rengia piknikų, kuris 

įvyks subatoj, 3 d. rugpjūčio, Gahu- 
wa Club. Nuvažiavimas į pikniką ir 
atgal dykai visiems. Įžanga į pikni
ką 25 centai, bet nuo įžangos tikieto 
gaus 15 centų vertes valgyt arba 
gert. Bušai pradės žmones vest nuo 
11 vai. ryto, antras kaip 11:50, tre
čias 12:45, ketvirtas 1:35, penktas 

Visi būkite prie Sokrkol, nes 
čia išeis visi busai.

Kviečia Rengėjai.— 
(178-179)

ELIZABETH, N. J.
Elizabetho Lietuvių Draugijų Są

ryšis šaukia labai svarbų susirinki
mą, kuris įvyks 31 d. liepos, seredoj, 
8 vai. vakare, L.D.P. Kliube, 408 
Court St. Tikslas susirinkimo: bus 
išduotas raportas iš Visuot. Liet. Su
važiavimo. Kiekvienas privalo daly- 
vaut ir išgirst raportus, apart to bus 
diskusuojama tolimesni planai mūsų 
organzacijų veikimui šiame mieste 
tarpe lietuvių.

Kviečia Sąryšio Valdyba.
(178-179)

po dešinei ir žiūrėkite užrašo, ‘Sailr’ 
Village Barn.”

Kviečia Rengėjau 
(177-178)—

ELIZABETH, N. J,

Svarbus pranešimas visiems Eli
zabeth lietuviams! 31 d. liepos Vi
suotino Liet. Suvažiavimo delegatai 
išduos savo raportus parvertus iŠ 
Cleveland. Prakalbos įvyks 408 
Court St., 8 valandą vakare. Kiek
vienas darbininkas-ke tubėtų susido
mit kasdieniniais klausimais, ir ateit a 
ant šio susirinkimo ir išgirst ką 
delegatai turi svarbaus mums pra
nešt.

Sąryšio Pirmininkas A. Skairus.

Lie-'kurtų komjaunimo kuopelių.
* i Komjaunimas mažai vadovau-

- - į mirusi Ua darbininkų jaunimo kovai 
aktinga ■ draugė b’ JU kasdieniniams reikalams, 

ženė ir buvo pagerbti atsisto- Visa organizacija kaipo tokia 
jimu.

Iš paraikomo atskaitos ma
tyt, kad del įvairių priežasčių 
praeitų metų pabaigoj organi
zacija buvo nukritusi iki 40 
narių, bet šiais metais iki kon
ferencijos vėl išaugusi iki 70 
narių. Per 
(maždaug 10 
nuo praeitos 
rekomenduoti 
dešimt trys) 
Per tą laiką organizacija ta
po tikra komjaunimo organi
zacija, nes jos sąstatą sudaro 
tik jaunuoliai iki 20 metų am
žiaus. Tas buvo matyt ir pa
čioj konferencijoj. Per pasku
tinius kelius mėnesius pasiek
tas persilaužimas komjauni- 
md darbe toj prasmėj, kad 
komjaunimo darbas būtų jau
nimo tarpe, o ne suaugusių 
tarpe. Daug pasiekta ir tame, 
kad darbo būdas būtų pritai
kintas jaunimui. Del bendro 
fronto vykdymo gyveniman 
šiais metais kai kas jau pa
siekta, 
fesinėj 
mokosi 
nuolių.

LKP

atskaitos laika 
mėnesių praėjo 

konferencijos) 
partijai 23 (dvi- 

komjaunuoliai.

pavyzdžiui “Ort” pro- 
mokykloj, kur dirba ir 
'apie pora šimtų jau-

CK nurodymų vykdy-

nesirūpina vaikų darbų. Rū
pinas tik tos poros kuopelių, 
kurių keli nariai specialiai pa
skirti darbui tarp vaikų.

Pranešėjas apie 3 punktą 
nurodė, kad visame darbe tur 
būt orientacija į darbą sveti
mose jaunimo organizacijose ir 

^(įmonėse, kur randasi didesnis 
(jaunuolių skaičius. Be to pa
brėžta apie antimilitaristinį 
darbą, kuris labai silpnai sto
vi.

I Konferencija priėmė visą ei
lę rezoliucijų del praeito ir to
limesnio darbo. Sąryšyj su L 
KJS CK išstatytu obalsiu: 
“Tūkstantis komjaunuolių iki 
šių metų pabaigos!”, konferen
cija priėmė padidint narių 
skaičių 2 parajonės organiza
cijoj iki 125.

Konferencija pasiuntė pa
sveikinimus “K o msomolskaja 
Pravdos” redakcijai, “Darb. ir 
Valstiečių Jaunimo” redakci
jai ir LKJS CK spaustuvių 
“Greifengerio” ir “R. črornio” 
vardu techniškam personalui.

Su “Internacionalo” dainavi
mu ir pakilusiu ūpu konferen
cija pasibaigė.

(“D. ir V. Jaunimas”)

Sudrūtinimas Šeimynos Sovietuose
Paskutinių dienų Sovietų val

džios drūčiau paspaustas ve
dybų mazgas, idant nebūtų ga
lima taip lengVai gaut persky
ras, j ieškant šviežienos ir mai
nant pačiomis ir vyrais, kad 
pasirodžius kiek yra gabūs pa
sigavime jaunikių ir mylimųjų 
—nuskambėjo per visą platų 
pasaulį. Buržuazinė spauda, 
pasinaudodama tąja proga, ra
šo visokias demagogiškas išva- dien pasiima vieną moterį,, ry- 
das, kurias skaitant net šlykštu ‘ 
darosi.

Pavyzdžiui, “The Literary 
Digest” už liepos |3 dieną skai
tome nevisai trumpam straips- 
nyj šitokius perlus:

“Požymės dauginasi, kad Ru
sija dirba atgal grįžimo kelionę 
prie saugumos ir protiškumo, < j 
kurias parodė socialiai

nan, nes surado, kad šeimyna 
yra kertinis akmuo civilizuotos 
draugijos. Vaikai, ką pirmiau 
buvo apdovanojami už išdavi
mą tėvų slaptai policijai, dabar 
turi būti mokinami gerbti tėvus 
ir motinas.”

Perskaičius tokius žodžius 
gauni supratimą, kad Sovietų 
tvarka netikusi, o komunistai, 
Itai yra tikri gyvaliai, nes šian-

toj kitą,—“pamyluoja” jas, pas
kui išveja laukan ir vėl eina 
prie kitų, ir taip maišosi, kaip 
skerdžiaus banda.

Kad Sovietuose, kur vedybos 
ir perskyros buvo daug lais
vesnės, negu kapitalistinėse < ša
lyse, atsirado šarlatanų, lytinių 

Į išgverėlių, kurie—nepaisydami 
prityri- moterų bei merginų .sveikatos— 

mai, vienok Vladimiras vistiek (nuėjo pertoli, tai niekas nesigin- 
gali pasilikti nerangus paėmi-'čys, bet 

padavi- sovietija

Camden, N. J.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 2 d. rugpjūčio, 7:30 vai. i 
vakare, 3014 Yeman St. Visi nariai 
būkite laiku, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt, taipgi atsiveski
te naujų narių prirašyt prie kuopos.

A. Varaneckiene. >

Ei-Laivų Budavotojų Streikas 
na Sėkmingai, Kompanija Turi 
Sumobilizavus Visas Streiko 

Laužymui Jėgas

Metai laiko atgal New Yor- 
ko Shipbuilding Corporacijos, 
Camden, darbininkai streikavo 
daugiau, kaip 4 mėnesius. Ne
atsižvelgiant, kad jie turėjo il
gai kautis, jie buvo laimėtojai. 
Kompanija buvo priversta pri
pažinti uniją ir išpildyti darbi
ninkų reikalavimus. Kontrak
tas likos padarytas vieniems 
metams.

Pasibaigus kontraktui, šiais 
metais, kas liečia unijos pusę, 
buvo dedama visos pastangos, 
kad susitaikius ant tam tikrų 
išlygų. Vienok kompanija 
griežtai atsisakė bent ką nors 
turėti su unija ir darbininkų 
reikalavimais. Tuomet darbi- i 
ninkai turėjo išeiti į streiką.

Didžiosios, Pamokos iš Ano 
Streiko

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. rengia linksmą pik- j 

Iniką, kuris įvyks 4 d. rugpjūčio, į 
z(Aug.) pas W. Saurusaitį, North Ha- ' 
ledon, N. J. ant Village Barn. Pik- 1 
nikas prasidės 10 vai. ryto, įžanga 
25 centai. Kviečiam visus skaitlingai i 
dalyvaut, visi galėsite bendrai pra
leisti laiką linksmai. Bus skanių val
gių, gėrimų ir įvairių žaislų, šokiams 
grieš gera orkestrą, kuri grieš iki 
vėlumos.

Kelrodis: Važiuokite Haledon Ave. 
iki Standard gas stoties, pasisukite

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 1-4912 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.

Praeitų metų streikas daug 
pamokino laivų budavotojus. 
Nors dalinai buvo laimėtas 
streikas, kaip sakiau, bet daug 
buvo padaryta klaidų laike 
streiko. Tad šiuo tarpu laivų 
budavotojai ėmė skirtingiau 
veikti. Jei praeitais metais ne
buvo sudarytas bendras fron
tas su kitomis unijomis, tai 
šiais metais tos klaidos išveng
ta. Ne tik, kad sudarytas ben
dras frontas su kitom unijom, 
bet ir abelnai masinis judėji
mas yra išvystytas ne tik Cam
den, N. J., bet ir Phila. Įtrauk
ta daug organizacijų, bažny
čių,. kultūrinių, draugijų, unijų, 
ir politinių partijų. Tad iš pat 
pradžių sudarė galingą spėką. 
Tatai streikieriai suprato, kad 
kompanija yra pasiryžus ne 
tik neišpildyti dabartinių, kad i 
ir menkų reikalavimų, bet ir 
atimti tai, ką buvo iškovoję 
praeitais metais.

Pirmieji padavė ranką Vic
tor Radio ir Metalo Darbinin
kų Industrinė Unija. Atskiri 
lokalai yra nusitarę ir užsidė
ję speciales duokles del lai
vų budavotqju. Taipgi moralė 
parama yra teikiama kuo pib 
niausią. Su pagelba minėtos 
unijos likosi išvystytas ben
dras frontas ir masinis pikieta- 
vimas eina kas dieną per 24. 
valandas, kaip prie vartų, taip 
ir išc užpakalio ant vandens.

. Badu Bandė Išgązdinti 
Streikierius. ,

Telephone, Evergreen l-*770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

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

No. 47. Čia yra puikus ežeras maudytis.

Įvyks Nedūlioj, 1 d. Rugs.-Sept.

Energingai platinkime pikniko tikietukus ir ruoš
kimės dalyvauti piknike. Samdykimės busus ir or- 

ganizuokimės masiniai dalyvauti piknike.

J. V. valdžia siunčia ?ka- 
-pitoną Harlan Ęlartness 
(kurio paveikslas čia pa- 

• duotas) į Vokietiją studi
juoti nazių fašistų karines 
technikos — kaip žudyti 

žmones imperialistiniam 
‘kare.

is 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
512 Mariom St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių* BMT Line.

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

kad komunistai būtų

sakyti, kad jau visa1 
tokia—būtų tikras ab-

surdas.
Melas,

priėmę kada nors tokį principą, 
jog šeimyninis gyvenimas, tai 
yra privatinis dalykas, kaip kad

mui pačios nosinės, ar
mo jai rankos pagelbėjimui.

“Tokis mandagumas iš jo bu
vo vargiai laukiamas būnant ge
ru komunistu, kad turi būti pri- 
imnumas, kuriam žmogus buvo
taip ilgai mokinamas, nepaisant kapitalistų spauda dabar rašo, 

_• minint Sovietuose šeimynos stip-
“Dabargi, oficialis žodis yra rinimą. Jie visada sakė, kad

vi-

jo visokių silpnumų.
“Dabargi, oficialis žodis yra rinimą. Jie visada sakė, 

Vladimirui, kad jis turi paisy- šeimyninis gyvenimas yra 
ti savo pačią su specialiu prisi- 'suomeninis ir kas prieš jį pra
risimu. Divorsas jau nebus taip sižengja, tą šaukia prie tvar- 
lengvai gaunamas, kad galėtum kos.
vestis vieną dieną, skirtis kitą j Komunistai žino, kad nuo to- 
ir gauti naują nuotaką trečią, ^io mainymo pačiomis, nuo pa-

Meilė vėl bus sodinama tro- vienių palaido lytinio gyvenimo )

Kuomet laivų budavotojai. 
išėjo į streiką, tai kompanija 
pareiškė, kad ji nepaiso strei
ko, ji ir taip uždarysianti du
ris. O kuomet būsite alkani, 
girdi, tai ir patys reikalausite 
darbo. Tuomi kompaniją ban
dė nugązdinti streikierius, ir 
manė, kad dauguma greitai 
pradės grįžti atgal ir maldauti 
darbo. Bet darbininkai pasirin
ko skirtingą kelią. Kaip minė
jau, jie greitai griebėsi, kad|;

Connecticut Valstijos darbininkiškos organizacijoj, 
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
; NEW BRITAIN, CONN.

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

kas, negu kitais metais.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Sena) dirbąs graborystčs pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems
Saukit* dieną ar naktj

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. i
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Notary Public Tel. STagg 2-5043

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST,
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
. damos mylimiems pašarvoti dovanai.

z

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

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

apkulti 
kad

SKAITYKIT Ht PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Mr. 
kom- 

supredentu 
kad jis pri-
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Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT. MICH.

T
•f

JULIUS DAUBARAS
Miesto Valdonų Politika

eks-

Pasirodė Svarbiosios Iltys

i

(Daugiau bus) 57 BROADWAY NEW YORK

Camden, N. J
(Tąsa nuo 4 pusi.) 

kuris nepasirodė ant pikieto, 
valgyti jam nedavė.

Atviras Laiškas Amerikos 
Lietuviams Darbininkams

(Tąsa)
Dėka sovietų valdžios nacionalei poli

tikai, caro laikų čigonas “arkliavagis”, 
čigonka “vagilka” ir rankų delno “lai
mės” ir “nelaimės” spėjėja; šiandien tūk
stančiai tokių buvusių klajotojų-čigonų 
dirba mūsų gigantuose, fabrikuose ir 
dirbtuvėse; nekurie iš jų geriausi socia
lizmo statytojai-udarninkai. Čigonas, į 

*kurį žiūrėjo buržuazija ir dalis tamsių 
masių, suklaidintų, kaipo į niekam neti
kusį gyvūną, kuris gali tik vogti ir iš 
rankos laimę spėti, dabar dirba prie ma
šinos ir traktoriaus.

Bet dar daug yra tamsunų čigonų ma
sių eilėse, kuriuos dar nepasisekė įtrauk
ti į bendrą’socialistinės statybos ir kul
tūros darbą. Dar ne viena čigonė ma
toma ant rinkos-turgaus spėjanti iš ran
kos vienos kitos žingeiduolės “laimę”. 
Taigi čigonų darbininkų kliubo priešakyj 
stovi dar didelis nacionalis proletarų 
kultūros darbas. Tarp čigonų biednuo- 
menės dar veikia bendras mūsų priešas, 
čigonas spekuliantas, mūsų socialistinės 

^statybos kenkėjas. Čigonai darbininkai 
ir darbininkės, kurie įsitraukę į socialis
tinę statybą, spiečiasi apie savo kliubą. 
Apie kliubą nemažai yra susispietusio či
gonų gražaus jaunimo; tai žiedai prole
tarinės kultūros.

Totorių Darbininkų Kliubas
, Maskvoje totorių gyvena keletas desėt- 

kų tūkstančių. Daugiausiai statybos 
darbininkai. Kaip visos kitos tautos, 
taip ir totorių tautelė, caro laikais buvo 
eksploatuojama rusų ir savo buržuazijos, 
tūnojo didžiausiam skurde—priespaudoj 
ir tamsybėj. Tik spalių revoliucija toto
rių tautelei suteikė pilną laisvę išvystyti 
savo nacionalę kultūrą. Totorių proleta
riatas bendrai su kaimo biednuomene ve
dė griežtą kovą su savo šalies, kaip ru
sų taip ir totorių eksploatatoriais, bur

žuazija, buožėmis, spekuliantais ir dva- 
siškija—Alachu. Pavolgėj, Sovietų res
publikoj, randasi totorių Sovietų respub
lika su sostinės miestu Kazanium.

Totorių darbininkų, kliubas turi savo 
įvairias sekcijas del vedimo kultūros dar
bo. Turi šiuos ratelius: dramos, choro, 
muzikos, bėgamosios politikos, rusų ir to
torių kalbos ratelius, literatūros, ratelis 
likvidacijai beraštiškumo, ir tt.

Jie. veda ne tik kliube nacionalį darbą, 
bet kliubas su savo dailės spėkomis išva
žiuoja į darbo vietas, kur dirba ir bend- 
rabučiuos gyvena šimtai totorių darbi
ninkų. Ten daro vakarus, paskaitas, 
pranešimus ir spektaklius, stato kino su 
šokiais—žaislais, ir t.t.

< Į kliubą nėba visiems galimybės atvyk
ti. Tokie išvažiavimai su kultūrinėmis 

-spėkomis į darbo vietas didžiai kulturi- 
zuoja iš kaimo atvažiavusias darbinin- 
kų-valstiečių žalias mases.

Totorių kliubas turi atskirą vaikų mo
kyklą ir darželį, kurias valdžia užlaiko. 
Darbininkai savo didesnių kultūros spė
kų neturi, jų spėkos randasi Sovietų To
torių respublikoje; čia darbininkai pa
tys savo spėkomis veikia.

Chinų Darbininkų Kliubas
Maskvoje nemažai gyvena chinų dar

bininkų, kurių priskaitoma apie 10,000. 
Jie daugiausia dirba skalbyklose-artelė- 
se..

Iki 1933 m. chinai savo pastovaus kliu- 
- bo neturėjo. Skurdo skiepuose, joks kul

tūros darbas nebuvo galima vesti. 1933 
m. rudenį, chinų darbininkams Maskvos 
Sovietas davė kliubui vieną uždarytą ru- 

<sų cerkvę, atremontavo ją ir dabar ten 
vedamas chinų darbininkų politkultūros 
darbas.

Chinai darbininkai, kaip politiniai, taip 
ir kultūriniai labai atsilikę. Skalbyklose 
ir įvairiose artelėse iki spalių revoliuci
jos, o ir po to, dar prie “nepo,” nemažai 
juos eksploatavo tautiškasis spekuliantas 
ir skalbyklų savininkai ir, tik pasidčka- 
vojant Spalių revoliucijai, šalies atstaty
mui, jos industrializacijai, tam milžiniš
kam kultūros darbui, partijos ir Sovietų 
valdžios nacionalei politikai, šiandien 
chinų proletarai sykiu su visų tautų SS
RS gyvenančiais darbininkais maršuoja 

■A

pirmyn prie galutino panaikinimo 
ploatatoriškų liekanų, klasių.

Chinų darbininkų kliubas, turėdamas 
nedaug kultūros darbininkų-kadrų, su
geba aprėpti ir aptarnauti chinų darbi
ninkų tamsias mases politkultūros dar
bu. Chinų darbininkai, kaip ir kitų tau
tų darbininkai, labai užinteresuoti Chi- 
nijos Sovietų Respublikos kova su impe
rializmu ir savo šalies buržuazija. Kliu
bas tankiai tais ir panašiais klausimais 
rengia pranešinius,. paskaitas. Moraliai 
ir materialiai stengiasi palaikyti Chini- 
jos revoliucinio proletariato kovą.

Kliubas turi įvairius lavinimosi rate
lius: dramos, muzikos, bėgamosios politi
kos, chinų ir rusų kalbos ir t. t.

• žydų Darbininkų Kliubas
Maskvoje gyvena nemažai žydų. Dau

gybė iš jų ’dirba fabrikuose ir dirbtuvėse, 
siuvyklose ir batų išdirbystėje; nemažai 
Sovietų įstaigose.

Žydų kliubasneturi nuosavo namo; nuo- 
muoja vieną salę ir porą kambarių tram
vajų darbininkų kliube. Mūsų gigantuo- 
se-fabrikuose dirba po keletą šimtų žydų 
darbininkų, kuriuos žydų darbininkų 
kliubas kultūriniai visus aptarnauja: 
fabrikus ir dirbtuves, kur dirba nema
žiau 50 žydų darbininkų, kliubas su savo 
dramos, choro ir solistų rateliais aplan
ko, surengdamas spektaklius, koncertus, 
lekcijas, pranešimus savo-žydų kalba del 
ten dirbančių darbininkų-žydų.

Apart to, kliubas savo nuomuojamoj 
buveinėj beveik kas dieną šį bei tą ren
gia. Kliubas visuomet pilnas žydų darbi
ninkais ir darbininkėmis.

Žydų darbininkų kliubas turi nema
žai ir gerų kultūros darbininkų: artis
tų, dainininkų, lektorių, poetų, beletristų, 
muzikos mėgėjų, prolet. rašytojų- ir tt.

Apart to, žydų darbininkų kliubas su 
savo dramos brigada kelis sykius per me
tus išvažiuoja į žydų kolchozus apie Ode
są, Krymą ir kitur, paskleisdami socialis
tinę dailę tarp žemės ūkio žydų darbi
ninkų.

Maskvoje yra žydų valstybinis teatras, 
kuris žymią rolę lošia skleidime socialis
tinės kultūros tarp žydų masių.

Maskvos žydų darbininkai dusyk nu
balsavo, kad Maskvos Sovietas pavestų 
vieną iš Maskvos žydų sinagogų žydų 
darbininkų kliubui. Mat, Maskvoje ran
dasi dvi žydų sinagogos. Viena iš jų 
randasi centre Maskvos.

Kaip prie carizmo, taip ir buržuazi
nėse demokratijose ant žydų biednuome- 
nės tankiai rengiama žvėriški pogromai, 
pasityčiojimai; įvairių tautų patriotai ir 
patriotpalaikiai su paniekinimu žiūrėda
vo ir žiūri į žydų tautą—žinoma, į žy
dus darbininkus, biednuomenę, skelbda
mi tarp darbininkų ir kaimo biednuome- 
nės neapykantą prieš žydus darbininkus 
ir biednuomenę: sako, žiūrėkite: “žydai 
tinginiai, jie nenori žemės dirbti, jų nei 
su žiburiu nerasi fabrikuose prie sun
kaus darbo, jie tik sukt—spekuliuot 
težino,” ir t. t.

Ponai patriotpalaikiai, lietuviški spe
kuliantai, politiški žulikai ir Kristaus ar
timo meilės skelbėjai, atvažiuokite (ne
bijokite, mes jūs nepapjausime) ir pasi
žiūrėkite, kaip čia (pasidėkavojant Spa
lių revoliucijai, kuri panaikino eksploa
taciją žmogaus žmogumi) puikiausiai 
dirba žydų tautos biednuomefrė-darbinin- 
kai įvairiose industrijos ir žemės ūkio 
šakose: siuvėjai, kurpiai, staliai, šaltkal
viai, malioriai, kolchozninkai ir t. t. šim
tai ir tūkstančiai iš jų geriausi šturmi- 
ninkaiy mūsų socialistinės statybos did
vyriai! Pažiūrėkite, kaip visų tautų dar
bininkai ir visi darbo žmonės puikiausiai 
sugyvena bendrai-draugiškai, broliškai 
sujungtomis jėgomis, be eksploatatorių, 
buržuazinės tėvynės patriotų, be Kris
taus artimo meilės skelbėjų, statome 
naują visuomenės gyvenimą-socializmo 
tvarką.

Čia, Sovietų respublikoje, žydų bankie- 
riu, fabrikantų ir spekuliantų, taip kaip 
rusų ir kitų eksploatatorių, dienos pasi
baigė.

bėj nei dešimto nuošimčio ne
sudaro. Iš 4,600 darbininkų 
tik 27 pradėjo skebauti.

Sumobilizuota Policija Neva 
Tvarkai Daryti

Kelios dienos atgal likosi 
sumobilizuota visa policija 
Camden, N. J. ir apginkluota 
blakdžekiais, ašarų bombom 
“palaikymui tvarkos.” Tas pa
rodo majoro geraširdystę lin
kui streikierių !

Tuo tarpu į pikietą likosi 
sumobilizuoti ne tik vyrai, bet 
ir moterys ir vaikai. Keli sko
bai gavo gana gerai apkulti ir 
10 automobilių išdaužyta lan
gai, automobiliuose 
skebai. Keli pareiškė,
daugiau Jau neskebaus.

Kuomet unijos vadas 
Green bandė kalbėti su 
panijos, atstovu, 
Mr. Kaltwasser,
imtų praeitų metų sutartį ir 
tas išlygas, tai streikas būsiąs 
baigtas (kartu ir miesto ma
joras ėjo), bet Kaltwasser pa
stūmė unijos vadą Green'. 
Green pasijuto tuomi labai į- 
žeistu, išėmė varantą ir su
areštavo Kaltwasser, kuris pa
dėtas po $1,000 belos. Tyrinė
jimas bus kitą trečiadienį.

Jei taip streikas eis toliaus, 
tai jis bus laimėtas darbinin
kų naudai. Jis ir turi būti lai
mėtas. Sulaužymas laivų bu
davotojų streiko reikštų pra
laimėjimą visų darbininkų. 
Tad visi, kas tik kaip išgalite, 
remkite Camdeno streiką.

J. Paulius.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygq 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS,

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

r
PRANEŠIMAS 

ADVOKATAS 
J. GEORGE LIPSIUS 

ir investigatorius
C. W. BENSON 

persikėlę raštinę i sekančią 
vietą: 

Building 
Broad ir jEhesnut, 

1324-30 Lincoln-Liberty
PHILADELPHIA, 

Tel. Locust 6100.

7 DIENOS J LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų, nuvykimą į < 
KLAIPĖDĄ

•
Arba keliaukite populiariniais 

ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAMBURG
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Iš pradžių miesto majoras 
Von Nieda pareiškė, kad po
licija, neigi milicija nebus var
tojama prieš streikierius. Gir
di, kol jis bus majoru, tai ga
lite streikuoti be baimės, jo
kio triubelio nebus. Iš to pa
reiškimo atrodė, kad ir majo
ras pritaria streikieriams, o 
ne kompanijai. Bet taip many
ti būtų stambi klaida. Jis lo
šia politiką, politiką laužymo 
streiko. Jis suprato, kad strei
ką galima sulaužyti ir skirtin
gu būdu, ir dar būti įtekmingu 

j tarpe laivų budavotojų. Vien 
! tas jo pareiškimas, kad nebus 
vartojama policija ir milicija, 
duoda didelį pasitikėjimą pi
liečiuose.

jau per kiek metų neatėjo 
jum galvon roliuota jautiena su 
lašiniais, arba niliada. Bet tai 
yra nepaprastai patraukiantis sa
vo gerumu valgis, kurį atgal dide- 
lėn madon sužrąžino savaimingas 
skonis.

Jacob Ruppert's Beer
••MELLOW WITH AGE"

Per 11 savaičių visokio 
plauko politikieriai, legijonai 
bandė sudemoralizuoti strei
kierius, kad jie grįžtų dirbti. 
Bet tie visi skymai likosi be 
pasekmių. Laivų budavotojų 
streiko siena nepajudinama, 
laikosi visi, kaip mūras, žmo
nių simpatija auga vis didesne 
linkui streikierių. Tas versti 
verčia miesto galvas jieškoti 
geresnių streiko laužytojų. 
Majoras atsikreipė pas Roose- 
veltą, kad tas įsikištų į Cam
den laivų budavotojų streiką. 
Rooseveltas pavedė tą darbą 

i panelei Perkins, darbo sekre
torei. Ta prisiuntė telegramą, 
kad streikieriai ir kompanija 
turi pasiduoti arbitracijos ko
mitetui, ir kad streikas būtų 
tuoj aus atšauktas, o darbinin
kų reikalavimai būsią išspręsti 
vėliaus. Tai aiškus laužymas 
streiko. Arbitracijos komite
tas niekad neišsprendė naudai 
darbininkų ir neišspręs. Ka
dangi streikas yra vadovybėj 
ADF vadų, tad vadai pasisku
bino paduoti sutikimą, kad jie 
sutinka priimti Perkins pasiū
lymą. Bet kompanija ir tą 
griežtai atmetė.

Savaitė laiko atgal kompa
nija išsiuntinėjo korčiukes vi
siems streikieriams, kad nu
balsuotų, kas nori dirbti, kas 
ne (yes or no). Tuomi pavy
ko suklaidinti dalį darbininkų, 
mažą dalį, kurie išpildė, atsa
kydami “Taip.” To kompani
jai tik ir reikėjo. Ji dabar 
skelbia, kad 75% sutinka grįž
ti dirbti. O kuomet tikreny

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laismuotas 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,

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661



Kovon už Bedarbių Šalpą

sestas Puslapis

NEW YORKO IR AHEUNK^ ŽINIOS!
turi 

kuris New Yorke apsipirkusi žemę 
Iš Sąry- buvo nuo Vokietijos garlaivio 

ir skaitoma, kad “Bremen” 
,buvo ne ant Amerikos, bet ant 
Vokietijos teritorijos.

Pereitą sekmadienį “New šalpą.
York Times” paskelbė New | Taigi visos Roosevelto pasa- 
Yorko Šalpos Biurų pirminin- kos apie bedarbės panaikini- portų. 
ko pono Oswald W. Knauth :nimą, apie grąžinimą atgal ’rengt.i 
pranešimą, kad pabaigoje bir- 
želio mėnesio New Yorke buvo eis ir generolo Johnson© paža-*tų sukaktuvių, 
ant šalpos listo 355,904 fami- 
lijos. Pagal jo pranešimą,

Į gi bus raportai iš Visuotino į Vokietijos kompanija 
Lietuvių Suvažiavimo, 
atsibuvo Clevelande. ~ 
šio konferencijos, parengimų' 
komiteto ir daugelis kitų ra- 

Na ir turėsime prisi- 
grąžinimą atgal 1 rengti prie vajaus, kurį skel-

gerų laikų” nuėjo vėjais. Nu-jbia LDS Centras kaipo 5 me-
• _____________1 - T ~ U v, r. If U Cll Ir Cl Vf 11171 11

ai šimtams tūkstančių bodar- 
į bių surasti New Yorke darbus, 

savaitę miestui ir valstijai at- Nedarbą gali panaikinti tik 
siejo $14,168,672. Iš tos sumos , patys darbininkai paimdami į 
šalpos į namus išmokėta arti savo rankas galią. Bet pirm 
aštuonių milionų dolerių, o ki- tą iškovosime, tai dabar rei- 
ta dalis tai tiems darbinin-! kia kovoti už tai, kad bedar- 
kams, kurie dirba prie visokių biai gautų šalpą, randą, elekt- 
viešų darbų.
•Knauth sako, kad 1935 me

tais miestui ir New Yorko val
stijai šalpos reikalai atsieis 
apie $200,000,000. Prie to 
dar Raudonas Kryžius, Salva
tion Army ir kitos labdaringos 
įstaigos prisideda prie maitini
mo alkanų bedarbių.

Knauth sako, kad bedarbių 
gaunančių šalpą šeimynų kie- 
nis, paaugo nuo pereitų metų. 
Pabaigoje 1934 metų New 
Yorke buvo 321,170 bedarbių 
šeimynų ant listo, o dabar jau 
yra 355,904. Reiškia, nepai
sant to, kaip miesto ponai ma
žina šalpų išmokėjimą, bet 
bedarbė auga, krizis didėja, 
darbininkai biednėja ir tas 
priverčia miesto ponus duoti

ii

r

Bus Brooklyne Prieškarinė j 
Prisirengimo Demonstracija ,

Kurių duoklės yra užvilktos 
ii|gi nepamirškite ateiti ir pa 
simokėti.

1 Kp. Pirm. J. S.

Silpnas “Vienybės” Piknikas
Kada “Vienybės” durys bu

vo apdekoruotos spynomis, tad 
nuo to laiko nabagei “Vieny
bei” nesiseka ir nuo to inci
dento paliko žaizda nebepa
gydoma veikiausiai ant visa
dos, nežiūrint, kad ponas 
Strumskis, dabartinis “Vieny- 

sufiksino” lai-

ra ir kitas reikmenis.
Lietuviai darbininkai apart 

kitų savo žygių gerai prisidės 
prie kovos už bedarbių reika
lus, dalyvaudami masinėje de
monstracijoje 3 d. rugpjūčio, 
kuri yra prieš karą, bet kartu 
ir už bedarbių reikalus. Ka
pitalistai mano, kad jie iš ne-jbės” bosas ir 
darbo išeis per karą—milio- kinai dalykus, 
nūs bedarbių mobilizuodami ir 
pasiųsdami į karo laukus.

Antras Brooklyn© ir ; _ ‘ 
linkės lietuvių darbininkų už-Įvo taip daug 
davinys, tai padaryti masine-riais būdais, 
konferenciją, kuri yra šaukia- į “Vienybės” pikniką kitaip at- 
ma visų lietuvių organizacijų sinešė, negu į 
8 d. rugsėjo, kovai prieš ‘karą, niką.
fašizmą, už socialę apdraudą, [ žas būrys ir kažin kodėl 
bedarbiams šalpą ir kitais die 
nos klausimais.

Štai pereitą sekmadienį įvy- 
|ko Klasčiaus parke metinis 

apie-Vienybės” piknikas, kuris bu- 
garsintas įvai- 

vienok publika

Laisvės”
žmonių dalyvavo

pik-

Svarbus IDA 17 Kp 
Išvažiavimas

Sekmadienį, 4 d. rugpjūčio,Demonstracijos prieš karą ir 
fašizmą įvyks trečiadienį, 31 Forest Parke, atsibus Tarptau- 
liepos, 8 v. vakare, Grand St. jtinio Darbininkų Apsigynimo 
Ext. irTlavemeyer St., Brook- Į17 kuopos išvažiavimas. Kiek-
lyne. Amerikos Lyga prieš 
karą ir fašizmą šaukia visus 
dafrbininkus, profesionalus ir 
vertelgas į masines demon
stracijas, kovai prieš ateinantį 
pasaulinį karą. Darbininkai, 
jūsų yra pareiga ir užduotis 
stoti į eiles kovojančių darbi
ninkų ir padaryti tą susirinki
mą sėkmingu.

k ‘ • ***■' A. M.

Lankėsi “Laisvėje” Jonas 
Valeckis, iš Portlando, Oreg.

.Šiomis dienomis New Yorke 
sustojo (biznio reikalais) drg. 
Jonas Valeckis, iš Portland, 
Oregon. Jis važinėja po įvai
rius miestus (buvo Washing
tone, D. C. ir kt.) savo biznio 
reikalais, tad sustojo irz“Lais- 
vgje” pasižiūrėti ir su draugais 
pasikalbėti. Svečias apsilankė 
“Laisvėje” ir dar paaukojo 
penkinę darbininkiškiems rei
kalams. Drg. Valeckis yra ge
ras rėmėjas darbininkų judėji
mo.
v Tolimajam Portlande, pasa
kojo d. Valeckis, lietuvių ne
daug, tačiaus darbininkiškas 
ttdėjimas yra stumiamas pir- 

Letuviuos. Nesenai jie 
btivo surengę ugęi Karosie- 
hei prakalbas ir šiaip dažnai 
visokių kultūriškų pramogų 
suruošia. Valeckis apsistojęs 
vienam viešbutyj, New Yorke. 
ši didmiestį apleis bene trečia
dienį. Grįš a.tgal į Portlandą.

vienas darbininkas ir darbinin
kė supranta, kaip yra svarbus 
Tarptautinis Darbininkd Apsi
gynimas, kuris turi daug ko
vų už darbininkų reikalus.

TDA 17 kuopa apart ame
rikinių darbininkų kovų dar 
turi paėmus ant savęs pareigą 
šelpti ir vieną kovotoją Lietu
vos fašistų kalėjimuose.

Visų darbininkų pareiga at
silankyti į šį išvažiavimą, 
įžangos nėra, vieta graži, o 
manoma, kad bus ir iš apielin- 
kės svečių.

Rengėjai.

Rengs Demonstracijas Prieš 
Nazių Laivu Prieplauką,
Pirmadienį šaukiant komite

to susirinkimą Organizacija 
Kovai Prieš Vokietijos Nazius, 
kurią sudaro 278 organizacijų 
atstovai, pareiškė, kad 
Yorko darbininkų drąsa 
vingumas, pasireiškęs 
plaukoje prie “Bremen”
nėra paskutinis žygis. Pagal 
komiteto pareiškimą ir ateityj 
bus rengiamos prieplaukoje 
demonstracijos atplaukiant ir 
išplaukiant Vokietijos ‘fašistų 
laivams.

New 
ir ko- 
prie- 

laivo,

Nusižudė Bedarbė Mergina

LDS 1 Kuopos Susirinkimas

at-
o

Draugės ir draugai! Perei
tas mūsų kuopos susirinkimas 
nebuvo pasekmingas gal iš 
priežasties “4th of July” 
kėlimo mūsų susirinkimo,
daugelis gal buvo pasirengę 
apleisti didmiestį ant dienos 
kitos. Bet dabar vėl mūsų su
sirinkimai bus normališkai, 
kas pirmas ketvirtadienis kož- 
no mėnesio. Taigi ateinantis 
LDS. 1 kp. susirinkimas bus 
pii'mą dieną rugpjūčio (Au
gust), 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje.

•■
šiame susirinkime turėtų 

į dalyvauti visi nariai ir narės. 
’ a T n i Ls «« m 1 Lx. a « — — — * V 1

, Iš Sevillia viešbučio iškrito 
per langą ir užsimušė Evelyn 
Stokes, 35 metų amžiaus mer
gina, buvusi franeūzų ligoni
nėje slaugė. Ji pastaruoju 
.laiku buvo iŠ darbo atleista. 
.A, Neradę jokių raštelių kas 
<Jifldytų jos tikslu per langą iš- __ v ________
,^Critimą, bet spėjama, kad bus,nes tai bus labai svarbu išgirs- 
pati nusižudžius. Jos tėvai ti ką jūsų kuopa nuveikė per 
gyvena Kingston, Ont., Kana- pusę metų darbuotės ir ką tu- 
doje. ri pasibrėžus ant toliaus. Taip-

trūko gyvumo dalyviuose, 
diena ir tinkama buvo.

Kalbantis su pačiais “Vieny
bės” ponais apie publikos

*

License L-137t Tel. Stagg 2-299U

<♦>

T
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veteranų orga-
ROBERTbažnytinės or-

darbo unijos.

Dovanos

Trečia Kolumna. Susigru-

Grupė.

iiiBiiiaiiiaiHaitisiiiaiiii

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi* 

mo Žiedų 
ir augštyn.

šiaurius iki 129th St., kur su
sitiks su pirmos grupės kolum- 
nomis ir tada visi bendrai iki 
Edgecombe Ave.

Ofiso valandos nuo 1 Iki 4 kasdien, Seredomis Ir Snbatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Lyndbrook miesto dalyje 
bus budavojama nauja augš- 
tesnio mokinimo mokykla. Jos 
išbudavojimas atsieis apie mi- 
lionas dolerių.

a) Father Divine
b) Visos kitos Harlemo or

ganizacijos. Mobilizacija pra-

IŠRANDAVOJIMAI
Gera vieta gyvenimui del vieno ar. 

dviejų vyrų, arba vedusiai porai; 
gali darytis sau valgyt> nes gaspa- 
dines nėra, vyras prižiūri kambarius. 
Netoli nuo 36th St. ekspreso stoties 
(subway) prie pat 4th Avė. Atsi-

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

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.

maršuos 
St, 

vakarus iki 
'i *kur i įvyks

409 Lorimer St., # 1 • Brooklyn,.N. Y.
* Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetaines

Setų $10.00
Specials nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

W. Kulik
174—81st St. Apt. 1-A

So. Brooklyn, N. Y.!
i (177-179)

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis. didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
, < naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

t 
.Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street, 

SAVININKAI
Brooklyn, N. Y.

Vokietijos fašistinė spauda 
neriasi iš kailio, kelia protes- 

jtus ir šaukia, kad būk New 
York o darbininkų žygis sulau
žė tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Vokietijos prekybos sutartį, 
padarytą 1925 metais..

Visi Į Prieškarines Demonstracijas!
New Yorke Ruošiamos Didžiausios Demonstracijos Prieš 
Karų ir Fašizmą; Jos Įvyks šeštadienį, 3 Rugpjūčio, Har

lem Miesto Dalyje; Visi Darbininkai ir Darbininkės 
Šaukiami Dalyvauti!

Mobilizavimosi Punktai
Darbininkų organizacijos 

mobilizuosis sekamuose punk
tuose :

Pirma Kolumna:
a) Ant 120th St., tarpe Se

cond ir Third Ave., veidu į 
rytus, susirinks organizacijos 
kovai už taiką, Moterų Tarp
tautinė Lyga Kovai už Taiką 
ir Laisvę, Moterų Tarybos ir 
kitos moterų organizacijos.

b) Darbininkų rateliai, So
cialistų Partijos lokalai, Kni
ckerbocker demokratai.

c) Vienetos Amerikos Lygos
ma~; Kovai Prieš Karą ir Fašizmą 
taip 
nors

ir Kultūros organizacijos.
d) Italų

zacijos.
e) Lyga

Teises ir

darbininkų

Kovai už 
Harlemo

organi-

Negrų 
Sekcija

skaičių, spėliojo, kad esą keli Tarptautino Darbininkų Apsi- 
šimtai. , I gynimo.

Antra Kolumna. Grupuo-Dalyvavo visi “naujagady-
niečiai” oficieriai, bet jų eili-'sis ant 120th St., tarpe Third 
nių narių nesimatė; taipgi bu- ir Lexington Ave.
vo pora daktarų, vienas kitas ; ‘
graborius bei keli šiaip įvai- Studentų Lyga už Industrinę 

Demokratiją, Nacionalė Stu
dentų Lyga ir Jaunųjų Komu
nistų Lyga.

bJ Jaunųjų Darbininkų 
Sekcija prie Amerikos Lygos

rūs inteligentai. ,
• ‘ f Pašalinis.

; » , < Į ■ ----- * r—. f Į | j

Rengkitės Prie šeštadienio

a) Studentų orgnizacijos —

Prieškarinės Demonstracijos , Kovai prieš Karą ir Fašizmą.
šeštadienį, .3 d. rugpjūčio, 1 

vai. po pietų, dešimtys tūks
tančių New York© darbininkų 
ir darbininkių susirinks Harle
me tarpe 120th ir 126th St. ir 
maršuos demonstruodami prieš 
imperialistų ruošiamą naują 
karą.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos rinksis ant 126th St., 
tarpe Lenox ir Seventh Ave.

Šias demonstracijas privalo
me padaryti milžiniškomis. 
Italijos fašistai jau pradėjo 
mūšius prieš Ethiopiją. Eilės 
kitų kapitalistinių šalių darbi
ninkų pavergėjai- ruošiasi ka
ram Naujas pasaulinis karas 
gali greitai prasidėti, jeigu 
darbininkai masiniai neišstos 
prieš imperialistų planus.

Antradienis, Liepos 30, 1935

Aštunta Kolumna. Susirinks 
į eiles ant Park Ave., tarp 
116th ir 117th gatvių.

a) Kalbinės grupės: rusai, 
ukrainiečiai, skandinavai, chi- 
niečiai, japoniečiai, lenkai, 
vengrai grekai, francūzai, če- 
c'hoslovakai, slovėnai, jugosla
vai, armėnai ir kitos kalbinės 
grupės.

b) žydų darbininkų organi
zacijos.

c) Darbininkų kliubai.
Mobilizuotis pradeda 1 va

landą po pietų. Visos kolum
nos ant 120th St. bus veidu į 
RYTUS. Visos kolumnos ant 
Park Ave. bus veidu į ŠIAU
RIUS.
Antras Mobilizacijos Punktas

Antras mobilizacijos punk
tas, kuris bus žinomas, kaip 
Harlemo skyrius, susirinks 
ant 126th St., tarpe Lenox 
Ave. ir Seventh Ave.:

Pirma Kolumna: ♦
a) Komitetas Gynimui Ethi- 

,opijos.
b) Ethiopijos pionieriai.
c) Harlemo 

nizacija.
d) Harlemo 

ganizacijos., .
f e) Harlemo

Antra Kolumna: Susigru
puos ant 126th St., tarpe Se
venth ir 8th Avė.

a) Tarptautinė, Apsigynimo 
Lygą.

b) Federacija Vokiečių Dar
bininkų Kliubų.

c) Finų darb. federacija.
d) Ispanų darbininkų or

ganizacijos.
e) Estonų darbininkų orga

nizacijos.
f) LIETUVIŲ DARB1NIN- 

ir KŲ ORGANIZACIJOS.

c) Negrų “Liberator” gru
pė.,

d) Pionieriai.
e) Visos kitos jaunuolių ir 

vaikų grupės.
f) Sovietų Sąjungos Drau

gai.
Trečia Kolumna. Susirinks 

ant 120th St., tarpe Lexington 
Ave. ir Park Ave.

a) Darbo Unijos, Amerikos 
Darbo Federacijos lokalai, | 
kailiasiuviai, laivakroviai 
jūrininkai, dažytojai, karpen- 
teriai, namų budavotojai, ada- ant 126th St., tarpe 7th 
tos darbininkai, mezgimo dar-4jr 8th Avė. 
bininkai, sukniasiuviai, kostu- 
meriški kriaučiai ir kitbs darbo 
unijų ir šapų grupės. _____ _ __________

Ketvirta Kolumna. SusigruT sides 1 valandą. Visos įolum-
puoš ant 120th St., tarpe Park 
Ave. ir Madison Ave.

a) Amerikos Darbo Federa
cijos Amalgamated ir Nepri
klausomos kriaučių unijos. Ra
kandų darbininkai, raštinių 
darbininkai, tabako industri- 

prieš "Italijos konsulato buvei- jog unijos ir darbininkų gru- 
nę 134 E. 70th St., New Yor
ke, ir masiniai < 
Kalbėjo 
Darbininkai šaukė: “Mussoli- 120th Sts. 
ni, atitrauk savo kruvinus na-l 
gus nuo Ethiopijos! 
darbininkai kovos prieš Itali- reivjų Lyga, 
jos fašistus išvien su Ethiopi-^ b) Airių Darbininkų Kliu- 

ja!” “Balti ir negrai darbi- bai. --------- ------------ - ___
ninkai, vienykitės!” “Sulaiky-1 c) Slaugės ir ligoninių dar-į į pietus Lenox Ave. .iki 117th 
kime amunicijos vežimą į Ita-, bininkai. , • 117th gatve j vakarus iki

I . * Seventh Ave., Seventh Ave. į

i Demonstravo Prieš Italijos 
Fašistu Konsulą

šeštadienį virš 1,000 baltų 
ir negrų darbininkų susirinko

ės.

nos bus veidu į RYTUS.
Maršavimo Gatvės

Pirmosios grupės kolumnos 
maršuos: nuo 120th St. iki Se
cond Ave., Second Ave. iki 
127th St., į vakarus 127th St. 
iki Lexington Ave., į šiaurės 
Lexington Ave. iki 129th St. 
ir 129th gatve iki Seventh

demonstravo. | Kolumna., Susirinks Ave< -Čionai susitiks su Marle-
visa eilė kalbėtojų. arit Park Ave., tarpe 119th ir ino antra grupe ir 

------------ .. t .Seventh Ave. iki 142nd 
| a) Amerikos Legiono Sky- i42nd gatve į 

Italai riai ir; Amerikos Buvusių Ka- Edgecombe Ave
prakalbos. , .. . t { 

Antrosios grupės7 koluiiinos
maršuos sekamomis gatvėmis:

liją!”
Laike demonstracijos dele

gacija iš Robert Minor, T. Di 
Ežio ir S. Kingston norėjo 
konsului įteikti rezoliuciją, bet 
fašistinis konsulas nepriėmė. 
Darbininkai ruoš ir daugiau 
demonstracijų prieš Italijos 
fašistus.

Vokietijos Fašistai Dūksta
Pereitą penktadienį New 

Yorko darbininkai surengė de
monstraciją prieplaukoje, ’ kur 
“Bremen” nutraukta vėliava 
ir įmesta į upę.

ant Park Ave., tarpe 118th ir 
119th Sts.

a) Bedarbių Tarybos.
b) Pašalpos darbų darbi

ninkai.
c) Bedarbių Lyga ir kitos 

bedarbių organizacijos.
Septinta Kolumna. 

liuos ant Park Ave. 
117th ir 118th gatvių.

a) Krankenjcasses.

Susiei- 
tarpe

b) Kitos fraternąlės organi- Šaukite bile vakarą šiuo antrašu:
zacijos. > G ,

c) Tarptautinis Darbininkų 
Ordenas. ■ /:
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis -atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue. J . , 

Kampas E. Ž3rd St.
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Sovietų Saldainiai
Naudokite ’* Sovietai 'Saldainius 

1 { parese ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 n 
6 Skirtingų Rūšių ■ U C

, i Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestj. Galite mokėti pašto 
stampomis.

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

Įvairiose pare ngimuoge 
yra naudoj'ami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 
“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

S

LIPTON

KAIMAN

Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
i LIETUVIS GRABORIUS
J ’ •• 4.4

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą ’ kainą 

J Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parSm. krikitynom ir kitbkicm 

1 reikalam. 5 ,■ , ,

1402 Mętropolitan Ąvę.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn. N. Y. .

Tel. STagg 2-3438 
(steigta 1861

PASKOLOS
M. Brnckheimer’s Sons, Ino.

Augsčiausios 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.

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 išeikvojimaij 
K a t a r i n iai it 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Isisteigęs viri 25 metai;
Tarp 4th Arą. Ir Irving PL 

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




