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Kas Ištesės?
Tuščias Didžiavimasis.
Badas čia Pat.
Lytiška Dora.

Rašo S. Brooklynietis.

i

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

&

New Yorko policijos komi- 
sionierius Valentine žada žiūrė
ti, kad daugiau neįvyktų tokiij 
demonstracijij prieš hitlerinės 
Vokietijos laivus, kaip įvyko 
prieš “Bremeną.”

Bet Sąjunga Kovai prieš Vo
kietijos Nazius, susidaranti iš 
278 organizacijų, pareiškia, jog 
žygis prieš “Bremeną” nebus 
paskutinis. Nėra abejonės, jog 
prieš-fašistiniai darbininkai ir 
inteligentai ištesės savo žodį, ir 
policijos komisionieriui nepa
vyks apsaugot budelio Hitlerio 
vėliavą su jos “kreizi kryžium.”

Tūli nerimti elementai di
džiuojasi, kad jie skaitą angliš
kus laikraščius ir galį apsieiti 
be lietuviij darbininkų spaudos. 
Bet tai žmonės, kurie ištikro ne
pažįstą revoliucinitj mūsų laik
raščių. Jeigu jie atydžiai per
žiūrėtų tik porą numeviii “Lais
vės” bei “Vilnies”, pamatytų 
įvalias dalykų, kurių negali ras
ti ^bendroj amerikoniškoj spau
doj.

300,000 Protestuoja prieš 
Ethiopijos Draskymą

NEW YORK. — Ame- 
rikiečių Sąjunga Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą pa
siuntė Tautų Lygos sckre- 
tariatui protestą prieš 
planuojamą pasidalinimą 
Ethiopijo s tarp Italijos, 
Anglijos ir Francijos. 
Protestuoja vardu 300,000 
savo organizacijos narių 
ir rėmėjų; žada šaukt 
masines demonstracijas 
prieš karą.

AMERIKA LAIVYNUI

ITALIJA DALYVAUS TAUTU LYGOS 
TARYBOS POSEDYJ, BET NESUTIKS 
SVARSTYT SVARBIAUSIO KLAUSIMO
Mussolinio įgaliotiniai Atmes Ethiopijos Reikalavimą 

Patikrinti, ar Nebuvo Italai Įsiveržę j Ethiopy Žemę?

Pernai ir šiemet 135,000 
vaikų, nedavalgę, pusbadžiai 
arba visai badaudami, lankė 
pradines mokyklas New Yor
ke. Pusė jų per išbadėjimą bu
vo taip atbukę protiniai, kad 
beveik jokios naudos neturėjo 

"-iš mokyklos. Tokias skaitlines 
ir faktus skelbia miesto svei
katos Valdybos direktorė 
Adela J. Smith. ..

ROMA. — Italijos dikta
torius Mussolini paskyrė sa
vo įgaliotinius j Taut. Lygos 
Tarybos susirinkimą, kuris 
prasideda šiandien. Jiems 
įsakyta dalyvaut tiktai 
svarstymuose pačių susikir
timų tarp Italijos ir Ethio- 

j susi" 
kirtimų Italija ir rengiasi

i prieš Ethiopiją. Bet 
; už

drausta leistis į svarstymus, 
,keno žemėj minimi susikir
timai įvyko,, ar Ethiopijos 
pusėje ar “itališkame” So- 
malilande.

Ethiopiją turi tikrų įro
dymų, jog Italijos kareiviai i

Kova prieš Mėsos Brangumą 
Apimsianti Visą Detroitą

HAMTRAMCK’E, De- 
troit, Mich, priemiestyje 
veikliai vedama vartotojų 
streikas, reikalaujant nu- 
pigint mėsą 20 nuošimčių. 
Ypač moterys energingai 
masiniai pikietuoja mėsos 
krautuves ir sandėlius. 
Kovai vadovauja Moterų 
Veikimo Komitetas prieš 
Reikmenų Brangumą. Jos 
tikisi taip išvystyt strei
ką, kad jis apimtų visą 
Detroitą.

KOMUNISTAI VISUOSE KRAŠTUOSE 
SUSIRIŠA SU PLATESNĖMIS DARBO 
MASEMIS-RAPORTA1KOMINTERNUI

Slapta Vokiečių Kom. Partija Vien Berlyne Turi 5,000 . ; 
Narių; Angarietis Išdavė Kontrolės Komisijos Raportą < ■

DAUGIAU IŠLEIDŽIA pi jos kareiviu. Del tų

NEGU KAD ANGLIJA i™
WASHINGTON. - Koo-1’“'i“ ,ĖK“ 

sevelto valdžia nustebo, kad 
Anglija žada per 7 metus 
pasistatyt dar 132 karo lai
vus ir tam darbui skiria

J $750,000,000. Bet tai yra
"Y Rur kas mažiau negu Ame- 

į>r rika išleidžia savo karo lai
vyno budavojimui. . Juk Ro-

♦ Toks masinis laipsniškas kū- ’oseveltas vien tik iš viešųjų 
etikių naikinimas eina turtin-1 pašalpinių darbų fondo per-

• • «• • ■ i —• -« f\ r\ f \ /\ sx f\   _ginusiame pasaulio mieste.
O fašistinių laikraščių leidė

jas Hearst dar samdo visokius 
Beal’us ir T. Walkerius išmis- 

♦ lioti tik apie badą Sovietų Są
jungoj, kur jo visai nėra.

vedė $1,000,000,000 savo ka
ro laivynui, nekalbant apie 
šimtus milionų dolerių, ku
riuos tuo tikslu kasmet pa
skiria kongresas iš šalies iž
do.

yra pratę taukšti apie “lytišką j 
išgverimą Sovietui Rusijoj.” Bet 
New Yorko sveikatos komisio- 
nierius Dr. J. L. Rice apskait- 
liuoja, kad vien šiame mieste 
yra 350,000 žmonių, sergančių 
lyties ligomis. O tai ligos, ku-

i Hitleris* Priverstas
Mažini Terorą Prieš 

Katalikus ir Žydus

Lygos Taryboj, kaip prane
šama, vėl reikalaus, kad ki
virčas būtų sugrąžintas 
svarstyti tai pačiai komisi
jai keturių tarpininkų — 
dviejų iš Italijos pusės ir 
tiek pat iš Ethiopijos pusės. 
Mussolinio įgaliotiniai prie
šinsis net paskyrimui penk
to komisijos nario kaipo 
sprendėjo.
Francijos Valdžia Stengiasi
Padėt Italijos Karui prieš Shipbuilding K o r p oracijos

KALTINA ‘RAUDONUS’ 
UŽ STREIKĄ CAMDEN

negu darbo masės būdavo 
prie to prirengtos.

Anglijos Kom. Partijos 
Raportas.

Anglijos Komunistų Par
tijos vardu raportavo drg. 
Kerrigan. Jis sakė, kad nors 
paskutiniu laiku Anglijoj

MASKVA. — Įvairių ša
lių Komunistų Partijų at
stovai, raportuodami Septin
tam Pasauliniam Komunis
tų Internacionalo Kongre
sui, išreiškė didžiausią pa
garbą Komunistų Interna
cionalo Pildančiam Komite
tui, kad jis pravedė tokią 
teisingą kovos linija; ir ta pramonė kiek pasitaisė, ta-

F AIVII STATYKIlinya sekant buvo sumegs-jčiaus nematyti gerovės lai- 
L/llVŲ ulril livLvuL įa gludesni ryšiai su pla- kų sugrįžimo. Komunistų

• t

Partija dabar turi didesnių 
pasisekimų vadovybėje 
streikų ir bedarbių. Anglų 
komunistai giliau leidžiasi/ 
darban dešiniosiose unijose. 
Jų partija daugiau dabar 
veikia, organizuodama mo
teris ir jaunuolius. Įtraukia 
daugiau studentų į priešfa- 
šistinį judėjimą. Pačioj Ko
munistų Partijoj nariai pas
toviau laikosi.

čechoslovakijoj
Drg. Slansky, duodamas 

raportą vardu Čechoslovaki- 
jos Komunistų Partijos, be 
kitko, atkreipė domė, jog 
pereituose rinkimuose, ačiū 
teisingai bendro fronto tak
tikai, komunistų kandidatai

čiomis darbo masėmis negu 
kada pirmiau.

Drg. Ackermann, Vokieti
jos Komunistų Partijos de
legatas, savo kalboj atžymė
jo, kad nežiūrint kruvi- 
niausio teroro iš Hitlerio 
pusės, slapta Vokiečių Kom. 
Partija vien tik Berlyne tu
ri 5,000 narių ir šimtą ko
lektyvių vadovybių; regu
liariai išleidžia slaptus sa
vaitinius savo laikraščius 
ir laimi vis daugiau vietų 
fabrikiniuose d a r b i n inkų 
rinkimuose, įleisdama šak
nis tarp darbininkų net pa
čiame fašistiniame Darbo 
Fronte.

Hitlerio valdžia, kaip ži
noma, visokiais pagerinimų gavo 850,000 balsų, tai yra, 
žadėjimais stengiasi nura- 160,000 daugiau negu pir- 
mint darbininkus. Komunis- mesniuosa rinkimuose, 
tai gi organizuoja darbiniu- ---- --- — -
kų komitetus reikalaut, kad delegatas"pranėšė apie'dS 

Tikrumoj gi streikas tę- ^5 demagogiški žadėjimai įr valstiečių augan-
siasi todėl, kad korporacija i būtu vykdomi, ir tuom ^u'|tį žmonių frontą kovai prieš 
atsisako naujoj sutžirtyj maskuoja hitlerininkus, ku- fa§įzma jr imperializmą; o 

džiausioj slaptybėj ir jokiam pripažint Industrinę Mari-|ne pa.sJa? nuo sa" tikrieji to fronto plėtotojai
pašaliniam žmogui nelei- įr Laivastačių Uniją VO^1JIZ^ Jį 1S^1 
džiama prieiti arčiau kaip *r Pridčt darbiniu am a gos.
per 200 mastų prie minimos 
laboratorijos.

Valdžia jau davė užsaky
mą General Electric Kom
panijai gaminti tokių spin
dulių mašinas.

WASHINGTON. — N. Y.

Ethiopiją prezidentas J. F. Metten,
Aiškiausiai Mussolinio pu- kalbėdamas kongreso darbo 

se palaiko Francijos valdžia, komisijoj, .. 
Francūzų ministeris pirmi- ant “raudonųjų

suvertė kaičią
” už 4,600

perėjo per Ethiopijos sieną ninkas P. Lavai nušneka Jaivastačių- streiką . Camde- 
ir išprovokavo ginkluotus taip, kad, girdi, Tautų Ly-Ine, N. J. Streikieriai negrįž- 
susidūrimus Ualuale ir ki- gos Taryba turėtų neimti ta darban, girdi, todėl, kad 
tur Ethiopijos žemėje. Bet pamatiniai klausimo spręsti juos “kursto” Robert Minor, 
kada tą faktą nurodė Ethio- bent iki rugpjūčio 25 d. O Komunistų Partijos Centro 
pi jos tarpininkai derybose 
su Italijos atstovais apie 3 
savaitės atgal, tai Italijos 
atstovai taip pasipikino, kad 
suardė derybas. Tų atstovų- 
tarpininkų pasikalbėjimai 
buvo paskirti Tautų Lygos 
Tarybos.

Dabar Italijos įgaliotiniai

toks atidėliojimas labai nau- Komiteto narys, ir David 
dingas Italijos imperialis-1 Levinson, Tarptautinio Dar- 
tams. Tuom būtų nutęstas ’ bininkų Apsigynimo advo- 
laikas daug maž iki toL ka
da baigiasi smarkiu lietų 
sezonas; Ethiopijoj ir aplin
kinėse kolonijose. Tuomet 
Italija jau galėtų pradėt ka
ro žygį prieš Ethiopiją. ■

BERLYNAS. — Hitleris NAUJAI IŠRASTAIS KARO SPINDULIAIS 
turėjo pasitarima su savo 

rios nepaeina iš nekaltybės ar- ministeriais ir generolais 
ba lytiško susivaldymo. lapie pasekmes pasmarkinto

Nčw Yorke yra daugiau baz- perseKiojimo katalikų ir žy- 
nyc>ų negu kur-kitur Amerikoj, pranešama kad uždrau. 
bet sykiu ir daugiausra paleis-1 ’
tuvavimo.

GALĖSIĄ MATYT PRIEŠĄ PER 50 MYLIU

katas; kurį nesenai buvo pa
grobę fašistiniai gengsteriai 
New Mexico valstijoj.

Bet keisčių keisčiausia, 
kid Metten prie “raudonų
jų” priskaitė ir Amerikos 
Darbo Federacijos vice-pre- 
zidentą, garsų streiklaužį 
M. Wollą, pašėlusį komunis
tų ėdiką, vadą fašistinės ka
pitalistų Piliečių Federaci
jos.

Meksikos Kom. Partijos

t

I

■

Jungtinių Valstijų signa-
idė palaidoms nazių šaikoms įlinio korpuso laboratorijoj 

Tegu pabando tas skaitlines ’užpuldinėt žydus, katalikus, Į Fort Montmouth, N. J., iš- 
užginčyt kuniginiai “Darbiniu- plienkepurius ex-kareivius j rasta tokie spinduliai, su 

|arba net bolševikus. Pati kurių pagelba aiškiai gali- 
jHitlerio- valdžia pasilieka ma esą matyt per 50 mylių 

D CIT • • jsau teisę daryti šiokius ar ant marių arba ant sausu-
1 raSldejO jUkllimdl ir tokius žingsnius prieš tuos mos. Tas išradimas būsiąs 

vadinamus “valstybės prie- neapsakomai naudingas ka
išus.” ' ’rui, taip toli užmatant prie-

PARYŽIUS. — Francijos Pats Biznio Nupuolimas ^uT’lis8 tiekV ktin Tuffštai 
valdžia siunčia daugiau ka- Verčia Hitlerį “Sušvelnėt” laivius> V1S tlel > ka P augstai

Išradimas laikomas di-

kas” ir “Draugas.

Francijos Kolonijose

riuomenės į savo valdomą 
u

Biznio

Paskutiniai h i t lerininkų
francūzišką” Somalilandą, šėlimai prieš katalikus, žy- 

Rytinėj Afrikoj, Ethiopijos ^us jr ex-kareivius blogai 
kmmynystsj, O daugiau ipaveikė j Vokietijos biznį su 
ter^francūzų kareivių reikia ’užsieniais. ; • * *■.

Valdžia taip nugrimzdus į

kaimynystėj.
ten iraneuzų Kareivių reikia1 
malšinti išsivystančius suki-l
limus prieš Francijos vieš- skoirs7karreikėtų‘6h7uo- 
patavirną. Sukilėliai jšreis- šimčių viso šalies turto par- 
kia pritarimą . Ethiopijai duot, norint atsiteist tas 
pries Italiją ir kitus europi- sk0]as> nekalbant jau apie
nius imperialistus.

i

Bando Papirkt Streikierius
CAMDEN, N. J.—Laivų 

statyklos streikierys John 
John Conover gavo $13.85 
čekį nuo kompanijos “už 
patarnavimus.” Jis padarė 
prisiektą paliudijimą pas 
notarą, kad nuo streiko 
pradžios jis nieku netarna
vo kompanijai. Conover, 
kaip ir kiti laivastačiai, su
pranta, jog tuo būdu kom
panija stengiasi papirkinėti 
streikierius, kad patys grįž
tų ir kitus ragintų grįžti 
darban be užtikrinimo 
kio laimėjimo. '

karinius mokesčius užsie
niams.

Nuo 1933 m. iki šiol mais
tas pabrango 25-28 nuošim
čiais. Prieš nazių šeiminin
kavimą bruzda plačiausi gy
ventojų sluogsniai.

Italai Užginčina Mūšį 
Su Ethiopiečiais

ROMA. — Italų valdžia 
sako negavus jokių žinių 
apie susikirtimą tarp įsiver
žusių Ethiopijon savo karei
vių ir ethiopų. Pagal prane
šimą iš Ethiopijos, susikirti
mas įvykęs ties Walkai’tu ir 
buvę nukauta 40 italų ir 20 
ethiopų.

10,000 Pasižada Kovoti Už Mooney Laisvę
SAN FRANCISCO, Cal.— įvo iš Maskvos ir. nuo drg. 

Į Civic Auditorium suėjo 
10,000 darbininkų paminėt 
19 metų sukaktuves nuo to 
laiko, kai buvo areštuotas 
neatlaidus darbininkų kovo
tojas Tom Mooney.

Harry Bridges, karžygiš
kas laivakrovių streiko va
das ir jų unijos apskričio 
tarybos prezidentas, savo 
kalboj, be kitko, ragino 
įsteigti masinę Darbo Par
tiją. Turint tokią partiją, 
sėkmingiau galima būtų ko
vot ir už Mooney paliuosa- 
vimą.

Taip pat kalbėjo Law
rence Ross, Komunistų Par
tijos atstovas; Leo Gallgher, 
Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigyniipo advokatas ; 
Kanju Kato, Amerikon atsi
lankęs Japonijos darbinin
kų vadas, ir 'kt.

Susirinkimui atėjo teleg
ramos nuo drg. G. Dimitro-

R. Minoro, Amerikos Kom. 
Partijos Centro Komiteto 
nario, su pasižadėjimais iš
vystyti kuo plačiausią tau
tinę ir tarptautinę darbi
ninkų kovą už Mooney’o iš
laisvinimą.

Tąja prasme ir šis masi
nis susirinkimas priėmė re
zoliuciją.

Anglija Statysis dar 
130 Karo Laivų

LONDON. — Anglijos 
valdžia planuoja pasibuda- 
vot dar 130 karo laivų iki 
1942 metų, išleidžiant tam 
675,000,000 dolerių. Darbo 
Partijos dienraštis “Daily 
Herald” vadina tuos laivy
no -didinimo planus '“negar
bingais” ir didinančiais ka
ro pavojų.

yra komunistai. ’
Drg. Ackerman, be kitko, ' . . v. _į Drg. Angariecio Raportas

Drg. Z. Angarietis išda-
pranešė, kad “bendro fron
to sutartis tarp Socialdemo
kratų ir Komunistų Parti- vė Kominterno KongresuiMainieriai Reikalauja

PnlnnFl!! n KnvftQ Bei’lyne bus pradžia to- raportą vardu Tarptautinės HC 1 u iWVWd Įesnių suvienyto fronto Kontrolės Komisijos; ’išdės-
.RUSSELLTON. Pa., Mai- veiksmų.

nierių Unijos lokalas pa- S
____________ _ ___ tė tūlas taisytinas klaidas ir 

x.__- Sykiu jis savikritiškai pa-'pabrėžė reikalą didžiausio 
siuntu unijos prezidentui" J. stebėjo, kad Vokietijos ko- budėjimo, kad į Komunistų 
L. Lewis’ui reikalavimą, kad munistai savo reikalavimuo-(Partijas negalėtų įsiskverb- 
iis turi kovoti už $6 algos'se kartais nueidavo toliau, ti kokie provokatoriai.jis turi kovoti už $6 algos 
dienai, už 6 valandų darbo 
dieną ir 5 dienų darbo sa
vaitę, kuomet bus daromas 
naujas kontraktas su kom
panijomis.

Russelltono, Brownsvilles 
ir kitų minkštųjų angliaka- 
syklų mainieriai labai pasi
piktinę, kad Lewis jau ket
virtą kartą atidėjo streiką, 
skelbdamas nuolatines pa
liaubas su bosais. Eiliniai 
kasyklų darbininkai reika
lauja kovos.

Svetimšaliai Lakūnai
\ Talkon Ethiopijai
MONTE CARLO. — Pra- 

nešama, kad amerikonas la
kūnas Hal Du Berrier orga
nizuoja orlaivininkų korpu
są talkon Ethiopijai prieš 
Italiją. Jau pasirašė 7 ame
rikonai, 2 francūzai ir 3 an
glai tuo tikslu vykti į Ethio
piją-

Naziai Jau Priimsią ir 
Pusiau-Žydus į Armiją
BERLYNAS. — Hitlerio 

generolas von Blomberg pa
darė tokių “nusileidimų,” 
kas liečia žydų giminių pri
ėmimą į armiją:

Jeigu pilietis turėjo ne 
daugiau kaip du žydu sen- pernai tą patį mėnesį. Tuo 
tėviu ir jo tėvai abudu bu- tarpu kiti laikraščiai mies- 
vo vokiečiai ar kiti “arijai.” 1 
jis gali būt priimtas į ka- savo geltonlapius, gavo vi-
riuomenę; jeigu vienas iš jo 
tėvų buvo žydas, o kitas 
“arijus,” jis gali paduot 
prašymą su vilčia, kad bus 
priimtas Vokietijos armi
jom

«

Darbininkų Boikotas 
Muša Hearsto Biznį
NEW YORK. — “Media . 

Records” paduoda, jog šie
met birželio mėnesį fašisti
niai Hearsto laikraščiai tu
rėjo 607,496 eilučių mažiau 
apmokamų skelbimų negii

vaipu XXX VA XXAAXXX X^X^XXX,A XX.X^J- 

tuose, kur Hearstas leidžia

J

t

i'

dutiniai po 413,450 eilučių J 
daugiau skelbimų.

Darbininkai vis labiau boi
kotuoja Hearsto spaudą; ; ■ 
taigi ir biznierių pasigarsi- 
nimai toj spaudoj duoda 
mažiau .pasekmių; todėl ..... 
įvairūs bizniai atiminėja bei 
mažina savo skelbimus faši- ’ 
stiniuose, bjauriai prieš-so- : 
vietiniuose Hearsto laikraš
čiuose.

jo-

Paryžius. — Francija 
siunčia dar keturis pulkus 
kareivių ir batalioną tankų 
sudrūtint savo sieną prieš 
Vokietiją.
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Dvi Skirtingos Žinios iš Dviejų 

Skirtingų Kraštų
Sekmadienio laidoj “N. Y. Times” ko

respondentas Maskvoj praneša, kad So
vietų Sąjungoj šiuo tarpu gyvenimui rei
kalingų daiktų kainos labai/smarkiai puo
la ir kad tos rūšies produktų kiekis re
gimai vis auga.

Maisto produktų kainų lygmala ypačiai 
smarkiai nupuolė žemyn, pastaraisiais mė
nesiais, rašo kapitalistinio laikraščio bend
radarbis. O kad produktų kiekis, bent 
Maskvoj, auga ir kainos puola žemyn, tai 
paliudija paprastas pastebėjimas.
Paaiškėjo, kad šito plutokratų dienraš

čio korespondentas veda tam tikrą savo
tišką palyginimą dabartinių vartojimo 
produktų kainų su buvusiomis. Tą tė- 
mydamas, jis, nedvejojančiai pripažįsta, 
jog Sovietų Sąjungos darbo masių gy
venimas vis gerėja su kiekviena diena.

Torgsinai (krautuvės, kuriose tegalima 
pirkti daiktai tiktai už auksą arba sveti
mų kraštų valiutą), rašo korespondentas, 
dabar atsiduria ypatingoj padėtyj: ten 
daiktų įvairumas mažėja ir kainos jų po 
biskelio kyla. Reiškia, kad Sovietų val
džia laipsniškai eina prie tų krautuvių 
likvidavimo. Daugelyj vietų jos jau už
darytos, nes nereikalingos.. Greit Torg- 
sinų krautuvės visiškai išnyks. Tas vis
kas rodo didelį žengimą pirmyn, kylimą 
Soviętų Sąjungos darbo žmonių gyveni
mo tygmalos, prie rublio tvirtėjimo.

Kaip tik priešingos minties žinios at
eina iš fašistų valdomos Vokietijos. To 
paties laikraščio pirmadienio laidoj, Mr. 
Otto ’D. Tolišius praneša iš Berlyno, kad 
Vokietijoj visur jaučiama kainų kylimas 
ir vartojimo daiktų smukimas žemyn sa
vo kokybėje. Ypačiai pastaraisiais lai

škais tasai ryškiai metasi į akis.
jį Ne tik Vokietijoj,,bet ir Italijoj ir ki

tose kapitalo šalyse gyvenimo kainoms ky
la. Italijos Mussolini ir Vokietijos Hitle
ris nelabai senai šaukė žmones pasišvęsti, 
turėti kantrybės, kadangi artinasi, girdi, 
sunkūs laikai, tai jūs turite pasišvęsti tė
vynei ir kentėti.

Jungtinėse Valstijose nėra išimtis: gy- 
venitnas čia taip jau sunkėja, kainos ky
la. 1 Algos kapojamos.

Ir^taip viskas eis su kiekviena diena: 
Sovietų Sąjungoj gyvenimas vis gerės, o 

k kapitalistiniam pasaulyj jis prastės, sun
kės.^ Štai kodėl darbininkai turi organi- 
zuoiįs ir kovoti už Sovietų galią visam 

J pasaulyj!

Sunki Jų Padėtis---Gelbėkime 
fc !l' Jiems, Draugai!

■fiuo Lietuvos Raudonosios Pagelbos 
gavgme pranešimą apie tai, kiek perei- 

^.taisįįietais ir šiais metais iš Lietuvos ka- 
Įėjimo išėjo politinių darbininkų prasi- 

į, kaltelių. Pereitais (1934) metais atliko 
-savo “bausmes” šitie draugai:

< A$omauskas, buvęs kunigas, apie 8 m.
Dėlickaitė Mina, apie 7 metus.
Furmanaitė Ita, apie 7 metus.
Gfirvičius Mauša, 8 metus.
Chejehas Chaimas, 4 ir pusę metų.
K^emerytė Simą, virš 6 metus.
Jurginas Juozas, 4 metus.
Jomantas Petras, 8 metus.
Kyuškolas Chonė, 8 metus.
Kurklietis Antanas, 7 ir pusę metų.

į: Ltchtas Berelis, 5 metus.
Rbzentalytė Chaja, virš 7 metus.
Rąfas Masiejus, virš 7 metus.
Rpdekas Judelis, 5 metus.

/ Šilas Jonas, 8 metus.
Vblfsonas Joselis, 4 ir pusę metų.'"

1*7. o 1935 metais iki gegužės pradžios 
Gilėjo atlikę “bausmes” šie draugai:
‘v' .

Abramavičius Borachas, arti 8 metus.

Baveras Elijas, virš 4 metus.
BerelaviČius lakas, 2 ii1 pusę metų.
Blekas Juozas, virš 5 metus.
Levinas Giršas, virš 4 metus.
Rajeckas lakas, arti 7 metus.
Sandleris Lazeris, 6 ir pusę metų.
Šapiro Šolomas, 5 ir pusę metų.
“Daugelis minėtų draugų jau invali

dai,” rašo LRP. “Visi jie labai fiziškai 
nusilpę ir reikalingi sveikatos pataisymo, 
sanatorijų, poilsio vietų ir t. t. Lietuvos 
Raudonoji Pagelba turimomis lėšomis
vargu ar jstengs išėjusius draugus Kaip 
reikiant aprūpinti. Dėlto mes kreipia
mės į užjūrio draugus, kad jūs padėtumei 
mums.”

Nereikia nei aiškinti reikalas Lietuvos 
kovotojams padėti. Tai suprantama! 
Podraug reikalinga atsiminti, kad išleis
tųjų, atkentėjusių draugų vietas, kalėji
muose Smetonos žvalgyba užpildo nau
jais kovotojais, kuriuos jinai bandys su
naikinti katorgose.

Į pagelbą, draugai, Lietuvos darbinin
kų reikalų gynėjams! <

15-ka Metų Kai Baltarusiją 
Patapo Laisva

Liepos 11 d. sukako lygiai 15-ka metų, 
kai Baltarusija išvijo paskutinius baltuo
sius lenkus, kurie bandė visą Baltarusiją 
užgrobti ir palikti joje šeimininkais dva
rininkus ir fabrikantus. Šitų didžiųjų 
sukaktuvių proga, Sovietų Baltarusijos 
vyriausybė paskelbė minėtą dieną šven
tadieniu ir joje buvo pareikšta didžiausio 
džiaugsmo. Spauda išėjo su pašvęstais 
tam tikslui numeriais. “Raudonasis Ar- , 
tojas” taipgi tą dieną išėjo padabintas 
atatinkamais paveikslais ir straipsniais. 
Be kitų, minėtam numeryj telpa akade
miko St. Matulaičio išsamus straipsnis, 
kuriame jis, be kitko, paliečia ir lietuvių 
gyvenimo kylimą Sovietų Baltarusijoj. 
Paimsime kai kurias dalis d. Matulaičio 
straipsnio. Jis pradeda: 1

11 liepos šių metų mes švenčiame didžiau
sias sukaktuves—15 metų po išsiliuosavimo
Sovietų Baltarusijos, iš baltųjų lenkų okupa
cijos. Tik 15 metų praėjo, kaip Sov.( Bal-

rus i ja buvusi beraštė caro laikais, dabar 
virto šalimi visiškai likvidavusia beraštę, 
kur įvesta visuotinas vaikų mokinimas. Pra
džios mokyklų mes turime 7,105, be to 
priešmokyklinio amžiaus vaikams pas mus 
yra visa eilė įstaigų, apimančių 544,000 
vaikų.

Mes turimė 18 universitetų su 15,460 stu
dentų, kudmet caro laikais čia nebuvo nė 
vienos augštesnės mokyklos. Turime 81 
technikumą su 22,300 moksleivių. Rabfa- 
kuose makinasi 11,040 mokinių. 'Mes turi
me dar apie 40 įvairių mokslo tyrimo įstai-
gų, Kurios stavo sau uždaviniu pageioev že
mes ūkio ir pramones vystymuisi lygiai 
kaip pagelbėti vystytis kultūrai nacionalinei 
savo forma ir socialistinei savo turiniu.

Pagalios negalima nepastebėti milžiniško 
literatūros, teatro ir kitų meno šakų augi
mo. . . '.i

Nacionaline savo forma ir socialistine sa
vo turiniu kultūra auga ne tik baltarusiš- 

’kame sektoriuj, lygiu būdu auga ji ir kito
se tautose, sudarančiose mažumą Baltaru- 

- sijoj: pas žydus, lenkus, lietuvius, totorius 
ir kt.

Baltarusijos Mokslų Akademijos sąstate 
yra “Lietuviškos ir latviškos proletarinės 
kultūros institutas, ” kurio Uždavinys—moks
liškai. tyrinėti lietuvių ir latvių istoriją, li
teratūrą, ekonomiką, ir kitas mokslo šakas, 
■surištas su nacionale’kultūra, kad tuo būdu 
pagelbėti vystytis proletarinėm tų tautų 
kultūrom^ »

Visas Šitas vaizdžiai'parodo, kad kiekvie
na tauta net taip neskaitlinga, kaip'dietu-

: ; viai Sovietų Sąjungoje, yra partijos ir so
vietų valdžios globojama, jos nacionaliai rei
kalai rūpestingai aprūpinami, ko mes ne
rasime nė vienoj buržuazinėj šalyj, kur 
vyksta žvėriška.neapykanta ir slėgimas silp
nesnių tautų stipresnėmis.
Ištikrųjų j tai milžiniški pasiekimai! 

Palyginkit tai, kas darosi po 15-kos me
tų Sovietų Baltarusijoj ir po 17-kos me
tų buržuazijos (fašistų) valdomoj Lietu
voj. Baltarusijoj viskas klesti, progre
suoja, darbo žmonių gyvenimas kyla, o 
Lietuvoj—atžagariai: viskas smunka,
darbo žmonių gyvenimas sunkėja, reak
cija, persekiojanti kovinguosius darbo 
žmones, baisesnė, negu buvo Rusijoj ir 
Lietuvoj caro laikais! Kaip būtų buvusi 
Lietuva laiminga, jei 15-ka metų atgal 
būtų pavykę ir ją paliuosuoti nuo buržu-, 
azijos viešpatavimo!

Bet nusiminti nėra ko: kenčiančios 
Lietuvos darbo žmonių masės mato So
vietų Baltarusiją ir visą Sovietų Sąjun
gą klestančią, žygiuojančią linkui socia
lizmo. Iš ten jos gaus daug įkvėpimo ir 
pamokų. Be to, Lietuvoj veikia Lietu
vos Komunistų Partija,kurios nariai 
drąsiai ir vienval organizuoja darbinin- 

‘kus nuvertimui fašizmo ir ėjimui prie 
sovietinės tvarkos. Netoli tas laikas, 
kuomet ir Lietuvos darbo žmonės galės 
pasidžiaugti savo buities gerėjimu, kul
tūros kylimu, savo laime. Netoli ta ga
dynė, kuomet ir Lietuva bus sovietinė!

"Laisvės” Pikniko Per
mainos Philadelphijoj

Kodėl Vytauto Parke Negalima Laikyti Pikniko?

Per pastaruosius kelis metus “Laisvės” -piknikai įvyk
davo Vytauto Parke,. į kurį> suvažiuodavo iš įvairių kolo
nijų tūkstančiai žmonių^ kurie paremdavo “Laisvę” mo
raliai bei materialiai. Gi šiemet L.D.S. 5 kp. pirmutinį 
pikniką, 5 d. gegužės, koki , niekšai įskundė; atsiuntė val
stybės policiją, keletą darbiniųkų suareštavo ir nubaudė 
padarydami minėtai kuopai nuostolių $550> (dabar kolo-

tarušija įėjo' į -broliškų sovietu' resp^blikL ' ‘ draugai ,ateina kuopai i pagelbą).. Vytauto Parką c x ° n nrrmi-n Irm Tridlzn 17'0/4 wni'lzn hilrii rrnliwin YimiifiAvi
sąstatą. Tiktai tuomet pasidarė galimas ir 
ekonominis ir kultūrinis Sovietų Baltarusi
jos vystymasis. Teisinga leniništinė nacio
nalinė politika mūsų komunistų partijos, ir 
sovietų valdžios vykinama kaip pramonės ir 
žemės ūkio, taip ir kultūros srityj davė ga
limybę Sovietų Baltarusijai pasiekti taip 
trumpu laiku tokių milžiniškų rezultatų, ko
kius mes šiandie matome.

Jeigu caro laikais Baltarusijos pramonė 
susidėjo iš kelių mažų dirbtuvių su keliolika 
darbininkų, tai šiandie mes turime tokius 
didžiulius fabrikus, kaip Gomelio žemės 
ūkio mašinų fabrikas, arba dirbtino šilko 
fabrikas, kaip Vitebsko siuvimo fabrikas ir 
kt., kur dirba tūkstančiai darbininkų. Bet 
yra dar daugybė kitų pramonės įstaigų. Pra
monės padidėjimą liudija jų gamybos augi
mas. Nuo 1922-23 m. iki 1932 m. pramonės 
produkcijos reikšmė bendrame gaminimo ba
lanse padidėjo bemaž du kartus—iš 1,6 
nuoš. pakilo iki 2,3 nuoš. Per paskutinius 
4 metus, tai yra nuo 1931 iki 1934 m. į 
Baltarusijos liaudies ūkį įdėta 1,125 milio- 
nai rub.
Toliau nurodo apie klestėjimą žemės 

ūkio. šiandien Baltarusijoj jau yra 
“72.6 nuoš. ūkių, susidėjusių į kolektyvus, 
sudarančius dideles ūkio vienetas, kur 
vartojami kolektyvūs darbo metodai, 
naujausios žemes ūkio mašinos, kur ag
ronomų patariami kolektyvai naudoja 
racionales ūkininkavimo formas.” Grūr’ 
dų derlius žymiai pakilo.

Auga ir gyvulių skaičius, rašo toliau Ma
tulaitis. 1928 m. Baltarusijos kolektyvuose 
buvo 4,5 tūkst. arklių, o 1934 m. ja.ij 24,8 
tūkst'. Stambių raguočių skaičius užaugo 

• tuo laikotarpiu iš 13,6 tūkst. iki 75,6 tūkst., 
kiaulių iš 2,5 tūkst. iki 161,8 tūkst. ir avių 
iš 0,8 tūkst. iki 3,4 tūkst. ’

Kuomet caro laikais darbo valstiečiai ne
turėjo nė vieno traktoriaus, nė pjaunamų, 
nė kitų sudėtingų mašinų, šiandie kolekty
vų laukuose dirba jau 4,000 traktorių; ko
lektyvų javus kulia 2,111 mechaniškai varo
mų kuliamųjų mašinų; dirba vir^ 15 tūkst. 
įvairių pjaunamų mašinų, nekalbant jau 
apie smulkesnes žemės ūkio mašinas.

Visas tas įvyko ačiū partijos ir sovietų 
valdžios rūpestingumui.
Kaipgi kultūriniam fronte? Ten pat 

akademikas Matulaitis ir atsako:
Nemažiau mes galime didžiUotis ir pasie

kimais kultūros srityje. Datfg kartų buvo 
pabrėžiama, kad tik sovietų sąlygose Balta-.

savininkai darė viską,.kad parką būtų galima naudoti 
i piknikams, bet lig šiol, fašistiniai elementai daro viską, 
kad pakenkt tam parkui. Sekdami tą visą situaciją, pėr- 
matėm, kad bus keblumų rengti “Laisvės” pikniką Vy
tauto Parke. Delei tos priežasties esame priversti keltis 
j New Jersey valstiją. Atradom keletą parkų, bet iš ju 
pasirinkom Westville Grove Parką. Tai yra apie 7 my
lios nuo Camdeno, N. J.

Šitame parke randasi didelis maudymosi prūdas 
200x200 pėdų, specialiai su cementu įrengtas. Gražus

Stalu bus

sypsenos

vasiškiams -
nerūpi ir

Amerikos piliečio 1920 m., ir 
gavau Amerikos pilietystę per 
tą apsivedimą. Ar aš galiu 
gauti paeinančios (atskirą) pi- 
lietystės certifikatą ? Man reik 
turėti tokį certifikatą, nes aš 
ketinu vykti Europon ant Riek 
laiko.

Atsakymas: Išdavimas paei
nančios pilietystės certifikato 
svetimtautėms moterims, ku
rios ’gavo Amerikos pilietystę Jos gali gauti Amerikos pas- 
per ištekėjimą už* Amerikos portą keliauti Europon, jeigu 
piliečio prieš rugsėjo 22 d., jos tik pristato vyro pilietystės 
1922 m., jau sustabdytas. Bet į certifikatą.
tas neatima pilietystę nuo jų. F. L. L S.

Atbula Teisybė
Nesenai vienas brookly- 

nietis parvažiavo iš Rymo 
baigęs ten marijonų “moks
lą” ir dabar laikė savo “pri
micijas” prie Bridge,Plaza; 
o paskui, žinoma, buvo pie
tūs su kunigiškomis kalbo
mis. Po baliaus parėjus 
viena primicijanto giminai
tė ir sako savo, vyrui, pasi
didžiuodama: “Ot, kunigas 
K. tai tikrą teisybę pasakė, 
kad šitiems Y 
marijonams ta
nereikalingi nei turtai, nei 
pinigai.”

Jos vyras atsiliepė: “Bet 
kažin kokiam paraliui tas 
pats kunigas K., baigdamas, 
vis tiek liepė paaukoti ger
biamam primicijantui nors 
po kokią dešimkę, dabar, 
kol prasigyvensiąs?...”

Trakiškis.
Gerai Atsakė

Nutukusi buržujė, pama
čiusi prie savo durų elgetą, 
sako: “Argi tau ne gėda 
ubagauti!?”

“Poniute, aš visiškai neu
bagauju—aš esu profesiona- 
lis įvairių pinigų kolektuo- 
tojas,” atsakė elgeta.

Surinko Juodvarnis.

20UX2UU pėdų, specialiai su cementu įrengts 
miškas, didelis baras, lygios grindys šokiams, 
apie suvirš šimtas.

Delei tos priežasties visų kolonijų draugai ir draugės 
turi dėti pastangas ko daugiausiai išplatinti įžangos lai
mėjimo tikietukų, sumobilizuoti kodaugiausiai žmonių į 
pikniką. Visi turime dėti pastangas įrodyti priešams, 
kad mūsų rengiamas piknikas bus dar labiau pasekmin- 
gesnis. Pennsylvanijos grafteriai-raketieriai ir didžiausi 
erštai darbininkų klasės laiko primityviškus Blue Laws 
įstatymus tikslu priversti darbininkus eiti melstis į baž
nyčią, vengti sekmadieniais visokių pramogų, kurios ne
ša darbininkų klasei moralę bei materialę pagelbą. New 
Jersey valstijoj irgi randasi panašūš įstatymai, bet pa
staruoju laiku Camdene nuo 1-mos vai. įio pietų randasi 
saliūnai atidaryti, krutami paveikslai atidaryta, tai Phi
ladelphijos spekuliantai eina į pasiutimą. Eina. kova 
prieš vergijos įstatymą, už Blue Laws panaikinimą. 
Pennsylvanijos valstija istoriniai didžiausių darbininkų 
klasės kovų valstija, užtai vąldačioji klasė įvedė sekma
dieniais tylos ir pamaldų vergiją. New Jersey nekuriose į 
kauntėse išduoda laisnius del. piknikų už $10 ir galima 
daryti visas pikniko biznis. Dėkim pastangas, kad> šie
met sutraukti 40,000 žmonių į Philadelphijos “L.” pikni
ką, įvyksiantį . .rugsėjo men., 1 dieną. Philadelphijos 
“Laisvės” skaitytojai turi eiti į pagelbą. •

Šiemet bus didėlė programa, garsiakalbis ir daug sve
čių iš kolonijų.

IMIGRANTU PROBLEMOS
Sugrįžimas Išdeportuotų

Klausimas: Ar ateivis, kuris 
sykį buvo išdeportuotas iš Suv. 
Valstijų, gali gauti imigracijos 
vizą ir ar jis vėl į šitą šalį gali 
Sugrįžti ?

Atsakymas: Tas yra gali
mas, tik jeigu ateivis nepriguli 
prie kriminaljškos klasės ir 
'jeigu buvo išdeportuotas del 
nelegališko atvykimo arba dpi 
kitos priežasties, kuri jį neprą- 

šalina nuolatai iš Suv. Valsti- ,

jų. Išdeportuotas ateivis turi 
prašyti Darbo Sekretoriaus del 
leidimo vėl prašyti įleidimo. 
Tokį leidimą, greičiaus išduos, 
jeigu tokis ateivis čionais pa
liko Amerikos pilietę žmoną 
arba Amerikoj gimusius vai
kus. Kad nors jis gali paduo
ti prašymą bile kada, bet su
grįžti tegali tik po vienų metų 
po dienos jo išdeportavimo.

Paeinančios Mlietystes 
Certifikatas

Klausimas: Aš ištekėjau už i
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

gyvenimą? Tokie ir panašūs 
klausimai laužyte laužo dau
geliui galvas. Ir trumpučių 
straipsnio rėmeliuose viso to 
neaprėbsi- Labai patarčiau ir 
Jums patiems, tėvams, ir Jūsų 
vaikinukui pasiskaityti knygų 
lyties klausimais. Tatai padės 
išvengti daugelio klaidų ir su
sigraužimų ir sutaupys daug 
skanios sveikatos. Gaukite kad 
ir Dr. Long’o knygą: Sane 
sex life and Sane sex living. 
Gaukite Dr. Wm. J. Robinsono 
vieną-kitą knygą. Apie tai pa
sitarsite kad ir su d. J. Bar- 
kum, kurio skelbimus rasite 
“Laisvėje”, čia tik pora Jums 
žodžių. Drauge, seksologijos 
mokslo šviesoje, autoerotiz-

AUTOEROTIZMAS

Drauge gydytojau, malonė
kite ir man paaiškinti per 
“Laisvę” apie mūsų vargą su 
tuo mūsų vaiku. Jis yra 13 
metų ir turi labai karštą krau
ją. ‘Jau pradeda sau naudoti 
jausmų zobovas. Tai norėčiau 
apstabdyti. Jau kelis kartus 
nubaudžiau, bet nieko negelb
sti. Draugas gydytojau, būki
te pagelba. Tariu ačiū iškalno. Į

ATSAKYMAS
Tai yra uždavinis. Tai yra 

problema, nelengvą tėvams iš
rišti. Jūsų sūnus d^bar ir yra 
kaip tik to amžiaus, kada vai
kinui ima spareiąu veikti liau
kos, lytines liaukos ir kitokios 
liaukos. Ima tada keistis vai- mas, pat savo fiziniu veiksniu, 

žalos nedaro, jei su tuę per
daug savęs negrauži, nesirūpi
ni, nesibaimini. Tie psichiniai, 
dvasiniai susigraužimai, kaip 
ir šiaip susigraužimai dėl kito
kių priežasčių, daugiausia ža
los ir pridaro. Bausti vaiką— 
nieko negelbės: Išvadžioti, 
įkvėpti prakilnesnės mintys ir 

’ siekiai yra geresnė taktika.
Paprastai jaunikaičiai ir patys 
pameta paskiau tą paprotį,, ir, 
jei tik apie tai perdaug sau 
galvos nebekvaršina, tai ir ge
rai.

Gaukite Vriple bromides, 
grs. 15, 1OO tablets. Duokite 
vaikinukui po dvi tableti, 
stikle vandens, kas- vakaras. 
Paskiau pakaks ir po vieną. 
Taip gi gerai būtų gauti ir At
ropine sulphate 1-150 grs., 1OO 
tablets. Ir gi vakarais duokite 
po vieną tabletėlę. Tatai maži
na lytinį norą, apmigdo jaus- 

Svarbiausia — duokite

kui balsas^ pradeda jis po tru
putį apsispaigliuoti, gyvaplau
kiais ir plaukais apaugti. Pasi
reiškia jam" vyriškumo pažy
miai. Ir visa tai yra gamtiš
ka, normalu.

Atbunda^ tuomet ir lytiniai 
jausmai, lytinis instiktas, tas 
galingaš gamtos šauksmas. Ir, 
kad tuomet vaikinas pradeda 
bandyti, tyrinėti save ir randa 
tame kokio smagumo, tame 
nieko nėra stebėtino.

Autoerotizmas (pat su sa
vim pasimeilinimas), ohariiz- 
mas, savižagiavimas yra pa
prasčiausias a p s i r e i škimas, 
taip vyrų, taip moterų tarpe. 
Ir labai retas kuris vyriškis 
kada nors savo gyvenime nėra 
autoerotizmo praktikavęs.

i Ar autoerotizmas kenkia 
žmogui? Ar tai yra nuodėmė, 
griekas? Ar daro žalos svei
katai ? Ar neturi kokių netiku- nią. 
šių pasėkų į tolimesnį lytinį jam gerai pasiskaityti knygų.
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Darbininke ir Seimininke
Iš Sochoto ir Komodaitės Teismo

Išprovokavus Š. ir K. bylą, | 
fašistai virš metų laikė juos 
be teismo kalėjime. Pagaliau, 

' balandžio 15 diena, kariuome
nės teismas sprendė jų bylą. 
Teismas tęsėsi visą dienią ir 
naktį. Fašistų teismas visai at
virai parodė savo veidą.

1. Teismo pirmininkas stovė
jo “sargyboje”—kas-kart, kai 
žvalgybos liudininkai, gynėjų 
ar kaltinamųjų apklausiami, 
pakliūdavo į keblią padėtį, 
teismo pirmininkas tuojau pa
dėdavo išbristi iš tos keblios 
padėties.

2. Teismas nesirėmė R. P. 
statutu, 'kuris patvirtintų, kad 
R. P. nepartinė organizacija.

3. Teismas nesivaržė kviesti 
į teismą kaipo ekspertus Ko
modaitės rašysenai (rankraš
čiui tirti).
• štai keli epizodai iš bylos 
eigos:

Šochotas: Kodėl, liudininke 
Lašas, manęs tuojau nearešta
vote, kai sutikote mane ligo
ninėje, jei turėjote įtarimą, 
kad aš jį nušoviau?

Pirmininkas: Na, tai jis gi 
sako, kad liepė areštuoti.

Komodaitė: Jei jūs žinojote 
mane nuo 30 metų, kad aš esu 
komunistė, kodėl neareštavote 
ir nesudarėte teismo ?

Pirmininkas: Kodėl? Neno
rėjo, tai neareštavo.

Advokatas Purėnienė: Kur 
Šochotas įteikė Komodaitei 
laišką ? Pas ją nunešė ?

Lašas: Pas ją.
Adv. Purėnienė: Jūs gi ne

žinojote kur ji gyveno, v |ai Jš 
kur žinote ,kad pas ją?

Pirmininkas: Pas ją, ar jai 
sakote ?

(Liūdininkei Glikmanienei 
kalbant).

Komodaitė; Ką jūs veikėte 
kieme už vartų, kur jūs stovė
jote, kai mane areštavo ?

Liudininkė: Ką aš veikiau...
Pirmininkas: Ar jūs stovėjo

te už vartų ?
Liudininkė: Ne.
Šochotas: (Liudininkei Ble

ch avičįutei, provokatoriaus pa
nelei kalbant). Kus jūs gyve
note, kai aš jūsų kambaryj da
lyvavau susirinkime?

Blechavičiute; Neatmenu 
numerio...

Šochotas: Kaip šeimininkės 
pavardė ?

Blechavičiute: Ba, Bar. . .
neatmenu... niai. Kameroj, kuri, sulig pa-

Šochotas liūdininkei: Tai čiais fašistais, tinka 10-12 
nežinote nei kur gyvenote, nei žmonių, tai nuolatos laikoma 
šeimininkės pavardės? 120-25 žmonės, o kai kada net

Pirmininkas: Tai ji gi sako, 
kad neatmena.

34 metais užprotokoluota, kad mą kameroje, už betkokį kal- 
■ į liudininkė sakė, jog kalbėjau, bėjimą kieme ar koridoriuje 

kad reikia stoti Kompartijon, yra baudžiamos be maisto iš 
platinti vėliavas, kovoti, 
kiau Lietuvos valdžią.. .

Liudininkė; Tiesa, tiesa
tai kalbėjote.

Komodaitė: Pas ką įvyko 
susirinkimas Viliampolėj, kur 
aš kalbėjau “keletą valandų”?

BL: Neatmenu.
Komodaitė; Nepunktualiai, 

apytikriai, prieš penkis me
tus ?

Blech.: Ne, prieš motus, ar 
du.

Komodaitė; Trisdešimts 5- 
tais metais sako prieš metus 
ar prieš du, o pernai, trisde
šimts ketvirtais metais polici
jai sakė, kad prieš du.

Pirmininkas: Tai ji gi sakė, 
kad neatmena.

Komodaitė: Apie ką aš ten 
kalbėjau ?

Blechavičiute: Nežinau, nie
ko nesuprantu komunizme.

Komodaitė; Bet visgi, jei' 
jūs stovėjote keletą valandų, 
tai nieko nesupratote apie ką 
kalbėjau ?

Blechavičiute: Aš nenoriu 
, apie tai kalbėt, man neįdo
mu ir nieko nežinau.

Komodaitė: O policijoj 19-

pei-1 laisvės, be pasimatymų, be 
j laiškų ir kt.

Politkalinėm neleidžia skai
tyti iš užsienio laikraščių, o 

_ . v I knygų net ir Lietuvoj išleistų
Komodaite: Kodėl prieš va- • nejIeidžia. Laižkai 

landėlę sakėte, kad nieko ne- ■ žvalgybos rankas> 
žinote ir nieko nesupratote, o del paprasčiausio 
policijoj žinojote ir dabar vėl ]<0 ncpra!cidžia.

Tai taip fašistų 
. ei j a terorizuoja

apie j

eina 
todėl 

žodžio

per 
net 

laiš-

jau nesuprantate apie komu
nizmą ?

Adv. Purėnienė: Ekspertizoj , politines ka|ines.
yra slaptos policijos valdinm-, B(jt nežiūrint šito> revoliuci. 
kų ir teismas negali ta slaptos l.g moterys kalgjime mokosi 
policijos ekspertiza remtis Ek-Lr r(J0Šiagi v6] gtoti iš5jusios į 
spertizoj turi būti pašalimų | kovojanči eiles ir kovoti už 

hain’iicin Drafinlrama ' _ T •revoliuciją Lietu-

admiriistra-
revoliucines

žmonių, baigusių atatinkamą 
mokslą.

Pirmininkas: Mums ta eks- 
pertiza gera.

Kadangi prokuratūra jokios 
medžiagos neturėdama del 
Šochoto ir Komodaitės dalyva
vimo nužudyme pristatyti ne
galėjo, tai būtų akyplėšiška 
bausti už nužudymą. Nors pro- į 
kuroras reikalavo šochotui, 
mirties bausmės, o Komodai
tei 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, juos nubaudė be jo
kios medžiagos 8 metams sun
kiųjų darbų kalėjimo, atimant 
jiems visas teises.

Kaunas, Lietuva, 1935.

proletarinę 
voje.

Sunk. Darbų Kalč- 
Mot. Kolektyvas,

Kauno 
jimo
Birželio Mėn., 1935 m.

Cleveland© Žinios

nuolių. Paklausiau prižiūrė
tojo, kiek čia jų gali būti. At
sakė, kad keturi šimtai (400). 
O neilgai čia jie būna, tik dvi . 
savaites, paskui perkelia kitan 

I kalėjimam
Kiti jaunuoliai griebiasi ap

sivesti. Paminėsiu lietuvius, 
nepaliesdama kitų tautų. Vai
kinas ir mergina biedni. Bet 
be iškilmių negalima apsieiti. 
Jaunuoliai nori puikiai apsi
rengti, paveikslus nusitraukt ir 
tt., o ir lovą nėra iš ko nusi
pirkti. O tėvai taip pat myli 
pabaliavoti. Tai ir prasideda 
biznis. Padaro kiti net tikie
tus, atvirutes ir pasileidžia po 
miestą pinigų rinkikai. Tėvai 
važinėja, jaunuoliai taipgi, 
kviesdami ant veselijos. Kvie
čia visus, kad tik daugiau tų 
dolerių gauti. Pasamdo svetai
nę. Iš paskutinio puošiasi pa-I 
broliai ir pamergės. Viskas at
rodo karališkai. O po veseli- 
jai, bylas karčiamai ir bučer- 
nei apsimokėjus, gal lieka tik 
del lovos iš tų dolerių, tai ir 

’viskas. Na, ar čia atsiekta lai
mė? Ne, neatsiekta.

čia yra kaltė nesusipratu
sių tėvų, kurie būdami varg
šais, o stengiasi savo vaikus 
nors tam trumpam laikui pa
daryti ponais.

Kodelgi tėvai atskiria nuo 
savęs vaikus? Kodėl jiems ne
aiškina priežasties to neturto ? 
Kodėl neaiškina, kad mes, 
darbininkai, esame atskira 
klasė, kad mes esame turčių 

'išnaudojami, kad mes savo

“LAISVES”, NAUDAI

PIKNIKAI
New Yorko Apielinkes Darbininkų

SPAUDOS PIKNIKAS
Nedėlioj, Rugpj. (Aug.), U, 1935

EAGLE ROCK, CRYSTAL
WEST ORANGE, N. J.

LAKE

Bus Puiki Dainų Programa
Kalbėtojai Sakys Prakalbas

A
ir Geri

Pradžia 10 vai. ryte; įžanga 25 centai.

NEW BRITAIN, CONN

I

wus

Fašistų Teroras Kauno Sunkiųjų Darby 
Kalėjime Prieš Revoliucines Moteris
(Revoliucinei Amerikos 

Spaudai

irLietuvoj darbininkams 
valstiečiams badas, i 
šaltis, mėtymas '-iš butų ir be
darbė pasidarė ■ kasdieniniu 
reiškiniu. Visa tai verčia dar
bo mases stoti į revoliucinę ko
vą.

Fašistų valdžia, kad atbai
dyti darbininkus ir valstiečius 
nuo vis augančios kovos, už 
kiekvieną pasipriešinimą eks- 
plotatoriams ar policijai, kiša 
ilgiems metams į kalėjimus. 
Bet to jiems negana. Kalėji
muose fašistai sudaro tokias 
sąlygas, kad revoliucinius po
litinius kalinius visiškai nukan
kinti, arba kad jie išeitų iš ka
lėjimo invalidais ir kad dau
giau negalėtų dalyvauti revo
liucinėj kovoj.

Dabar Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjime mūsų kolektyve 
daugiau kaip pusė yra ligo-

33. Tuomet prisieina gulėti 
susispaudus, o kokie 6-8 žmo
nės turi gulėti ant grindų. Dėl
to visos kalinėse esti neišmie
gojusios, pavargusios, o oroskurdaq gojusios, pavargusios, o o 

. , ’I stoka galutinai atima jėgas.

fašistais, tinka 10-12

Du didžiausi pasaulio plunksnos artistai—rašytojai: 
Maksim Gorky ir Romain Rolland. Pastarasis nesenai 
lankėsi Sovietų Sąjungoj; jis yra “Francijos Tolstojus”, 
kaip tūli sako. Bet Rolland pasirįžęs ginti Sovietų Są
jungą nuo imperialistų. Jis visą laiką buvo jos geriau
sias draugas.

Seni Papročiai ir Biznis, 
Tėvai ir Jų Vaikai

Kadangi jaunimo priaugo 
daug, o darbų nėra, tai jau
nuoliai turi daug laiko po gat
ves vaikščiodami vienas su ki
tu susipažinti ir pakrypti į vi- „
sas puses, kaip kokios audros!sveikatą prakišę fabrike lieka-1 
daužomi. Mergaitės stengiasi!me išmesti laukan? Mūsų su-' 
kokiu nors būdu gauti iš kur taupytus paskutinius centus 
nors kokį centą, kad nudai
linus savo veidelius, kad lūpų- gaudami darbo, 
tęs padaryti raudonas, kad 
greičiau prisivilioti vaikinuką, 
nes mokyklą pabaigus nejau
ku namie sėdėti. Motina tą pa
tį kasdieną kalba: “Eik darbo 
jieškoti.” Bet darbo negalima 
gauti, nes jo nėra. Nežiūrint 
to, nubartos ■ 
darbo jieškoti. Vienos, pavar- čiai, turite patys taisyti šios 
gę, priima “raidą” nuo to, kas šalies tvarką. Nestokite į karą 
tik pirštu pamojo, nepaisyda-už kapitalistų interesus, bet vi- 
mos savo likimo. jsi, kaip vienas, ginkite savo

Vieną naktį apie 3 vąląn- (klasės reikalus. Jums tada ne- 
dą merginą suskambino var- re^kės vogti ir kalėjimuose 
pe1į ir prašo pagelbėti. Įlei- Nereikės tada jaunom 

’ ' Mergina paniški- mergaitėm žūti, nereikės joms 
, _ no, kad vyras ją atvežė už Parsiduoti už dolerį. Tik rei- 
reg'na, mįesį0 septynjas my]ias ir pa- km vienybės, , susipratimo, o

I Tą turite kiekvienas tėvas ir 
kiekviena motina aiškinti savo 
vaikams, nes tai jūsų privalu- ' 
mas, o ne apgaudinėti vaikus j 
visokiais nereikalingais papuo
šalais, kas tik blogo padaro 
jūsų vaikams, suklaidina juos. 
Vaikai mano, kad jie yra skir
tingi nuo tėvų.

Būkime atviri, sakykime sa
vo vaikams viską, kaip šian
dien yra ir kaip galima pasi- 
liuosuoti nuo to blogo. Šian
dien viskas rymo ant jaunimo 
pečių. Jei jie susipras, jie iš- 
sikv.os geresnę sau 'ateitį. Mes, 
senesnieji, turime jiems padėti 
toje kovoje, o paskui jie bus ! 
mums dėkingi, kad mes paro-1 
dėme, jiems tikrą kelią į pasi-1 
liuosavimą nuo kalėjimų ir ki
tokių blogybių. Jie tik tada 
bus laimingi, kada patys val
dys šią šalį ir džiaugsis savo 
gyvenimu.

mergaites eina (

bankai nunešė. Jūs, vaikai, ne- j 
organizuoki- 

tės į jaunuolių organizacijas. 
Jūs išrinkite savo vadus, išmo
kite patys kovoti, reikalauki
te darbo, reikalaukite duonos, ! 
drabužių, pilno pragyvenimo, 
nes šioj šalyje visko pilna. Jū-I 
sų tėvai sukrovė turtus kapita-' 
listams. Jūs šios šalies pilie-

Ligonių padėtis (čia ligonės 
laikomos kartu su sveikomis) 
darosi nepakenčiama, o svei
kos (jųĄ mažuma) del šitokių 
sąlygų įgauna kokias nors 
chroniškas ligas. Pareikalavus 
daugiau vietos, revoliucinės 
moterys išvežamos į 
tą, kur nepaprastai 
nuo sienų teka vanduo ir su-> nrie* ežero nes ii nesuti- viskas galima laimėti.

• • v i • i i v* IIIlCLtj Dilu ILUo JI lluoull" į °sirgusias uz kiek laiko grąžina . . v : . 1 ™ 1 -■ - • ' •, v, kus su jo sužvėrėjusiais no- i kalėjimą jau ant neštuvų . „ . . ..L . . - • -n rais. Dar gerai, kad gyvą pa-(taip buvo su draugėmis Pope- ... „ . . . , . . . . .,; . . x ., . , liko. O kiek tokiu nelaimingulyte ir šeraite). , TZ., .i žūsta! Kitas jau apipuvusias
Tokiose sąlygose labai svar- ran(ja kur numestas, šiandien

Vz v V7 i L U. Vili VO 1-, Ji. n , n dau stubon.i 9-tą for-1 . .
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bu medicinos pagelba. Bet ka
lėjime ji yra didesnio susirgi
mo pagelba. Vieton ligos išty
rimo ir gydymo, eina nuola
tinis maitinimas proškomis nuo 
visų ligų. Fašistinė administra: 
cija brangesnius vaistus pri
verčia ligones pačias pirkti sa
vo pinigais. Kai pagaliaus pri- 
siprašai prie gydytojo, taii jis j Ta<Ja ,ai.
ant grotųjų įklauso Įrašo i' Ti]ę bQkite 
knygą ir tik uz kiek laiko Ii-' .. . ... v, . . ,■ _ ? v. . . ,v. isaliai. Dar toliau, užbaigiantgone sužino, kad serga džiovai . .. , .. v, .•.. .. , T .. . . ... 'mokyklą dar vaikus uzbovija.lar kitu kuo. Ir pasitenkina tik'
konstatavęs džiovą ir neištiria, 
ar ligonė gali pasilikti vienoj 
kameroj su kitomis. Taip buvo 
su drauge M. šapiraite, kuri 
septinti metai kalinama ir ser
ga ne tik plaučiais, bet 
tomis ligomis.

Tas pats ir su dantų 
mu. Nuo blogo maisto 
neleidžia žalumynų) pas dau
gumą sugedę dantys. Dantų 
gydytoja per ištisus metus 
“gydo” dantis tuo, kad įdeda 
vatos gabaliuką. Nuo tokio 
“gydymo” dantis pagaliaus. 
reikia išrauti ir jau pradėti 
gydyti kitus, nes nuo vieno už
sikrečia kiti. Ir taip kiekvie
nam žingsnyj.

Kalėjimo maistas be' galo 
blogas. Pietums nuolatos barš
čiai ir 
mėsos 
dabar 
ir tuo negalimu pasinaudoti, 
nes dėka veikiančių kalėjime 
įstatymų, politkalinės už juo
ką ar truputį garsesnį kalbėji-

tokie dalykai nėra stebėtini: 
tai jaunuolį kur nušovė, tai 
mergaitė pragaišo. Už tai, kad 
stoka supratimo, nežino kaip 
save apginti nuo blogo.

Vaikai pripumpuoti moky
tojų, kad šita šalis turtinga ir 
visokių laimių pilna, tik reikia 
surasti būdus, kaip būti tur-

t--

ir ki-

‘laisvei” ir “Vilniai” Piknikas
Connecticut Valstijos darbininkiškos organizacijos, 

kaip kitais metais, taip ir šiemet rengia didelį 

pikniką

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

vienas gali turėti sau gražaus pasitenkinimo

QUARTETTE CLUB PARK
NEW BRITAIN, CONN. ’

Irgi jau laikas samdytis busus ir traukti į šį puikų 
h

pikniką iš visos Naujosios Anglijos. Lai šiemet ir

čia būna didžiausias darbininkiškos spaudos pikni

kas, negu kitais metais.

Pradžia 12 vai. dieną, Įžanga 25c,

Iš anksto perkantiems tikietus skiriama dovanos:

1) $5.00; 2) $3.00; 3) $2.00.

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y U

■
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šiemet net hotelyje buvo su
rengta “pare”. Surengė mo
kytojai.

Na, tai kiekviena motina 
stengėsi suvo dukterį aprėdy
ti. Vienos samdė vakarines 
dreses. Kitos bėgiojo, kad 

'gauti nors paskolinti, kad tik 
Ir tam 

hotelyje suėjo skurdžių darbi
ninkų vaikai, aprėdyti, kaipo 
aktoriai lošė ponų roles. O 
pargrįžę namo 
nuoja apie tuos 
kus” ir mislina 
tapti laimingais 
merginą, su kuria smagiai pra
leido šį vakarą, arba mergina 
vaikiną.

Bet kas paskui atsitinka? 
Mergina gal kur pelkėje įkiš
ta pusta, arba prostitucijai 
tarnauja kur nors alinėje, iš
statyta, nukvarbuotais veide
liais. O vaikinas atsidūrė ka
lėjimam Ot ir laimė!

Man teko aplankyti pavieto 
kalėjimą (County Jail). Tai1 
atrodė į mokyklą. Pilna jau-'

gydy-! neatsilikus nuo kitų, 
(visai

kruopos, kur nėra nei 
nei bulvių. Iš laisvės 
leidžia tik 3 klg., bet

Dilgietč.

FOTOGRAFAS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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1

saldžiai sap-
“gerus lai- 

apie progą 
ir gauti tą

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom.

JONAS STOEES
Mariom St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, r N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

512

R/0Z4S 
OVAL/4U5O5 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street,

igB

GARSINKITES “LAISVĖJE



Ir

Ketvirtas Puslapis

Kelionė iš Cleveland©
Į Kauną

siųstų iš Paryžiaus, 
met

kad negalėjo sutalpinti

žemiau telpa d. J. Ma- pasiekiame Malasky Grove— 
žeikos įspūdžiai iš jo ke- pikniko vietą. Buvo kelios mi- 
lionės į Kauną. Drg. J. nutgs p0 i-mos, o jau tūkstan- 
Mažeika yra Amerikos lie- v. . . . v. j . . » . . . . ciai radosi žmonių,tuvių darbininkų delegatas
(išrinktas Visuotinam Su-j Akį metus, tuojaus matėsi, 
važiavime) į Kauno kon- kad vietos bus permažai del to- 
gresą. Jis pažadėjo rasinė- kjos gaus0Sj kuri kaip iš gau
ti “Laisvėje” savo patirtus , _ , .
įspūdžius, šis yra jo pir-,sybes rag0’ ^Pertraukos ir su- 
mas pluoštas įspūdžių, pri- stojimo, plaukė ir plaukė.. . Ne- 

Kuo- reikėjo ilgai laukti, kaip visa
gausime daugiau— vieta kimštmai persipildė. Bet

įtalpinsime po bendru ant- sriovė važiuojančių nesustojo 
galviu, “Kelionė iš Cleve- p 1 a u k u s-sriuvenus... Pamaži 
lando į Kauną.”—Red. I pradėjo sustoti-užsikimšti ke-

Tv . t, . . I lias, vedantis į medžiais kaišy-Is Clevelando j Brooklyn? gojeIio pakahlę Mačiau> kaip 
Po Visuotino Lietuvių Su-’daugelis išmetinėjo komitetui 

važiavimo Clevelande reikėjo*už tokį parinkimą vietos pikni- 
labai skubotai rengtis į kelionę, kui,
Netikėtai ir nelauktai patapi- 20,000 dalyvių. Mažiausiai apie 
mas delegatu į LUDR kongresą 
ir uždėjimas pareigų bei atsa
komybės buvo ne menkas daly
kas. čia vėl 4-toji liepos rūpė-

• jo, kad pasisektų. Tą dieną bu
vo rengiamas milžiniškas Kom-pietos. Bet juodos reakcijos, ku- 
partijos piknikas. Bet kaip ant Hos nagai pasiekė ir piknikų 
tyčių iš pat ankstybaus rytme- vietas. Visos didžiosios piknikų 
čio pradėjo smulkiai lynoti. Tas vietos buvo atsakytos išrenduo- 
dar daugiau rūpesčio dadėjo:Įti del Komunistų Partijos. Ko- 
10,000 tikietų išplatinta, o čia 
nelabasis lietus ims viską ir iš
ardys. Nekantrumas veržėsi iš 
ribų.

Dešimtai vai. atėjus, oras 
pradėjo blaivytis, šviesesni de
besėliai pradėjo pamainyti ilga- 
voidžius, tamsiuosius, paniurę-

trys tūkstančiai turėjo grįžti. 
Didžiuma iš jų buvo pikti, kad 
negalėjo įsigauti.

Vėliaus paaiškėjo, kad ne ko
miteto buvo kaltė už prastumą

bo atlikta. Pas mane yra troš-*j.e. Pasiekus miestą, busas bu-*Norėčiau, kad tamsta plačiau kas davė darbo: padirbėti del 
kūlys vykti darbininkų šalin, vo nugabentas) į_garadžių, ant apie tai išdėstytumėt.

Juodveidis sutiko ir pradėjo* “Tu neturi taip daryti; atva- 
nas Suvažiavimas nerinko. Rin- landos. Tuom syk keleiviai vie- pasakoti. Sako: “Grayhound;žiavęs į “Laisvės” pikniką, da- 

........................................ ~ ’ ... i Sutikome
ant “50-50 basis.” Su savo lan
džiojimu suėjau daug pažįsta
mų draugų ir mačiau daugiaus

(Tąsa 5 pusi.)

Išleistuvių Vakarėlis \ ■ *
Ant rytojaus, 5 d. liepos, vie

tos draugai ant greitųjų suren
gė išleistuvių vakarėlį, kurio 
visai nelaukiau ir nesitikėjau. 
Susirinko gražus būrelis drau- 
gij ir draugių, su kuriais pri
siėjo daug metų kartu veikti. 
Visi norėjome vienas kitam pa
sisakyti atsisveikinimo žodį ir 
daugelis turėjo pasargos žodelį 
kitą, kaip geriaus būtų išvengti giamas 20 d. liepos piknikas, 
nesmagumų “tėvynėj” Lietuvoj. Antroj vietoj spaudos piknikas, 
Beveik kiekvienas davė giminių, 28 d. liepos. Pagaliaus su pir- 
draugų ir pažįstamų adresij ir mais dviem darbais greta suriš- 
prašė juos aplankyti. Nuvykus,tas mūsų ALDLD 6 mėn. dar

buotes planas, tinkamam pami- 'i 
Įnėjimui mūsų organizacijos 201 
metų ir organo “Laisvės” 25 
metų sukaktuvių. Mūsų visos 
trys ALDLD kuopos turi mestis 
darban, kad gavus savo kvotą 

greitasis traukinys nesulaiko-1po 20 naujų narių, iki naujų 
mai bėgo, o rodos buvo daug .metų, taipgi tiek pat ir mūsų 
ko pasisakyt vieni kitiems. Pra- spaudai skaitytojų. Atsiskirda- 
sideda programėlis, draugų at-*darni visi turėjome mintyje, kad 
sisveikinimo prakalbėlės. Drau- tas uždėtas priedermes-atlikus, 
gas Romanda pakviečia eilę Man pačiam rūpėjo pasakyti 
draugų-draugių šį-tą pasakyti, draugams clevelandiečiams, kad 
Neužmiršiu draugų, kurie taip 
širdingai linkėjo nepalikti ne
aplankius vienatinės pasaulyje 
darbininkų šalies Sovietij Są
jungas. To prakilnaus noro pa
ramai net sudėjo $27.36. Viena 
draugė, išleisdama, sakė: va
žiuok, jei tik bus galimybės, aš 
pati duosiu iš savo kišenės $50. fgem taksi 
Tokis clevelandiečių geidimas

pas juos, palinkėti jiem gero ir 
pasakyti, kaip Amerikoj šian
dien yra sunku grumtis gyveni
mo bangose. Kiti įdavė dovanė
lę įteikti, broliui-sesutei, bei gi
minaičiui. Bet tas laikas, kaip

mitetas ėmė tokią, kokią galėjo
gauti. Pasirodo, kad fašistiniai man labai buvo malonus ir pa- 
elementai siekė uždrausti Kom- tiko. Nes kas gi nenorėtų ap- 
partijai renduoti ne tik svetai- lankyti ir pamatyti darbininkų 
nes, bet piknikams vietos. Klau
simas, kas darbininkų prie
šams darosi, kad jie bijosi net 
piknikų? Aišku, kas jiems bai

lius. Pagaliaus ir visai tie nela-'su, tai Komunistų Partijos įta- 
bieji buvo pravaryti į šalį. Valkos augimas tarpe išnaudoja-' 
žiuojame ir mes. Už valandos mų darbininkų masių.

šalies padarytą progresą pasta
rųjų septynių metų. Nežiūrint, 
kad esu buvęs 1927-8 metais; 
tuomet jau matėsi didelė pažan
ga, na, dabar: Penkių Metų 
Plano įkūnijimas gyveniman ir 
antros penkmetės pusė jau da-

Vilnies.” Drg. Buknys sako:
bet čia mane Lietuvių Visuoti- išegzamirtavimo. Truko pusė va-

ko važiuoti Lietuvon, kad te
nai už darbo žmonių teises pa
sakyti Amerikos organizuotų 
darbininkų žodį.

Prisiminėm, kad pasilikusiem 
draugam-draugėm lieka nema
žai darbų nudirbti. Pirmoj vie
toj, bendro fronto darbas-ren-

su jų veikimo pagelba buvau iš
rinktas delegatu. Už tai priklau
so visam Clevelandui kreditas, o 
ne vienam asmeniui. Su tuom 
priėjo nelauktoji valanda, reikia 
skirtis. Paspaudę kietai rankas, 
atsiskyrėme. Draugai traukė na
mų link, o aš su dviem drau- 

1 buvau nugabentas 
'ant Great Eastern Bus Stoties. 
Prisiėjo visa valanda laukti, kol 
Detroito pasivėlinęs busas at
gabeno pasažierius. Kaip trečią 
ryte, busas, suprunkštęs porą 
sykių ir spjovęs dujų kamolius, 
išriedėjo Pittsburgho linkui. Ir 
kadangi buvau pusėtinai nuvar
gęs, tai nuo kratymo ir supi
mo greitai užmigau. Pubudau 
pačiam Pittsburgho priemiesty-

■ Rengia Philadelphijos Darbininkiškos Organizacijos, Naudai Dienraščio “Laisvės”

Nedėlioję, 1 d. Rugsėjo (September), s
Ant rytojaus bus Labor Day švente, tad daug svečių atvyks iš kitų miestų. Pasimatykite ir 

susipažinkite su jais.

WESTVILLE GROVE PARKE, WESTVILLE, N. J.
PRIE NEW JERSEY HIGHWAY NO. 47, NUO NEW YORKO KELIAS 130.

Gražus prūdas 200x200 pėdų maudytis.
1(—---------------------------------------------------------------------- --------- -------- ■— -------------------------------—' .............. • ■ ........... ■ . . ■ 1=

Prašome įsitėmyti, kad piknikas bus ne VYTAUTO PARKE, ale Westville Grove 
/ Parke, 7 mailės nuo Camden, N. J. Žemiau telpa kelrodis.

$201 ?5 Paskirta Dovanom Prie Jžankos; - - - - - - = Dovanų Bus OI Pjioh
UU I Išanksto įsigykite įžangos bilietukus ir gaukite vieną iš dovanų. *■ I VUUII

$75 Pirma Dovana; Veik Visos Dovanos Pinigais

ni prausėsi, o kiti, nepaisydami Bus Co. moka savo porteriams' ryti biznį kitiem, 
apdulkėjimo, valgė pusryčius.
Pasikalbėjimas Su Sankclei-

viu Studentu

$30.00 į mėnesį, arba po $1.00: 
į dieną. Gi Great Eastern Bus 
Co. nieko nemoka savo porte
riams. Tiesa, neva skiria $5.00 

Pittsburghe nemažai keleivių bonų gale mėnesio. Bet labai re- 
pasikeitė. Dasidėjo daugiau. * tas dalykas yra del porterio 
Gavau jauna vaikiną į šalimą tuos pinigus gaut. Į mėnesį lai- 
sėdynę, su kuriuom įsikalbėjus, ko labai dažnai pasitaiko, kad 
pasirodė, važiuoja ant vakacijų dingsta paduškaičių ir .sėdynių 
pas savo dėdę į istorinį miestą užvalkalų, bei kitų daiktų. Už 
Gettysburg, Pa. Jojo gyvenimo dingusius daiktus * porteris turi 
vieta, Champaign, Ill. Jų mies- atsakyti, t. y. Bus Co. atrokuo- 
telyj nei jokios industrijos nė- ja gale mėnesio iš tų vadinamų 

atsitikimų tų į

PRANEŠIMAI -Iš KITUR

DAINOS IR SPORTAS 
Aido Choras

ii Brooklyn, N. Y.

Sietyno Choras
H Newark, N. J.

Merginų Oktetas
ii .Wilke# Barre, Pa.

Lyros Choras
ii Shenandoah, Fa.

Lyros Choras
Ii Philadelphia, Pa.

Mainierių Kvartetas
ii Shenandoah, Pa.

Rusų Darbininkų Choras '
ii Philadelphia, Pa.

Italų Atletų Grupė
ii Philadelphia, Pa.

Akrobatistės, šokikės
Pradžia 1 v., programa 5:30 v.

BUSSES LEAVE
From Phila. City buses will go 

from 10 a. m. to 2 p. m. fęom the 
following places:

North Side—735 Fairmount Ave.; 
South Side—143 Pierce St. and 1331 
So. 2nd St.; Richmond—2715 E. Al
legheny Ave., and 28th and Poplar 
Sts.; Frąnkford—4764 Melrose St.; 
So. West Phila.—7928 Harley St.

•
DIRECTIONS: Going from Phila

delphia passing the Delaware Bridge, 
turn to your, right into Broadway. 
Reaching the first circle, turn to 
left at the second circle tvrn to 
right, to route 47. There follow the 
picnic signs. Also you can reach the 
park going to White Horse Pike 
circle, tfyen turn to route 130, and 
go to the first circle and there turn 
to your left to route No. 47.

Buses leaving from Philadelphia, 
fare is 4Qc round trip. For further 
information, call or write 735 Fair
mount Avepue.

The following prizes are given 
on the adjpission ticket: 

1t Prize in Cash &75.00 
2. Eureka, Value $54.50 

Donated by
THE LITH. FURNITURE CO., 

i 1427 S. 2nd St., Philadelphia, Pa.

3 GIRARD MANOR 4bBC/r\
• For ono Affair *DLz.OO 

or in Cash
Donation of Charles Wolowitz 

911 W. Girard Ave., Philadelphia, Pa. 
4PHILCO RADIO 60L « X O

;. 1935, Value 4 4^.50
Donation of Rubin’s Music Shop 
964 N. Marshall St., Philadelphia, Pa.

5 INNER SPRING ___. MATTRESS ^<iy.75 
iDonatipn of, O. K. Bedding

942 N. Marshall St., Philadelphia, Pa. 
6 ©ash $10
7 Cash $10
8 Cash >10
9 Cash $10
10 .Cash $10 
11 Cash $10

.12 Cash $5
13 C? b h $5
14 Cash $5
15 Cash $5
16 Cąsh $5 v

17 Cash $5
18 Cash $5 '
10 Cash $5
20 Cash $5
21 Cash ,$5

Kalbės A. BIMBA. GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

EASTON, PA.
Pirmą rugpjūčio demonstracija— 

Tarptautino kovos diena prieš karą.
Mitingas-demonstracija įvyks rug

pjūčio 1 d. (August), 7:30 vai. vaka
re Riverside Parke, Easton, Pa.

Darbininkai! Farmeriai! Veteranai!
i ir fašiz

mui, dalyvaukite šioj demonstracijoj 
ir pareiškite savo balsą prieš grę
siantį karą ir fašizmą. Parodykite 
solidarumą prieš karo siaubūną. De
monstruokite masiniai šioje dienoje! 

Rengia ir Kviečia Komunistų 
Partijos Eastono Sekcija 9-ta.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų Susiv. 55 kp. 

rengia didelį pikniką, kuris įvyks ne- 
dėlioj, 11 d. rugpjūčio (Aug.), Mi
elintos darže, ant Green Rd. Turėsim 
skanių valgių, gėrimų ir gerą orkest
rą šokiams.

Draugai atvažiavę iš kitur, važiuo
kite Euclid Ave., j rytus iki Green 
Rd., čia pasukite į kalną ir tuojaus 
rasite iškabas, rodant kaip nuvažiuot 
į pikniko vietą.

P. Rodgers.
(179-180)

hilLside, n. j.
LDS 101 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks subatoj, 3 d. rugpjūčio 
(Aug.), 8 vai. vakare. Visi hialonė- 
kite dalyvaut šiame susirinkime, nes 
bus laikomas naujoj vietoj, Frank 
Lašėk kambariuose, ant antrų lubų, 
Liberty Park Tavern, Liberty St., 
Hillside, N. J.

Sekr., Geo. Kudirka.
(179-180)

BALTIMORE, MD.
Demonstruokime prieš karą ir fa

šizmą! Skubiai artinasi pirma diena 
rugpjūčio, kurioje pasaulio darbinin
kai suvienytom spėkom kovoja prieš 
ateinantį imperialistinį karą ir fa
šizmą. Visi kartu demonstruokime, 
darbininkai ir darbininkės, ketvirta
dienį, 4:30 vai. po pietų prie City 
Hall Plaza. Visi lietuviai darbininkai 
ir darbininkės privalo dalyvaut ir 
pridėt savo protesto žodį.

Vinco Duktė.

i

’ra. Mokyklų, kolegijų miestas, 'bonų. Daugelyj .... ......... „ vaiumuman runneniu;
Laike vakacijų veik visas judė<$5 neužtenka, prisieina balan-| Visi, kurie priešingi karui
jimas apsistoja, kuomet studen
tai išvažinėja namon. Paklau
siau jojo,,kaip jis žiūri į karo paklausiau jo. 
pavojų, ką studentai darė 12 d.
balandžio? Atsakė, kad jis ne
dalyvavęs, nes jo mokykloj 
(High School) buvę pritarėjų 
mažai. Bet vienoj iš kolegijų 
turėję mitinį iš, 150 studentų.

—Na, o ką manote apie fa
šizmo pavojų?—užklausiau jo.

Atsakė, kad jam nėra pilnai 
aiškus šis klausimas. Girdėjęs 
nuo vieno-kito studento apie 
Wm. Hearstą, kad pastarasis 
turįs noro įvesti fašizmą šioj 
šalyj, bet jojo ypatiška nuomo
nėj kad Amerikos žmonės jokiu 
būdu nesileisią užkarti tokios 
diktatūros.

Turėjome nutraukti kalbą iš 
priežasties sugedimo mūsų bu
so. Tas atsitiko pora desėtkų 
mylių atstume nuo Greenburg, 
Pa. Prie pirmos gazolino stoties 
turėjome sustot, nes busas pra
dėjo labai išlėto traultti.

Manyta greitai viską sutai
syti toje stotyje, bet pasirodė 
priešingai. Prisiėjo šauktis me
chaniką iš Greensburgo.

Visi keleiviai apleidome busą 
ir suėjome į gazolino stoties val
gyklą. Vieni gėrė alų, kiti pie
ną, dar kiti kavą ir kitką, bet 
pas visus kilo neužsiganėdini- 
mas del tupimo taip brangiai už 
viską. Pavyzdžiui, už pusę pt. 
pieno 10c; kavos puoduką 10c, 
etc.

Sužinojęs, kad ims mažiausiai 
pora valandų laukti, pasiėmiau 
iš valizos brošiuraitę: “Public 
Enemy No. 1, William Ran
dolph Hearst” ir priėjęs pada
viau savo sankeleiviui-studen- 
tui, kad turėtų užsiėmimą ir 
plačiau susipažintų apie jį.

Porterio Vergiškas Darbas
Palikęs studentą su brošiurai- 

te, priėjau prie kito valgykloj 
stalelio, kur sėdėjo negras buso 
porteris. Mane ėmė žingeidu
mas, kodėl Pittsburghe busų šo
feriai persimainė, o “porteris” 
pasiliko tas pats?

Pradėjau kalbą su jųom, klau
sdamas, kada jis mainysis. Jis 
man atsakė: “Mums, porte
riams, tokių permainų nėra. 
Aš turiu važiuoti iki galo, ki
taip mums visai nėra galima 
dirbti.”

—Kodėl gi buso vairuotojam 
galima, o jum ne?—klausiau jo
jo-

—Su vežikais yra kitas daly-

sas pernešti į sekantį men.
—Organizuotis nemėginot?—

—Taip, pereitą rudenį buvo 
pradėta kalbėti apie uniją. Bet, 
kaip tik kompanija suuodė, 
itaip ėmė ir atleido keliolika 
porterių.

Kub toliau vedėme kalbą, tuo 
ji darėsi liūdnesnė ir žingeides
nė, kaip juodveidžiai porteriai 
yra baisiausiai išnaudojami. 
Kad toliau užtęsus kalbą, užsa
kiau po bonkutę alaus. Buvo 
mano dideliu nusistebėjimu, 
kuomet juodveidis atsisakė gerti 
—priimti. Iš karto nesupratau, 
kame dalykas. Bet gavau paaiš
kinti, kad “ant kelio” jiem, por
teriam yra užginta alus gerti.

Pasirodė, kad jis yra vedęs 
ir turi šeimyną Clevelande, E. 
89th St., prie Cedar Ave. Dir
bęs veik visą savo gyvenimą 
apie 15 metų už porterį turčių 
kliubuose. Paskutinė jo darbo 
vieta buvusi “Cleveland Country 
Club”, iš kurio jį ir kitus juod- 
veidžius atleidę 1933, jų vieton 
padėjo baltus į dviejų negrų 
darbą paėmė vieną baltą, čia 
pasitvirtino dar karta visiem 
žinomas faktas, kad bosai pir
miausia išmeta iš darbo juod- 
veidžius darbininkus ir paskiau
siai juos'nusamdo.

Iš tolesnio pasikalbėjimo pa
aiškėjo, kokis yra šuniškas ir 
vergiškas buso porterio darbas. 
Viena, kelionėje turi išbūti ma
žiausiai 20 vai., kartais dau
giau, kol kelionę padaro. Pusėj 
kelio negali mainytis, nes būtų 
vienam porteriui už dyką dar
bas. Keliauninkas, nepadaręs 
kelionės negi duos “tipsą”, ir 
už ką? O tarpe Cleveland© ir 
New Yorko busai tokius kelei
vius daugiausiai vežioja, kurie 
daro ilgą kelionę.

Mano sankeleiviui studentui 
išlipus Gettysburge, Pa., pasi
darė tuščia sėdynė šalę manes. 
Matydamas, kaip juodveidis vi
są 16 valandų išstovėjęs prie 
buso durų ir buvo pavargęs, 
paprašiau, kad prisėstų. Gh- 
vau sujudinantį atsakymą, kad 
jam užginta sėstis sale balto. 
Raginau sėsti ir nepaisyti, bet 
porteris vis stovėjo prie buso 
durų. Vėliau New Yorke, išli
pant, jis man dėkavojo už užuo
jautą. Esą, kad visi keliauninkai 
tokios minties

FOREST CITY, PA.
ALDLD 219 kp. susirinkimas įvyks 

4 d. rugpjūčio (Aug.), pirmą vai. po 
pietų, pas draugus Gulbinus, R. D. 
No. 1. Kviečiam visus narius dalyv- 
vaut, nes turim daug svarbaus dar
bo atlikt, tad neatidčliokite atėję į 
mitingą. Taipgi Reikės nominuot Cen
tro Pildomąjį Komitetą. Visi nariai 
dalyvaukite.

Sekr., J. Kondrotas.
(179-180)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks ket

virtadienį, 1 d. rugpjūčio (Aug.), 8 
vai. vakare, 180-2 New York Avė. 
Visi 
labai 
ti.

nariai būkite laiku, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarsty-

' B. Deržauskas.

CHESTER, PA.
įvyks demonstracija prieš ka- 
fašizmą rugpjūčio 1 d., kaip 8

\

Pasiekus

Nedėldienį,

būtų!
New Yorką

3 vai. ryto, pri-

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

(178-179)

EASTON, PA.
Silk Workers rengia pikniką, 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 vertės valgyt arba 
gert. Busai pradės žmones veŠt nuo 
11 vai. ryto, antras kaip 11:50, tre
čias 12:45, ketvirtas 1:35, penktas 
2:30.
nuo

kas, su mumis vėl .kitas: jie buvau New Yorkan. Pribuvęs 
n ’• ir už nustatyta Brooklynan, radau draugą Le- 

unijos algą. Gi mums niekas ai- vaną jau atsikelusį rengiantis 
gos nemoka.

—Jeigu Great Eastern Bus!niaUt Nors draugai liepė pri
mai'gulti po pusryčių, bet neklau

siau. Apie 9 nuvykau “Lais
vėn.”

Ir čia

dirba 8 vai.

Visi būkite prie Sokrkol, nes 
čia išeis visi busai.

Kviečia Rengėjai—
(178-179)

L.” pikniko darbui, kaip ma-

Co., jums algos nemoka, 
kas pagaliaus jum moka algą? 
Be algos būdami, kokiu būdu 
darote gyvenimą ?

—Absoliučiai nieko! Kėliau- eit gult. Sakė, kad į pikniką 
ninku “tipsai” tai mūsų uždar
bis—“alga, ”—porteris atsakė.

—Reiškia, gerai tipsų gau- 
nate-r-pridūriau.

—Labai gerai, kad $1.50 lie
ka ant kelionės tarpe Clevelan
do ir New Yorko ir tiek pat 
atgal.

—Ką reiškia pasakymas— 
labai gerai, kad lieka—bene dar 
reikia iš “tipsų” dar kokias iš
laidas padengti už maistą ir 
tam panašiai?

iš karto dd. rodi j o

apie kokią antrą vapaspėsiu 
landą; kokias keturias vai..nu
migus, bus lengviau. Ir jų 
neklausiau. Tuomet drg. Bim
ba mane nubaudė; davė dar-| 
bo, lankstyti blankas ir dėti į i 
laiškus, čieląs dvi valandi pri
sėjo dirbti. Tiesa, būtų prisiėję 
kur kas ilgiau, bet atėjo dau- 
giaus “nusikaltėlių,” kurie bu
vo “nubausti” darban.

Apie 2 vai. po pietų d. Buk
nys mūs keturius nuvežė į

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.

Kniečia Sąryšio Valdyba.
'• (178-179)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją Ir 

gydyme
Ausų, Akių ir Gerklės

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

Sekmadieniai nuo 11 iki 1

(

—Tai kaip galima tą viską 
suprasti? Man vis dar neaišku.

buvo graži mase žmonių ir vis 
tirštai ėjo-važiavo. Drg. Abe-

84 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.
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JULIUS DAUBARAS

Mr-’

Atviras Laiškas Amerikos 
Lietuviams Darbininkams

(Tąsa)
Dingo tautų neapykanta ir pjudymas 

vienos dalies prieš kitą. Esame visi ly
gūs piliečiai, taip kaip ir rusai. Turiu 
pasakyti, kad čia, Sovietų respublikoje, į 
svetimtaučius darbininkus—ateivius; em
igrantus ir politemigrantus valstybės ir 
partijos organai daugiaus kreipia domės, 

* greičiau eina į pagelbą, todėl kad jie ne 
taip pažįsta sąlygas, nemoka bei mažai 
moka rusų kalbą.

Čia griežtai vedama kova su didžiaru- 
sišku šovinizmu, taip, kaip ir su vietiniu 
nacionališku šovinizmu; taigi tokių šovi- 
nistiškų išsišokimų pas mus retenybė.

Nėra pasaulyje tokios šalies—valsty
bės, kuri taip būtų išrišusi nacionalį klau
simą, kaip kad SSRS.

Kaip Su Lietuva?
Paimkime, kad ir tą pačią mažutę tau

telę Lietuvą, valdomą fašistų. Pažiūrėki
te, kas ten darosi. Juo didesnis sukčius, 
žulikas, vagis, spekuliantas, eksploatato
rius, sadistas, inkvizitorius, kad tik ge- 

4 ras patriotas, tai geriausias žmogus.
Paimkime, kad ir tuos pačius Ameri

kos patriotpalaikius, kiek jie, vardu tau
tos, prisikolektavo aukų, kiek jie bendro
vių sutvėrė, kiek jie pinigų prisilupo nuo 
vargšų suklaidintų dievais ir patriotizmu 
darbininkų ir vis tai vardan tautos!

Lenkų Darbininkų Kliubas
Maskvoje lenkų priskaitoma apie 28,- 

000 gyventojų. Lenkų darbininkų kliubas 
randasi prie katalikų bažnyčios, prie 
šventoriaus: seniaus priklausė kleboni
jai.. . Dabar ten kliubas. Kliubas turi sa
lę ir keletą kambarių, kuriuose veikia 
įvairūs rateliai, knygynas, skaitykla, ir 
tt.

Sulyginus su latviais ir žydais, lenkai 
mažiaus turi kultūros darbininkų-kadrų, 
o gal čia kliubo kaltė—nemokėjo sukon- 

< centruoti-pritraukti prie kliubo. Lenkų 
kliubas radiofikuotas, oro pusėj įtaisy
ta garsiakalbiai taip, kad tuo pasinaudo
ja ir tie, kurie dar lanko bažnytėlę...

Lenkų, žydų, latvių ir kitų tautų jau
nuomenė daugiausiai susiliejusi su ben
dru rusų darbininkų jaunuomenės veiki
mu: komsomolo, sporto ir kitose organi
zacijose, taip kad nemaža dalis savo kal
bą pamiršę, o jei kalba, tai sunkiai. Val
džia, partija ir profsąjungos duoda užda
vinius kliubams, kad trauktų jaunuome
nę į kliubus, j kultūrinį nacionalį kliubų 
darbą, kad visi na'cionaliai kliubai visą 
kultūros darbą vestų savo prigimta kal
ba, kad organizuotų kalbos mokymosi ra
telius.

Taipgi latviai, lenkai ir žydų darbi- 
. ninkai turi čia Maskvoje savo kalboje 

dienraščius. Mažesnės tautos turi savait
raščius, bei žurnalus. Lenkai darbininkai 

x apart centralinio kliubo, kuris randasi 
Maskvos centre, kaip sakiau, prie katali
kų bažnyčios, turi dar antrą kliubą—fi
lialą prie antros katalikų bažnyčios.

Lenkų kliubas turi neblogus dramos ir 
baleto ratelius, turi choro, sporto rate
lius, ir tt.

Politemigrantų Kliubas
Šis kliubas turi gana gerą namą su 

įvairiais patogumais. Politemigrantų 
kliubo sąstatas toks: vengrai, bulgarai, 
italai, serbai, čechoslovakai ir korėjiečiai, 
tai yra šešios nacijos; darbas padalytas 
į sekcijas. Yra vienas kliubo vedėjas, ku
ris veda visą kliubo .darbą, prižiūri tvar- 

. ką ir atsako už kliubo finansus ir ideolo
ginį darbą. Jo pagelbininkas kultpolit- 
masinio darbo darbininkas.

Darbas padalytas sekcijomis, kiekviena 
t sekcija—tai yra nacija, del varymo savo 

kalboj politkultūros darbo, turi po vieną 
politkultūros darbininką, kuris organi
zuoja ir tvarko savo prigimta kalba visų 
ratelių veikimą ir rengia įvairius vaka
rus įvairiose kampanijose.

Visi kliubai ir jų vedėjai turį išdirbę 
kiekvienas savo veikimo planą, ar tai 
men. ar tat 3 mėn., kurį užtvirtina kliu
bo valdyba, prisilaikant plano vedamas 
masinis kultūros darbas kliube.

Visi kliubai turi savo sieninius laikraš
čius. Jų išleidimui prie kliubo ant visuo
tino narių susirinkimo išrenkama redak
cine kolegija (sieninio laikraščio) iš\3-5 
žmonių. Išleidimui sieninio laikrasčįo 

4^* kviečiami su savo raštais dalyvauti visi

l 

kliubo nariai, o ypatingai aktyvo. Rašyti 
apie visas kliubo geras ir blogas darbo 
puses, nežiūrint ypatų ar kam tiks ar 
ne, kad išvystyti kritiką ir savikritiką.

Ir tas kliubas, kuris susidaro iš kelių 
tautų—nacijų, kada įeini į kliubą, žiūrėk, 
visos sienos nukabintos sieniniais laik
raščiais įvairiomis kalbomis. Toks regi
nys atsispindi politemigrantų kliube ne 
tik sieninių laikraščių įvairumu, bet ir 
įvairių tautų obalsiais...

Užsienio Darbininkių Kliubas
Tai vienas iš puikiausių kliubų, suly

ginus su kitų nacionalių tautų kliubais.
Užsienio darbininkų kliube grupuojasi 

šių tautų darbininkai ir technikai: An
glijos, Amerikos, Vokietijos ir Francijos 
sudaro 3 bei keturias sekcijas: angliškai 
kalbanti, vokiškai, francūziškai ir dar 
rodos kokia ten sekcija čechoslavų.

Ypatingai vokiečiai darbininkai turi 
nemažas proletarines kultūros dailės jė- 
gas-darbuotojus. Visos sekcijos rengia, 
kaip atskirai kiekviena sau, taip ir ben
drai išvien—internacionalinius vakarus, 
koncertus, žaislus, šokius.

Plačiai varomas politkultūros darbas. 
Kliubas turi įvairius veikimo ratelius sa
vo prigimtoj kalboj.

Kliubas įrengtas prisitaikant prie Va
karų Europos proletariato reikalų—su 
visais patogumais kas yra proletariško.

Lietuvių, Estų ir Finų Darbininkų 
Kliubas'

Apie kliubo veikimą nerašysiu, nes 
“Priekale” ne sykį buvo apie tai rašyta 
ir dar bus. Tik turiu pažymėti nekurtuos 
svarbiausius dalykus.

Maskvoje finų nedaug ir jų veikimas 
kliube nežymus. Finų darbininkų, tar
nautojų ir studentų masės randasi Lenin
grade, ten jų visas centras politkultūros 
darbo...

Tas pats ir su estonais, bet estonų ir 
Maskvoje priskaitoma apie 2,000-2j500 
gyventojų.

Leningrade estonų visas politkultūros 
centras. Estonai Leningrade išleidžia sa
vo kalboj dienraštį dydžio, kaip mūsų 
“Raud. Artojas.” Finų išeina apie pora 
dienraščių. Vienas išeina Leningrade. Ki
tas pašvęstas Karelijos finams.

Maskvoj lietuvių du syk mažiau, kaip 
Leningrade, ■ bet Maskva šaukiama lie
tuvių centras SSRS. Baltarusijos lietu
vių centras randasi Minske...

Kliubas dviejų augštų. Salė, kurioje 
tilpsta apie 300 žmonių. Šalę kliubo dide
lė žydų sinagoga, kurioje telpa apie 2,000 
žmonių. Iš mūsų kliubo įėjimas tiesiog 
į sinagogą. Seniaus mūsų kliubas, dvie
jų augštų namas, priklausė sinagogos ra
binui. Jis ten gyveno ir ten buvo jo raš
tinė. O dabar 3-jų nedidelių tautų dar
bininkai, tarnautojai ir studentai ten va
ro savo prigimtoj kalboj, masinį polit
kultūros darbą.

Lietuvių kliubas, kas mėnesį išleidžia 
savo sieninį laikraštį “Kalvę.” Maskvoje 
išeina lietuvių kalboje mėnesinis .žurna
las “Priekalas.” Prie kliubo randasi kny
gynas: lietuvių, estų, finų ir rusų kalbo
mis. Knygynas knygomis neturtingas. 
Amerikos draugai darbininkai, jų leidyk
los galėtų kiekvienos šavo laidos mums 
prisiųsti po porą egzempliorių.

Kliubas tankiai rengia spektaklius— 
vaidinimus, koncertus, paskaitas, prane
šimus. Įėjimas visiems veltui. Nemažai 
parengimų daroma savo spėkomis. Kiti 
parengimai—dailiosios dalies atlikėjai 
samdomi už pinigus. Kliubų (nacionalių) 
biudžetą-pajamas skiria Maskvos miesto 
profesinių sąjungų Sovietas ir Maskvos 
Sovietas, o taipgi ir rajonų Sovietai. Di
desnieji kliubai, kurių narių nemažai dir
ba įvairiose dirbtuvėse ir'kuriuos na- 
cionaliai kliubai aptarnauja kultūros dar
bu, tai tų dirbtuvių profsąjungų skyriai 
teikia finansinę paramą, skiria tam tik
rą sumą pinigų kliubui. Mažesnių nacijų 
kliubams nėra galimybės vesti kultūros 
darbą ant vietos dirbtuvėj, nes tų kliubų 
nariai išsimėtę po visą Maskvą, dirba 
įvairiose vietose po keletą arba po vie
ną žmogų...

Prie kliubų veikia skaityklos. Nariai 
ir ne nariai, atsilankę, eina į poilsio kam
barį. Ten gali ramiai skaityti įvairias 
knygas, laikraščius ir žurnąlųs.

(Daugiau bus)

Draugo Abeko kajutoje buvo 
rusas iš mano miestelio, kai
mynas.

Kelione Per Atlanliką

Suvalgę pirmus pietus ir su
sipažinę su draugais keliaunin
kais, kur kas lengviau atsidu- 
some. Palikti draugus ir 
tūkstančius žmonių skepetai
tėmis mosikuojant jau nė
ra taip jauku ir linksma. Atsi- 
tojo paveikslas: gal gi teks 
akt visados persiskirti — ne
žinai žmogus, kas-tokioje ilgo
je kelionėje gali nutikti. Bet, 
kuomet pamąstėme, kad šian
dieną jūrų kelionė saugi—ap
sipratome.

Paryžius. 16 d. liepos. Buvo
me užėję į Francijos Komitetą 
Prieš Karą ir Fašizmą. Pasisa
kėme, kas mes, kur ir kokiais 
tikslais kėliaujarpe į Liejlųvą. 
Kotn. Sekretorius . Išklausęs 
ihūšųf'išdirbtą veik i mo pi aną 
[dek kongreso, sutiko sti jupmi. 
Taipgi gavom gerų patarimų,

pos—pradėta naujas teroras 
prieš žydus, plienšalvius, Prū
sijos studentus ir katalikišką 
Jaunimą, žydų krautuvių lan
gai daužoma, ant gatvių jie 
puolami ir areštuojami. Areštų 
skaičius labai padidėjo. Vadi
nami “žmonių teismai” pra
plėsti,-kad greičiau galėtų vei
kti.

Danzigo piliečiai verstinu 
būdu verčiami važiuoti, ge
riaus sakant vertinai išveža
mi į Rytų Prūsiją. Jie verčia
mi dirbti, kad atmokėjus Dan
zigo skolas. Taipgi baisus te
roras pradėjo siausti po rinki
mų, kuomet fašistų balsai su
mažėjo.

Nedėlioj Franci jo j apvaikš
čiojant “Bastilijos Dieną”, 
Paryžiaus demonstracijoj, su
ruoštoj Liaudies Fronto (ben
dru fronto) pusė miliono žmo
ni^ dalyvavo, Marseilles mies- 
te-100,000; kitur panašiai.

Viso apskaičiuojama daly
vavo netoli 2,000,000 bendro 
fronto demonstracijose. Fašis
tai teturėjo 25,000 Paryžiuje. 
Policija niekur veido neparo
dė; bijojo masių apmaudos.

Buvome apsilankę Franci- 
jos Moterų Komitete. Sekr. 
Gertrude Duby davė mums ge
rų džiuginančių informacijų 
apie Francijos moterų veiki-

Nesenai įvykęs gaisras sunaikino grūdų sandėlį Kansas 
City, Kansas, padarydamas apie $200,000 vertės nuostolių.

mą. Moterų veikimas Fran- 
cijoj turi 700 lokalų su puse 
miliono narių judėjime. Išvys
tytas labai plačiai moterų ju
dėjimas ir įtraukta visų profe
sijų įvairiausių industrijų dar
bininkių moterų. Veikimas 

"pastatytas labai plačia papė
de.

reikia būtinai kovoti prieš ka
rą. Veik visi darbininkai yrą* 
nusistatę prieš karą ir fašiz
mą, bet kol kas dar ne visi 
stoja į kovą, nes nekurie ma
no, kad tai bus bevertis dar
bas ir tt. Kas taip mano, tai 
daug klysta. Jei darbininkai 
nekovotų, tai šiandieną visų 
darbininkų sąlygos būtų daug 
blogesnės, arba viešpatautų 
čia hitlerizmas-fašizmas. Tik 
mažuma darbininkų kovoja, 
vienok sulaiko nuo tų visų blo
gumų. Bet jeigu kovotų bent 
pusė šalies darbininkų, tai bū- 

1 tų kur kas daug geresnės dar
bo sąlygos ir didesnės algos. 
Tatai turėtų suprasti kiekvie
nas darbininkas, kad be kovos I ‘
nieko negalėsime nuveikti. To
dėl visi ir visos dalyvaukite 
ketvirtadienį ant 3rd ir Tasker 
str. 7 vai. vakaro. Ten bus ma
sinės lietuvių ir anglų prakal
bos.

Komitetas.

KELIONE IŠ CLEVELAND!) Į KAUNA Worcester, Mass V

į

(Tąsa iš 4 pusi.) 
šimto mažų “piknikėlių” tame 
milžiniškame piknike. Man pa
tiko brooklynięčių būdas: prie 
kiekvieno stalo būrys žmonių 
pažįstame^ sudaro savo pikni
ką.

Suėjau kelis sklokos eilinius 
narius. Jų buvo nemažai atsi
lankę.

Belandžiodamas, užėjau po
rą senų clevelandiečių, kurie 
padėjo “Laisvės“ tikietus pla
tinti. Programo išklausiau ir 
gėrėjausi, kaip mūsų chorus 
jaunuoliai sugeba gerai vesti.

Pagaliaus nusitariau su dd. 
Abeku, Kieliene ir Elena Jes- 
kevičiute anksčiau išvažiuoti.

Taip ir padarėme.
Per likusias 2 dienas reikė

jo prirengti reikalingus do
kumentus kelionei. Intertū
rist įstaiga mums, parūpino 

'kas buvo rei kalinį. Ęeje, pir
madienį aplankėm “Radio' ^Ci
ty ”, Rockefellerio hiajontką. 
Buvome užsikėlę ant stogp 860

«r.«
Ekstra pranešimas visiems 

Worcesterio lietuviams. Tre
čiadienį vakare įvyksta didelė 
demonstracija prieš karą ir fa
šizmą, ant City Common, 7 
vai. vakare. Draugai 1 d. rug
pjūčio sukanka 21 metai kaip 
įvyko pasaulinis karas. Impe
rialistinės šalys vėl rengiasi 
prie karo, ir šis karas bus dar 
baisesnis negu pereitas, vėl 
bus kraujo liejimas ir tūkstan
čiai draugų išžudytų. Tad visi 
pridėkite savo protesto balsą 
prieš šią skerdynę, ir demons
truokite trečiadienį ir ketvir
tadienį, prieš karą ir fašizmą. 
Demonstruokite patys ir kitus 
vadinkite dalyvauti ir jiems 
aiškinkite, ką tas viskas reiš
kia, ir kiek gero šios masinės

>3

■ ®

pėdų augštume. Galima iš čia. kaip geriausia elgtis, a £ 
matyti pusėtinai toli, bet ru- Kartu ■ga'Vome šviežių žinių 
bęžių New Jorko Visgi nepa- apie Vokietiją. Ned., 14 d. lie-
jėgėm įžiūrėti. Iš čia nuėjome 
į teatrą tame pačiame “Radio 
City.” Gal būt, jis bus iš visų 
moderniškiausiai įtaisytas. Bet 
ne darbininkui jį lankyti.

Seredos ryte dąr užsukome 
pas Lietuvos atstovą užsiregis
truoti, kad vykstame kaipo de
legatai į Lietuvių Pasaulinį 
Kongresą.

Kaip tyčia ir pavėlavome su 
pribuvimu prie laivo. Atvyks
tame, o gi jokiu būdu per de
šimtį blokų negalime prisi
grūsti : Drg. Kuraitis turėjo 
pusėtinai pernešti mūsų ner
viškumo, kolei dasigavome į 
vietą. Bet galop pasirodė, 
kad jei būtume šalčiau žiūrėję 
ir netaip rūpinęsi, būt geriaus 
išėję^ ir greičiau pasiekę rei
kiamą vietą.

Iš tos priežasties draugai, 
pribuvę mus palydėti į laivą, 
kaip drg. Mizara ir kiti mūsų 
nebesugavo. Drg.: Bimba, Jes- 
kevičiutė, Mantuškaitė, Kwar- 
ren ir kiti ant trumpos valan
džiukės pamatė ii’.tik pasikra- 
tyti rankom tegalėjome.

žmonių desėtkai tūkstančių 
buvo atsilankę laivo Norman- 
dios pamatyti ir savo draugus 
palydėti. “Jūrų karalaitė” 
Normandie yra didžiausias lai
vas ir greičiausias 
Įtalpa arti 80,000 
1,017 pėdų.

Pasiekęs laivą, 
kad kambariai mudviejų su'd. 
Abeko permainyti.

Iš karto nesupratome, kame 
dalykas, tik vėliau, Norman- 
diai traukiant pro “Nelaisvės” 
stovyklą, išsiaiškinome, kad 
Intertūrist organizacijos buvo 
padaryta, kad mus suporavus 
vienos minties keliauninkus į 
vieną kajutą. Aš atsiradau 
prie trijų draugų, kurie buvo: 
drg. rusas iš New Haveno, kL 
tas iš Chicagos ir portorikietis.

t

Rašykite Reikalaudami Dovanai Knygeles 
“MILK-the alkalizer." Atsiųskit savo vardą ir adresą.

THE STATE OF NEW YORK, Bureau of Milk Publicity, Albany

J. Mažeika.
Liepos 16 d., 1935.
Paryžius.

Philadelphia, Pa.
Kas Bus Rugpjūčio 

Pirmą Dieną

pirmu kartu lietuviai 
masines prakalbas ant 
Tasker ir 3rd Str. Bus 

kalba ir

Dar 
rengia 
kampo 
kalbėtojai lietuvių 
anglų. Tai bus rugpjūčio 1 d.,
ketvirtadienį, 7 vai. vakare.

Šios prakalbos yra rengia
mos tikslu, kad supažindinus .n.a, 
lietuvius darbininkus, kodėl! demonstracijos daro. 
--------4 -M >■ I t----------- -----------------—

CAMTINIS KELIAS Į ŠARMIŠKUMĄ

PIENAS
TURI SAVYJ TIKRĄ 
ŠARMIŠKĄ VEIKMĘ

Visi žino, kaip svarbu palaikyt kraują šarmišką, gai
lų. Bet ne daugelis žmonių supranta, kad pienas— 
šviežias, šaltas pienas—yra vienas iš puikiausių gam
tinių šarmintojų.

Išbandykite jį kitą sykį tuoj, kada jausitės nesma
gūs arba nusiminę ir žinosite, kad pas jus yra per
daug nusekęs šarmo šaltinis. Tėmykite, kaip pienas 
ramina ir gaivina. O kadangi jis turi Šarmišką veik
mę, tai jis veikia prieš rūgščių susikuopimą jūsų 
kraujyje—duoda šarmų atsargą—ir bematant sutei
kia jums gerą ūpą.

pasaulyje, 
tonų, ilgio

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarą 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašomo 
isitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

patyriau,

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią

, vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, > 
Tel. Loęust 6100.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

$



Mam

Policija mano, kad Karpis

Mokinosi—Atsidūrė Kalėjime sugauti. t

i. License L-1370 Tel. Stagg 2-299#!

n

y

y
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O 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.

Netoli nuo 36th St. ekspreso stoties 
(subway) .prie pat 4th Avė. Atsi
šaukite bile vakarą šiuo antrašu:

W. Kulik
174—31 st St. Apt. 1-A

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

Tarpe Canal ir Hester gat
vių, New Yorke, jau baigia
mas įrengti vaikams 
parkas.

■ 1 ’i Gera vieta gyvenimui del vieno ar
garsus kriminalistas, kur nors dviejų Vyrų, arba vedusiai porai; 
New Yorke randasi. Jau virš Kali darytis sau valgyt, nes gaspa- 
m.etai policija jį seka ir negali <’Jnės nėra, vyras prižiūri kambarius.

ROBERT LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

žaisti 
Jame galės sutilpti 

apie 5,000 vaikų, taipgi keli“ 
tūkstančiai suaugusių.

2
G 
G

HYMAN BERGER,
SAVININKAS 

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y<
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainis

Sesfas Puslapis
—

Trečiad., Liepos 31, 1935

NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
TT

| rengti prie vajaus, kurį skel- 
bia LDS Centras kaipo 5 me
tų sukaktuvių.

Kurių duoklės yra užvilktos 
Į irgi nepamirškite ateiti ir pa 
(Simoketi.

Visi j Masines Demonstracijas
didins kreiserių kiekį nuo 
iki 72; naikintojų nuo 84 
142; orlaivių vežikų nuo 8 
10; submarinų nuo 39 iki 
ir budavos didelius naujūs 
šarvuotlaivius.

Japonija vis daugiau gula 
ant Chinijos ir rengiasi karan 
prieš Sovietų Sąjungą ir So vie; 
tų Mongoliją. Italija jau kelis ■ 
mūšius turėjo prieš Ethidpijos 
kareivius. Vokietijos ir Len
kijos fašistai ruošiasi praryti 
Lietuvą ir iš vakarų pulti ant 
Sovietų šalies. Dabar Maskvoj 
buvo minima 15 metų taikos 
padarymas tarpe Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos, Lietuvos 
ambasadorius p. Baltrušaitis 
atžymėjo, kad tik dėka Sovie
tų taikos politikai ir galiai Lie
tuva nepriklausoma išsilaikė.

Kara darbininkai, išvien su 
nūs gali vežti bombų, gali apie Sov. Sąjungos taikos politika, 
9,000 mylių atlikti be apsisto-1 gali sulaikyt arba paversti į pi- 
jimo. Tuom kartu vis daugiau1' "’ 1---- ■*- 21
budavoja karo laivų. Dabarti
niu laiku budavojama apie 
100 karo laivų.

Anglijos karalius darė per
žvalgą karo laivynui ir orlai- 
vynui, kur šimtai lėktuvų ir 
karo laivų dalyvavo. Anglija

į ja alaus stiklą už 5 centus. į New Yorko publika pradė- 
jBet tas jam' netaip lengvai j0 kovą pries augštas kainas 
i klojasi. Kiti alinių užlaikyto- ant važinėjimo tikietų į Rock- 
■ ■» » 1 r- z-v i w i 4- i 1 1 1 w _ 1   

1 Kp. Pirm. J. S.

šeštadienį, 3 d. rugpjūčio 
(August), 1 vai. po pietų, tarp 
120th ir 126th St., Harleme, 
susirikiuos į demonstrantų ei
les dešimtys, o gal ir šimtai 
tūkstančių darbininkų ir dar
bininkių.

Šios demonstracijos yra ren
giamos prieš karą ir fašizmą. 
Karo pavojus nuolatos auga. 
Naujos nuodingų gazų dujos, 
specialės chemikališkos lieps
nos, ligų bakterijos, kulkasvai- 
džiai, tankai, karo lėktuvai, 
kanuolės ir kiti baisiausi gink
lai gaminami.

Jungtinių Valstijų imperia
listai ruošiasi gaminasi karo 
lėktuvus, kad pirmos rūšies jų 
kiekis būtų virš 4,000. Dabar 
tik išbandė naują bombininką, 
kuris turi 15 tonų svorio, to- /

iki 
iki 
57

liečiu karą už darbininkų rei
kalus. Visame sviete rengia
mos masinės demonstracijos. 
Mes padarykime didžiausias 
demonstracijas. Visi šį šešta
dienį į demonstracijas! Lietu
viai susirinks ant 126th St., 
tarpe Seventh ir Eight Avės.

Vyksta Dark Delegacija da“la„?,I,od’a?ie"‘?- 
Pas Mussolinio Agentą

Beveik visi kiti kalbėtojai, 
ypatingai kongresman Pifer, 

i liepė nedaryti jokių demons- 
Amerikos Lyga Kovai Prieš tracijų prieš nazius, bet tik 

Karą ir Fašizmą siunčia savo atsiduoti Washington© ponams 
delegaciją pas Italijos amba- ir laukti, kol “suvaldys” Vo- 
sadorių protestui prieš karo kietijos pakvaišėlį Hitlerį. To- 
žygius Ethiopijoje. Delegacija kios kalbos mažai pritarimo 
reikalaus, kad Italija atitrauk
tų savo amjiją nuo Ethiopijos 
rubežiaus.

Delegacija į Washingtona 
išvyksta šiandien, kur 
įteiktas tas reikalavimas.

tegavo publikoje. > ' ■ i '

Rep.

Tvirtas Darbininkų Streikas
bus

Komunistai Williamsburgo 
Piliečių Susirinkime

General Instrument Corp., 
225 Varick St., Brooklyne, ra
dio priimtuvu darbininkai pa
skelbė streiką. Darbininkai 
reikalauja pakelti algas, ge
resnių darbo sąlygų. Ten dir
bo apie 500 darbininkų. Jie 
pikietuoja dirbtuvę. Apielin- 
kės gyventojai gerai prijaučia 
streikieriams.

! jai keršina ir į trumpą laiką away maudynes.
1 ri ii Ir ni'ii vi ~ im rl n 11 1 n v»; jau keturis kartūs išdaužė lan
gus.

Paskutiniu laiku jis arešta
vo tūlą John Corcoraną, 18 
metų amžiaus ir kaltina jo 
langų daužyme, bet teisėjas 
nelabai kreipia į apkaltinimus 
atydą; jis sako, kad visur lan
gus daužo, kur alus paradvį- 
pėjamas po 5 centus už stiklą. 
Krizio metu, kaip matome, nė
ra ramumo ir saliūnininkams.

William Guthman, namų 
pardavinėtojas, mokino savo 
žmoną Gertrūdą automobilių 
valdyti. Ant 79th gatvės jie 
užvažiavo ant 5 metų amžiaus 
mergaitės'“ir skaudžiai ją su
žeidė. Mergaitė ėjo skersai 
gatvę su savo motina. Abu 
Guthmanai areštuoti.

Automobilistų Žiniai

Policija įvedė naujus 
tvarkymus ant Queensboro til
to. Įrengė dvi lempas, prie 
kurių yra po policininką. Įve
dus naujus patvarkymus dau
gelis automobilistų jų nežinojo 
ir buvo nugabenti į policijos 
stotį. Važiuojanti per minėtą 
tiltą turi tėmyti šviesas ir būti 
atsargūs.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis fornišiuotas 

kambarys Williamsburgo apielinkėj. 
Kambarys šviesus, saule visuomet 
įeina, yra atskiras įėjimas, yra dide
le šėpa drabužiams maudynėj žiemą 

(kambariai šildomi garu, taipgi gali-
ntlO ma pasigaminti sau valgis. Tik du 
imt- I nuo požeminio traukinio, Mon- 

| trose Avė., stoties BMT. Mokestis

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI
Brooklyn. N. Y.

Sykį Atsilankę Fersitikrinsit 
PABANDYKITE I

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

pa- 
eilė

Rockaway maudynių 
kraščiais susekta visa 
grafterių, kurie visai ne 
savo žemes, tankiai ant 
vės, reikalaudavo nuo autom o- Į $8.00 į^mėnesįTGalimT matyti*'apie 
bilistų mokėti UŽ auto papar- G val- vakare, nedalioj iš ryto, 
kinima v

Bus “Freiheit” Piknikas
žydų draugų dienraščio 

“Freiheit” bus metinis pikni
kas ateinantį šeštadienį, 3 d. 
rugpjūčio, Ulmer ‘ Parke 25th 

pa- Ave., West End, Brooklyne.
Piknikas prasidės vakare, tai 
tas nieko nekenks demonstra
cijai. Piknike bus gera ir 
koncertinė programa, kuri 
prasidės apie 9 valandą vaka
re. Bus rodomi ir judžiai.

Svarbus TDA 17 Kp 
Išvažiavimas
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Kovokime už Krūmbein

Room 16, 136 McKibben St. kam
pas Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

(179-181)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 1 IjC

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

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimaj tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.
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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
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• Pirmadieni tau) vadinamas 
Williamsburgo Piliečiu Komi
tetas. kuriam vadovauja tūlas 
Dr. Freedman, surengė masinį 
mitinerą Grand Paradise sve
tainėje protestui prieš nerse- 
kioįimą žvdų Vokietijoj. Prisi
rinko pilna didžiulė svetainė 
žmonių, daugiausia žydų.

Dr. Freedman pakvietė ir 
Komunistų Partija atsiusti sa
vo kalbėtoja. Tain pat buvo 
pakviesti Williamsburgo kon- 
gresmanai ir senatoriai knlbė- me tą atsiekti balsavimais, tai 
ti. Keli iš jų dalyvavo. Buvo tą atsieksime spėka”, šis jau- 
vienas žydas amerikonas, ku- nas socialistas areštuotas vien 
ris buvo suareštuotas Vokieti
joj, sukolieČytas ir paleistas.

Nuo Komunistų Partijos 
Williamsburgo Sekcijos kalbė
jo d. A. Bimba. Reikia stebė
tis, kaip didelė jau yra Ko
munistų Partijos įtaka Wil- 
liajnsburge. štai kad ir šiame 
susirinkime, kurį sušaukė visai 
nežinomi mums žmonės ir prie 
kurio mūsų partija visai nesi
rengė, nekvietė savo nariu irl^; 
simpatikų dalyvauti, publika 
ilgai ir entuziastiškai sveikino, 
kuomet buvo perstatytas Ko-! 
munistų Partijos kalbėtojas. 
Drg. Bimba nurodė, kodėl Ko
munistų Partija stoja už ben
drą frontą su visais, kurie nori 
kovoti prieš fašizmą. Sakė, 
kad boikoto prieš Vokietijos 
produktus neužtenka, kad rei
kia galingos bendro fronto ak
cijos, kad pereito penktadie
nio demonstracija ant vokiečių 
laivo “Bremen” yra puikus pa
vyzdys kaip kovoti. Pabaigus 
jam kalbėti, dar didesnis buvo 
sveikinimas ir pritarimas Ko
munistų Partijai. Jokių kitų 
organizacijų bei partijų atsto
vai, net ponąi kongresmanai ir 
asėmblimenai negavo tiek

Paliuosuokime S. Bykofskj
Jaunųjų žmonių Socialistų 

Lygos narys Sidney Bykofsky 
buvo areštuotas, kada jis po 
atviru dangum sakydamas 
prakalbą pareiškė, kaip polici
ja sako: “Jeigu mes negalėsi-

Šimtai darbininkų organiza
cijų, grupių ir paviėriių' siun
čia reikalavimus, kad draugas 
Charles Krūmbein būtų pd- 
liuosuotas. Kaip jau pirmiau 
buvo rhšyta, jis yra nuteistas 
18 mėnesių ' kalejimari, neva 
už neatsinaujinimą pasporto, 
kada btiVė? užsienyje;! , Tikru
moje, d. Krūmbein nuteistas 
todėl, kad jis buvo drąsus re
voliucinių darbininkų kovoto
jas.

Draugas Krūmbein jau 6 
mėnesiai sėdi Eastern Fede
ral Penitentiary, Lewisburg, 
Pa. Darbininkai privalo siųs
ti laiškus drg. Krūmbein 
kalėjimą ir Rooseveltui 
Federal Board of Parole, 
shington, D. C. antrašais.

Bendras darbininkų spaudi
mas gali išplėšti mūsų kovoto
ją iš kalėjimo ir grąžinti 
mūsų eiles.

Sekmadienį, 4 d. rugpjūčio, 
Forest Parke, atsibus Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
1.7 kuopos išvažiavimas. Kiek
viena darbininkas ir darbinin
kė šūpranta, kaip yra svarbus 
Tarptautinis Darbininkų Apsi- 
gyninias, 1 kūris turi daug ko
vų už darbininkų reikalus. • :j

TDA 17 kuopa apart ame
rikinių darbininkų kovų dar 
turi paėmus'apt 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.

<♦>Tel. StagR 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper S-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

j tą 
bei 

Wa-

Rengėjai.

LDS 1 Kuopos Susirinkimas

ii i

už šį pareiškimą. Socialistų 
ir Komunistų Partijų Bronx 
sekcijos išleido bendrą pareiš- ’—u 
kimą į darbininkus už paliuo-[ kai. 
savimą šio draugo.

------------ -—- /

Pataikauja Hitleriui
Federacija Kovai Prieš 

zius buvo nurandavojus Luna 
j Park, Coney Islande, tarptau
tinio solidarumo dienai, 1$ 
rugpjūčio, kur buvo manoma 

(laikyti masinis susirinkimas 
protestui prieš Vokietijos fa
šistus, jų puolimą ant revoliu
cinių darbininkų, žydų ir ka
talikų. Bet dabar Luna Par
ko savininkaį atsako. Mat tos 
korporacijos vedėjas yra tūlas 
Miller, kurs pataikauja Hitle
riui. Darbininkų organizaci
jos siunčia protestus ir reika
lauja, kad Luna Parko savi
ninkai skaitytųsi su pirmesnių 
savo kontraktu.

Atsiėmė Skenduolius
Keles^dienas miesto lavoni- 

(nėję buvo keturi skenduoliai 
—du suaugę vyrai ir du vai- 

. Bet jjiu dabar atsišaukė 
giminės ir juos atsiėmė. Vie
nas buvoj J.-Callahan, 45 metų 
amžiaus, pereito karo vetera
nas. . Antras J. Mąlchodi, 23 

N ,metų amžiaus, buvęs bedarbis. 
“1 Berniukas 10 metų pasirodė 

Į-buvo W.. R. Bolton ir 8 metų 
berniukas—D. Rovira.

Buvę karščiai privertė žmo
nes lįsti į jūras, upes ir spe-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

iš

o

Draugės ir draugai! Perei
tas mūsų kuopos susirinkimas 
nebuvo pasekmingas gal 
priežasties “4th of July” at
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 
pirmą dieną rugpjūčio (Au
gust), 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje.

. šiame susirinkime turėtų 
dalyvauti visi nariai ir narės, 
nes tai bus labai svarbu išgirs
ti ,ką jūsų kuopa nuveikė per 
pusę metų darbuotės ir ką tu- 

xx ri pasibrėžus ant toliaus. Taip- 
cialius maudynių prūdus.. To-gi bus raportai iš Visuotino 
sėkmėje atsitiko daug nelai- Lietuvių Suvažiavimo, kuris 
mių. Pastarasis berniukas pri-, atsibuvo Clevelande. Iš Sąry- 
gėrė Central Parke maudynių 
prūde.

Trumpos Žinutės

šio konferencijos, parengimų 
komiteto ir daugelis kitų ■ ra
portų. Na ir turėsime prisi-

Nėra Ramumo ir Biznyje

Vanderbilt, Northporte, N. 
Y., atidaro rugpjūčio mėnesį 
kas trečiadienis savo muzėjų 
publikai. Jis turi nemažą jū
rinių daiktų ir palaikų muzė- 
JU.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

231 Bedford Avenue

BgOORL^rN, N. Y.

g: Telefonas: Evergreen 7-7770 g

| PAUL GUSTAS
S LIETUVIS GRABORIUS 2
S Senai dirbąs graborystes pro- g 
g: fesijoje ir Brooklyno apielin- c 
S kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsamavimu ir palaidojimu c 

mirusių. 8
| Veltui Chapel Šermenim
:» Parsamdo automobilius Serme- g 
5 n ims, vestuvėms, krikštynoms S 
:« ir kitokioms parems g
■ □•I Saukit* dieną ar naktj g

| 423 Metropolitan Avė. |
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Naudokite Sovietų Saldainius 
parese ir kitokiose 

parengimuose

2Dvieįy Svary Dėžė 7(1 
6 Skirtingy Rūšiy • U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

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

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parčtn, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

_______ Br ookl y n, N. Y._______

DIDELIS NUPIGINIMAS

5114 Įvykiams

Dovanos

H ARM AN ■’

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

Teisėja^-Sd. Neu nuteisė P. 
Hatt’ą 6 męnesius į kalėjimą, 
P. Hatt girtas būdamas važia-

John Suple užlaiko alinę 
ant Amsterdam Ave. ir 108th, 
St., New Yorke, ir pardavinė-lvo ir parmušė vieną senelį. i

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus ateičių s su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

Dviejų dolerių vertės knygą 
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 menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

H1-40—1‘28th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOJ
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ
' BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS
705 GRAND STREET

14th St. Subway, 2 blokai 
BROOKLYN, N. Y.

Grand and Metropolitan Are. 
karai priveža.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos ęydo- 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai 11- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si, B. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ava. Ir Irving PI.

NEW YORK 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. 1L




