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šiaurių Kelias. 
800,000 Gatvėse.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS .

“Pravdoje” nuo 12 d. liepos 
tilpo trys puslapiai rašto, kur 
yra surašyta šimtai naujų įmo
nių, kurias 1935 metais Sovietų 
Sąjungoje atidarė arba dar ati
darys. Tik ir mirga nau
jų plieno, audimo, apavų, 
konservų, mašinų ir kitų reik
menų gaminimo fabrikų vardai. 
Vis tai dideli, daugeliui nėra ly
gių pasaulyje. Tarp kitko bus 
atidaryta 20 naujų elektrą ga
minti kuro ir vandens stočių su 
508,000 kilovatų jėga.

Kas kita yra kapitalo šalyse, 
tame skaičiuje ir Jungtinėse 
Valstijose, čia krizis viešpa
tauja, fabrikai ir dirbtuvės už
sidarinėja. Mašinos ir namai 
stovint genda, pūva.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Italija, Francija ir Anglija Slaptai Daro TRYS SOflETŲ LAKŪNAI PASIRYŽĘ Hitlerininkai Skiria Mirties Bausmę už
Planus Pasidalint Tarp Savęs Ethiopiją

Plečiantis industrijai, re'ika- i Jos ir Tautu Lygos Taryboj! IŠTAŠKĖ DEMONSTRACIJĄ 
tgos ir lavintos spėkos. Šie- T J J I mm m r*xi'7nffAlingos ir lavintos spėko 

met Sovietų augštesnės mokyk
los duos šimtus tūkstančių nau
jų specialistų. Per pirmą pus
metį jau baigė mokslą 24,000 
inžinierių, 16,500 kitokių indus- 

■‘"Tuom^lX^'yra baigusių !sPrend§ įteikt sekantį su- 
7,000 specialistų žemės ūkio ;manymą. Tarybai neva 1S- 
mašinų; 4,500 specialistų trans- i vengimui karo tarp Italijos 
porto; 1,320 specialistų medžių ir Ethiopijos: 
industrijoje, 5,380 augštesnio
mokslo daktarų ir daugelis ki- 'derybas tarp dviejų Musso- 
tų žinovų. jlinio įgaliotinių ir tiek pat

------ -  i Ethiopijos atstovų. Jeigu 
Iš Kijevo pranešama, kad Pe- jje nesusitars, tuomet gali- 

trovske kunigai bandė sudaryti ma ^us paskįrt penktą dery- 
naują ‘ stebuklą. Senos ™te- komisijos narį, kaip “be
retės pradėjo pasakoti, kad buk ~ ,, Bet vi-
vietos bažnyčioje girdėjo dai-. t. P
nuojant “šventas giesmes,” ka- S°S tokios derybos turi but 
da bažnyčia buvo uždaryta. Bet užbaigtos, pirm rugsėjo 4 d. 
tas “stebuklas” nepavyko. Vie- Paskui
tos bedievių organizacija tuojau klausimas bus sugrąžintas 
susekė tuos, kas ten “angelais” Tautų Lygos Tarybai.
virtę giedojo. Tikintieji dar Nėra net reikalaujama,

Vykdo Mussolinio Planus PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ

Franci jos ir Italijos atstovai 
Tautų Lygos Taryboj nu-

Italija sutiks panaujinti

SAN FRANCISCO,Cal. 
—Raita ir pėsčia policija 
užpuolė ir ištaškė 1,200 
darbininkų demonstraciją 
prieš karą ir’ fašizmą, 
rugpj. 1 d. Kelis darbi
ninkus bjauriai sumušė ir 
areštavo Jaunųjų Komu
nistų Lygos- veikėją Paul 
Colemaną. Bet pirm ne
gu policininkams pavyko 
išardyt d e m o n s t raciją, 
darbininkai per 20 minu
čių klausėsi prieškarinių 
ir priešfašistinių prakal
bų.

Kom. Partijos Dabar 
Arčiau Darbo Masiy

daugiau atsitolino nuo bažny- ,kaci Italija susilaikytų nuo NIpffn
(karo tuo tarpu, kuomet dar naua 1

„ .. ; tęsis derybos. MASKVA. — Po septy-
Kaspijos Jūroje Sovie ų spe-j rpUQ pa^u iaįięU bus veda- nių dienų visų Komunistų 

IštraukėTėdlluž/"ij™ Uku-!™a atskiros derybos tarp .Partijų raportų ir jų disku- 
ris apie 20 metų išbuvo jūroje, i Anglijos, Francijos ir Itah- sijų Septintame Pasaulima- 
Jis atgabentas į forto Uricki Jos delei Ethiopijos likimo, me Komunistų Internacio- 
prieplauka, kur bus išvalytas ir,Šios trys valstybės^savo de-'nalo Kongrese, Vokietijos 
pataisytas.

kada nors visas

čios. |karo tuo tarpu, kuomet dar 
J tęsis derybos.

rybose. vaduosis 1906 metų Kom. Partijos delegatas 
slapta sutarčia. O pagal tą j Wilhelm Pieck, vardan Ko- . • • /-a a • i T • • i • i t sz • • -v- •Sovietų Sąjungos šiaurių Ke- sutartį jau 29 metai atgal minterno Pildančiojo Komi

nas aplinkui Sibirą vis daugiau jos nusprendė pasidalint teto, padarė bendras išva- 
veikia. Garlaivis “Anadyr, anvps F.thinniin i uit.n-'dn« kiirins vrn nnromfnc ra------  ---------- Anadyr,” įarp saVęS Ethiopiją į “įta- 
plaukiantis, iš Vladivostoko>J kos 8ritis.» į Anglijos, Ita- 

' |lijos ir Francijos derybas 
į nebus priimta joks Ethiopi- 

šiuo |jos žmogus.
S1UO i Kaip diplomatai, taip

Archangelską, jau sėkmingai 
pasiekė čuchotskas jūras. Gar- I 
laiviui plaukiant per tą vietą, lt 
kur žuvo “čeliuskinas,” i 
kartu visai nebuvo jokių ledų, i , , , . . .... .
Vėjas pūtė nuo krašto ir ledus spaudos atstovai yra įsitiki- 
nugrūdo toli į šiaurių jūras.

Paryžius pasidarė revoliucinio 
proletariato centras kapitalo ša
lyse. Liepos 14 dieną, kada bu
vo minima Bastilijos kalėjimo 
paėmimas, Paryžiaus gatvėse 
dalyvavo 800,000 žmonių, kurie 
išėjo į gatves po bendro fronto 
vėliava.

Francijoje didelis susidomė
jimas Sovietų Sąjunga ir josios 
Raudonąja .Armija, 
laikraščių išleido specialius nu
merius apie Raudonąją Armiją. 
Vienas žurnalas išėjęs net 64 
puslapių, kuris turi didelį pasi
sekimą platinime. Francijos ir 
buržuazinė spauda pripažįsta,

BE APSISTOJIMO NUSKRISTI 6,000 I Veiksmus bei Žodžius prieš Jų Partiją
MYLIŲ 1 SAN FRANCISCO, AMERIKOJ SSRS NUPIGINO SVIESTĄ;

1 DAUGIAU GAMINA AUKSO
Visi Trys—Levanęvski, Baidukov ir Levčenko—‘Yra Kilę 

iš Darbininkų; Tikroji Jų Auklėtoja Yra 
Sovietinė Tvarka

MASKVA. -L Rugpjūčio 
3 d., 6 valandą ryto, trys So
vietų lakūnai 4-Sigmundas 
Levanęvski, Gęorgij Filipo- 
vič Baidukov ih Viktor Lev
čenko—išskrido į ilgiausią, 
pavojingiausią 6,000 mylių t jis darė plačius bandymus 
oro kelionę iš Maskvos į delei skridimo virš tolimųjų 
San Francisco, Gal. Ir šeš- šiaurės ledinių dykumų. Jis 
tadienio ryto radio praneši- buvo vienas iš didvyriškų 
mai skelbė, kad jie laimiu- gelbėtojų laivo “Čeliuskino” 
gai skrenda virš Baltųjų .mokslinės ekspedicijos na- 
marių.

Jie lėks per šiaurės polių,'dynų. Už tai jis gavo gar- 
arba šiaurinį žemės “ašies” (bes ženklą kaipo Sovietų Są- ■ 
galą, kur dar nieks iki šiol jungos Didvyrio

tais jis išgelbėjo Amerikos 
lakūną James Matterną, ku
ris su savo lėktuvu buvo nu
kritęs Sibire. Jis oru par
vežė Matterną į Amerikos 
pusiausalį Alaska. , Toliau

rių iš tarp šiaurės jurų le-

vyriausybė numušė tikro 
sviesto kainą 11 nuošim
čių ir dirbtiną sviestą nu
pigino 13 nuošimčių.

Šiemet per 7-nis mėne
sius pagaminta 27 nuo
šimčiais daugiau aukso, 
kaip per tuos pačius mė
nesius pernai metais, o fa
šistinėse šalyse, kaip kad 
Vokietijoj ir Italijoj, auk
so atsarga džiūsta ir gy
venimo reikmenys nesvie
tiškai brangsta.

Aštrūs Kivirčiai tarp 
galą, kur dar nieks iki šiol,jungos uiuvyrio. - • n 1
neskrido. Sulig lakūnų pla-j Kitas dabartinio skridimo fJJIfSilVOS 1ST BeilVDO 
no, jie niekur nenusileis že- narys yra Georgij Filipovič w 
myn ir neapsistos, iki pa- Baidukov, gimęs 1907 me- 
sieks San Francisco/ Jungti- į tais.; ’Savo laiku jis buvo be- -
myn ir neapsistos, iki pa- Baidukov, gimęs 1907 me

nėse Valstijose.
lo jie tikisi pasiekti per tris 
paras. !
ir '

Savo tiks- namis vaikas, kol tapo pri
imtas į našlaičių prieglau-

Delei Danzigo Muitų
DANZIG. — Komanduo

Kritikuot Hitleriečius Esą 
“Daugiau Kaip Išdavystė”

- Skrisdami iie darvs (^a- Neturėdamas tinkamo Jamas Arthuro Greiserio,Ibet ir žodžius.
— čKiisuami jie aaiys .v" ,... . Vien TTiflnri

ir mokslinius tyrinėjimus, įsauKiejimo, v. .
fnin mt nažvmės vietas kur žiukas Padauža, už ką ir iš to prezidento, šio miesto se-taip pat pažymės Vietas, Kur nnFnrS win-
galima būtų tolimiausioje 
šiaurėje, amžinų sniegų ir 
ledų srityje, įtaisyt radio ir 
oro tėmijimo stotis, idant 
atidaryt ir kitiems orlaivi- m^inku1 

jninkams kelią per šiaurinį | ^^^3

nę, kad ne Tautų Lygos Ta
ryba nulems Ethiopijos liki
mą, bet Italijos, Anglijos ir 
Francijos imperialistų su
moksiąs.

Naziai Apšaukia Žydus 
“ Velnio Tauta”

BERLYNAS. — Prie 
zių valstybės priešų 

ir

na- 
jau 

'priskaitoma ir masonai, 
Visa eilė prieš kuriuos skelbiama ko-

va.
Aršiausio žydų priešo J. 

Steicherio laikraštis “Stuer- 
mer” šaukia visus į kovą 
prieš “žydus kaipo velnio

kad pasaulis dar nėra kare tik ^įutą.” Jis pilnas išmislytų 
dėka Sovietų Sąjungos taikos istorijų apie žydų lytišką is- 
politikai ir galingai Raudonajai naudojimą vokietaičių ir ki- 
Armijai. ?

EXTRA!
šeštadienio vakaro teleg

ramos pranešė, jog Sovietų 
lakūnai sėkmingai skrenda 
virš Ledų Vandenyno linkui 
šiaurės poliaus, darydami 
po 93 mylias per valandą.

tų “arijų” merginų. Berly
ne areštuota dar 19 žydų 
neva už lytišką teršimą vo
kiečių merginų ir moterų.

Vienas Hitlerio slaptas 
policininkas nušovė žydą W. 
Neumaną būk todėl, kad pa
starasis “užpuolęs” tą poli
cijos Šniukštą.

Prigėrė Serganti Mergina
SEMELIŠKĖS. — Masko

liūnų kaimo prūde rado pri
gėrusią Eleną Petrauskaitę, 
sirgusią nuomariu.

das, kurios yra paremtos ra
portais ir kalbomis 60 dele
gatų iš 46 šalių. J

Viena neginčijama išvada 
yra, jog Komunistų Partijos 
dabar yra plačiau susirišu-l 
sios su darbo žmonių minio-1 
mis, negu bet kada praeity-1 
je. Nepalyginamai yra aug- , . v T.
ščiau pakilę ir vidujinis įvai-ikalbasi s’i žeme. Jis veža 
rių Komunistų Partijų tiks-!gaPa maisto ir j 
lūs vieningumas ir jų va- |hajpo atsargą kokioje nelai- 
dovybė smarkėjančiose kla- mčje. 
šių kovose.

Antra išvada, tai kad vi
sos Komunistų Partijos pri
pažįsta teisingumą Komin- i

BERLYNAS. — Hitlerio 
teisdarystės antrininkas mi- 
nisteris Roland Freizler, ra
šydamas “Vokiečių Teisinin
kų Laikraštyj,” sako, kad 
turėtų būt išleista įstaty
mas, kuris mirčia baustų už 
prasižengimus prieš vokie
čių “kraują ir tautą” arba 
už užsipuolimus ant nazių 
partijos bei jos vadų. To
kius “nusikaltimuą” jis lai- ■ 
ko net sunkesniais nusidė- 
jimais, negu šalies išdavys-. 
tė. '

Prasižengimais prieš vo
kišką “kraują” naziai pap
rastai vadina artimesnius 
ryšius tarp vokiečių ir žy-, 
dų, ypač lytiškus bei meiliš
kus santikius.. Užsipuoli
mais ant nazių bei jų vadų 
hitlerininkai supranta ne tik 
priešfašistinius veik amus,

I.

'5

Visa Hitlerio kontroliuo
jama spauda pritaria to- 

mokyklos tapo išmestas.! natas nutarė panaikint mui- kiam įstatymui, ir jis vei- 
Pirm revoliucijos jis dirbo .tinius mokesčius ant įvairių kiausia bus išleistas.

J
jis buvo ma- hitlerininko Danzigo sena-

reikmenų, daugiausia įveža- v v n i
mų iš Vokietijos. Tuo bū- .Kongresas uz Elektros 
du atidaroma rubežius tarp -- č 1*
Vokietijos ir Danzigo. Sy- oCfŲ KODipūIl. OllUlgClĮ 
kiu Danzigo naziai rengiasi WASHINGTON — Jung- 
savo kraštą atitveri griežta tini valstijų kongreso at- 
siena nuo Lenkijos. O tai gtov‘ rūmag 210 bal ie§ 
yra priruošiamieji zmgs-;155 atmet- Rooseve)to ret 
mai, kurių tikslas yra, galų kalavimą panaikint tokiM 
gale visai prijungt Danzigo nereikalin'as elektros ir ge. 
kraštą Vokietijai. Jis da-lg0 kompanijas kurios tik 
bar skaitosi valdomas bend- , } ^ekleriuoja, neatlifc

VKZ.a TnZ wX U’ g j idamos jokio nagingo dig
drabužiu, narys yra Viktor Levčenko,lla ų *

kaipo stogų dengimo pagel- 
bininkas-mokinys; 1920 m. 
tapo paprastu gelžkelio dar-

metais Baidukov
| įstojo į Raudonąją Armijąžemės galą.

Šių sovietinių lakūnų lėk- ir pradėjo mokintis orlai- 
tuvas turi tik vieną, bet ga- vininkystės. 1929 metais 
lingą motorą. Jis su krovi-■ Baidukov įstojo į Jaunųjų 
niais ir žmonėmis gali iškilt, Komunistų Sąjungą, o 1930 
su apie 12 tonų svario. Lėk- m. į pačią Komunistų Par- 
tuvas nėr savo radio nuolat tiją.

Trečias dabartinio žygio

Kas Yra Tie Lakūnai
Sigmundas Levanęvski, pi- 

lotas-vairuotojas, yra kalvio 
terno Pildančiojo Komiteto į sūnus, gimęs Leningrade 
politinės linijos nuo pereito! ~ ~
šešto Pasaulinio Kongreso 1902 metais, 
iki dabar. . '

Visų Kom. Partijų delega-' dirbo fabrike. 1918 m. drg 
tai vienbalsiai pripažino, jog jLevanęvski įstojo į r......?., 
šiuo laikotarpiu bendras^naja Gvardija, ir mūšiuose' 
darbininkų ir šiaip liaudies'su Sovietų priešais buvo su-' 
frontas prieš fašizmą ir ka- į žeistas. Dar būdamas 17 me-1 
rą yra viena iš pačių svar- tų amžiaus, jis tapo raudon- 
biausių pamatinių pareigų, gvardiečių bataliono koman- 
O plačiame priešfašistinia- dierium.
me fronte ypač pasižymėjo 1923 metais Levanęvski 
Francijos Komunistų Parti- pradėjo mokintis orlaivinin- 
ja, kuri todėl turi tarnaut (kvstės Kariškame Hydro- 
kaip pavyzdys kitoms parti- planų Institute.
joms. _______ ......... ——

Amerikos ir Francijos rezoliucija apie įvairių kra- 
Komunistų Partijos dau- ,štų Komunistų Partijų sar
giausia nuveikė kaipo jau-tvarką, apie jaunųjų komu
ninio organizuotojos kovai nistų ėjimą į visokias orga- 
prieš karą ir fašizmą. .

Kitame “Laisvės” nume- liginėse ir fašistinėse orga- 
ryje bus išspausdinta Komu- nizacijose, apie reikalą išbu- 
nistų Internacionalo Dabar- 'davot masines Komunistų 
tinio Kongreso labai svarbi;Partijas ir kt.

kūnus mechaniko darbinin
ko, gimęs 1906 metais Ma- 
riupolyj, prie Azovo 'marių. 
Jo tėvas mirė, kuomet vai
kas buvo dar tik 14 metų. 
Paaugęs jis dirbo ant vieno 
laivo; paskui mokinosi šiau-

WASHINGTON. — Jung-

bo.
Senatorių tyrinėjančiojeAugštasis Lenkijos komi

sionierius protestuoja Dan-‘komisijoje buvo įrodyta, jog 
žigo valdžiai, kad ji panaiki- (tos parazitiškos kompanijos
no minimus muitinius mo- išleido $1,059,662, papirkt- 
kesčius, kur ik šiol vyriau- nedarnos kongreso narius ir 
sias žodis priklausė Lenki- kitus politikierius, kad jie 
ini nncrnl nirmosriP sntnrfi 4-^jai, pagal pirmesnę sutartį. 1 

Lenkų spauda verda ap■(tuometiniame Peterburge) oiaut. 1922 m. drg. Levčen-
Nuo 14 metų iko lst°J° l Jaunųjų Komu- maudu, kad Danzigo naziai

jis turėjo apleist mokyklą ir

1923 metais Levanęvski

mstą Sąjungą ir buvo pasių- ne tik užkerta kelią įveži- 
stas į Sovietų Laivyno Aka- mui pigesnių maisto pro- 

Raudo* kurią užbaigė 1928 dūktų iš Lenkijos, bet už-
Tmetais, kaipo laivininkas-la- grobia ir Lenkijos piliečių 

| kūnas. Jis pradėjo skraidy- depozitus iš Danzigo bankų, 
jti 1932 metais šiauriniame Lenkų komisionierius sa- 
i Sibire, ir nuo 1933 m. buvo vo proteste leidžia suprast, 
Levanevskio bendras-lakū- kad Lenkijai gal teks pa

nas toj srity j. naudot ginkluota jėga prieš
Visi trys lakūnai, kaip Danzige v i e š pataujančius 

matome, yra darbininkiškos hitlerininkus.
kilmės ir visus juos išauklė- j Kivirčai del Danzig0 labai 
J? IT jų gabumus isvyste so- gjuri<gtina santikius tarp 
vietine tvarka.1933 me-

nizacijas ir jų darbą net re

&

palaikytų to biznio pusę. Jos 
nukopijavo tūkstančius var
dų iš telefonų knygų ir tais 
vardais mušė protesto ’ 
legramas tyrinėjančiai kd- 
misijai prieš Roosevelto rei
kalavimą. Viena iš tokiij' ’ 
kompanijų, Associated Gas - 
and Electric, pareiškė ko- 3 
misijai, kad sudegino savo 
doku mentus,* suprantama, t 
kad paslėpt įvairias savo žu« " 
likystes. Kai kurios net 
skleidė gandus, kad Roose- 
veltas yra pamišėlis.

Viso to nežiūrint, kon- 
;Lenkijos ir Vokietijos ir ve- gresmanų dauguma nesi- 
'da linkui ardymo jų fašisti-'drovėjo savo balsais palai
mai - imperialistinės vieny-Ryti šmugeliškas kompani- 
bės.

• T

ty j.

Žuvo 77 Mainieriai
1 Johannesburg.—Per eks

ploziją angliakasykloj ties 
Breytonu, Pietinėj Afrikoj, 
žuvo 77 mainieriai, tame 
skaičiuje 3 baltieji. Kiti—/‘Poilsio” viešbučio savinin- kuoptų visUs pelnus toj s 
negrai.

jas.
Kai del Roosevelto, tai jis 

stengėsi jąsia nušluot, ida 
didžiausi trustiniai elekPasikorė Viešbutininkas

Ukmergė, — Pasikorė,ir geso bizniai patys susi
-X. • 1 • a • • a ’ « • a •

4kas Petravičius.



yx xjivuLt T X VOb pi tJIlLUIlCl dvtj. JUdlbVę

niam kaliniam ir $1 V Okie- myliu todėl, kad yra apysa-

atsakė ..

gražųŠYPSENOS
rabinas

rasite

vich, Minersville, Pa.”

tingo žydo, sakėsi alkanas 
esąs.

Turtuolis davė jam indą 
likusios nuo’ vakar vištos

ligotas, žmogus sapnuoja. Ir 
sapnuoja per visą mielą nak
telę, per visą miegą, vos tik 
akis sudėjo, iki pat išbudimui. 
Kai labiau pavargęs, tai ma
žiau sapno atmeni, giliau tada 
miegi, kai jau pasilsėjęs, po
ryčiais, tai miegi lengviau, ir 
skaidresni tada esti sapnai, 
lengviau juos prisimeni.

“Gerb. ‘Laisvės”

raštį. Draugiškai, 
Warwick, Roselle

mą prenumeratos. Sekantį 
mėnesį prisiųsiu daugiau. 
Su pagarba, Martin Gum- 
belevicius, Southbury, Con
necticut.”

I kos, o ypač kada yra iš So
vietų Sąjungos apysakos ir 
kiti raštai. Taipgi tinka 
moksliški raštai. Draugiš
kai, S. Juška, Chicago, Ill.”

Keistas Tikėjimas

Policistaš pasigavo vienmar
škinį žmogų ant gatvės, kuris 
turėjo ligą vaikščiojimo mie
gant. Jis, prasitrynęs iš miego 
akis, tarė: “Atleiskite, ponas

Drau
gai: Prisiunčiu $10, paskir
damas sekamai: $5.50 už 
“L.” prenumeratą, $1.50 į 
preso fondą, $1 Daily Wor-

“Draugai: Čia jūs 
čekį už $6. $5.50 už prenu-

tijos politiniam kaliniam. j 
Draugiškai, Peter T. Wal-\ 

kins (Valatkevičius), Coal 
Center, Pa.”

giškai, LouiA' Pocius, Bea
con Falls, Cohn.” u \

norime penktadie- 
“Laisvę” išleisti 8

Šiuom «kartu aukų gavo- 
ir 50’me $16.50, iš anksčiau esa- 

fondui. me gavę ,$1,248.36, tai viso,

“Gerb. “Laisvės” Adm.:— 
Prisiunčiu už “Laisvės” 
prenumeratą $5.50 
centų auka preso

Draugėj: iPrisiųneiu $62meratą ir 50 centų pasiliki 
Už “Ižaisvės” prenumeratą u, kaipo procentų, kad taip 
$5.50 ir 50 centų del naujo f Ilgai, neprisiuneiau pinigų, 
preso išmokėjimui. Drau-. gu gųodone, Jos. A. Radzie-

policiste,—aš esu somnambu- nešta apie jo mirtį, 
lis tas. °

“Aš nepaisau, kdkis tavo ti- si elgeta, “kai aš valgau 
‘ ' jog vištos sriubą, tuomet man 

yienmarškinis po gatvę negali Višas pasaulis miręs.” 
Surinko J. Šilinga^;

D ■ I )!//.(, ' I . ' • < j

kejimas, bet gerai žinau,1

bėgioti,” užgriovė policistas. [ ' Surinko J. Šilingai 
. • J i 1 >• ’ 1 iii !.'/..u ■ l ' f i • ' ;

Antras Puslapis

Rašo P. BUKNYS

Dalykai, Kuriuos Turime Visi 
Žinoti ir Įsitėmyti

tais! Komunistų Sąjunga pavedė jiem pa 
rašyti “Komunistų. Manifestą,” tą nedič 
kę knygutę, kuri, pasak Lenino, atsto 
vauja tomus knygų. “Komunistų Mani 
festas,” suglaustoj formoj paduoda vi 
sos žmonijos vystymąsi, nurodo darbi 
ninku klasės išsilaisvinimui taktiką ii

CV6
M TBN KYCK i

lavimą, bet pasitarus namie 
su savo drauge ar galėsim 
būti be “Laisvės”, nutarėm, 
kad negalėsim, tai dabar 
siunčiam $6, tai yra pabau
da ir auka 50 centų del pre
so fondo. $5.50 už “Lais-

Reikia Cemento
Atbėgęs Jonukas į vaistinę 

prašo: • '
“Noriu greit kiek vaistų ir 

daug cemento. Motina rėžė tė
vui į plikę su puodu.”

Gamta Į Pagelbą
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Frederick Engelsas
Šiandien, rugpjūčio 5 diepą, sukanka 

lygiai 40 metų nuo mirtie^ garsaus rėvų- , 
liuciopieriaus ir mokslo žmogaus, kurio 
vardas bus žinomas iki žmonija gyvuos, 
Frederick Engelso.1

Karolis Marksas ir Frederickafe Engel
sas—du vardai,. du asmenys, kurie išvys- 

mokslinį secializrną, kurie nušvietė pa
saulio proletariatui ‘ kelią išsilaisvinimui. 
Mokslas “marksizmas,” be abejo, turi la
bai daug ir “engelsizmo,” kadangi abu 
tiedu-genijai bendrai dirbo; tūlus veika
lus, kaip “Komunistų Manifestą,” abu 
rašė. • -Tiesa, Engelsas visuomet pripažino 
Marksą kaipo vyresniu, didesniu už save 
ir atidavė jam kreditą už visus didžiuo
sius darbus, surištus su pastatymu moks
linio Socializmo ant stiprių pagrindų. Bet 
tame; kaip tik ir pasireiškia Engelso pa
ties didumas, jo genijalumas. “Jis tikro
ji enciklopedija,” rašė Marksas apie En
gelsą.! Jis gali dirbti visokiom valandom, 
dienomis ir naktimis, tuojau po valgio ir 
alkanas, ir jis velniškai greit mąsto.”

Šitų sukaktuvių proga mes norime 
duoti trumpą braižinį iš Engelso gyveni
mo. ‘ •;

Engelsas gimė lapkričio mėn. 28 d., 
1820, fabrikanto šeimoj, Barnem mieste^ > 
Reino provincijoj. Pirm negu užbaigė 

^gimnaziją, sulaukęs vos septyniolikos 
metų amžiaus, jis buvo pasiųstas į Bre
meną dirbti jo tėvoj kojųercmėj | firmoj.1

• Bet tas nesulaikė jauno-41n$eisb nuo stu
dijavimo. Be to, jis tuojau įstojo į demo
kratinį judėjimą Vokietijoj. 1841 me
tais, Engelsas įstojo į arrfnj’ą, kur. susi
pažino su militariniu mokslu, kurį vėliau 

. jis labai rūpestingai studijavo tikslu, 
kad panaudojus jį ateinančiam revoliu
ciniam judėjimui... , ■

Engelsas studijavo visokias mokslo ša- • 
kas: filozofiją, sociologiją, ekonomiją, is
toriją, gamtamokslį, kalbas. Jis žinojo 
vokiečių, francūzų, anglų, rusų, persų ir 
tūlas senoviškas kalbas. Visose srityse 
Engelsas buvo plačiai susipažinęs. 1842 
metais jis pradėjo rašinėti į “Rheinish 
Gazette,” kurią redagavo Karolis Mark-

priemones, Kurias darbininkų klase nau
dos kovoje su savo išnaudotojais.

1848 metais Europoje užsiliepsnojo re
voliucija. Marksas su Engelsu dalyvavę 
tose kovose. Engelsas veikė pietinėj Vo
kietijoj. Jis ten dalyvavo kaipo rašyto
jas ir aktyvus kovotojas revoliucionierių 
eilėse. Kuomet revoliucionieriai pralo
šė, Engelsas pabėgo į Šveicariją, o iš ten 
grįžo į Angliją. Po revoliucijos, .abu, 
Marksas ir Engelsas, būtų buvę smar
kiai bausti, jei būtų pagauti Vokietijoj; 
jiedu pasišalino į Angliją. Marksas dir
bo prie rašymo “Kapitalo,” o Engelsas 
dirbo tūlą laiką fabrike ir gelbėjo Mark
sui finansais.

Marksas buvo biednas, o Engelsas pa
siturįs, todėl ir rėmė jis Marksą visais 
būdais,•* darydamas viską, kad tiktai ne
atitraukti Marksą nuo jo darbo. Mark
sas tuomet, kaip žinia, buvo europiniu 
korespondentu New Yorko “Tribune.” 
Nuolatos'jis rašinėdavo tuomet šitam lai
kraščiui (kuris tuomet buvo liberališkas), 
kad užsidirbus kelis dolerius pragyveni
mui. Sakoma, Engelsas ne kartą yra pa
rašęs minėtam laikraščiui straipsnius ir 
padėjęs po jais Markso vardą, kad tuo 
būdu Marksą palaikius prie rašymo “Ka-

ūkės?” w
“Gerai. Norėjau kirsti me

džius, tai viesulą juos man iš
laužė. Suvežiau sausas šakas, 
manydamas sudeginti, aną 
dieną perkūnas įtrenkė ir sude
gino. Laukiam dabar žemės 
drebėjimo, kad mums nereikė
tu bulvių kasti.”

Pasaulis už Sriubą
Senas keliaujantis elgeta

Taipgi dėkoju už palauki-'preso išmokėjimui, draugai- ydas pasibeMė į duris tur-
_ _____ j ei i j • Q.‘l Ok/1 I y A. .. *-

Tais pačiais metais jis vyksta į Man
chester, Angliją, dirbti tūloj tekstilės 
dirbtuvėj, kurios dalinu savininku buvo 
jo tėvas. Gyvendamas Anglijoj, Engel- 

• sas studijuoja darbininkų klasę, kuri 
; tuomet Anglijoj buvo didelė. Analizuoja 

jos padėtį, o taipgi visą Britanijos indus- 
; trinę sistemą. Jis rašo eilę straipsnių 
apie politinę ekonomiją. Pagaliaus 1844 
metais susitinka ;Engelsas pu Marksu, 

? pirmu kartu įy gyvenime, nors susiraši
nėjo abu jie pheš tai dažnai., Nuo to. lai-, 
ko jiedu pąląUįe . artimiausius ryšius, b 
draugišįkiauius* Ryšius! Žki Markso 
mirties. ’ , 4'

« t ’« ' 'hYpatinga buvb tas, kad hhu vyrai, dir
bę atskilai, buvo priėję prie tb paties su- > 
pratimo, prie tų >pačių išvadų ’ daugeliu 

, klausimų. 1845 Engelsas išleido savo, 
veikalą “Padėtis Darbininkų Klasės An- 

1 glijoj,” kuriamė Engelsas parodė ne tik- 
Įtai, kad darbininkų klasė rsčpdasi baisioj 

padėtyj, bet ir kokios priežaįtys prie to 
ją priveda, ir, beje; kokios priežastys ver-# * 

/ Čia darbininkų klaąę kovoti prieš kapita- 
į lizmą, už socializmą.z Tai buvo pirma ko- 

< munistinė knyga, pirma knyga, pasmer- 
5 kianti kapitalizmą ir rodanti kelią darbi- 
Y ninku klasės išsilaisvinimui.
, į 1845 metais Marksas ir Engelsas susi- 
t’įišo su revoliuciniu judėjimu ir su revo- 

Mucinėmis vokiečių ir francūzų darbinin- 
organizacijomis, esančiomis Anglijoj.

<1'1845 -46 m. Marksas su Engelsu parašė J 
jOtnygą “Vokiška Ideologija,” o 1847 me-

Engelsas padėjo Marksui įkurti Pir
mąjį Internacionalą (Tarptautinį Darbi
ninkų Susivienijimą). Jis ėjo pareigas 
sekretoriaus ispanų, italų, portugalų ir 
danų sekcijoj. Jis padėjo Marksui suda
ryti komunistų pusistatymą laike Fran
ci jos-Vokie tijos karo, 1870-71. 1864 me
tais numirė Engelso tėvas. Tuomet jis 
pardavė savo tėvo dalį fabrike ir tais pi
nigais naudojosi jiedu abu—Marksas ir 
Engelsas—pragyvenimui, kad tolydžio 

. Variusi tolyn: mokslinį darbą. Iš Man- 
chesterio nusikraustė jis gyventi Londo
nan. Šičia paskęstu įvairiuos mokslo 
darbuos. Jis parašė čionai “Anti-Dueh- 
ring” įr kitas knygas, knygas, kurios ir 
šiuo tarpu.. tarnaują ■ darbiihnky u.Klasei.. 
kaipo nepavaduojami vadovai".

1883 metais numirė Marksas. Tai bu- 
> vo nepaprastas smūgis Engelsui. Jis 

tuomet sėdosi baigti Markso neužbaigtus 
darbus sanrišyj su “Kapitalu.”

Pagaliaus atkiunta revoliucinis darbi
ninkų judėjimas. Engelsas deda pastan
gų sutverti Antrąjį Internacionalą, kuris 
įsikuria 1889. Ir vis dirba, rašydamas 
naujus veikalus, arba prižiūrėdamas 
Markso raštų vertimus į visokias kalbas.

Pagaliaus Engelsas miršta. Tai buvo 
rugpjūčio 5 d., 1895 metais. Mirties prie
žastis buvo vėžio liga viduriuose.

Tokis buvo tas Markso draugas, tas di
dysis pro t auto j as. Engelsas!

Šiandien žmonija žino tiktai keturis to
kius didelius žmones, taip reikšmingai 
prisidėjusius prie darbininkų klasės išsi
laisvinimo ir laimėjimų pagreitinimo. 
Tai Marksas, Engelsas, Leninas ir Stali
nas. šitie vardai yra šių dienų revoliu
cinių proletarų-kovotojų., galvose ir vi
soj sistemoj. Dėka jų mokymams ir va
dovybei, darbininkų klasė gali didžiuotis 
savo skubiu žygiavimu prie panaikinimo 
kapitalistinės sistemos ir įsteigimo socia
listinėse C. ■■ . . ■ į; • ■ ; ■ ue.f i . ' ■ lf . - .u ..., >■ ••
- Minėdami šitas Engelso mirties sukak
tuves, lietuviai darbininkai privalo dau
giau susipažinti su jo raštais. Tiesa, ne
daug lietuvių kalboj mes jų turime: 
“Moksliniu Socializmas,” parašytas En
gelso, ir “Komunistų Manifestas,” para
šytas Markso ir Engelso. Tačiaus, ir ši
tos dvi knygos privalo būti studijuoja
mos!. O kurie draugai vartoja vokiečių, 
anglų bei rusų kalbas, tai ten suras pla
čios literatūros—visus Engelso veikalus.

Pagąliaus, reikalinga susipažinti giliau 
apskritai su marksizmu-leninizmu, nes 
tai vis rišasi su Engelso mokslu. Turime 
ne tiktai giliau ir daugiau studijuoti, gin
kluotis marksizmu-leninizmu, bet ir imti 
aktyvį dalyvumą revoliuciniam darbinin
kų judėjime. Stiprinkim Komunistų 
Partiją.

Tai bus geriausias paminėjimas F. En
gelso, revoliucionieriaus ir genijaus- 

mokslininko mirties sukaktuvių!

kos organizacijos šiemet 
/turi daug parengimų. Veik 

visi jau įvykusieji parengi
mai gerai pavyko. Jie pa
vyko todėl, kad gerai gar
sinami per dienraštį “Lais
vę” ir plakatais. Tačiaus,/ 
del daugelio, ir didelių skel
bimų gerokai nukenčia mū
sų dienraštis. Tad turime 
j ieškoti išeities, kad dien
raštis nenukentėtų raštais 
iš priežasties skelbimų. Mat 
apsčiai yra ir laisnių prane
šimų, kurie yra neblogai ap
mokami. ir materialiai pa
deda įstaigos užlaikymui. 
Todėl 
niais
puslapių. Greit darysime 
bandymus ir jei techniki
niai nebus daug kliūčių, tai 
gal kartą į savaitę galėsi
me duoti “Laisvę” 8 pusla
pių.

Labai svarbiu dalyku mes 
skaitome paskelbimą drau
gų laiškų dienraštyje, bet ir 
tas reikalas nukenčia del 
stokos vietos. Turime gero
ką pluoštą gražiai skam
bančių laiškelių ant rankų 
ir juos visus atspausdinsi
me, kaip tik turėsime dien
raščio špaltose vietos.

Žinoma tas padarys ge
rokai ekstra išlaidų, bet or
ganizacijų par engimams 
tuom daug padėsime ir di
delę naudą turės visi skai
tytojai, nes ‘bus daugiau 
raštu. 

V

Netenka abejoti, kad 
draugai įvertins tą savo 

’ dienraščio 'žygį ir primes 
doleriuką-kitą atsiekimui 
pasibrėžto tikslo. Puikiai 
gavome paramos preso iš
mokėjimui. Tiesa, presas 
vis dar neišmokėtas, už jį 
kas mėnesį mokame po $70, 
bet keblumų išmokėjimui 
neturime. Vis į laiką drau
gai pribūna su parama. 
Šiuo kartu materialės para
mos reikalu kalba sekami 
draugai:

“Draugai: Meldžiu at
naujinti man “Laisvę”. Pri- 

- siunčiu $6.00. Pasilikite 
$5.50 už prenumeratą, o 50 
centų del naujo preso. 
Draugiškai, Edward Rime- 
lis, Caldwell, N. J.” .

‘Laisvė’: Prisiunčiu $7. 
$5.50 už “Laisvės” prenu
meratą metams, $1.00 į 
naujo preso fondą, 50 centų 
į Apsigynimų fondą. Drau
giškai, $. Wdltkus, Balti
more, Md.” Į .A.

‘Gerb. ‘Laisvės’ Red,; Pri- 
siunčiu $6. $5.50 už ‘Lais
vę’ ir 50 'c^ntų už ,naują 
presą. Manę prenumerata 
jau senai pasibaigusi. Ačiū, 
kad palaukė j. r V is maniau, 
kad sulaikysit, bet ‘Laisvė’ 
atėjo kiekvieną dieną. Su 
pagarba, S. Slavinskas, 
Whittemore, Mich.”

i
“Draugai laisviečiai: ,Čia 

randate čekį vertės $6. 
$5.50 už prenumeratą, o 50 
centų preso fondui paauko
ja. Aš mislinu, kad gal jau 
mano prenumerata yra už
sibaigusi. Draugiškai, A. 
Burt, Raymond, Wash.”

“Draugai: Mano “Lais
vės” prenum. senai pasibai
gė, bet ‘Laisvė” nenustoja 
ėjus, tai labai esu dėkingas. 
Dabar prisiunčiu money- 
orderį $6.50. Tai bus $5.50 
už prenumeratą, o $1 ski
riu del preso. Draugiškai, 
A. Pakarklis, Cambridge, 
Mass.”

“Gerb. “Laisvės” Red.: 
Prašau atnaujinti dienraš
čio ‘Laisvės” prenumeratą 
ant visų metų. Prisiunčiu 
money-order ant $10. $5.50 
už “L.” prenumeratą ,ir 
■$4.50 del naujo preso išmo^ 
Akėjimo. Užgiriu.; dabartinę 
“Laisvės” poziciją, kuri tar
nauja visam darbininkiš
kam judėjimui ir vėlinu 
taip pat ir ant toliau jums. 
Draugiškai, Adam Krutu
lis, Wheeling, W. Va.”

“Gerb. “Šviesos” Adm.: 
—Su šiuomi prisiunčiu $5 
vertės čekį. Už $1 malonė
kite man siuntinėti “Švie
są”, o $4 perduosite drg. 
Bukniui del preso fondan. 
Draugiškai, A. Kišonas, 
Detroit, Mich.”

“Gerb. “L.” Adm.: Šiuo
mi prisiunčiu ant $6 vertės 
money order. $5.50 už dien
raščio prenumeratą, o 50 
centų paliekamų—preso fon
dan. .Ačiuoju labai, kad 
besustabdėt siuntinėje laik- 

Anna 
Park,

“Draugai: Čia rasite $6. 
Pasilikte $5.50 už “Laisyęs” 
prenumeratą ir 50 centų del 
naujo preso. Draugiškai, 
Stanley Umbras, Oregon 
City, Oregon.”

suaukojo $1,264»86. Skolos
dar turime $735.14. Nese
nai, beje, d. Kalvaitis au
kojo $1.00. f

Už dienos kitos vėl tilps sriubos. Elgeta ėmėsi ska- 
svarbus prenešimas niusuiniai srėbti.

“Iš kur tu esi?” klausia 
jo turtuolis.

“Iš Kalvarijos.”
“Ar pažįsti ten kantorą

Krikalovičių?”
“Miręs,” trumpai 

elgeta.
“Oi, gaila! Taip 

balsą turėjo.
“Na, o kaip ten

Drapskis?”
“Miręs.”
“Ai, ai! Tai buvo labai 

turtingas ir šventas žmo
gus.

“O kaip klojas ten vertel
gai Kakalavičiui?”

“Miręs!” ir vėl atsakė el
geta, jau baigdamas srėbti 
vištos sriubą.

“Tu esi didelis melagis!” 
sušuko turtuolis. “Jis ma
no žentas,—būtų man pra-

“Atleiskie, pone,” teisino-

svarbus prenešimas 
dienraščio ir visos įstaigos 
reikalais. Taip pat 25 metų 
sukaktuvių ‘‘Laisvės” jubi- 
lėjaus reikalu pranešimą ir
gi greit matysite dienrašty
je.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

SAPNAI IR SAPNAI. ŽO
LINĖ SLOGA

Aš esu vyras 5 pėdų ir 5 
colių ūgio. Aš niekad negaliu 
naktimis miegoti. Kaip tik akis 
pradedu užmerkti, tai tuoj ir 
sapnuojas. Tai esu su kokiais 
žmonėmis, tai kokius vagis 
gaudau, arba jie mane. Tai 
mano miegas visada toks: sap
nai ir sapnai. Aš niekad nega
liu. pamiegot, kad nesapnuo
čiau. Kas man yra ir kas man 
ręikia vartoti, kad aš miego
čiau geriau? Aš pas daktarą 
nueinu, tai duoda pilių nuo 
miego, bet vis viena sapnuoju.

Ir, aš turiu “hay fever”. Tai 
mane labai kamuoja. Praside
da liepos mėn. pabaigoj iki 
rugsėjo. Paskiau'jau mažiau.? 
At negalima būtų išsigydyti J? 
Atsakykit per “Laisvę.”

r Atsakymas

Pat pradžioj , Jūs pasakėt, 
kad “niekad negalite naktimi* 
miegoti.” O juk Jūs miegot 
miegate, kaip pasamdytas, tik 
kad tie sapnai.. Na tai, broly-

. ti. dėl sapnų sau galvos ne- 
, laužykit; jų vis tiek nepraša- 

“Draugai: Gal bus neaiš- ] linsite. Kiekvienas, sveikas ar 
ku, kodėl du čekiai. Atleis
kite, buvau manęs nebe
skaityti “Laisvę”, užsira
šiau “Daily Workerį”, tai 
yra per daug skaitymo, bet 
palaukiau porą savaičių po 
laikui mano prenumeratos, 
išpirkau už vieną dolerį če
kį pabaudos už laiko suvė-

Nieko Jums, Drauge, nerei
kia vartoti, dėl tų sapnų, žmo
gus nesapnuoja tik tada, kada 
jam smegenys labai sutrenk
tos, sužeistos arba užnuodytos, 
apsvaigintos. Tokis negyvas 
miegas be sapno vadinasi, 
“coma”— ir tada jau labai 
blogai.

Žoline sloga tai jau kas kita. 
Paeina ji nuo kokių žolių, gė
lių dulkių arba ir nuo gyvuli
nių dulkių. Kai žmogui perma- 
ža esti kalkių organizme, tai 
tokie dalykai greičiau kenkia. 
Vadinas, . pačiam dalykų pa-.. 
mate, žolinė sloga yra pasėka 
kalkių stokos organizme.

Vartokite vis daugiausia , 
gamtinį, nesugadintą maistą, 
ypiač kame daug yra kalkių, ;
kaip varškę, sūrį, pieną, kiau
šinio trynius, riešutus, žirnius, 
pupas, lyšius, kopūstus, mork- 
Vas ir jų lapus, ridikus ir ro
pes ir jų lapus, gručkus ir jų 
lapus, svogūnus, apelsinus, ci- 
.trus, citrinas (sunką atskies
tą), ananasus, finikus ir 1.1.

Kad kalkės geriau pasilai
kytų organizme, būkite daž
niau ant saulės: vitaminas D, * 
nuo saulės šviesos, pritvirtina 
audiniuose kalkes. Imkite taip 
gi ir žuvų aliejaus, bent po 
šaukštą kas diena: čia ir gi 
vitaminai A ir D daug padės 
Jūsų toj žolinėj slogoj.

lodo, žinoma, po lašą kas 
dvi, kas trys dienos. Kai kada 
da gėrai esti ir skydinės liau
kos po truputį: Thyroid tab
lets, % gr., 1OO tablets. Po vie- i 
na prieš valgymą.
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Peržvalga “Šviesos” Numerio Trečio
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judėjimų Ameriko-

Tel STagg 2-5043Notary Public

BALTASIS TERORAS ŠĖLSTA
(Amerikos Rev. Spaudai)

Laisnuotas Graborius
Žinoma, jog kiekvienamenai

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

t
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jos, paskui iš gimnazijos, kad .klausimu, jis išlukštena, kaip _ apkaltos, grindys
.............. . . ... ' - . . . _ tmnn T nnn’nliiin 4* i I r

DAINŲ DIENA
!.«•/

Puikus Valgis Dviem, Trim ar Daugiau

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn.

i

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

4 
I

rū- 
ku-

Bertha Fulton 
(Paltanavičiute)

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

voj. Į
Yra dar trys straipsniai apie, 

d. Kapsuką. Vienas parašytas 
Dr. Kaškiaučiaus “šis-tas apie

dalimi aprašymui gyveni- 
ir darbų draugo V. Kapsu-

laisvu'

mokslo ir tokia suglausta for
ma.

darbininkas, kuris 
prasilavint ideolo-

Rašo Sidney Snow
moteris nusi-
dviem išviso

ir savo vyrui,

i

r -
j

mu, pirmasis straipsnis yra nius kalinius. jvolverių.
patartinas. Tiem darbininkam, i —Politkalinys
kurie dar gerai nesupranta ku- j Kaunas, Lietuva, 1935 m. 
nigų rolės kapitalistinėje sis-i c *____________
temoje, būtų gerai, kad Skai-' 
tytų antrąjį.

“Mokslas-ir Technika” sky- ‘
riuj randasi gerų ir naudingų jr Nem Beffla '
skaitymų. Yra knygų perzval- uwuuuuv 7 
ga, taipgi ir geras skaičius ei
lių.

Abelnai, žurnalas yra gerai 
paruoštas, tik praktikos dar- j 
bas ALDLD, LDS, jaunimo ir , 
moterų judėjimo, ir ]

“Kom. Partijos Nauja Politi
ka Darbo Unijų Judėjime.” 
Čia naujas reiškinys darbo 
unijų judėjime yra išanalizuo
tas. Taipgi, aprašyta, kokia 
buvo situacija pirmiau, kada 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijos Green ir Woll vadovy
bėje buvo visai nusmukusios. 
Pasako, kodėl mes organiza- 

,vom naujas unijas tuo laiku.
Su 1933 metais, kada situaci
ja buvo jau kitokia, Komu
nistų Partiją mainė taktiką.

bei to, d. Bimba parodo, kaip 
komunistai turi dirbt, kad lai
mėti organizuotus darbininkus 
kovai už tuojautinius jų reika
lavimus ir už nuvertimą pačios 
alginės sistemos.

Visi darbininkai, ypatingai 
tie, kurie veikia darbo unijose, 
daug išmoks atydžiai perskai
tę šį straipsnį, geriau supras 
Komunistų Partijos liniją šiuo 

Sekantysis straipsnis, “Prie- klausimu ir galės sėkmingiau 
šai apie Draugo V. Kapsuko [ kovoti prieš kapitalistus.

i “Ką Davė Leninas Marksiz- tur lietuviui darbininkui ne|>'a- 
1 mui, o Stalinas—Leninizmui ?” 1 Įima rasti tiek daug naudingo
ir “1905 Metų Revoliucija ir 
Kunigai” yra užbaigiamieji 
politiniai straipsniai. Tiem, ką 
nori mokintis gilesniu klausi-

Baltam Govėda Pakorė ’G i kadt Stokes ,^e’nol^° 
vi'uvvmm * * Wardui algos, ir is to kilo

žės dažnai neatsiteisia savo 
Ward buvo - kaltinamas, samdiniams už išdirbtą lai- 

kad užmušęs baltą farmerį
Ch. Stokesą. Yra supran-( .... . ,. , .o,, iŠerifas su policija niekotama. kad Stokes nemokėjo n , J ,nedare, kad išgelbėt Wardą 

iš lynčiuotojų nagų.

kų,” iš arti duoda suprasti, ką 
manė d. Kapsukas apie rene
gatus, prūseikinius. Jo laiškai 
taip pat parodo nuolatinį 
pestį gelbėt savo draugus, 
rie papuolė į kalėjimus 
katorgas.

Po d. Kapsuko mirties, tur- 
visi lietuvių laikraš- 

gerai ar blogai, pa
minėjo jo gyvenimą ir darbus.

Kada aš pirmą sykį atsiver-Jo literatūros ir kritikos dir- 
čiau žurnalą “šviesą”, buvau 
abejinga, ar galėsiu sugerti 
jos turinį. Vėliaus, kai per
skaičiau ir apsipažinau su jos
šviesiais, palyginti trumpais Draugą Kapsuką iš Jo Laiš- 
raštais, aš buvau pertikrinta, 
kad tai yra vienas iš geriausių, 
jeigu ne pats geriausias, gaba
las lietuviško skaitymo, ką aš 
kada nors sutikau.

Atsižvelgiant į tą “šviesos” 
puikią medžiagą aš stebėjausi, 
kad ji negavo pilnesnio atsilie-

^pimo lietuviškoj spaudoj, šis bųt, 
faktas ir privertė mane rašyt čiai, 
jos peržvalgą.

Atsižiūrint į mano trūkumus i Tokie laikraščiai, kaip fašistų 
lietuvių kalboj, bandysiu čia'“Dirva”, “Garsas,” kunigų 
sulyg išgalios perduot savo ,“Draugas” ir kiti, prirašė apie 
įspūdį apie ją su keliom trum-Jjį šmeižiančių dalykų, 
pom pastabom apie jos turinį. I 
O literatūros peržvalgų tikslas 
yra supažindint skaitytojus, 
kad ir trumpai, su tuo ar kitu 
leidiniu ir suinteresuot dau
giau skaitytoją.

Nors šis numeris “šviesos” 
yra jau ne visai naujas, aš ma- » 
nau svarba reikalauja dar 
nors trumpos peržvalgos.

“Šviesa” (Balandžio-Gegu- 
^žės-Birželio) pašvęsta didžiau
sia 
mo 
ko, mūsų vadovo, kuris nese-1

Mirtį”, atitaiso ir analizuoja 
tokius rašymus.

Mes galime didžiuotis drg. 
Kapsuku, kuris drąsiai ir pasi
šventusiai atidavė visą savo 
gyvenimą ne tiktai kovai del 
savo proletariškų brolių ir se
serų Lietuvoj, bet ir del tarp
tautinių darbininkų. Kiek mes 
galėtume pasimokint iš jo di
delių pasiryžimų ir atsiekimų ! 
Jis yra žibąs mum pavyzdys, 
išmankštintas patyrimais ir už- 
grūdytas kovos ugnim. Apgul-numirė.

Kiti straipsniai, kurie palie
čia istoriją ir mūsų judėjimo 
praktikos darbą, yra parašy
ti labai populiariška forma.

Pirmame straipsnyje, “V. 
Kapsukas: Darbininkų Vadas, 
Kovotojas, Draugas,” yra drg. 
R. Mizaros parašyta trumpa 
biografija, d. Kapsuko gyveni- 
mas nuo pat mažens dienų iki.' 
jo mirties.

Besimokinant, d. Kapsukas “Kas Yra Imperializmas, 
buvo prašalintas* iš seminari-

tas baisingais sunkumais, vis .fašistų kalėjime sudarytos 
tiek jis laikė augštai iškėlęs -tokios gyvenimo sąlygos 
raudoną vėliavą per visą savo politiniams kaliniams, kad 
gyvenimą. i pakirstų jų sveikatą ir iš-

Palengvinti bendrą žurnalo čiulpti paskutines jėgas. Bet 
rimtumą yra trumpa apysaka geriausiai pritaikintas tam 
“Pietuose-Dixie Srityje,” apie jų tikslui pasiekti yra 9-tas 
bandytą lynčiavimą negro dar- fortas.
bininko, kurį išgelbėjo biednas 
baltas farmeris.

Draugas V. Andrulis rašo
Re-'

I

miantis Lenino raštais tuo į

jis užsiiminėjo prieš-caristine imperializmas išsivysto iš ka- 
^eikla. Straipsnyje aprašyta ir pitalizmo, koki jo požymiai ir 
d. Kapsuko tolesnis „ politinis t.t.
darbas, jo praleisti ilgi metai | šis straipsnis labai tinka da- 
kalėjimuose, katorgose — jo partiniam laikui, kada mes 
įkvėpiantis darbas revoliuci- matom, kokius imperialistinius 
nėse kovose Lietuvoj — jo va- žingsnius Italija daro prieš 
dovystė įsteigiant Sovietų vai- Ethiopiją ir kaip dvokia para- 
džią Lietuvoj. Kapsukas daug ku visame kapitalistiniame pa- 
nuveikė Amerikoje, Sovietų šaulyje.
Sąjungoje ir taip pat atsižymė-, Toliau seka d. A. Bimbos,

Šutintos Ėriuko Kojos Yra 
Naujoviškas, Nebrangus Valgis

Labai dažnai 
skundžia, kad 
žmonėm, sau 
“yra taip sunku gaminti val
gius.“ Sako, “gaila, numest ge
rą maistą, bet aš visai negaliu 
gaminti daugelio gerų valgių 
po tiek mažai ant sykio.“

Ir tame yra daug tiesos. Bet 
aš girdėjau apie vieną puikų 
valgį, kurį galima pagamint 
lygiai lengvai dviem žmonėm, 
kaip ir didesniam skaičiui. Prie 
to valgio mane pakvietė viena 
maža šeimyna ir leido man ma
tyti, kaip jis pagaminamas. Ir 
tatai galima padaryti net ma
žiausioj virtuvėlėj: tam užten
ka poros geso pečiuko skylių.

Kiek man žinoma, šis valgis 
neturi jokio augštai skamban
čio vardo; ir todėl mes jį pa
vadinsime visai paprastai—«
ŠUTINTOS AVIENOS KOJOS

Visų pirma, reikia, išgauti iš 
mėsininko vieną, dvi'arba dau
giau priekiniu kojų jaunu avu- 
kų—tą dalį, kuri randasi pra
dedant nuo kelio ir einant že
myn. Ta dalis ištikro nebus 
daug storesnė už gero kalaku
to koją; o tinkamai ją valgy
mui pagaminus, ji bus net švel
nesnė ir skanesnė; ir tai yra 
labai pigus mėsos gabalas.

Bet reikia persergėti, kad šis 
valgis nėra ant greitųjų paga
minamas. Jam reikia dviejų 
valandų. Jeigu, sakysime, jūs 
norite turėt vakarienę kaip 
7:30 vai., tai puodas jau turi 
būt karštas kaip 5:30 vai. 
(Mano matytame gaminime bu
vo naudojama vienas iš tų ita
liškų molinių puodų su ilga 
rankena.) Į puodą buvo įdėta 
trys šaukštai gero aliejaus, ir 
kada aliejus buvo įkaitęs, į jį 
smulkiai supjaustyta vienas ci
bulis. Kadą cibulis jau gerai 
parado, tai puvo nušluostyta 
drėgnu švariu skuduru minimi 
avienos gabalai, įtrinta į juos 
geras Žiupsnis druskos ir taip 
sumesta į karštus riebalus, ir

šutinama, kol jie pasidarė ge
rai rudi. Po to gesas buvo pri
suktas, taip kad palengva kai
tintų. Į puodą tada buvo su
dėta trys supjaustytos nedide
lės morkvos, dvi tomeitės, pusė 
lemono. pustuzinis pipirų, šau
kštas Worcetershire soso (pa- 
dažalo) ir pora skiltelių česna
ko. Uždengus puodą, jis buvo 
toliau palengva kaitinamas, daž
nai anlaistant mėsą skystimu 
esančiu puode. Praėjus pusva
landžiui, buvo laikas pridėt 
puoduką verdančio vandens ir 
taipgi apverst mėsą. O praėjus 
pusantros valandos, arba apie 
7 valanda, mėsa jau buvo to
kia minkšta, kad galėjo at- 
nult nuo kaulu, arba kaip sa
koma, ištirpt jūsų burnoj.

Dabar gi mėsa buvo padėta 
ant torielkos, o jos skystimas- 
padažalas iškoštas taip, kad ’ 
prašalint lemono žieves, p5ni- 
ras ir panašiai. Po to ir pasili
ko turiningas, tamsiai-r”’^s pa
dažai a s. Dabar buvo i mažą
bliūdelj jpilta du šaukštai m;l- 
tų ir pusė puoduko paprasto 
raudono vyno (Zinfandel) mil
tai ir vynas suplakta i skystą 
košele; tas buvo pridėta prie 
padažalo; paskui viskas užvi
rinta; mėsa atgal sudėta j puo
dą—ir štai jums buvo jau ga
tavas puikiausias valgis pasau
lyje-

Prie mėsos valgio, atrodo, 
alus pats savaimi prašosi be pa
šaukimo. Ir leiskite man pa
stebėti, kad šios rūšies mėsiški 
valgiai ištikrųjų reikalauja ge
ro, švelnaus alaus. O jeigu, be
je, po tokio, taip sakant, namie 
žmogų prilaikančio valgio, bū
na lošimas kortomis, tai geriau 
išanksto turėkite keletą bute
lių alaus savo šaldytuve ant 
ledo, nes tos rūšies valgis kaip 
tai sužadina troškulį vėliau va
kare.

Darant padažą iš mėsos, nau
dokite vandenį, kuriame buvo 
virta daržovės, nes šitaip išei
na gardesnis padažas.

9-tas fortas randasi po že
me. Čia viešpatauja amži
na tamsuma. Sienos, 1 m. 
25 cm. storumo, ir durys

cementinės. Langelius tik 
plyšeliu galim atidaryti. Ka
meros drėgnos, tvankios, 
tamsios ir šaltos. Vanduo 
nuo sienų tiesiog lieiasi. 
Ypač drėgna pavasarį. Ten
ka kibirais vandeni iš kame-' 
rų išsemti. Du kibirus van
dens per diena surinkti—ne 
naujiena. Šaltis nepapras
tas. Šiltus drabužius ir vai
lokus net vasarą dėvėti ten
ka. Užtenka čia išbūti tris 
mėnesius ir kalinys pasida
ro invalidas.

9-tame forte randasi 31 
kalinys. 15 vyrų ir 16 mo
terų. Fašistai siunčia čia 
politinius kalinius nuteistus 
iki 10 metų kalėjimo. At
veda čia ir tokių, kurie ke- 
leris metus valkiojosi kituo
se fašistų kalėjimuose ir su
ardė ten savo sveikatą, kad 
čia 9-tame forte baigtų sė
dėti savo bausmę. Užtenka 
tokiems kaliniams visai 
trumpą laiką čia išbūti ir 
jie nepagydomai suserga.

Draugę Popelytę, išbuvu
sią 9-tame forte apie ketu
ris mėnesius, turėjo neštu
vais parnešti atgal į kalė
jimą sutinusiomis nuo reu- 

jmatizmo rankomis ir kojo
mis. Fašistų administraci
ja išlaikiusi ją 6 savaites 
ligoninėje, grąžino ją į ka- 
-merą, kur sutalpinta 25 
žmonės. Čia jau netik trūk
sta oro kvėpavimui, bet ir 
vietos tokiai didelei ligonei 
atsigulti nėra.

Ligoniai medicinos nagel- 
bos beveik negauna. Susir
gus Fridai Fataitei širdies 
priepuoliais, administracija 
pakvietė gydytoją tik tuo
met, kai įsitikino, kad Fa- 
taitė jau arti mirties.

Administracijos apsieji
mas su politkaliniais žiau
riausias, nežmoniškas. Kiek
vienam žingsnyj girdi iš jos 
tik ryksmų, koliojimų.

Vaikščioti kaliniai gauna

HENDERSON, N. C. — 
Baltųjų farmerių gauja po 
aržuolu pakorė negrą farmų 
darbininką Sweet Ward. Į 

moterų judėjimo, ir bendras pakartąjį dar^SUVarė desėt- 
frontas šioj laidoj beveik ne-i-kus kulkų iš šautuvų ir re-

muštynės tarp jųdviejų. 
Šioj apielinkėj baltieji buo-

paliesta. Ateityj “Šviesa” vei
kiausia pateiks ir tokių straip
snių nors šis numeris ir atro
do perdaug nuošalus nuo tų 
lietuviškų 
jo.

Tačiau 
nori gerai
ginėj prasmėj, turėtų išsidirbt 
paprotį perskaityt, kiekvieną 
“Šviesos” numerį. Niekur ki-

0,5 valandos. Už kiekvieną 
menkniekį kaliniai baudžia
mi. Mažiausia bausmė tai 
trys mėnesiai be maisto iš 
laisvės ir pasimatymų.

9-tas fortas jau senai pri
pažintas netinkančiu kali
niams laikyti.

Draugai darbininkai ir 
valstiečių biednuomenė, rei
kalaukite, kad panaikintų 
9-tą fortą, kaipo kalėjimą, 
ir kad išvestų iš čia politi-

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertes 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 mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

Tel. STagg 2-3438 ?
Įsteigta 1861

PASKOLOS
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 Avė. 

karai priveža.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbos graborystės pro
fesijoje ir Brooklyn© apielin
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukit* dieny ar naktį

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT IJne. 

"BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Aštunta Metinė Conn. Valstijoj •

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKIŠKI CHORAI

Nedelioje, 11d. Rugpjūčio (August), 1935 
LIETUVIU PARKE, UŽ LAKEWOOD- - - - - -

bIbOO 
a-’-«S' ’z acj

?a.-‘ Ą i ■■ ■ t-'

Bus didele programa, kurią išpildys Bridgeport o Jaunuolių Choras, New Haven Dainos Choras, 
Hartford Laisves Choras, New Britain Vilijos Choras ir Waterbury Vilijos Choras. Taipgi kalbės drg. 
R. Mizara, LDS prezidentas, iš New Yorko. Bus visokių sporto žaislų ir kitokių pamarginimų. šokiams 
grieš MERRYMAKERS ORKESTRĄ, žada pribūti daug svečių iš New Yorko ir Mass, valstijų. Bū
kite visi, nes čia galėsite susieit su daugelių pažįstamų draugų.
Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 25 centai. Kviečia RENGĖJAI.
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kite, nes centrui reikalinga pinigai. a 
Sekr. K. Buinauckas.

4'daug svarbių reikalų apsvarstyti.
Sekr. V. Rugienius.

S H »Pi 11 iida., r

Nors provokatorių karalius pasakaičių ir dabar nori jas 
Hearstas, leidėjas “New York pritaikyti meluose prieš dar

bininkų valdomą šalį, idant 
patenkinti savo darbdavio 
Hearsto norus.

Toliau Beal riečia : “Ant vie
nos stubos buvo popieris pri
šoktas, ant kurio buvo para
šyta prasta ranka rusiškomis 
raidėmis. Mano draugas per
skaitė: ‘Lai būna dievo palai- 

įžengia,

American,’’ “Mirror” ir “New 
York Journal,“ turėjo vėles
niu laiku gan daug nesmagu
mo su melų skleidimu savo ga- 
zietose apie Sovietų Sąjungą, 
tačiaus jis pasiryžęs varyti sa
vo purviną darbą pirmyn. 
Vieną melagį prarado, Wal
ker), kuris turėjo grįžti atgal 
kalėjiman, tai dabar jis susi-Įminti tie, kurie čia 
rado kitą, kokį ten Beal, ku-■ kad jiem nereikėtų taip ken-

La.a kaip mums.’ Viduj, du
vyrai ir kūdikis gulėjo ant že
mės negyvi, su mūka šalę.“

čia rei- 
jy tų

raštų, 
žmonės 
drožia:

nai pribūkite, nes yra begalo daug 
svarbių reikalų aptarti, o ypatingai 
prisirengimas prie pikniko ir atida
rymo savo daržo-parko. Taip jau ir 
daugiau.yra dar gana svarbių reikalų 
apsvarstyti. Ir nepasivėluokite, bet 
pribūkite visi laiku.

Kuopos sekr. Klevinskas.
(183-184)

nj 6 d. rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 
palei jūreivių ir kareivių stovyklą, 
ant West Main St. 
valo 
karą

dalyvauti ir 
ir fašizmą.

Visi lietuviai pri- 
protestuoti prieš

J. z.
(183-184)

SHENANDOAH, PA.

PHILADELPHIA, PA. HARTFORD, CONN.
' *%

WATERBURY, CONN.

ris meluoja savo boso gazie- 
toj net išsijuosęs. Bėda tik.su 
Beal, kad jis baisiai prastas 
melagis. Jis tiek ir tiek prime
lavo apie Sovietų Sąjungą, vie
nok vargiai kas gali patikėti jo 
melams.

Peržiūrėjau Bealo vienos 
dienos raštą “New York Jour- 
nale.“ Pirmoj vietoj jis meluo
ja šiaip: “Mes užėjome pa- 
kelyj ant pastipusio arklio ir 
mirusio žmogaus. Arklys buvo 
pakinkytas vežime. žmogūs 
tebeturėjo vadžias savo sustin
gusiose, be gyvybės rankose. 
Abudu pasimirę iš bado, atro
do.’’

Bealas nori įtikinti svietą, 
būk šitaip esą Sovietų Sąjun
goj.

Ant minutės galime pamiršti 
apie Sovietų Sąjungą ir many
ti, kad šitaip atsitinka kur 
nors kitur. Taigi, dabar įsi- 
vaizdinkim, kad matom žmo
gų, važiuojantį keliu su labai 
kūdu arkliu. Pagaliaus arklys 
pargriūna ant žemės ir padve
sia, iš bado.

Bet kaip mes dabar tą žmo
gų galime įsvaizdinti? Visgi jo 
negalime palikti sėdėti ratuo
se ir žiūrėti į padvėsusį jo ar
klį, laikant vadžias rankose, 
kol pagalios ir pats miršta. 
Jeigu šitaip artistai paveiks- 
his pieštų, tai jjie labai greit 
atsidurtų beprotnamin. Tai 
stačiai būt prieš logiką, prieš 
įpročius ir žmogaus jausmus. * 
} Aš guliu užtikrinti, jog nei 
^ieno žmogaus pasaulyj nera- 
jSįme, kad taip kvailai galėtų 
įsivaizdinti. Nors būt ir di
džiausias siauraprotis, vis tiek 
jis įsivaizdintų, kad tokiame 
Atsitikime, kada arklys važiuo
tojui parpuls ir padvės, tai va
žiuotojas, nežiūrint, kaip ir jis 
pats būt išbadėjęs, vis tiek 
šoks iš vežimo ir žiūrės, kas 
atsitiko su jo arkliu, ar negali
ma kuomi jam pagelbėti. Ir 
tik tada pats parpuolęs mirtų, 
jeigu jau būt prie to prieita. 
Bet jau neitų į vežimą, neimtų 
vadžių rankosna ir nelauktų, 
kol ir pats numirtų. Tą tai jau 
galime taip užtikrinti, kaip 
rytojaus dieną.
* Iš to mes labai gerai mato
me, jog Beal nori baisenybių 
prieš Sovietų Sąjungą prime- 
luot, bet nemoka kaip. Iš to
kios jo pasakos aiškiai mato
si, jog jis tokio dalyko ne tik 
nėra matęs, bet nemoka nei 
logiškai- įsivaizdinti, išmeluoti.
Jis, ne kitaip, yra prisiskaitęs girdėję, o gal ir matę čia Am- 

Mother Goose” stebuklingų1 erikoj,* kur žmonės nusižudo

Šis melas irgi tiek galimas, 
kiek iš . numirusių prisikelti. 
Du vyrai ir vaikas sykiu gali 
numirti, bet ne prie atdarų 
durų. Juk badu negali mirti 
trys žmonės, kaip nuo kokio 
gazo ar šautuvo, sykiu. Vienas 
mirs pirma, o kiti bėgs jieškot 
kokios nors pagelbos: ir tada, 
sakysim, pagelbos negavę, pa
simirs kur kitur.

Kokį melą Ilearstas nori 
svietui įtikinti, kokį ne, bet to, 
kad badu mirštanti žmonės ra
šo raštus ir kabina ant sienų, 
tai jau ne įtikins. Tokiose ap
linkybėse, kokiose Beal piešia 
mirštą Sovietų Sąjungos gy
ventojai, jokiu būdu nerašys 
jokių raštų, nes jie juk neži
no, ar ji>e tuoj turės mirti, ar 
negalės gauti pagelbos badą 
prašalinti. Ir tas vis jo sugul- 
dymas tų “badu“ mirštančių 
žmąnių, tai jau daugiau, negu 
juokinga. Ot, rodosi, visi stu- 
bos gyventojai susitarė sykiu 
mirti; sugulė, ir gatava, ir mi
rė... Daugiau, negu juokin
ga!

Ir štai dar kitas Hearsto- ir 
Bealo strošnas atsitikimas. Sa
kau, tik tų ponų meluose ir te
gali tokie stebuklai atsitikti. 
Beal pasakoja: “Ant kitų du
rų radosi kita iškaba, ant ku
rios buvo parašyta: ‘Sūnau, 
mes nebegalėjome ilgiau lauk
ti. Dievas lai būna su tavim.’

“Du seni žmonės gulėjo ne
gyvi viduj. Mes manėme, jog 
tai reiškė, kad jie nebegalėjo 
ilgiau laukti valgio juos pasie
kiančio, galima būt iš Mask
vos ar Amerikos. Gal būt jų 
sūnus buvo Raudonojoj Armi
joj. O gal būt jis buvo dirb
tuvės darbininkas.’’

Ir tu dabar, žmogus, vėl ti
kėk melagių karaliui Hearstui 
ii jo lekajui Bealui. Du seni 
žmonės, kurie vargiai mokėtų 
rašyti, ims ir atmins, kad tai 
reikia parašyti raštas ir paka
binti ant durų, idant jų sūnus 
žinotų, jog jie ilgiau nebega
lėjo laukti: burnt, atsigulė ir 
gatavi, pasimirė. Tai melą-. 
giai!

Tie melagiai, matytis, nemo
kėdami logiškai įsivaidinti at
sitikimų, nei mąstyti gudriai, 
meluoja pagal tokį planą, su 
.kokiu yra susipažinę gyveni
me, nors tas planas ir netiktų 
prie bado tragedijos. Jie yra

gazu arba kuo kitu ir palie
ka raštelį, pasakydami saužu- 
dystės priežastį. Na, tai jie da
bar pagal tą saužudysčių pla
ną ir varo, fabrikuoja melus 
prieš Sovietų Sąjungą, 
kia silpnapročių, kad 
melų nesuprastų.

Dar daugiau vis tų 
kurių badu mirštanti 
nerašo. Toliau Beal
“Daugel namų buvo tuščių, ta- 
čiaus, už namo, kapai davė su
prasti .dykumą ir baisią mirtį, 
daugiau iškabų buvo prisegtų 
prie tų kryžių per tuos, kurie 
juos palaidojo: ‘Aš myliu Sta
liną, palaidokite jį čia, kaip 
greit galima.’ ‘Mes bandėme 
kolektyvą, štai jo pasekmės.’ ”

Vis tik raštai ir raštai. Ir 
tie melagiai nori, kad Ame
rikos darbininkai jiems tikė
tų, būk tuos raštus rašo sep
tynių ar astuonių dešimtų me
tų amžiaus žmonės arba kūdi
kiai : 
ketų 
kurie 
syti.

vieni, kurie vargiai mo- 
rašyti, o kiti, kūdikiai, 
dar nebuvo išmokę ra-

Atvirame ore įvyks masinis mitin
gas, prieš karą ir fašizmą, antradie-

A.L.D.L.D. 17 kp. susirinkimas 
įvyks seredoj, 7 d. rugpjūčio, 7:30 
vai. vakare, 302 Main St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turime

A.L.D.L.D. 10 kp. susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 5 d. rugpjūčio, 7:30 
vai. vakare, 735 Fairmount Ave. Visi 
draugai ir draugės malonėkite daly
vauti, nes turim daug 
lų apsvarstyti, taipgi 
minacijos blankos iš 
nominuot atsakomingą
tro Valdybą. Kurie dar neužsimokė- 
jote duoklių, greitu laiku tą padary-

svarbių reika- 
atėjo jau no- 
centro, reikės 
draugą į Cen-

T.D.A. susirinkimas atsibus 5 d. 
rugpjūčio (Aug.) 57 Park St. 7:30 
vai. vak. Visi malonėkite skaitlingai 
susirinkti, ne taip kaip pareitą mė
nesį. Turime daug svarbių dalykų 
apsvarstyti, taipgi 
duokles užsivilkę, 
laiku užsimokėti.

daugelio narių 
bandykite greitu

į®
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(Tąsa 5 pusi.)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SCRANTON, PA
A.L.D.L.D. 39 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 7 dieną rugpjūčio, 
1935 m., 7:30 vai. vakare, Siauruko 
name, 341 W. Market St., Scranton, 
Pa. Todėl visi nariai ir narės būti-

Tas 
gysčių 
vartojama Amerikęs buržuazi
nių laikraštininkų. Kur tik. ir 

| kada tik buvo rašyta prieš bi 
šalies streikuojančius darbi
ninkus, prieš kitas šalis karo 
metu, arba prieš Sovietų Są
jungą, jie visada pirmoj eilėj 

įkiša kūdikius, po jų seka mo
terys, o po moterų, senukai. 
Rašydami apie, streikus, jie 
pirmiausiai parašo, būk strei- 
kieriai užpuolę streiklaužius 
(jie mėgsta juos vadinti dir
bančiais darbininkais, vietoj 
streiklaužių) ir sumindę jų vai
kus ir primušę jų moteris. Kas 
nėra skaitęs jų spaudoj apie 
Chinijos raudonarmiečius, kur 
būk čia ir čia užpuolę irišžudę 
vaikus ir moteris. Vyrai pas 
juos vis kur tai pasislepia ar 
pabėga, palikdami savo vaikus 
ir moteris.

stylius, ta mada mela- 
rašyme jau labai senai

Amerikos žmo- 
nei benori kas 

Nieks

Jau tos pasakos apie vaikų, 
moterų ir senukų žudymą ir 
išniekinimą yra taip senos ir 
taip atsibod; 
nėms, kad j(
tikėti, nei jų skaityti, 
nepatikės ir Hearsto laikraš
čių melams prieš Sovietų Są
jungą.

Galime būt tikri, kad He- 
arstas ir kiti jam panašūs 
Amerikos kapitalistai sklei
džia tokius kvailus melus prieš 
darbininkų šalį ne iš gero. 
Juk jau jiems pradeda norė
tis skaityti savo viešpatavimo 
paskutines dienas. Jie juk jo
kiu būdu nebegali ramiai 
dėti ir turtus skaityti, suplėš
tus iš darbininkų darbo, kada 
mato, koks yra nepasitenkini-

Turčius A. Miles Pratt, Louisianos dik tatoriaus Huey Longo dešinėji ranka, 
tuoj bus padėtas New Orlean miesto majoru, kuomet nepatinkamas Longui 
Walmsley bus pašalintas. Pratt sau ramiai leidžią laikus, nęs žino, kad “ka- 
ralžuvis” Long gaus jam pinigų daugiau, negu jis gali juos prašvilpti.
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Lawt'r

ir

N. Y.

NOTICE

under Section 75

462- 60th

ft

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of 

at 
Borough of Brooklyn,

A. Kondratas.
(182-183)

NOTICE is 
I B 4455 has 
I to sell beer 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4505 New Utrecht Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLINGER
Brooklyn, N.’ Y,

DIETRICH CORDES
Ave., (Brooklyn, N. Y.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

PETER MOLLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2583 has been issued to the undersignėd 
to sell beer at retail under Section 76 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4105—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

4105—3rd

is hereby given that License No. 
A 6933 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4112—4 th Avenue. Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 

. premises.

Street, Borough of Brooklyn,
Kings, to- be consumed off the

A. WILLINGER
St.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
A 1889 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901—4th A vende, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KEARNS |
Brooklyn, N. Y. 4901—4th

JOSEPH P. TIRPAK
St., Brooklyn, N. Y.

GEORGE 
Ave.,

NOTICE 
B 4385 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
873 Hegeman. Ave.,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL MILLER
873 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1401 has been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail under Section 76 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 West 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

WILHELMINA BENEDICT
120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

4112—4 th

NOTICE . _ _____
A 312 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

1 462 60th
County of 
premises.

is hereby given tnat License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4684 has been issued Jo the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 21st Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

CHRISTINA LONGO 
St., Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 West Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KATULAK
180 West St., Brooklyn, N. Y.

tsx

r

178 West

is

212—21st

is

License No.
undersigned
Section 75

■

<•'4

m i
Rfi

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of

Law at
Brooklyn,

MAX ROSSOFF
PL, Brooklyn, N. Y.

KEKER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
B 1915 has

hereby given that
been issued to the

at retail, under
Beverage Control Law

Lincoln Place, Borough

retail, under 
Beverage Control Law

Borough

........ . ................................................ ................ ............................... . ...........................................................        yį, jįL — -jįPy
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LAISVES’ PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Darbininkiškos Organizacijos, Naudai Dienraščio “Laisvės”

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

susipažinkite su jais.

WESTVILLE GROVE PARKE, WESTVILLE, N. 1
PRIE NEW JERSEY HIGHWAY NO. 47, NUO NEW YORKO KELIAS No. 130
Gražus prūdas 200x200 pėdų maudytis. Pradžia 10 vai. ryto, programa—5:30 vai.

Prašome įsitemyti, kad piknikas bus ne Vytauto Parke, ale WESTVILLE GROVE 
Parke, 7 mailes nuo Camden, N. J. Žemiau telpa kelrodis.

$0C 1-75 Paskirta Dovanom Prie Įžangos; Dovanu Bus 01 PflQh
UU ■ Išanksto įsigykite Įžangos bilietukus ir gaukite vieną iš dovanų. 9 UUUII

$75” Pirma Dovana; Veik Visos Dovanos Pinigais

įgw 
SS

DAINŲ IR SPORTO 
PROGRAMA

Aido Choras, iš Brooklyn©

Sietyno Choras, iš Newarko

Merginų Oktetas, iš
Wilkes-Barre

Lyros Choras, iš Philadelphijos

Mainierių Kvartetas, iš 
Shenandoah, Pa.

Lyros Choras, iš Shenandoah

Rusų Darbininkų Choras, iš 
Philadelphijos

Italų Atletų Grupė, iš 
Philadelphijos

Akrobatės Šokikės, iš Phila. Shenandorio Mamięrių Kvartetas

KALBĖS A. BIMBA. GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License v„. 
B 1520 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail in a restaurant under 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 50 
Court. Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed upon the said 
premises.

EXCHANGE BUFFET CORP.
17 John St., New; York City, N. Y.

No.

, NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1365 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 773—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNATZ MURACH
773—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
279 Woodbine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Klng^ to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN MATTHES
279 Woodbine St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9777 has bezen issued to the undersigned 
to sell bber at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8522—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

8522—4th
CHARLES M. TOPP

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE

&

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic 
820:5—3rd 
Coimty of 
premises.

8205—3rd

retail, under Section
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

HERMAN KNIEF
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given UnitNOTTCE
A 8473 has been issued to the 
to soil I beer at 
of the Alcoholic 
409—8į6th 
County of 
premise s.
409—slith

is hereby given that License No. 
A 7316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7119—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY KRAMER 
D-B-A RAYDEL FOOD STORES

7119—5th Avė., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 75 

at 
Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

BORIS POLSKY
St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
969*7 has been issued to the undersigned 
sell1 beer at retail, under Section 75 
tho,1 Alcoholic Beverage Control Law at 
N Drman Avenue, 

Count r of Kings, to 
premises.

to 
of 
70

70 NJorman
JOHN 

Avė.,

NO'ŲICE is 
A 6*935 has 
to Mell beer 
of .‘the Alcoholic Beverage Control Law at 
463! Lincoln Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pro) nises.

46 3 Lincoln

NOTICE is 
B 4561 lias 
to! sell bcAr at retail under Section 
of | the Alcoholic Beverage Control 1 
3<ft9 Bushwick Ave., Borough of 
Ccunty of Kings, to be consumed on the 
1> r emises.

PETER SWIDER
3 0 9 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

N)OTICE is hereby given that License No. 
B( 3912 has been issued to the undersigned 
tof, sell beer at retail under Section 76 of 
of J the Alcoholic Beverage Control’ Law at 
1 ’6-27 Arion Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
P c<am Isos.

• ARION TEMPLE. Inc.
11J-27 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.

NVOTICE is hereby given that License No. 
B, 1420 has been issued to the undersigned 
to< sell beer at retail under Section 76 of 
of? the Alcoholic Beverage Control Law at 

I 5 60 5 Avenue L, Borough of ' Brooklyn,

NOTICE is hereby uiven that License No. 
A 8484 has been issued to the ųridėl'signcd 
to sell be'er at retail, under Section 75 
of. the Alcoholic Beverage Control Law at 
6928—5th Avenue, Borough of Brooklyn,,---  ----------- -------- __ ......
County of Kings, to bo consumed off the I Clonnty of Kings, to be consumed on the

BAILEY
Brooklyn, N. Y.

promises. Į j)reitnises.
WOLIN and ROSS, INC. CECELIA

6928—5th Ave., Brooklyn, N. Y. I tOOTi Avenue L,

NOTICE is hereby given that License Nos. 
A 7129 and A 9864 have been issued to the 
undersigned to sell beer at retail under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 203 Church Ave., and 6219 
Bay Parkway, Borough of Brooklyn, CounV 
of Kings, to be consumed .off the premises.

KAPLAN BROS. CHAIN STORES 
(PAUL KAPLAN)

203 Church Ave., 6219 Bay Parkway
Brooklyn, N. Y.

MARY BASSI 
(FOREST BAR and GRILL)

4505 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Ave., . Borough of Broookiyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
j.’emises.

HEIDTMANN and STELLJES 
736 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 10928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A- of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5102—8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
on the 'premises.

JOHN ERIKSON and FRITZ 'HOLM 
(FRITZ'S GRILL)

5102—8th Ave., \ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beveragf 
Control Law at 4719—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh tho premises.

P. J.
4719—5 th Avenue,

tik.su
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• • Atviras Laiškas Amerikos 
Lietuviams

JULIUS DAUBARAS

Darbininkams
(Tąsa)

Ir taip kiekviena diena desėtkai tūks
tančių Maskvos proletarų kasa metropo
liteną. Gegužio mėn. Maskvos proletarai 
su entuziazmu minės dar vieną socialisti
nes‘statybos fronto laimėjimą!

Tai vieną iš didžiausių-ilgiausių linijų 
apie tą laiką baigsime. Matote draugai, 
šimtai tūkstančių Maskvos proletarų su 

< entuziazmu ir pasididžiavimu, savo poil-
# šio valandas liuosu noru ant atsišaukimo 

partijos ir valdžios eina į pagelbą savo 
draugams, giliai žemėse kasantiems me
tropoliteną, žinodami, kad tai dirba del 
savęs.

Pavalgę vakarienę, važiuoja į Maskvos 
didžiausius ir puikiausius parkus, kur ras 
ten įvairių patogumų ir poilsį.
‘ Pailsėję, rytą kiekvienas į savo darbą. 
Su entuziazmu, energija prieš išpildymo 
plano—prie naujų socialistinių laimėji
mų! -
Remkime Lietuvos Revoliucinio Proleta

riato Kovą
Maskvos lietuviai darbininkai, tarnau

tojai ir studentai 1933 m. atsišaukus Lie
tuvos Kompartijos CK sąryšy j su 15 me
tų sukaktuvėmis LKP ir pirmosios prole-

* tarinės Lietuvos revoliucijos, Lietuvos 
Sovietų Respublikos, maskviečiai tuojaus 
atsiliepė: sušaukė aktyvą, pasiskirstė 
brigadomis, išrinko brigadierius ir pra
sidėjo ant socialistinių lenktynių pama-

, to aukų rinkimas darbininkų revoliuci- 
' nes spaudos naudai. Kad ir socialistinių 

lenktynių eiga neganėtinoj augštumoj 
pravesta, bet visgi pasekmės neblogos. 
Veikė 4 brigados. Kaip brigados, taip ir 
atskiri aukų rinkikai vienas su kitu lenk- 
tyniavosi.

Viso aukų maskviečiai davė virš 11 
tūkstančių rublių! Tiek aukų surinkta 
1934 metais.

Man iššaukus maskviečius, leningra
diečius, minskiečius ir amerikiečius, tūli 
draugai ant iššaukimo visai neatsiliepė. 
O iššaukiau tokius draugus, kurie neblo
gai uždirba ir kprje, žinau gerai, gali

• aukoti, bet neatsiliepė dr-jieaukojo. Ma
tyt, kaip jiems apeina Lietuvos proleta-

riato kovos, žodžiuose tai dideli “revo- 
liucionieriai-rėmėjai.”

Apie Amerikos draugus turiu tiek pa
sakyti: ‘Vilnies” redakcija paėmė iš
trauką iš “Raud. Arto j aus” apie iššau
kimą ir patalpino, ir redakcija dar para
gino draugus paremti aukomis LKP. Bet 
nesuprantu, kodėl “Laisvės” redakcija 
nutylėjo? Juk ten randasi visa eilė drau
gų, kuriuos tas iššaukimas palietė. Gal 
būt tie drg. neišgali,, bet patalpinus iš
šaukimą laikraštyj būtų atsiradęs vie
nas, kitas, kuris galėjo aukoti.

Pavyzdin draugai newkensingtonieciai, 
apsvarstė kolektyviai ir aukojo, ne tik 
iššauktieji, bet ir neiššaukti. Tai puikus 
pavyzdis, tuo pavyzdžiu pasekė Clevelan
do ir Ohios valstijos draugai. (

Pavienių draugų aukojimas ne tiek 
turi politinės svarbos, kiek kolektyvis 
aukojimas, kad ir mažiaus, bet jis turi 
didesnę politinę reikšmę: apkalbėjimas, 
agitacija, įtraukimas platesnių masių į 
rėmimą Lietuvos darbininkų kovų.

Jei tūli draugai del ekonominių sąly
gų ir negalėjo pavieniai aukoti, bet ga
lėjo taip, kaip newkensingtonieciai ir 
Ohios draugai, kolektyviai. Jie turėjo 
būt iniciatoriais, o progą būt suradę. Ma
nau, kad draugai tą užduotį atliks ir 
vėliaus.

Priešai dirba! Lietuvos kruvinosios fa
šistų diktatūros—Smetonos agentai tran
kosi po Amerikos miestus ir miestelius, 
rinkdami aukas, vieni orlaivio skridimui, 
kiti neva Vilniaus vadavimui; tai vis rė
mimas fašistų reakcijos Lietuvoje.

Darbininkai, kaip katalikai, taip ir tau
tiškai nusistatę turi žinoti, kad Lietuvoje 
visos klasiniai susipratusių darbininkų 
organizacijos uždarytos: Profesines są
jungos, kliubai, apšvietos ir kultūros or
ganizacijos ir spaudą pasmaugta.. Virš 
penkių šimtų darbininkų politkalinių su
grūsta į kalėjimus. Mažutė Lietuva, ku
rios gyventojų skaičius lygus pusei Mas
kvos gyventojų, bet ji turtinga kalėji
mais — politikos kaliniais ir žvalgybinin
kais.

(Daugiau bus)
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LICENSES
BEEK, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
A 7153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1348 Broadway, Borough ot Brooklyn, 
County of lyings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPRIN
1348 Broadway, Brooklyn, N. Y.____________ . »
NOTICE is nervby given that License No. 
A 9794 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO Di ROSA
193 Adams St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereoy given that L’eente No 
L 677 has been issued to the undersigned 
to sell wine and ll<iuor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1961 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS GOTTHEIMER
1961 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heruby given that License No. 
A 5438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7123 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARK ORENSTEIN and 
IRVING RICHARDS

7123 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section. 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 Nostrand Avenue, Borotlgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

DANIEL JORDAN
1762 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the I 
premises.

FRED SENKEL
407 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 1822 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 York Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANASTASY WISNIEWSKI
186 York St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Contrp) Law at 
2108 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN ALBRECHT
2108 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

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

BRONISLAW ROGOWSKI
179 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8958 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

i 3073 Emmons Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM B. GREENWALD 
3073 Emmons Ave.. Brooklyn, N. Y.

j NOTICE is hereby given that License No. 
I A 9750 has been issued to the undersigned 
td sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7106 —■ 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR MAUDERER
7106 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

A 9659 has been issued to the undersigned j NOTICE is hereby given 
to sell beer at retail, under Section 75 * A , 8 been issuedOVII <71 <* b IvUtll, UHUC1 OUVllUJl 4 </

of the Alcoholic Beverage Control Law at 8*11 
713 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 1^-^ 
County of Kings, to be consumed off the'^“®.~ 
premises.

MICHAEL DOCKRY and
PATRICK GREENAN

St., Brooklyn,-' N. Y.

. _ i that License No. 
been issued to the undersigned 

I beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Lgw at 

— 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

713 Fulton 7720 3rd
JOHN HAASE

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ISEA ABDALLA
1621 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6230 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Bay 32nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MAYER FELDMAN
180 Bay 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOHN FICKEN
200 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
977 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. —

KALMOK DOLGIN
077 Flushing Ąve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9036 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
185 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS VOGEL
185 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1105 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prcmireB.

VARIETY BEER DISTRIBUTORS, INC. 
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1104 has been issued to the undersigned to 
sell beer at wholesale, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1105 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

EXCELLENT BEER DIST., INC.
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

S. K. Mazan

Melo Nepaslėpsi
(Tąsa iš 4 pusi.)

duolės.
A. Gilman

SKAITYKIT IR PLAT1N
KIT “LAISVĘ”

Puslaplgj peįk^

Lawrence, Mass
prospe-

ne-

biz-

NOTICE

premises.

48 Goki

is hereby given that License No.

10 Flatbush

899—3rd

is hereby given that License No.

341 Nevins

Fulton1628

467 Albany
181—5th

is hereby given that License No.

Todėl, draugai, visi į darbą. 
Dar kartą atsišaukiu į Collin- 
woodo ir Corletto draugus ir 
draugijas.

TESSIE 
Ave.,

SIRUTIS
Brooklyn, N. Y.

Law at 
Brooklyn, 

be consumed on the

95 NavyRODZEWICZ
Brooklyn, N. Y.

FRANK FISCHETTI
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of 

Beverage Control Law at 
8th Avenue, Borough of Brooklyn,

VALERIE 
Street,

lietuviu Augliu Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

* 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.CHRISTIE GALLO
St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: 
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tęl. Locust 6100.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Nevins Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

Beverage Control 
Street, Borough of 

County of Kings, to

Control
Borough of Brooklyn, 

the

is hereby given that License No. 
B 2827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
48 Gold

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

GINO CASCIANI
St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tei. Juniper 5-49IJ 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.

Iš Darbo ir Kovą Lauko
Dock Mill dirbtuvė pradėjo 

dirbti po 12 valandų į 
na. Tai dar negirdėta ir 
šiai supuvus sistema. Ir 
darbininkai negali dirbti 
dirbtuvėje,
kožnas vienas darbininkas 
juoja, kad bloga dirbti, 
užmink jiems apie uniją, 
nekurie piestu stoja, kad

Ir dar yra tokių silp-

venti. O kokios algos? Ogi 
12-13 dolerių į savaitę. Tai 
vis pono Roosevelto 
rity”.

die- 
bai- 
taip 
toje

nes darbai blogi, 
de- 
Bet 
tai

ir sako, kad jeigu 
tegul eina namo, 
darbininkui, kad 

kitas bus geresnis,

reikia, 
natikių, kurie mano, kad kom
panijos agentai pasigailės jų 
ir nevargins.

Tai tuščias, draugai darbi
ninkai, manymas. Matote, 
kaip jie pasigailėjo savo ver
gų, paskelbdami dirbti į dieną 
net dvylika valandų. Pats su
perintendentas laksto paskui 
darbininkus 
nedirbs, tai 
sakydamas 
tu negeras,
ateis ir dirbs. Net darbininkus 
laiko uždaręs dirbtuvėje. Kuo
met darbininkai metė darbą 
kaip 3 valandą, nenorėjo dirb
ti, tai pilna dirbtuvė buvo pri
varyta policmanų ir jų pagel- 
ba vertė darbininkus dirbti 12 
valandų į dieną. Policistai 
vaikščiojo po dirbtuvę, _kaip 
buliai, kompanijos apmokami.

Draugai darbininkai, mato
te, kur jau pasirodo atviras fa
šizmas. Jie mato, kad darbi
ninkai neorganizuoti, už tai su 
jais taip ir elgiasi. Jeigu dar
bininkai būtų organizuoti, tai 
greitai juos suvaldytų. Nerei
kėtų stovėti prie mašinos bei 
staklės ir žiūrėti į policmanus. 
Darbininkai pasiųstų juos ten, 
kur pipirai auga.

Darbininkai ir darbininkes, 
stokite į uniją, organizuokitės 
kuo 
tuos 
“good 
kus”,
baisiai jus prispaudė kapitalis
tų jungas iš visų pusių. Spau
džia ne tik dirbtuvėse, bet vi
sur. Maisto kainos tokios augš- 
tos, kad žmogus negali pragy-

pameskite 
vadinamus 
“gerus lai-

greičiausia, 
visus taip 
times” arba
nes jau matote, kaip

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4782 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 'Control Law at 
426 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

1 leniisos.
ALEXANDER

426 Grand St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4880 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Ten Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3605 has been issued to the undersigned 
to sell beer- at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6808 —• 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
j'remises.

DINE OUT CAFETERIA CORP. 
6804—4th Avenue, ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
931 —■ 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

' County of Kingi, to be consumed on the 
premises.

CLASSIC CAFETERIA, INC.' 
931—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
667 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. •<

JULIAN MACH 
(Waterfront Bar and Grill)

667 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2597 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
899 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

VENITO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE
B 1446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 
341 
County of 
premises.

irgi jau 
savaitę.

vejasi

te visi, nes turėsime daug 
svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi bus daug visokių ra
portų. Būkite visi laiku: Ku
rie buvote pas d. čiuladą ant 
farmos, tai prižadėjote patys 
būti ir kitus atsivesti, žiūrėsi
me, ar išpildysite savo žodį.

L. K. Biuras.

Popieros dirbtuvės 
dirba 48 valandas į 
Tos irgi neatsilieka, 
paskui kitas. Nes, mat, ir tenai
darbininkai n e o r g a n izuoti. 
Kaip kas nori, taip elgiasi su 
jais. O kompanijoms tas ant 
naudos eina. Jos darbininkus 
mulkina, kaip tik išmano. O 
tie ir pasiduoda kompanijų 
agentėliams. Dar yra tokių 
silpnapročių darbininkų, kad 
tuos niekšus, vieton vyti nuo 
savęs, 
na ir 
gėręs
geras vyras. Na, kaipgi nebus 
geras, kad su juo prageria vi
są savo algą. Ant rytojaus vėl 

boselis 
kaip

dar užsiveda saliūnuos- 
fundina. O boselis prisi- 
pasako, kad tu, Jonai,

turi eiti vergauti, o 
žiūrėdamas juokiasi 
žmogelis prakaituoja.

Darbininkai ir darbininkes, 
paimkite 

taip 
ilgai

vieton “fundijimo”, 
boseliams šluotą ir 
fundykite”, kad jfe 
mintų.

uz-
atsi-

Pas mus kunigams irgi 
nis darosi mažesnis, nes, mat, 
jaunimas pakrypo prie civilių 
šliūbų. Rekordai parodo, kad 
liepos mėnesį apsivedė 68 po
ros, imdamos civilį šliūbą. 
Mat, pigiau atsieina, užtenka 
dviejų dolerių. Tuo tarpu ku
nigui reikia mokėti 25 dole
ri ūkus.

Užklausiau vieno ženiklio, 
kodėl neima šliūbo bažnyčioje. 
Jis atsakė: “Geriau bus man 
ir pačiam praleisti dvidešimt 
penkius dolerius su savo jauna 
žmona. Kam kunigui uliavoti 
už mano pinigus? Aš uždir
bau, tai ir tiesą turiu praleisti, 
kaip noriu.” Tai labai protin
gas pasielgimas. Patys nau
dokitės savo procios vaisiais.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
37' kuopos susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 10 d., 6 vai. vakare, 
L. U. Kliubo svetainėje. Būki-

NOTICE is hereby given that License No. 
B 21 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
95 Navy Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

darbininkuose prieš pras-mas
tą ekonominę padėtį Suvieny
tose Valstijose, kada mato, 
kaip darbininkai pradeda dė
tis prie Komunistų Partijos, 
kuri nariais paaugo per trejė- 

itą metų nuo keletos tūkstančių 
iki trijų dešimtų tūkstančių ir 
gavo pritarėjų ir pasekėjų iki 
šimtų tūkstančių.

Bet šlykščiomis pasakaitė
mis darbininkams ir jų Šei
mynomis pilvų neprikiši, nors 
jos ir būtų nusistatę prieš dar
bininkų šalį, Sovietų Sąjungą. 
Tokios išmislytos bado pasa
kos kapitalistams ir pačiam 

ĮHearstui tiek naudos atneš, 
nepamirškite su kuo tu-1 pasupusiam veišiui gy-

Drg. Kapsuko Vardo 
Fondas Revoliucinei 

Spaudai Remti
Drg. J. J. Kaškiaučiui.

Gerbiamas Drauge: Mes 
tėmijome “Laisvėje 
14

Pa
biržei iq 

d., 1935, iš Hartford, 
Conn., draugų pranešimą, kad 
jie iššaukia Ohio draugus į 
lenktynes sukėlime aukų į 
Drg. Kapsuko Vardo Fondą. 
Tai mes, ant vietos pasitarę, 
priimame jūsų pakvietimą ir 

(stojame į darbą. Gerai, drau-1 
I gai, i .
rite reikalą.

Mes jau 
Clevelando 
virš $40, tai 
rasite čekį ant $6. 
jums, draugai 
atsakymas nuo Clevelando. O 
kur dar mūsų . Colinwoodas, 
Corlettas, Akronas, Youngs- 
townas ?

Tai matote, kad kaip mūsų 
draugas B. Jžirstukas sumanė, 
tai ir varom visą Fondą pir
myn. Drg. Kirstukas, kaip 
mums jau žinoma, labai daug 
aukoja darbininkiškiems rei
kalams.

šita sumą sukelta sekamai: 
Lietuvių Darbininkų Pašalpinė 
Draugija aukojo $2, Laisvės 
Pašalpinė Draugija $2, A. P. 
Baltrušaitis 50 centų, S. Kazi
lionis 50 centų, A. Jakaitis 50 
centų ii^ J. žemaitis 50c. Tai 
viso $6.

Nejaugi kitų kolonijų drau
gai neskaito “Laisvės” ir nema
tė, kad toks svarbus Fondas 
sutvertas, o gal laukia, kad 
centras paragintų? Aš manau, 
kad nereikia laukti paliepimo, 
o siųskime aukas pagal išgalę. 
Visi prie darbo prisidėkime. 
Draugai gal nepamiršote, kas 
buvo drg. Kapsukas. Taipgi 

ILietuvos draugams būtinai rei
kalinga parama, mes matėme 
“Laisvėje”, kiek jau draugų 
kalėjime randasi.

vien iš 
pasiuntę 

dabar vėl čia 
Tai bus

hartfordiečiai,

pirmiau 
esame 
ir

Vis daugiau darbininkų or
ganizacijų pasisako už tai, 
kad bedarbių vaikams būtų 
veltui teikiamas pienas.

NOTICE
B 4352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Front Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on thę 
premises.

ELLA STURGIS
167 Front St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1422 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Albee Square, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK WALSH
432 Albee Sq., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
10 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SHAFTEL STORE, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 3592 has 
to sell beer 
the’ Alcoholic 
4318
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE CORICHIDES and 
KYRIAZES PAPPAS

4318—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtik .. r sd mano patarnavi
mas h (^tinkamiausias ir už 
prieinamą raiim 
valandoje, pz'«.«x 

manęs sekaner.
1439 South 2nu

Nuliūdimo 
•t i s prie

NOTICE is hereby' given that License No. 
B 2221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4908—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

WILLIAM A. CARNEY
4908—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3044 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1628 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FOTIOS SAVAS 
Lincoln Open Kitchen

St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. • 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of 

Beverage Control Law. at
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MEYER JOSEPHY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 9688 has 
to sell beer

> No. 
gned

w ovi. vwr ni ictnu, uuuci I«... ..v 75
of the Alcoholic Beverage Control Law at of the Alcoholic Beverage Control Lliw at 
1499 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, j 1218 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the County of Kings, to be consumed^6ff the 
premises.

MILTON ROSOFSKY
1499 Gates ve., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A '9369 has been issued to the undersigned 

retail, under Section 75
A 9369 has 
to sell beer at

hereby given that Licent 
been issued to tho undei 

at retail, under Sectii

NOTICE Is

N.

premises. I
JOHANNES GEORG. CORDES

1218 Cortelyou Rd., Brooklyn; N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9802 has been issued to the undersigned 
to sell been at retail, under Section 75 
of the Alcolrunc Beverage Control Law at 
1206 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA GOLD
1206 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
B 2762 has been issued to the undersigned 

Ito sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
226 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EUGENE WEINMANN
226 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

ereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail, under Section 75 
olic Beverage Control Law at 

449 — h Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

A 8868 ha 
to sell 
of the A

44fr—7th
WALTER KRAJEWSKI

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9130 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

j 108 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ERNEST BEHNKE
108 Albany Ave.. Brooklyn, N. Y.

■NOTICE is hereby given that License No. 
Į A 7084 has been issued to the undersigned 
'to sell beer at retail, undnr Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

I 2(19 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AARON HIRSCHBERG
290 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 850 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is 
B 1418 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
467 Albany 
County of 
premises.

NOTICE Is hereby given that Licence No. NOTICE is hereby given that License No. 
A 6288 has been issued to the undersigned A 9829 haa been issued to the undersigned 
to sell oesr at retail, under Section 75 to sell beer at retail, under Section. 75 
of the Alcoholic Bevertame Control Law at of the Alcoholic Beverage Control Law* at 
402 — 7th Avenue, .Borough of Brooklyn, 3334 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
Coynty of Kings, to be consumed off tho County of Kings, to be consumed off the 
premises. > premises.

MARTIN TOMCZYK FAY HELFAND
402—-7th Ave., Brooklyn, N. Y. Į 3334 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I A 9613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at -.retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

| 868 Knickerbocker Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

| FREDERICK ZEII
J 868 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y,

nottce . _
B 4815 has been issued to the undersigned 
to sell bear at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN TANKUS
253 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3130 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
42 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

NICK DEVREOTIS 
t Bar and Grill

42 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.



Sešfas Puslapis

NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
Policija Areštavo Pikietuo-' 

jančius Darbininkus )
Policija užpuolė pikietuo-f

Amerikiečiai Atakavo 
s “Bremeną”

Mount Morris Parke, ant 
122nd Št., surastas nušautas 
negras. Policija išgirdus šū- 

,vius pamatė du vyrus bėgant 
Iii juos sulaikė. Jie yra J. Po- 
sano, 22 metų amžiaus, 4 06 

i E. 109th St. ir H. White, 21 
^metų, 208 Willis Ave. abu6 gyvenančių ir 4 mirusių vai-, 50 berniukų tarp 5 ir 17 metų, metų, zvo vvnns z\.ve. ąie auu 

kų motina, 504 Liberty Avė., | Kempė turi 60 akrų žerrlės plotą yra balti. Netoli negro atras- 
* Brooklyne, su vaikais rasta ap- su maudynėmis ir kitais paran- 

Policija paskelbė vardus tų i alpus. Jie per 5 dienas gyveno kūmais.
jančius darbininkus prie šal-' kovotojų, kurie buvo areštuoti > tiktai vandeniu. Apie tai dari Sunkus gyvenimas neregių, 
pos biuro 902 Broadway, New laike nutraukimo fašistu vėlia- £aIėjo pranešti 9 metų šeimynos kurie visą savo amžių turi gy- v j : .... --- __ : I ------4...J : x .• .. mergaitė Evelyn, nes ji nusi-1 venti nematydami šviesos ir 

Jais yra gando, kada pamatė kambaryje
Keli demonstrantai areštuoti, f William Hove, V. McCormack, j parvirtusią ir apalpusią, motiną.

Antrą policija žygį padarė'G. Blackwill, A. Blair, E. Dro-! Pribuvo policija, motiną pa
pučiant ant Petrie pančekinių ' lėto, W. Bailley, J. Wilson, R. 1 siuntė į Kings County ligoninę,
darbininkų, kurie yra streiko- Rhodes ir T. Abbas. Jie visi nes ji yra labai silpna, o vaikus

dirbtuvę, yra darbininkai ir gimę Jungti- pasiėmė į šalpos prieglaudą.
38th St., nėse Valstijose, tik Arthur Blair Hughes šeimyna jau nuo senai
areštavo yra gimęs Airijoje.

Taigi, matome, kad fašistų i 
laivą atakavo čia gimę žmonės, 
kuriuos Hearsto laikraščiai bu
vo išvadinę “ateiviais,” veik 
specialiai iš Sovietų “importuo
tais.”

Yorke. Čia daugiausiai dervos nuo “Bremen” laivo ir įme- 
monstravo buvusieji kareiviai, timo į upės bangas. ,

lauke ir pikietuoja 
Dirbtuvė yra 45 W. 
New Yorke. Policija 
du darbininkus.

venimo gražumų.
gy

tas revolveris. Manoma, kad 
jie nušovė jį ir revolverį nu
metė. Negro vardas George 
Cook, 30 metų amžiaus, 2 W. 
118th St. Veikiausiai tie niek
šai buvo su negru susipykę ir- 
jį nužudė.

Pirmad., Rugpjūčio 5, 1935

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

IIBIIIOIIIOIHSIIIBUIflHlOlllQIIIQIIIOIIIQHIOIHBIUBIHOIIIlO ° O

Našlė Norėjo Nusižudyti
Grįžtant laivui “Mandalay” iš 

ekskursijos, kada jis buvo apie 
vargo, nes vyras nedirbo, darbo , 10 mylių nuo krašto, Anna Ca- 
niekur negali gauti ir pašalpą 
jiems nedavė.

Pikietavo Nazią Konsulą
Darbininkai ir darbininkės

Įvairių tautų, pažvalgų Ir ti
kėjimų bei bedieviai pikieta-, 
vo Vokietijos fašistų valdžios 
konsulą 17 Battery Pl., New 
Yorke.

Ant darbininkų nešamų vė
liavų ir plakatų buvo išrašy- 
x x i-, • ■ i • o. • ninicrn Piniani hiivn Į miSlOnieriUI, tai tas poiltlS pota:- “Katalikai ir žydai Susi-,*'00 Pini?U- įmigai ouvo ar-. » 1 1
• - t> • v.c *• <-• t> 4- gabenti išmokėiimui darbiniu-1 nepaisymų galų gale pajungė Pnesfasistiniam Protes-1ishiokujihuu uaiunuu _ v,,..-

° p_____  _i__  Įalrvra vinnn nsmoni Kliris T.V-
tui!”, “Katalikai Protestuoja; 
Prieš Nazių Terorą!” “Naziai,| 
Sulaikykite Savo Budelišką' 
Terorą!” ir daugelis kitų obal-i 
šių. '

Darbininkai tik bendru vei-i 
kimu, bendru išstojimu gali 
priversti Vokietijos fašistus 
kiek sumažinti terorą prieš 
revoliucinius darbininkus, uni- 
jistus, katalikų ir žydų organi
zacijas.

Dūmai Smaugia Žmones
Ant Hudson Ave. yra Broo

klyn Edison' Cp. elektros gami- 
|nimo fabrikas. Vietos gyven- 
■ tojus smaugia tiršti ir sveika-

i pavojingi dūmai. Apie tai 
buvo raportuota sveikatos ko- 

Pinigai "buvo at-1 misionieriui, tai tas ponas po

Pasigriebė Darbininką Algas
Keturi ginkluoti, plėšikai įėjo i 

į H. Rosenblum fabriką, 327—'^ai 
36th St., Brooklyne, ir pačiupo

i kams algų.
New Yorke kiekvieną dieną 

įvyksta keli užpuolimai. Dau- 
J į giausiai kur pavyksta sugauti, 

‘‘J d tai vis yra jauni plėšikai. Ma- 
. | tomai, daugelį jaunuolių taip 

"i ■ sugadino kapitalistinė tvarka, 
11 kad jie leidžiasi į tuos bjaurius 

darbus.

(skyrė vieną asmenį, kuris ty
rinės ar tie dūmai yra kenks
mingi sveikatai ar ne. žinoma, 
jeigu jo gyvenimo apielinkėje 
būtų tas, tai jis tu o j aus su
prastų, kad tas kenkia sveika
tai, bet kur klausimas eina 
biednuomenės ir 1
turtų, tai pirma neva tyrinėji
mus daro.

“Daily Workerio” Piknikas
Komunistų Partijos Centro 

Komiteto dienraščio “Daily 
Worker” metinis piknikas į- 
vyks šeštadienį, 10 d. rugpjū
čio, Ulmer Parke, Brooklyne. 
Jau dabar darbininkų pareiga 
rengtis prie jo ir gerai garsyti. 
Kas pirks tikietus iškalno, tai 
jie yra tik po 25 centus, prie 
vartų bus 35 centai.

Turčius Visai Prasilošė
New Yorko turčius William 

Boyd, 399 Park Ave., gražiai 
prasilošė ant vokiečių laivo “Eu
ropa.”
“pokerį” ir prakišo $19,200. Pa
skui atsikreipė į policiją, kad 
kiti lošikai jį apžulikavo. Po
licija areštavo du asmenis, L. 
Phillip ir H. Dawson, bet var
giai iš jų pinigus atgaus.

Organizaciją Atydai
Sekantis Didžiojo New Yor-cmv v vinvvi v; ~    JUlU/aUJU nęvv 1VL-

Jis ten lošė kortomis j k0 Sąryšio, Komiteto posėdis
• i • Y _ rt»i A O/\ A T) _ ... _ . - . _

meron, 45 mėtų amžiaus mote
ris, šoko į vandenį. Laivas bu
vo sulaikytas ir trys jūreiviai 
puolė į vandenį ir ją ištraukė.

Moters'krepšelyje atrasta raš
telis, kuriame ji "Sako, kad me
tai laiko atgal mirė jos vyras 
ir jo palaidojimas jai atsiėjo 
$1,000, o dabar ji jau neturi pa
kankamai pinigų.

žioplas jos žygis buvo, kada 
ji palaidojimui tiek daug pini
gų išleido, o dar kvailesnis ban- 
dymas nusižudyti.

Propaganda! už karą kapita
listai daro sekamą palyginimą: 
per 18 mėnesių Jungtinių Vals
tijų buvimo kare užmušta 50,- 
310 kareivių ir sužeista 182,674. 
Per 18 mėnesių automobiliai už- 

I mušė 51,200 žmonių 'ir sužei
dė 1,304,000. Iš to jie daro iš
vadą, kad “karas nėra baisus.”

Trys plėšikai užpuolė krau- 
tuvninką L. Jacoby, 62 W.; 26th 
St., New York. Jis pradėjo su 
jais muštis ir griebė savo re
volverį. Plėšikai peršovė jam 
koją ir pabėgo. 1932 metais jį 
apvogė nunešdami $900, bet da
bar piktadariams tas nepavy
ko.

O

75,000 Vaikučią Neturi 
Drabužią ir Apsiavą

New Yorko mokyklų direk-

V. Zaccino, 27 metų amžiaus, 
po keturių mėnesių slapstymosi 
atėjo ir pasidavė policijai. Jį 
kaltina nužudyme patarnautojos 
valgyklose.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1379 Tel. Starg 2-299(1

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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<♦>

<♦>

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

WILLIAMSBURGHEx
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

<l> <♦>kapitalistų .torius George II. Chatfield pa- 
1 reiškė, kad mieste yra mažiau
siai 75,000 vaikučių, kurie lan
kė mokyklas, neturinčių tin
kamų drabužių ir apsiavų.

Tuom kartu mokyklų svei
katos skyriau viršininkas Dr. 
A. J. Smith sako, kad perei
tą metą apžiūrinėjant vaikus 
pasirodė, kad buvo 135,000 
vaikučių su pasireiškusią ma
žakraujyste. Tas viskas paeina 
nuo stokos tinkamo maisto ir 
tinkamų gyvenimo sąlygų.

Neveltui New Yorke per ke
lis paskutinius; metus labai pa
augo mirtingumas.

John E. Lawrence, 17 metų ; 
jaunuolis,, gyvenęs 37 La Forge ( 
Ave., Richmond, prapuolęs nuo 
pereito pirmadienio.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

>
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Snbatomto 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo dėdės Prano Miku- 
taičio. Prašau jj pat; atsišaukti arba 
jei kas apie jį žinote ką, prašau pra
nešti man, už ką būsiu dėkinga.

VERA MIKUTAITYTĖ
950 Kilsyth Rd., Elizabeth, N. J.

(182-183)

<t> <♦>FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Gyveno Tik Vandeniu

. Trumpos Žinutės

Penitentiary Le- 
Darbininkų pa- 
drg. 
kartu

Gatvekaris parmušė 3 metų 
mergaitę Beatrice Matrago, 
614 92hd St., Brooklyne, ir abi 
kojas nupjovė. '

Dovanos

Graborius (Undertaker)

HARM«N

' f .'•% Vi- ' ' » ' jG-' •• ■' 4 • /» ■ f lUiL ” v'.N v\'. f Mį «j J M j»'-, 'Iii. r 4

- t - ■ __________

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford A^euue 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausą, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) •
Vedu šermenis ir palaidoji: tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Pai-samdau automobilius vestuvėm, 

parSm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue)

________ Brooklyn, N. Y._______

Telephone, EVergreen t-9770

J. GARŠVA

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpt* 
mas, Nervų Jč- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėšlaŽamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų [degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučitį, Kvėpuojamų
jų ©ūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir Intos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai li- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 26 metai;
Tarp 4th Ava, ir Irring PL 

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

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

bus trečiadienį, 14 d. rugpjū
čio, 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje. Komitetą su
daro kuopų atstovai. Kurios 
dar neišrinkote, tai tą grei
tai padarykite. Būtinai visų 
kuopų atstovai turi dalyvauti.

’ D. M. Šolomskas, 
Sąryšio -Sekretorius.

Išlaisvinkime Drg. Krumbein
Draugąs Charles Krumbein, 

kuris jau 6 mėnesiai sėdi ka
lėjime, yra ilgų metų darbi
ninkų veikėjas. Jis kilęs iš 
biednų tėvų. Vaiku būdamas 
pardavinėjo laikraščius ant 
Clark St. ir North Ave.

1914 metais jis stojo į So- 
, cialistų Partiją. 1918 metais, 
kaip tik prasidėjo Socialistų 
Partijoj kairiojo sparno judė
jimas, taip greitai drg. Krum
bein buvo vienas iš jo veikė
jų. Komunistų Partijos narys 
nuo pat jos susiorganizavimo.

Dabar jis randasi Northest- 
em Federal 
wisburg,, Pa. 
reiga siųsti 
laiškus, tuom
kalavimus sekamais 
President Roosevelt, 
ton, D. C., Federal 
Parole, Washington,
kad drg. Krumbein būtų pa- 
liuosuotas.

Krumbein 
siųsti rei- 
antrašais: 
Washing- 
Board of

D. C.,

Hearstas puolatos šaukia apie 
“badą” Sovietų Sąjungoje, kurio 
ten nėra, bet jo New Yorko re
daktoriai nemato tūkstančius 
bedarbių, New Yorko gyventojų, 
kurie tikrai badauja.

štai Edna Hughes, 36 metų,

Neregiams Kempė
New Yorko neregių sąjunga 

atidarė specialę kempę nere
giams berniukams Lighthouse, • 
N. J. Dabar jau ten yra apie.

Muzikos Mokykla Atsidaro
Atsidaro naują muzikos mokyklą, 

kur bus duodama lekcijos ant smui- 
kos, piano, clarnet, saxaphone, ir pia
no armonikos. Vadovaus šią mokyk
lą Adomas Jezavitas ir Jurgis Diri
genčių s.

ADAM JEZAVITAS
414 South 5th St. Brooklyn,’ N. Y. 

Tel: Evergreen 7-6489.
, (182-183)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

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

New Yorko Apielinkės Darbininkų Spaudos

METINIS PIKNIKAS
Nedėlioję, 11 Rugpjūčio August), 1935

Eagle Rock, w. orange, nl .i. Crystal Lake

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis \su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

■ Paliuosąokime Dr aligns
Ant laivo “Bremen” keli 

< darbiriinkai buvo areštuoti lai
ke demonstracijų ir fašistų 
vėliavos nutraukimo. June 
Croll, sekretorė Federacijos 
kovai prieš nazius, išleido at
sišaukimą į New Yorko darbi
ninkus, kuriame visi darbinin
kai raginami siųsti reikalavi- 
mus New Yorko majorui La- 
Guardijai, New Yorko guber
natoriui Lehman ir Jungtinių 
Valstijų valdžiai į Washingto- 
ną, kad minėti draugai tuojau 
būtų paliuosuoti ir apkaltini
mai panaikinti.

Darbininkų demonstracijas 
iššaukė ne kas kitas, bet pa
siutęs Vokietijos fašistų tero
ras prieš revoliucinius darbi
ninkus, katalikus, žydus ir vi
sus, kas tik kitaip mąsto, kaip 
fašistai.

Rengia trys darbininkišką organizaciją aps
kričiai: ALDLD 2-ras apsk., LDS 3 apsk., 

Meno Sąjungos 3 apsk. '

: Kiekvienas turės progą laimėti 3 dovanas su
I

' įžangos tikietu: 1-ma, $3; 2-ra, $2; 3-čia, $1.
H.......... ..  " —    ...........................  ■— -

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos

Dainuos keturi chorai: Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno Choras iš 
Newarko, Pirmyn Choras iš Great Neck, ir Bangos Choras iš Elizabeth

Charlie Kwarren s Muzika Šokiams
Bus visokių valgių ir gėrimų, 

kokių kas norės.
Prasidės nuo ryto ir tęsis ligi 

vėlumos nakties.

Visi lietuviai darbininkai kviečiami dalyvauti šiame puikiame darbininkų spaudos naudai 
piknike. Jame dalyvaudamas kiekvienas turės puikų pasilinksminą, gražioj, prie ežero, vie
toj, taipgi parems darbininkiškų spaudą, kuri visiems darbininkams yra taip brangi kovose už 
geresnį gyvenimą. Visi į darbininkų spaudos pikninką! ĮŽANGA 25 CENTAI

KELRODIS: Atvykę į Newarką, imkite West Orange trolley No. 21 ant Broad St. arba busą No. 24 
ant Park Place ir Centre St., prie Hudson Tubes, ir važiuokite iki Eagle Rock kalno, kur kelias eina 
kalnan. Automobiliais reikia važiuoti per Newarką Bloomfield Ave. ligi Park Ave. Park Ave. pasi
baigus, suktis po dešinę į Main St. ir važiuoti apie, 7 blokus, kur kelias kairėn pusėn eina kalnan.




