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HJTLERIEČIAI UŽDRAUDŽIA ŽYDAM 
TUOKTIS SU VOKIETĖM, “ARIJOM

Jau septynetas savaičių, kaip 
“Naujienų” Grigaitis žada, kad 
jo lakūnas Vaitkus “tuoj, tuoj” 
skrenda į Lietuvą. Nuo birželio 
vidurio su tais žadėjimais dasi- | 
varė iki rugpjūčio mėnesio ke 
tvirtadalio.

Pernai
Grigaitis sakė, kad jau per 
prasti orai ir pervėlu skristi...

Telephone STagg 2-3878

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

SOVIETŲ LAKŪNAI GREITAI ANTRU 
ATVEJU SKRISIĄ Į SAN FRANCISCO

skloka turėjo publikos negu
“Laisvė.”

Tai dar vienas įrodymas, jog 
: gerai išsigarsinusio Prūseikos 
asmens neužtenka sutelkti darbo 

į mases po vėliava, skelbiačią ko-|kams ir kitiems lynčiuoto 
vą prieš organizuotą komunistų;jajns išvengt tinkamos bau 
judėjimą

po vieną vaiką; 4,246,459 — 
po du vaiku; kitos daugiau.

' t i j j ■' v '
Taigi jau krizi'o pradžioj 

trečdalis vedusių porų netu
rėjo nei vieno . vaikž>. ^ Da
bar gi skaičius bevaikių dar 
daug didesnis.

KRISLAI
“D. W.” Finansavimas 
Įrankis prieš Fašizmą. 
Sovietų Lakūnai.
Grigaičio “Tuoj.” 
Sklokos Piknikas.

Rašo S. lALisvietis.

Kaltina Vyriausią Teismą 
Už Nebaudimą Lynčiuotoją

YREKA, Calif.—Maskuo

šą,”—lengvus ratus, kuriuos 
Azijoj veža žmonės vietoj 
arklių. Džinrikišoj guli di
delis rutulys popieros su 
kaspinais; ir prie paveikslo 
padėta toks parašas: “Japo-

Nuolatiniai Lietūs
J U R B ARKO apygardoj 

kuone visą liepos mėnesį li
jo, tik su retomis, trumpo
mis pertraukomis. Daug 
sunaikinta šieno, dobilų ir 
javų.

AUGANTIS FRANCCZŲ DARBO ŽMONIŲ FRONTAS 
PAREMTAS KASDIENINIAIS REIKALAIS, EINANT 

PRIE GALUTINO PASILIUOSAVIMO

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Susirinko Amerikos Dar
bo Federacijos Pildančioji 
Taryba užbaigt raportą me
tiniam organizacijos suva
žiavimui, kuris įvyks spalių 
mėn. 7 d. Bet Federacijos

kėj svarbiausią vietą užimą 
sumanymas iššluot visus ko
munistus iš federacinių uni7 
jų. Jie ketina tuoj padaryt 
“stiprių žingsnių” ypač 
prieš Tarptautinę Kailiasiu- 
vių Uniją už tai, kad'ši pri
ėmė kairiąją Industrinę Kai- 
liasiuvių Uniją ir susiliejo 
su ja į vieną. Tarptautinės 
Unijos vadai įvykdė vieny
bę, nežiūrint draudimų ir 
grasinimų iš Darbo Federa
cijos komandierių pusės.

PLIAUŠKIA, BŪK TUOMI 
DARKOMA “GRYNA TAUTA”

BERLYNAS. — Hitlerio 
propagandos ministeris Go
ebbels, kalbėdamas Essene, 
rugpj. 4 d. užreiškė, kad val
džia toliaus neleis žydams 
tuoktis su vokietėmis bei ki
tomis “arijomis,” o joms 
neduos leidimų tekėti už žy
dų. Sako, kad nazių val- ningradu. Nes beskrisdami 

jo trys lakūnai pastebėjo, 
jog persmarkiai aliejus 
plaukia ir perdaug jo su
naudojama motore. O jie 
■žinojo, kad del tos priežas- 
ities yra žuvę daug lėktuvų.

Lakūnai, todėl, per radio 
pranešė profesoriui Otto 
Schmidtui, šiaurės orlaivių 

I kelio direktoriui, jog gręsia 
|pavojus, ir pasiprašė leidi- 
jino sugrįžt.

Lėktuvui sėkmingai nusi
leidus, patirta, kad jo yda 

į yra menka ir lengvai ir 
I greitai gali būt pataisyta. 
Todėl manoma, jog lakūnai 
neužilgo vėl leisis kelionėn 
iš Maskvos per šiaurinį že^ 
mės galą į San Francisco, 
California,—virš 6,000 my-

kalus: už 40 valandų darbo 
savaitę be algų mažinimo, 
už kolektyves darbininkų 
sutartis su samdytojais, už 
(tinkamą socialę apdraudą, 
[už veltui dalinimą anglies, 
(drabužių ir pieno bedar
biams ir jų vaikams. Ir tuo
se miestuose, kuriuos valdo 
komunistai, šie reikalavimai 
bedarbiams yra vykdomi, 
apdedant tam tikslui turčius 
augštesniais mokesčiais.

mi šimtus mylių, nežiūrint mi
nimos ydos, ir puikiai, saugiai 
nusileisdami ties Leningradu.

Pagal spaudos pranešimus, 
jie jau rengiasi panaujintam 
žygiui tuo pačiu keliu.

55 Žuvę SSRS Jūreiviai 
Iškilmingai Palaidoti
KRONŠTADT. — Iš Fin- 

liandijos užlajos dugno iš
kelta pojūrinis Sovietu lai- 
vukas B-3 su kūnais 55 jū
rininkų ir Raudonojo Lai
vyno studentų. Jie rugpj. 4 
d. tapo iškilmingai palaido
ti bendrame broliškame ka-

Centr alinis 
nės” piknik; 
Brooklyne, buvo menkas. O kaip 
jį garsino, ypač per radio! Pa
sirinko ir tą patį parką, kur 
“Laisvė” laiko savo metinius 
piknikus. Gal norėjo parodyti, 
kad skloka su savo “Naująja 
Gadyne” gali tiek, kaip ir “Lai
svė.” Bet išėjo skirtingai. Tame 
pačiame parke žmonės juo leng
viau galėjo apskaitliuot ir ap- 
skaitliavo, kiek kartų mažiau

Studentai už Bausmę 
Turi Valyt Kalėjimą

KEANSBURG, N. J.—Už 
'Vaikščiojimą m a u d y m o si 
drabužiuose ant lentų šali
gatvio palei maudynes bu
vo areštuota ir do $1 baus
mės nuteista 5 Darthmouth 
Kolegijos studentai. Bet 
pasirodė, jog išviso jie visi 
turėjo tik 45 centus. Taigi 
buvo paimti kalėiiman ir 
tris valandas turėio valyt 
jo grindis, kol atidirbo už 
priteistą dolerį.

Popiežius Įsitikinęs, kad 
Italai Užgrobs Ethiopiją

Popiežius yra įsitikinęs, 
kad Italija per karą užims 

: Ethiopiją. Nors jis esąs

Pasitaikys žmonių, kurie sa 
kys, kad “Daily Worker” per 
dideles kolektas daro. Bet, ly
ginant su milžinišku “D. W.’ 
darbu ir jo išleidimo lėšomis 
tas svarbiausias Partijos dien
raštis anaiptol neapsunkina dar
bininkus savo rinkliavomis.

Atsiminkime.
darbininkų klasei lėšuotų fašiz
mas, jeigu jis būtų ir čia mum 
užkartas!

Palestinos Komunistą Polit.
Kalinią Bado Streikas

JERUZALĖJ ir Haifoj, 
Palestinoj, buvo paskelbę 
bado streiką 52 komunistai

Amerikos laikraščių ko
respondentai pastebi, kad 
jau lėktuvui pakylant buvo 
blogas, lietingas ir labai vė
jingas oras; gal tatai ir pri
sidėjo. kad aliejus ėmė per
smarkiai plaukt i inžina.

Sovietu spauda atžymi 
bolševikiška pasiryžimą at- 

i likti tą žygį, nežiūrint visų 
kliūčių.—naudai mokslo ir 
oro kelionių.

PIRMAM ŽYGIUI PAKENKS 
MENKA TECHNIŠKA YDA

LENINGRAD. — Didžio- 
kas Sovietų lėktuvas, ko
manduojamas Sigmundo Le* 
vanevskio, buvo nulėkęs 900 
mylių savo kelionėje linkui 
šiaurės poliaus, bet turėjo

Kompanija Norinti Atgriebt 
Iš Darbininką Pašalpas

PITTSBURGH, Pa. — 
Carnegie Plieno Kompa
nija yra davus savo be
darbiams’ bei dalį laiko te
dirbantiems paskolų nuo 
$50 iki $200, ne pinigais, 
bet maistu, drabužiais, 
vaistais ir kt. Dabar 
3,500 kompanijos darbi
ninkų išrinko komitetą 
reikalaut, kad tas pasko
las panaikintų, nes darbi
ninkai negali atsimokėti. 
Jų komitetas sako: jeigu 
jie būtų ėmę valdišką pa
šalpą, tai iš jų nebūtų rei
kalaujama atsiteisti.

Prasidėjo “Daily Worker io” 
vajus — sukelti jam $60,000, 
kad šis vyriausias Amerikos

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a I almėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

'se. Bet popiežius nesiprie-' Virš Trečdalis Porą 
šintų atsilikusius kraštus 
lužvaldyt per derybas ir su-

. -------- r.__....., , tartis- nežiūrint, jog tokios, WASHINGTqn. _ Jung-
bet suprato, kad toliau. šutai tys buna išgautos gi u- tinių Valstijų gyventojų 

skaitliavimo biuras skelbia, 
kad 1930 metais iš 23,352,- 
990 vedusių porų šioj šalyj 
7,447,328 poros buvo bevai-

Nepirks Suknelią, Vežamą 
Hitleriškais Laivais

PARYŽIUS. — Nuo įvai- 
rių moteriškų drabužių biz
nierių iš Amerikos gauta 
pranešimai, kad jie nepirks 
tų suknelių iš Paryžiaus, ku- 
Irioš bus Amerikon atvežtos 

rugpjūčio mėnesį hitleriniais laivais.

mo ir pakorė Clyde L. John- sdintas amerikiniame žur 
šoną, kuris, sa1—— J-1" 
vavęs nušovime _________
policijos viršininko Daw’o. valdovas įsikinkęg

Apskričio valdžios advo- traukia senovišką “džinriki- 
katas kaltina šalies Augš 
čiausį Teismą, kad pastara, 
sis leidžia panašiems kori
kams

Sovietų Baliūnistu 
Naujas Rekordas

MASKVA. —' 
(laivininkai Boris 
|ir Andrius Babriškių su 
(1,600 kūbiškų metrų baliu
mi išsilaikė ore 56 valandas, 
sumušdami visus pasauli
nius rekordus. Iki šiol re- 
Ikordą turėjo Amerikos ka- 

Ed. Irininkai Settle ir Kendall, 
kurie su tos rūšies baliūnu 
buvo išsilaikę ore 51 valan
dą 1933 m.

Buvo iškasta didžiulė duo
bė; į ją viena eile sustatyta 
grabai, apdengti raudono
mis vėliavomis. Raudonojo 

j Laivyno orkestrą griežė iš- 
kilmingai-liūdną laidotuvių 

| muziką ir griaustiniški ka- 
nuolių šūviai sakė jiems, 
“sudiev!”

Sovietų vyriausybė davė 
kiekvienam nariui kiekvieno 
žuvusio šeimynos no 10,000 
rublių šalia reguliarės pa
šalpos tokiuose atsitikimuo-

d. demonstracijos, kur puse
- . . ■ . .. - .miliono žmonių išstojo ben-

yadų susirinkimo.dienotyar- (įru £ron£u prje§. fašizmą.
| Nežiūrint to, fašistai dvigu-

grūmodami net kraujo lieji- algų kapojimus žemesniems 
mu, jeigu susidarytų kaires- valdžios tarnautojams, prieš 
nė valdžia Francijoj, o dalis Pensijų mušimą^ karo vete- 
Francūzų buržuazijos kovo
ja net prieš Francijos 1 
savinės pagelbos sutartį su 
Sovietų Sąjunga ir reikalau
ja susiartint su Vokietija.

Sunku Fašistams tarp 
Francijos Valstiečių

Francijoj fašistai randa 
mažiau sau paramos tarp 
valstiečių, negu kitose šaly
se. Prancūzų fašizmas šiuo 

sau re-

Fašizmas nėra neišvengiamas 
istorinis laipsnis visuomenės be- 
sivystyme.

Francijos darbo žmonės su 
komunistais priekyje iki šiol at
mušė fašistų šturmus. Tą gali 
padaryt ir Jungtinių Valstijų 
darbininkai.

Bet tinkama spauda yra vie
nas iš būtiniausių, nepavaduo- kaliniai, protestuodami prieš 
jamų reikalų, norint atmušti žiaurų elgimąsi SU jais. Pra- 
fašizmo pavojų. Tokios gi re-'nešama> pacĮ streiką jau 
voliucinės spaudos galvinyje šioj 
šalyj eina ir vadovauja “Daily 
Worker.”

Taip, aukoti “Daily Worke 
riui” reiškia kovoti prieš fa 
šizmą.

Trys Sovietų lakūnai kad ii* 
blogame ore leidosi j 6,000 my
lių kelionę per šiaurės polių į priešingas kolonijų užvaldy 
San Francisco. Tiesa, pirmu mui ginklais, bet bijo prieš 
kartu nepavyko. - Bet jie, 900 taraut Mussoliniui, SU ku 
mylių nulėkę, su geru kreditu 'rįuo yra geruose santikiuo 
sugrįžo lėktuvui pataisyt.

Jie parodė sveiką sensą ir bu 
drumą. Pastebėjo nedidelę, ro 
dos, lėktuve atsiradusią ydą— 
pergausų aliejaus plaukimą 
inžina; 1 
del to gaiėtų žūti brangus lėk- mojimais, 
tuvas ir jie patys. Todėl per ra- ’ Be to, manoma, jog kata- 
dio jie pasiprašė leidimo grįžti likų tikyba sparčiau būtų 
atgal ir sugrįžo, dar padaryda- praplatinta Ethiopijoj, jei 

itag kraštas liktų prijungtas 
Italijai.

Francijos prastai didelio skaičiaus ko- 
sefcre- munistų į valdvietes įvai

riuose miestuose.
Už Kasdieninius žmonių 

Reikalus
Organizuodami kuo pla

čiausią darbo žmonių fron
tą, Francijos komunistai

“Daily Workerj” finansuoti 
yra reikalas ir darbas ne vien 
komunistų, bet visų pažangių 
darbininkų ir jų organizacijų.

“Daily Worker” yra svarbiau
sias tarptautinis Amerikoj or
ganas kovai prieš fašizmą ir 
karą. O kova šiais dviem punk
tais buvo branduolys ir Visuo
tino Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimo CIevelande.

Tame suvažiavime dalyvavo 
desėtkai tūkstančių lietuvių dar
bininkų per savo organizacijų l 
atstovus. Visos tokios organiza
cijos, todėl, ir privalo rūpintis 
finansine “Daily Workeriui” j 
parama, ypač laike šio $60,000 , 
vajaus. Taip darydamos, jos 
praktišku būdu vykdys du' 
Cleveland© suvažiavimo pama- i tautos grynumą nuo 
tinius punktus

Įvesta Karo Stovis 
prieš Audėjų, Verpejy

Streiką Pelzer, S. C.
Pelzer’yj, South Caroli

ne j, gubernatorius O. D. 
Johnston partraukė miliciją 
ir įvedė karo stovį prieš au
dėjus verpėjus, kurie išėjo 
streikan trys savaitės atgak 
Streiko srityj liko suspen
duoti paprasti teismai; jų 
vietoj veikia kariuomenės■' 
teismas.

MASKVA
Komunistų Partijos 
torius Maurice Thorez, kal
bėdamas Septintame Pasau
liniame Komunistų Interna- 
'cionalo Kongrese, pareiškė, 
kad liaudies frontas gali ir 
turi atmust fašizmo pavojų. 
Ir tą faktą jau įrodė Fran
cijos komunistai, veikdami kovoja už tuojautinius rei 
išvien su socialistais ir ki
tais fašizmo priešais.

Francijos buržuazija ruo
šė fašistinį perversmą jau 
pereitų metų vasario mene
sį. Bet milžiniški .suvienyto
jo fronto išstojimai vasario 
6 d. tais metais kirto fašis-| 
tams tokį smūgį, kad. jie ir 
dabar dar neatsigriebė.

500,000 prieš Fašizmą
Antras fašistams smūgis

i tai buvo šių metų liepos 14 už Demokratinių Laisvių 
Apgynimą ir Išlaikymą
Francijos11 k o m u n istai, 

.šaukdami į vieną frontą 
bina savo pastangas, atvirai Tries fašizmą, kovoja prieš

Naujosios Gady- į.įems rinkimams kandida- 
tuoj a 30 repubhkonų ir 18 
demokratų.

k ranams, už reikalus ran- 
tarp- (dauninkų, smulkiųjų biznie

rių ir valstiečių.
Francijos Komunistų Par

tija kovoja ne tik už savo, 
bet ir už kitų organizacijų 
tinkamus obalsius bei reika
lavimus. Ji nuolat grumiasi 
už išlaikymą demokratinių 
laisvių.

“Mes neatmetame trispal-
(Tąsa ant 3-čio pusi.)

to pertraukė savo vakacijas/prast, už “taiką”) 
ir atvažiavo Washingtonan
protestuot Amerik. valdžiai sujudę del tokio įžeidimo jų 
del karikatūros, kur pajuo- valdovui, kurį jie laiko “die- 
jkiama Japonijos caras.-Tas višku.” Reikalauja daryt 

ta govėda išplėšė iš kalėj i- .pašaipos paveikslėlis išspau- rimtų diplomatinių žings
nių, kad daugiau negalėtų 

omą, daly- naie "vaniiy r air ' už rug- pasikartot panašūs įžeidinė- 
Dunsmuiro PJŪčio mėnesį ir štai ką vai-jimai jo cariškos “dievy-

(Mergina, Kuri “Negalinti” 
Žūti Jokiose Nelaimėse

C O U N C IL BLUFFS, 
Iowa. — Sunny Hooath, 
veidų dailinimo įstaigos 
savininkė, išliko gyva to
kiuose nelaiminguose at
sitikimuose:

Du kartu, nukritus lėk
tuvams,kuriais ji važiavo; 
trijuose automobilių susi- 
kūlimuose; vieno trauki
nio nelaimėj; vienoj arkli
nio vežimo nelaimėj ir 
kritime pro langą nuo 21 
augšto Chicago j. Jai be- 
krintant, vienas vyras pa
griebė už kulnų ir įtempė 
ją atgal.

Japonijos vyriausybė už
grobė visus ten nuėjusius 
“Vanity Fair” egzemplio
rius su minima karikatūra; 
taip pat konfiskavo pereitą 
to žurnalo numerį su . jo( džiant žemyn susikūlė viens 
straipsniu apie Japonijos] į-kitą du lėktuvai, ir užsi- 

------- 1. * mušė du asmenys.

išsi
gimimo,” kurį, girdi, neša 
“kraujo maišymas” su žy
dais.

Goebbbels pritarė suma
nymui, kad žydai miestuose 
būtų suvaryti į tam tikras 
jiems skirtas dalis, idant jie 
negalėtų maišytis su kitais 
gyventojais. Jis ir kiti na- 

kiek Amerikos zių kalbėtojai įvairiose vie
tose taip pat grūmojo su- 
kriušinti ir sutrempti visus 
hitlerininkams prie šingus 
katalikus, protestonus ir 
masonus.

Kaunas. — Šiemet per 
i pirmą pusmetį iš Lietuvos į 

darbo žmonių masėse auga užsienius išvežta 45,850 
pasiryžimas nukovot fašiz- kiaulių ir 10,794 arklių; tai- 
mo pavojų. Tą žmonių prieš- gi arklių išvežimas sumažė- 
fašistinio fronto pasiryžimą jo pora tūkstančių, lyginant 

5,254,863 poros turėjo (pabrėžė ir. išrinkimas nepa- su pernai.

! Minima po jūrinė valtis 
nugrimzdo ant dugno liepos 

Japo-inijos imperatorius gauna bekylančią
Obei dovaną” (reikia su- 7irs.un Prakirto vienas gar- 

lai vi s. Paskui valtis, neziū- 
Japonijos laikraščiai labai au.d!-inSR. °™, buvo iš- 

(kelta viršun is 200 pėdų gel
mės.
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/ $60,000 “Daily Workerio” 
į Vajus

Su rugpjūčio 1 diena, USA Komunis
tų Partijos centralinis organas, “Daily 
Worker,” paskelbė savo vajų sukėlimui 
$60,000. Vajus tęsis per tris mėnesius, 
rugpjūtį, rugsėjį ir spalių.

Nepaisant, kad cirkuliacija ir auga, 
angliškas darbininkų dienraštis negalėtų 
iš jos išsilaikyti, jei nebūtų kas metai da
roma dideli vajai už didelę sumą pinigų, 
kurie tenka sukelti aukomis bei parengi
mais. Todėl kiekvienais metais padaro
ma stambus vajus ir tuo būdu dienraš
čio egzistencija tampa užtikrinta.

Ar “Daily Workeris” yra reikalingas, 
ar jis būtinas? Apie tai nėra nei kal
bos. Šiandien “Daily Workeris” suvai
dina nepavaduojamą vaidmenį Amerikos 
darbininkų judėjime. Nepavaduos tos 
vietos nei “Laisvė,” nei “Freiheit,” nei 
kokis kitas svetimkalbis dienraštis. “Dai
ly Workeris” yra centrinė ašis, aplink 
kurią šiandien sukasi mūsų judėjimo ma
šinerija.

Todėl angliško darbininkų dienraščio 
palaikymu visi privalome rūpintis.

Dalyvaukime vajuj. Prisidėkime su 
centu, dešimtuku, doleriu prie sukėlimo 
$60,000 per tris mėnesius. Paskui, per 
ištisus metus, angliškas dienraštis prie 
mūsų daugiau nesikreips.

Draugijos ir organizacijos, stokite į 
darbą.

Partijiečiai ir nepartiniai draugai, su
prantą svarbą “Daily Workerio,” dėkite 
didžiausių pastangų padarymui šito va
jaus pasekmingiausiu!

del šitų vilčių nevienam dažnai tenka skau
džiai atsidusti,’’ “Rodos, pasimokinę iš ne
tolimos praeiti^, — tęsia savo “žodį” Do- 

, vidaitis,—pas šdve šitų klaidų neturėtume 
kartoti. Bet, Vis dėlto, negalime užmerkti 
prieš tiesą akis ir turime pripažinti, kad 
diena iš dienos, metai iš metų, tarp mūsų 
naujai išaugusios inteligentijos ir plačiųjų 
masių auga vis didesnė praraja ir šitam 
reiškiniui galo nematyti.” Ir toliau rašo, 
kad “net ir lietuviai darbdaviai” piktai iš
naudoja darbininkus, kad skurdo labai daug, 
kad del krizio ir nedarbo daugiausia kenčia 
darbininkai.

Kodėl šitie ponai pradėjo keisti savo 
kalbos toną? Todėl, kad prisimeilinti 
prie Lietuvos darbininkų, kurie j ieško iš
eities iš to baisaus * skurdo, į kurį juos 
padėjo < kapitalistinė sistema, kupie vis 
krypsta į kairę, linkui komunistų. Kle
rikalai mano tokiomis frazėmis sulaiky
sią darbininkus nuo , radikalėj imo. Bet 
jie klysta,, manydami, jog darbininUąi 
yra toki tamsūs ir nepamatys ;jū tikslų. 
Gerai atsako jiems ''“Priekalas”:

Bet nepavyks1 Dovidaičiui savo' sąjungos 
“pajauninimo” operacija,1 savo demagogija, 
šovinizmo ugdymu patraukti paskui save ‘į 
Darbo federaciją ne Vieną kartą jų apgau- į 
tus darbininkus. Lietuviai darbininkai-ka- 
talikai vis labiau ir labiau persiima bendro 
kovos fronto supratimu, jie vis labiau su
pranta reikalą bendros kovos kaip prieš 
kapitalo ir fašizmo puolimą, taip ir prieš jo 
tarnus. Už tą kalba ir šiandieninis “Dar
bo Federacijos” susirūpinimas “darbininkų 
reikalu.”

Gautas “Priekalo” Num. 6-tas
Maskvoj einančio liet, darbininkų žur

nalo “Priekalo” num. 6-tas jau pasiekė 
Jungtines Valstijas ir dabar yra siunti
nėjamas jo platintojams, kurie užsisakė. 
Kaip visi, taip ir šis numeris daro gražų 
įspūdį ir turiningas. Įžengiamąjį rašo 
V. Žalionis, “Socializmo Gadynės Obal- 
sis”; telpa kritikos, dailiosios literatūros 
ir šiaip pasiskaitymų — korespondencijų • 
iš užsienio.' Iš Jungtinių Valstijų taipgi 
telpa korespndenciją, po ąntrašte: “Laiš
kas iš Amerikos.” , j , . • • , •

Raginame draugus įsigyti šį “Prieka
lo” num. 6-tą. Kaina tik 10c. Gauna
mas “Laisvėje” arba pas '“Priėkdlbr ag-' 
entą Geo. Kuraitį, “Laisvės” antrašu.

Lietuvos Klerikalą Veidmainy bes Į
“Priekalas” rašo apie Lietuvos klerika

lų bandymą kairiomis frazėmis prisisuk
ti prie Lietuvos darbininkų. Jis nurodo:

Jau mes rašėm, kad savo bizniais susi
kompromitavusi Darbo Federacija apgavimo 
tikslu pakeitė dargi vardą ir pasivadino 
krikščionių darbininkų sąjunga. Tuo labiau 
ji tai padarė, kad atsiremti Ambrozaičiui, 
kuris tarnauja išnaudotojams po tautininkų 

•vėliava. Pakeičiant savo vardą, Darbo Fe- 
£ deracijos šulas kun. Grauslis dargi pasisa

kė už... socializmą. Girdi, “mes dažnai 
smerkiame socializmą, bet tai yra musų klai
da. Mums reikia kovoti ne su socializmu, 
bet su antireliginėmis tendencijomis sočia- |

į Jizme.”
O štai Dovidaitis tos krikščionių darbinin

kų sąjungos vardu išspausdino “žodį į kata- 
t likus inteligentus darbininkų reikalu” 
' (“Rytas”, 1935. V. L). Jame daug karčios 

tiesos pasakoma šiandieninei buržuazinei 
tvarkai ir jos valdovams, tame skaičiuj ir 
sau. “Jei lietuvis-darbininkas, — rašo Do
vidaitis su savo kompanija, — prieš nepri- x 
klausomybę atgaunant, svajoję^apie svetimų
jų išnaudotojų pašalinimą ir vylėsi laisvo- k 
joj tėvynėj laisviau atsikvėpti, tai šiandie

Kokis Reikalas?
i ^Kairiųjų, socialistų laikraštukas’ ^So
cialist Call,” kuris įsteigtas' laike 
susirėmimų tarpe dešiniųjų ir kairiųjų, 
praneša, jog, esą, netiesa, būk jis susto
siąs ėjęs/ Jis eisiąs, kaip ėjęs, nes, esą, 
dabar jis esąs reikalingesnis, negu kada 
nors.
‘‘ Bet prieš Onealų- politiką, prieš deši
niuosius, kurie atvirai plūsta ir niekina 
visus kovingesnius darbininkus, “Socia
list Call” dabar nesako nei žodžio. Argi 
tokiam atsitikime tylėjimas reiškia ne 
pritarimą dešiniesiems? Jeigu taip, tai 
kokis tikslas, kokis reikalas šitam laik
raštukui laikytis? Ar tam, kad panie
kinti Sovietų Sąjungą, ką “S. C.” labai 
mėgsta (panašiai, kaip ir “New Lead
er”) ?

Prūseikai
Ne “Laisvei” kreditas priklauso už pa

vadinimą jųdviejų su Butkum streiklau
žiais laike Wilkes-Barrio mainierių strei- 

v Įko, bet jūsų bičiuliui J.-Vilkeliui; Mes 
/nenorime imti kreditą už tai, ko neužsi

tarnavome. - ‘ L

Lietuvos Fašistai Daugiau Blogina 
Darbininkų Jaunimo Padėtį

ryba

darbius

kaip 
Hams

mėnesį Kauno miesto ta- nutarimų, kad iki metų pabai- 
nutarė, kad darbo birža gos ligonių kasų nariams iš- 

/ darbu tik tuos be- duotų tik 4 ligonio lapus vie- 
kurie išgyvenę Kaune į ton 6 lapų, kuriuos turėjo iš- 

’1 trijų metų. Tai yra,duot. Vadinas, atėmė galimy- 
smūgis bedarbiams, bę lankyt gydytoja, kuris dar

bininkams reikalinga. Atėmėlygiai bedarbių jaunuo
. Mat, daugelis, neturė- galimybę taip pat jaunuoliams 

. darbo Kaune, eina ki- 
darbo jieškoti. Tad grį-

ligonių kasų nariams. Be to, 
anksčiau jaunuoliai-mokiniai, 

j atgal į Kauną tais nors dar negaudavo sr}gos, tu- 
tuo labiau jaunuo- rėdavo teisės naudotis ligonių 

darbo birža ateityj visai (kasos medicinos pagelbos, bet 
Jie ' net neturės paskutiniu laiku tie darbinin-

teisės darbo prašyt.' kų jaunuoliai-mokiniai, kuru
Tuo pat metu fašistinė Kau- dar nieko neuždirba, nieko ne.

no ligonių kasų taryba priėmė gauna iš ligonių kasų.

parbinihkų jaunuoliai turi 
kovoti prieš naujus; puolimus 
ant jų. Reik raftOwi 
pint darbu visus bedarbių .jau
nuolius, nepaisant to^ap jie il
giau, ar trumpa laikų gyvena 
Kaune. ‘’■Reikia reikalauti duo
ti galimybes visiems darbiniu J 
kų ir tarnautojų jaunuoliams 
pasinaudoti ligonių kasų me
dicinos pagelba ir tai visada, 
kuomet jiems reikia. Darbinin
kų jaunuoliai neina pas gydy
tojų, kuomet jie sveiki. Jie ei
na tik kuomet jie serga. Kad 
darbininkų jaunuoliai dažniau 
serga, tai tame kalti vien iš
naudotojai ir fašistų valdžia, 
kurie priverčia jaunuolius

........................

Klausimas Katalikų 
’Darbininko’ ir 'Drau

go’ Redaktoriams
Darbininko h’ 

ke amerikonai katalikai su- “Draugo” redaktorių agen- 
rengė demonstraciją prie tavimo hitlerininkui Hears- 

. Vokietijos konsulato. Tai tui.
\buvo demonstracija prieš! Cleveland© Suvažiavimas 
'Hitlerio terorą prieš katali- nutiesė pagrindus bendram 
kus Vokietijoje.

Šią demonstraciją užgyrė (bininko” ir “Draugo” redak- 
Hr joje dalyvavo komunistai, toriai bijo pasakyti - teisybę 
{Katalikai ir komunistai ran-.'savo skaitytojams apie tį 
1 ka rankon maršavo f prieš Suvažiavimą. Slepia Suva- 
hitlerizmą. Nė, vienas kata-' žiavimo tąrimus. Meluoja 
likas nepabėgo .iš demons-1 apie Suyąžiayimo sąstatą, 
tracijos tik todėl, kad joje (Kaip silpnės turi būti jų pb- 
dalyvavo komunistai. i litinės kinkos, kad taip bijo

frontui tarpe lietuvių. “Dar

YPSENOS

Skylėtas Biznis

“Na, o kokiu bizniu tamsta 
dabar užsiimi?”

“Ogi perku senus šulinius, 
pjaunu juos pusiau ir parda
vinėju telefono stulpams sta
tyti.” . ’

Ypatingas penkias

Holandijoj moteris kreipėsi 
į valdžių prašydama surasti 
kųnų jos vyro, kuris prigėręs 
kanale jau kelios savaitės tam

ir sveikas zmo- 
Ypač jei pienas 
prėskas, stačiai 
bet yra šildytas,

— j r ,---- kanale jau kelios savaites tamAmerikonų katalikų sa- savo pasekėjų, savo žmonių;
“The Common- kurių dvasiniais ‘vadovais '• turėjo jis kokius n'ors 

ypatingus ženklus, sulig ku
riais galėtum‘jo kūną pažin-'što, bet maisto! 
ti?” klausė viršininkas.

Moteris, gerokai, pamąsčius, 
tarė:

“Taip, jis buvo kurčias.”

vaitraštis “ 
weal” agituoja boikotuoti j jie skelbiasi!: 
Olympic sporto lošimus, ku
rie planuojami Vokietijoje.

Vadinasi, amerikonai ka
talikai vartoja tas pačias 
kovos metodas prieš fašiz
mą, kaip ir komunistai. Ko
munistų Partijos oficialis 
organas “Daily Worker” ra
gina visus “katalikus, pro- 
testonus, žydus, bedievius, 

! socialistus ir komunistus su- 
i daryti bendrą frontą prieš 
I hitlerizmą.”

Tą patį daro Amerikos 
į-lietuviai komunistai. Toje 

dvasioje buvo pravestas 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Visuotinas Suvažiavi
mas Clevelande. Mes’ šaukia
mu katalikų mases į bendrą 
frontą prieš karą ir .fašiz
mą. Pavojus didelis; Fašiz- 
mas kelia galvą ir Ameri
koje. Nepamirškite, kady įsi
galėjęs fašizmas Ameri- 
ko j e< kirs į galvą taip pat vi
soms katalikų organizaci
joms, kaip jis kerta šian
dien Vokietijoje.
T Betgį. lietuviu, katalikų įkalino .tris-, /katalikų kuni- 
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dėjo vien tik ant pieno, bent 
kelis- mėnesius. Pienas yra ge- 

I ras valgis, bet tik yienu pienu 
Įgyvendamas, 
i gus susirgsi. 
' nėra žalias, 
nuo karvės,
pasteirizuotas. Pas teirizuotas 
pienas pavojingų bakterijų ne
turi : šildymas jas užmuša, bet 
tas šildymas užmuša ir vita
miną C— tą opiausį iš visų ki
tų vitaminų, ir labai sumažina 
vitaminą B piene ir pakeičia 
tūlas mineralines druskas. Ir, 
jeigu prie tokio pieno nevarto
ji daržovių ir vaisių, tai tau 
avitaminozė da smarkiau pa- 

įsireiškia, sveikatą da labiau 
nyksta. Užsirašykite sau tai - • 
stambiai stačiai ant kaktos, 
kad neužmirštūmėt, tai grei-. 
čiau pasitaisysite ir pinigų ne
mėtysite, kur nereikia. Jeigu 
Jūs tuos pinigus, ką ant vaistų, 
tų “šhtų” pądėjojt, būtumėt iš
leidę maistui, daržovėms, vai-, 
siams ir kitkam, tai Jums bū
tų prisidėję sveikatos. Ne vai-

spauda, ypatingai So. Bos
tono “Darbininkas” ir Chi- 
cagos “Draugas” objekty
viai padeda ne tik Vokieti
jos, bet viso pasaulio fašis
tams. Šių laikraščių kursty
mas prieš komunistus, taip 
pat žydus, kurie dar kru
viniau yra terorizuojami' 
Vokietijoj negu katalikai, 
labai puikiai pasitarnauja 
Hitlerio žmogžudžiams. Tų 
laikraščių spausdinami bjau
rūs melai iš Hearsto laik
raščių prieš- Sovietų Sąjun
gą yra vanduo ant hitleri-

Komunistai nori tik, kad 
katalikus darbininkus pa
siektų nesuteršta teisybė. 
Pav., mes tik norime, kad 
jie sužinotų tikrą teisybę, 
ką reiškia fašizmas. Mes ži
nome, kad tą .tiesą pažinę, 
jie bus su mųmįs bendram 
fronte kovoje prieš fašizmą. 
Toliaus: mes norime, kad 
jie sužinotų tą tiesą, jog ga
lima Amerikoje laihlėti be
darbiams ir seneliams ap- 
draudą. Tą tiesą pažinę, jie 
bus su mumis bendroje ko
voje už bedarbių apdraudą.

“Darbininko” ir “Draugo” 
redaktoriamš prisieina lošti 
ne^afbinga rolė paslėpimui, 
apteršimui ir sukarievciki- 
inųi tos teisybės.

< ---------- ------ i.— !
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Už Policijos Kritikavimą
Naziai {kalino 3 Kunigus
' BRAUNSBERGE, 'Ryti- 
nė j Prūsijoj, nazių teismas

. Vi^tiek Lošia

“Mano vyras nemoka 
tomis lošti.”

“Tai tu esi laiminga, 
ma!”

“Et, kokia čia laimė. Jis vis- • 
tiek lošia.”

ko r-

kū-

T ė vas-ne-tč vas

: “Labą dien, ‘Father’,” pasa
kė vaikinas į vyrą su apsuktu • 
.kalnierium. . .

“Tai nė jokis ‘Father’,” pa
stebėjo kitas. “Jis turi pačią ?. 
ir porą vaikų.”

Geriau Darbų Išmoko

“Ar dievas ir tave sutvęrė? 
klausių, anūkė sąvoklausią, anūkė sąvo. dieduko, 
sėdėdama ant jo1 kelių priešais 
veidrodį. ’ ■ > ,

“Taip, ir tave, Onute,” atsa
kė senis. ■

“Man atrodo, jog jis dabar 
daug geriau darbą atlieka,”

gus už tai, kad jie kritikavo 
slaptą policiją, kuri arešta
vo pirmininką -.nesenai įvy- gėrėdamasi savim veidrodyje, 
kušio bažnytinio to apskri- tarė anūkė.
čio katalikų ^suvažiavimo. Į Surinko J. šilingas.Surinko J. šilingas.

 

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

SKILVIO OPA

Esu “Laisvės” skaitytojas. 
Vyras, vedęs, 40 metų, 5 pėdų 
ir 8 colių, 160 svarų. Viduriai 

grįžęs Amerikon ginti hitle- man nedirba, skauda po krū- 
rizmą ir piršti jį Amerikos tinę į dešinį šoną, ypač nakti-

Jūsų viduriai be vaistų ne- 
sivalo. Ir nesivalys, kol neiš
moksite žmoniškai maitintis. 

‘Valomieji vaistai juk da la
biau sugadina vidurius. Mes-, 
kite visus tokius vaistus. Ir, su
simildami, meskite po šimts 
paralių tų gėrimų ir tų nelabų
jų rūkymų. Gėrimas jaudina vi- ‘ 
daus plėves, įdegimo jose pa
daro. O tas rūkymas da la
biau. Nuo rūkymo labai pri- 
rūgsta viduriai ir dažnai atsi
randa opų, o ilgainiui ir vėžių. 
Ir tai nėra kokis išmislas, bet 

'labai rimtas daiktas. Jei nori
te d a pasitaisyti, tai vartokite 

.protų, susivaidykite nuo tų 
[žalingų papročių. O ne — tai 
ir visai iširsite. . . Ko gera, vė
žio susilauksite. Tada jau 
amen.

Tai kas Jums daryt? Jokių 
gėrimų, jokių rūkymų ar šiaip • 
tabokos. Valgykite ne tik pie
ną, bet ir kitus pieno produk
tus —■ varškę, sūrį, sviestą, 
grifeli ilę, pasukas, net ir išrū
gas. Valgykite kiaušinių, ypač, 
trynių. Po truputį mėsos. Ypač 
kepenų, inkstų, žuvų, jūros žu
vų, šviežių ir konservuotų. Po 
truputį rupesnės duonos, kruo
pų, rupesnės tyrės. Bet dau
giau ir dažniau vaisių ir dar
žovių— žalių, nevirtų, nors ga
lima kartais ir virtų ir konser
vuotų, džiovintų. Įvairumo rei
kia. Tik kramtykite gerai, sy
vus, sunką nurykite, o plušų 
ne, kad jie nedraskytų Jums 
vidaus plėvelių ir opos nejau- . 
dintų.

Po kiekvieno valgio imkite 
kreidos, prepared chalk, 1 . 
pound, po trečdalį šaukštelio, 
bent keletą mėnesių. Imkite 
mielių, paprastų arba ir džio-' 
vintų — Brewers’ yeast tab
lets. Paprastų — po plytelę

ląnkesii Vokietijoj, kalbėjo
si su Hitlerinį ir susitarė su-

žmonėms. Tai visa yra pui
kiai žinoma “Darbininko”

mis. ‘Č
• Kokie metai, sirgau lęaršti-

ir '“Draugo’1 ,'^alrtoriams/ ne-ir man 111,0 to sugedo vidų- 
L, ';i , Kėpiai, Vaikščiojau pas daktarą

Štai klaušihąąs tiems re-'^eUtą savaičių, ir vis nieko, 
daktoriams 5 .juodei jūs pa-* ^da nuėmė X-spinduliais pa- 
dędąte Hitlčyjui, kuomet; y^ik^lą ir surado “ulcerį?’ Pri- 

, fHiįferis ’ Vokf^tijoję. no mane, kąd man rei-
;ZUOją katalikus? J0s kia L.
tarnaujate r įMęai’sįųi,--: kuo- Bet vis nieko 

įmet jūs žinoję,| Įkajd Hears- 'kad dar turit
tas yra Hįtlėrib agentas? Bet ir tada vis tas pats. Išpir- 

Ffcdder jūs einate kitu -keliu, mo daktaras žadėjo grąžinti 
' negu New Yorko ameriko- Pinigus, jei skąusmų nesulai- 
- nai katalikai ir jų< ; organo kys» 0 kai dabar tai . nie ar- 

‘The Commonweal” rędak- |tyn kratosi, negrąžina. Tai
i ir likau-be pinigų ir be sveika- 

• - ‘ ’ tosKas liečia;;muš' komunis-i . ' , ,. ,.
tns meo declamf ir dėsimo As p"'ma Serdavau P° blskl tus, mes aeqame Jit (tesime ; rūkydavau ir viską Valgyda* 
visas pastabas, kad laime- !yau> kas kada papuola Dal^ 
ti katalikų mases kovai 'įaras mane padėjo ant dijetos, 
pries karo ir fašizmo pavo- ■ įįk beVeik vienu pienu gyvent 
JU, pnes hitlenzmą ir sme- kelis mėnesius. Ir fruktūs už- 
tonizmą. Mes esame įsitiki- gynė ir nie kokių daržovių, ža- 
nę, kad mums pavyks mū- lesių. Bet vis tas pats, Viduriai 
sų misija. Hitlerio teroras be vaistų hesivalo. Aš vis rū-

-v*-t ax X Lnl'nlilrilCI nlri t n n   JI   S ž .’Y... 1. _________

dedate Hittėriui, kuomet;

....

toriai?

yiai, Vaikščiojau pas dąktarą

gauti 24 ‘“Šatai.” Sutikau. 
» geriau. Tai sako, 

turiu gauti 6 “Šatus”.

atidarys akis Amerikos lie- daug. Dienų jaučiuos 
tuviams katalikams, he- bet naktį aršiausia.' ’

gerai

Atsakymas

Gal Jums ir yra tas “ulce-. - - -
ris,” skilvio opa. Ji dažnokai. <>r 3 kartus.kas į1* -
pasidaro, kaipo pasėka perdi-, 
delio rūkščių kiekio skilvy —. 
hyperacidity. Tos rūkštys jau
diną plėves ir ilgainiui 
griaužia žaizdą, opą. 
jau keblu.

Jums gydytojas net 
švirkštimą padarė.

pra-
Tada

30 į- 
Kokių- jisi

na. Jei džiovintų, tai po 3-6 .. 
tabletes 3 kartus dienoje. Ge
riau ant tuščių vidurių. Imkite ; 
žuvų aliejaus, bent po šaukštą-- 
kas .diena. Tuo būdų gausite 
sau vitaminų ir kitko, kas pa
dės Jums pasveikti. lodo tink- . 
tūros, po lašų kas pora-treje- * ~
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Jums vaistu leido,;nežinia. Beti^as dienų, visą gyvenimų. Ger-
,/kite dažniau limonado: citri

nos sunkos su vandeniu, kuris- 
galima ir saldyti •— ruduoju ( 
cukrum, Grandmas molasses 
arbe medum.

Nevartokite labai karštų ar 
labai šaltų daiktų, labai rūkš-

Jums,.niekę nepagelbėjo. Ir 
nestebėtiną., Nię jokie vaistai, 
nie jokie įšvirkštimai, “Šatai” 
negali pavaduųti gamtinio, ne
sugadinto maisto. Ir tik mais
to griežtai it neatlaidžiai pri
silaikant, tėra galima ko gero ______________
tikėtis. Dabar Jums tie “ša-jčių ar labai saldžių, labai rie- 
tai” gražiai išpūstėjo, ištuštino biai sutaisytų, deginančių, 
kišehius, o mitimo organizmui smarkių, piktų daiktų, — kad 
nesuteikė. Mitimą tik maistas jie neerzintų plėvių. Rūkštūs 
ir tegali suteikti. Tai bus .vaisiai yra gerai, bet jei, sa- 
Jums, Drauge, brangi pamo- kysim, imtumėt citraus arba 
ka, ir tegul iš Jūsų pavyzdžio citrinos sunką čiulpti, tai būtų 
pasimokina ir kiti.

Jums uždraudė pačius es
minguosius, niekuo nepava
duojamus valgius — žalias 
daržoves, vaisius, uogas, kame 
daugiausia ir yra tų sveikatos 
ir gyvybės nešėjų vitaminų ir
mineralinių druskų, šarmų, c 
be jų viduriai pagyti negali 
bet dar aršiau darosi. Jus pa

deginančių,

persmarku. Taipgi jei imtumėt. 
stačiai medų ar siropą makno- 
ti, būtų irgi peraštru vidu
riams. Bet, jei vaisių sunką 
atmiešite vandeniu ir da kuo 
užsaldysite, tai bus gerai, čia 
rūkštumas ir saldumas vienas

atskiedžia, ir tai 
daiktas. .

jau geras
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Komunistų Internacionalo Septinto Pa
saulinio Kongreso Rezoliucija

. a i 1 Al .‘-"a. j . ; ■'

politinio krizio į pergalingą proletarinę revoliuciją re
miasi išimtinai Komunistų Partijų stiprumu ir įtaka 
plačiose proletariato masėse, komunistų energija ir pasi
aukojimu. Dabar, kuomet politinis krizis bręsta eilėje 
kapitalistinių kraštų, yra svarbiausia, yra vyriausias ko
munistų darbas ne ilsėtis ant jau atsiektų laimėjimų, 
bet maršuoti link naujų laimėjimų, išplėsti kontaktą 
(susirišimą) su darbininkų klase, gauti milionų dirban
čiųjų pasitikėjimą, paversti įvairias Komunistų Inter
nacionalo sekcijas į masines partijas, laimėti darbininkų 
klasės daugumą po Komunistų Partijų įtaka ir tuom su
tverti sąlygas, reikalingas proletarinės revoliucijos per-

Philadelph. Žinios^

b'i

Geras Masinis Susirinkimas

Lietuvių Komunistų Frakci
ja surengė prakalbas ant kam
po Third ir Tasker Sts., rugp. ' 
1 d., 7 vai. vak. Kuomet dar 
pirmu kartu buvo surengta at
virame ore prakalbos, tai rei
kia pasakyt, kad jos buvo pa
sekmingos. Lietuvių darbinin-, 
kų ir darbininkių susirinko 
apie pora šimtu ir visi klausė
si kalbėtojo. Tik visa bėda, 

i kad tik vienas kalbėtojas te
buvo, drg. M. Zald. Gana 
daug klausėsi ir kitataučių 
darbininkų, kuomet buvo kal

i Trečias Puslapis
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tijų, taip pat į religi-
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♦

Franci jos Sovietų Respubli
ką, kas ir bus laimėta po Ko-

iį 
f

Tad vi- 
dieną,

, tankiau surengt 
prakalbos ant kampų, tuomi 
bus galima daugiau darbinin
kų pasiekt, kurių kitaip nega
lima pasiekti.

Prie to, šiame parke yra 
didelis prūdas maudymuisi.

Tad, draugai ir organizaci
jos, kurie turit platinimui įžan
gos tikietukų, platinkite kuo 
daugiausia ir kur tik pasitaiko 
proga. Laiko neliko daug, rei
kia gana energingai visiems ir 
visoms dirbti.

LIAUDĖS FRONTAS GALI ATMUŠT FAŠIZMĄ, SA
KO FRANCŪZŲ KOM. VADAS

ir šiais 
programa,

Laimėti Mases Del Komunizmo
Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis Kon-

Turčius D. E. Rees, 76 metų 
senumo, gyvenantis Flushing, 
per kelias dienas buvo kur tai 
žuvęs, bet jau vėl susirinko na
mo. t

dino vadovaujančią rolę mi
nisterijos krizyje.”
Kominterno Vadovybėj Bus 

Pergalė Laimėta
Franci jos komunistai, kaip 

(žinoma, padarė suvienyto

rSati

■

i pergalės socializmo Sov. Sąj., krizio kapitalistinėse šaly- 
!se, žvėriškumo Vokietijos fašizmo, naujo karo pavo- 
' jaus—kad įtakoje to viso darbininkų ir abelnai darbo 
masių pakrypimas nuo reformizmo prie revoliucinės ko
vos, nuo pasidalinimo ir pasiskaidymo prie bendro fronto, 
pasireiškia visam pasaulyje.

Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis Kon
gresas, imdamas atydon tą faktą, kad dirbančiųjų sieki
mas prie bendro veikimo ateityje toliau augs, nežiūrint 
priešinimos socialdemokratijos individualių vadų, įsako 
visom K.I. sekcijom procese kovos už bendrą proletariato 
frontą ir už visų dirbančiųjų Liaudies Frontą prieš kapi
talo ofensyvą, prieš fašizmą, prieš naujo karo pavojų, 
sukoncentruoti savo atydą ant tolimesnio sustiprinimo 
savo eilių ir ant laimėjimo darbininkų klasės daugumos 
del komunizmo.

Už Masines Komunistų Partijas
Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis Kon

gresas nurodo, kad pavertimas nokstančio (bręstančio)

(Tąsa iš 1 pusi.) 
vės vėliavos, kurią įvedė Di
džioji Francūzų Revoliuci
ja; neatmetame ir Marse
lietes,” — Kalbėjo drg. Tho
rez: “Mes kovojame už apsi
sprendimą Elzas-Lotaringi- 
jai, už nepriklausomybę ir 
paramą Afrikos ir Indo- 
Chinijos koloninėms tau
toms.

“Gegužės mėnesį š. m. mes 
paėmėme iniciatyvą konfe
rencijoj kairiųjų seimo 
grupių ir sudarėme su jo
mis sutartį delei kovos prieš 
fašizmą ir karo pavojų. 
Bendras veikimas kairiųjų 
seimo grupių nuvertė Flan- 
dino ir Bouisson’o (fašis
tams papėdžiaujaučias) val
džias. Taip Komunistų Par
tija dar pirmą kartą suvai- j munistų Internacionalo vė
dino vadovaujančią rolę mi- liava.”

fronto sutartį su Socialistų 
Partija./Nors socialistų va
dai labai tam priešinosi, bet bama anglų kalba. Tas rodo, 
nariai juos prie to privertė. ,kad reikia 
Komunistams pavyko įvyk
dyt vienybės sutartis tarp 
reformistinių - dešiniųjų 
darbo unijų ir revoliucinių 
unijų.

“Mes, — sako drg. Tho
rez,—ne tik neatlaidžiai ko
vojame už suvienytą frontą, 
bet taipgi už prirengimą 
vieningos revoliucinės pro
letarinės partijos. Mes esa
me pasiryžę atmušti nenau
dėlį fašizmą, prisidėti prie 
paliuosavimo mūsų klasės 
brolių iš po fašizmo jungo 
(kitose šalyse), kovoti už 
duoną, laisvę ir taiką, ii už bininkai neapsivils.

“Laisvės” piknikas bus 
Westville Grove, N. J., tik 7 
mylios nuo Camden, N. J. Dar 
vis daugelis darbininkų klau
sia, kur bus piknikas, 
si jsitėmykite vietą ir 
rugsėjo 1.

Kaip pirmiau, taip 
metais, bus gera
yra užkviesta 7 chorai daly- 
vaut, kvartetai, oktetai ir tt., 
taip, kad su programa dar-

1. Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis Kon- saulinis Kongresas įsako K. I. Pildomajam Kom. ir Jau-
gresas užgiria Komunistų Internacionalo Pildomojo Ko- nųjų Komunistų Internacionalo Pild. Komitetui imtis 
miteto politinę liniją ir praktiškus darbus. sėkmingų (efektyvių) priemonių nugalėjimui (prašali-

2. Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis nimui) sektantiško Jaunųjų Komunistų Internacionalo 
Kongresas užgiria Komunistų Internacionalo Pildomojo organizacijų eilėj kraštų atsiskyrimo, padaryti pareiga 
Komiteto pasiūlymus Antrojo Internacionalo vadovybei Jaunųjų Komunistų Lygos nariams stoti į visas masines 
ir jo nacionalėms sekcijoms, padarytus kovo mėnesį 1933 darbo jaunimo organizacijas (dąrbo unijas, kultūrines, 
metais, spalių mėnesį 1934 metais ir balandžio mėnesį sporto organizacijas), sutvertas/buržuazinių demokratiš- 
1935 metais, del bendro veikimo kovoje prieš fašizmą, kų,zreformistinių ir fašistinių

♦ prieš kapitalo ofensyvą ir prieš karą. Išreikšdamas savo nes organizacijas; vesti sistemaiišką kovą tose organiza- 
apgailestavimą, kad darbininkų klasės nenaudai Antrojo cijose už laimėjimą įtakos ant jaunimo plačių masių, 
Internacionalo Pildomasai Komitetas ir jojo dauguma mobilizuojant jaunimą kovai prieš militarizaciją, prieš 
sekcijų atmetė tuos pasiūlymus ir atžymėdamas istorinę verstiną darbą ir už jo materialių sąlygų pagerinimą, už 
svarbą to fakto, kad socialdemokratiniai darbininkai ir teises jaunosios darbo gentkartės, tuo patim kartu sten- 
eilė socialdemokratinių organizacijų jau ranka rankon su giantis tam tikslui sudaryti visų nefašistinių jaunimo 
komunistais kovoja prieš fašizmą ir už darbo masių rei- masinių organizacijų platų bendrą frontą.
kalus, Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis 
Kongresas įpareiguoja Komunistų Internacionalo Pildo
mąjį Komitetą ir visas partijas, Komunistų Internaciona
lui priklausomas, visais būdais stengtis ateityje įsteigti gresas atžymi, kad bėgyj^paskutinių^kelių metų, įtakoje 
bendrą frontą kaip nacionale, taip tarptautine papėde. >

Už Pagerinimą Veikimo
3. Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis 

Kongresas atžymi Komunistų Partijų obalsių ir veikimo
'augančią revoliucinę įtekmę ant darbininkų plačių ma
sių, tame tarpe ir ant Socialdemokratinių Partijų narių. 
Išeinant iš šio punkto, Kongresas įpareiguoja visas Ko
munistų Internacionalo sekcijas trumpiausiu laiku, kaip 
galima, nugalėti (prašalinti) sektantinių tradicijų lie
kanas, kurios neleido joms surasti kelią pasiekimui so- 
cialdemokratiškų darbininkų ir atmainyti agitacijos ir 
propagandos metodas, kurios iki šiol tam tikrais laikais 
buvų abstraktiškos savo pobūdžiu ir mažai teprieinamos 
masėms, priduodant šioms metodoms absoliutiškai kon-* 
krėtės direktyvas ir surišant jas su tuojautiniais reika
lais ir masių kasdieniniais interesais.

Nurodomi Trūkumai
4. Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis 

Kongresas atžymi eilės Komunistų Internacionalo sekci
jų darbe rimtus trukumus, pavėluojančiai pravedimas 
Bendro Fronto taktikos, nepajėgimas sumobilizuoti ma- 
įes aplinkui dalinus reikalavimus, kaip politinio, taip 
ekonominio pobūdžio, nesupratimas reikalingumo kovoti 
už gynimą buržuazinės demokratijos likučių, nesuprati
mas reikalingumo sutverti anti-imperialistinį Liaudies 
Frontą kolonijose ir priklausomose šalyse, apleidimas 
darbo reformistinėse unijose ir masinėse darbo žmonių 
organizacijose, buržuazinių partijų sutvertose, nedakai- 
navimas svarbos darbo tarpe darbininkių moterų, tarne 
valstiečių ir smulkiosios buržuazijos masių, tain pat Ko
munistų Internacionalo Pild. Komiteto nuvilkinimas su 
davimu Internacionalo sekcijoms direktyvų.

Imant atydon nuolat augančia svarbą ir atsakomybę 
Komunistų Partijų, kurios šaukiamos vadovauti masių 
judėjimui procese jų revoliucionizavimos, imant atydon 
reikalingumą koncentravimo vadovybės viduje pačių 

►sekcijų, Komunistu Internacionalo Septintas Pasaulinis 
Kongresas įsako K. L Pildomajapi Komitetui:
< a) Perkeliant savo veikimo vyriausį tašką išdirbimui I 
pasaulinio darbininku judėjimo pamatinės politinės ir j 
taktikinės linijos, Pild. Komitetas turi rišti kiekvieną' 
klausimą pagal konkretę situaciją ir specifiškas sąlygas, I 
esamas kiekvienoje šalyje ir, kaipo taisyklė, vengti tiesio
ginio kišimos į Komunistų Partijų vidujinius organiza
cinius reikalus.

b) Sistematiškai pagelbėti priruošti ir išlavinti kadrus 
tikrų bolševikiškų vadų Komunistinėse Partijose, idant 
jos galėtų aštriausiam įvykių pasisukime nepriklausomai 
ir greitai surasti, pasiremdamos K. L Kongresų ir Pild.; 
Komitetų Plenumų tarimais, teisingą išrišimą komunis-; 
tinio judėjimo politinių ir taktikinių problemų.

c) Suteikti sėkmingą pagelbą Komunistų Partijoms
> jųjų ideologinėje kovoje prieš savo politinius oponentus-1 

priešus.
d) Pagelbėti Komunistų Partijoms panaudoti jųjų pa

inų prityrimus, taip pat prityrimus pasaulinio komunis
tinio judėjimo, vengiant, tačiaus, mechaniško pritaikymo 
vienos šalies prityrimų kitai šaliai ir pavadavimo kon
kretaus marksistinio analyzo gatavai nukaltomis metodo-

, mis ir abelnais suformulavimais.
e) Užtikrinti artimesnį kontaktą (kooperavimą) tar

pe Komunistų Internacionalo įstaigų ir įvairių Komunis
tų Internacionalo sekcijų, dar aktyviškiau dalyvaujant 
autoritetingiems K. I. svarbiausių sekcijų atstovams kas- 
dienihiam K. I. Pildomojo Komiteto darbe.

Pagerinimas Darbo Jaunuomenėje
5. Atžymėdamas Jaunųjų Komunistų Lygų, taip pat ir 

Komunistų Partijų nedakainavimą svarbos darbo tarpe
unimo ir o silpnumą eilėje kraštų, K. I. 7-tas Pa-

r., ;'/.; A;■■.-.fwiLifr Ai

bi
r? h
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Telšių Kalėjimas O tas reiškia, kad darbininkiš
ka spauda turi daug pritarėjų 
tarpe Detroito Lietuvių.

fI

7 Kv

(Amerikos Revoliucinei 
Spaudai)

' Kalėjime yra prikimšta ka
linių daug daugiau, negu yra 
vietų. Kur galima sutalpinti 
10, sėdi po 13-17 žmonių. 
Protestuojant vyresnysis pri
žiūrėtojas atsako: “Jeigu 
jums čia ankšta, .eikite į kar
cerį.”

Politkalinės moterys su vai
kais laikomos kartu su krimi
nalinėmis kalinėmis. Joms už
duodamas darbas, kurį jos tu
ri dirbti kameroje, pavyzdžiui, 
plėšyti plunksnas, kas ardo 
mažiems vaikams ir moterims 
sveikatą. O mediciniška pagel- 
ba labai silpna. Nuolat jau
čiamas vaistų trūkumas. Val
gis ruošiamas virtuvėj, kurį 
yra rusyj. Ten yra duobė, kur 
pilama bjaurus vanduo ir lie
ka ten du tris mėnesius. Todėl 
visada tame rusyj nepaken
čiamas oras. Vandens šulinys 
yra arti išviečyj (išeinamoji 
vieta) ir vanduo labai blogas 
ir pavojingas sveikatai.

Progresyvinė sistema jaučia
ma ir čionai. Grupė B jokių 
privilegijų negauna. Į tą gru
pę įeina ir politkalinės. Grupė 
B neturi teisės gauti rašomos 
medžiagos.

Administracija, žvalgybos 
įsakymu, stengiasi iššaukti į- 
vairių susikirtimų, provokuoja 
ir nuolat užpuldinėja ant po
litkalinių. Bet tas administra
cijos spaudimas dar stiprina 
mūsų sąmonę, kad tiesa su

mumis, su darbininkų klase ir 
mes dar labiau įtempsime savo 
jėgas kovoje prieš išnaudoto
jus.

Telšių Kalėjimo Durpių 
Darbas

Prie durpių čia dirba 60 
darbininkų kalinių. Darbo die
na 10-11 valandų. Atlygini
mas juokingai mažas— 30-75 
centai į dieną. Kalėjimo admi
nistracija užduoda darbą mak
simumo akordu. Darbininkai 
turi atlikti darbą, neatsižvel
giant į bet kokias aplinkybes. 

I Jie turi dirbti nežmonišku tem- 
( pu; net bėgdami.

Bloga mediciniška pagelba, 
bjaurus prižiūrėtojų elgęsis, 
darbų sunkumas iššaukia kon
fliktus, už ką darbininkai bau
džiami karceriu. Darbo laiku 
prižiūrėtojai vartoja fizinę jė
gą. Taip atsitiko, kai darbinin
kas nebepajėgdamas išlaikyti 
darbo tempo, sustojo; vyresny
sis prižiūrėtojas Kazlauskas ir 
prižiūrėtojas Vizgaudas kirto 
darbininkui su šautuvu ir taip 
privertė tęsti tuojau nebepa
keliamą darbą. Kitą kartą tas 
pats žiaurus prižiūrėtojas Viz
gaudas mušė darbininką ir dar 
raportą parašė ir todėl darbi
ninkas gavo tris paras karce
rio.

Darbininkai, kovokite prieš 
tokį žiaurų elgesį!

Kovokite prieš tokią nežmo
nišką eksploataciją!

Darbininkas.
Telšiai, 1935 m.

J

Apsaugojantis Sveikatą Maistas
Dr. John L. Rice 
New Yorko Miesto 
Sveikatos Komisionierius

Kiekvienas augęs žmogus 
privalo prie kiekvieno valgio 
pridėti apsaugojančio maisto. 
Tas maistas ypatingai pilnas 
vitaminų, ir pasilikti sveiku 
žmogaus kūnas reikalauja vi
taminų. Tas apsaugojantis 
maistas inima lapuotas daržo
ves; vaisius ir pieną. Medika- 
liški ir moksliški tyrinėjimai 
parodė, kad jų vartojimas 
svarbiai prisideda prie nukrei
pimo ligų ir tas pailgina žmo
gaus gyvastį.

Lapuotas daržoves inima 
salotas. Apart paprastai var
tojamų “Simpson” (kietų) ir 
“Boston” (minkštų) laktukų 
dar yra kitų, su kuriais daug 
žmonių neapsipažinę, bet ne 
pro šalį pabandyti, tai yra 
“romaine”, “endive”, “chice- 
ry”, ir watercress salotos, špi- 
nakas, “kale”, kopūstus, žied- 
kopūstus, pienes, lapienes, ro
pes, barščių viršus, ir salieras.

Apart tų, nors negalima ši
tas vadinti lapuotas daržoves, 
bet žaliosios pupos ir tomatės 
pilnos apsaugoj ančių ypaty
bių. Kiekvienas pilnas valgis 
susideda iš dviejų virtų dar
žovių ir dar daržovių salotos. 
Kuomet mes sakome, pridėti 
daržovių arba žalumynų salo
tą prie valgio, daugumas šei- 
.mininkių mano, tas reiškia ant 
laktuko lapelio uždėti tomatę. 
Ne. Šiandien gera šeimininkė 
turi apsipažinti su įvairiomis 
kombinacijomis, kurios įvairi
na paprasčiausią valgį, čionais 
mes paduosime tik kelias kom
binacijas: plonai supjaustytas 
salieras su plonai sukapotomis 
morkvomis; plonai sukapoti 
žali kopūstai su sukapotomis 
morkvomis; ^alieros su obuo
liu; sukapoti žali kopūstai, su 
ananasu (pineapple) ir šmo
teliu tomatės; watercress su 
marinuotais barščiais; sutar
kuok žalią ropę, kad padarius 
apie 2 puodukus, imk 2 šaukš
tus citrino sunkos, 1 šaukštuką 
druskos, biskutį paprika, ir 
pusę puoduko Smetonos, gerai 
išplak tuos ir pridėk žalią

ALDLD 52 kuopa taipgi 
neatsilieka nuo viso veikimo 
ne tik biznio ir pasiinksmini- 
mų srityje, bet ir abeinam dar
bininkiškam judėjime. Vienas 
iš pažymėtinų dalykų, tai bu
vo bilius Michigan valstijos le- 
gislaturoj del žiauraus suvar
žymo darbininkiškų teisių. 
Prieš tą bilių kovą vedė visos 
progresyvės organizacijos. Tai 
buvo ne tik protestai keliami 
susirinkimuose rezoliucijomis, 
bet buvo siunčiami delegatai į 
valstijos sostinę, kur suva
žiuodavo po keletą šimtų at
stovų nuo įvairių organizacijų 
kėlimui protesto prieš tą žiau
rų bilių. Nors Amerikos Le
gionas ir kiti reakciniai ele
mentai dėjo pastangas šį bilių 
pervaryti, bet vis tiek neatsie
kė pilnai savo tikslo ir turėjo 
žymiai sušvelnyt, o tai pasek
mė organizuoto veikimo. Nors 

|minėto biliaus klausimas už- 
| baigtas, bet mūsų veikimas 
| neužsibaigė, dar didyn eina 
prieš reakciją, nes reakciniai 
elementai liko nepatenkinti 
tuom ir nesnaudžia, veikia 
prispaudimui darbiniu. Taipgi 
ir mūsų komitetas stovi 
sargybos vedimui kovos.

Praeitam ALDLD 52
pos susirinkime padaryta gan 
svarbių tarimų kaslink ben
dro tarptautinio veikimo. Tarp 
kitko, buvo atsišaukimas nuo 
Detroito didžiausių krautuvių 
darbininkų, kaip Hudson ‘ir 
Crowley’s linoleum ir carpet 
darbininkų, kurių streikas tę
siasi jau kelintą savaitę. Tam 
tikslui iš kuopos paaukota du 
doleriai. Taipgi nutarta kaip 
galint remti šį streiką. Todėl 
kiekvieno lietuvio darbininko 
pareiga priklausyti prie AL- 
DtD kaipo apšvietos organiza
cijos, o tada bendrai organi- 
zatyviai veiksime klasių ko
voj.

Tarp kitko, iš Dešimto Aps
kričio konferencijos delegatė 
raportavo, kad Apskritys pa
liko 52 kuopai išrinkti valdy
bą. Todėl išrinkom Pildantį 
Apskričio Komitetą.

i

ant

kuo-

asi. Streikas prieš augštas 
ainas mėsos nors patį Detroi- 
ą mažai dar palietė, bet eina 
rganizavimas ir kuomet skai- 
pš šią žinią, tai galima tikėtis, 
ad visi Detroite nevalgysim

ALDLD 52 kp. Koresp.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
Yra rengiamas gražus piknikas, 

audai Lietuvių Laisvės Kapinių, ne- 
ėlioj, 11 d. rugpjūčio (Aug.), vi- 
iems gerai žinomoj vietoj, tai yra: 
audėmann’s giraitėje. Čia yra graži 
ieta, yra gera vieta šokiams ir sta
ti del valgių. Rengėjai deda visas 
astangas padaryti šį pikniką skir- 
ngesni nuo kitų, tad kviečiam kaip 
ietinius taip ir apielinkės draugus 
caitlingai dalyvaut ir paremt .šią 
rganizaciją, nes visi mato kaip ta 
rganizacija sparčiai taiso kapines, 
inot kaip buvo kapinės ir kaip da- 
ar atrodo.

Kviečia Rengėjai.
‘(184-185)

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. susirinkimas 
yks trečiadienį, 7 dieną rugpjūčio, 
)35 m., 7:30 vai. vakare, Siauruko 
ame, 341 W. Market St., Scranton, 
a. Todėl visi nariai ir narės būti- 
ai pribūkite, nes yra begalo daug I 
zarbių reikalų aptarti, o ypatingai 
risirengimas prie pikniko ir atida- 
7mo savo daržo-parko. Taip jau ir 
augiau yra dar gana svarbių reikalų 
psvarstyti. Ir nepasiveluokite, bet 
ribūkite visi laiku.

Kuopos sekr. Klevinskas.
(183-184)

d. rupgjūčio (Aug.), Mary Grove 
Parke, 12 vai. dieną, šokiams £rioš 
gera orkestrą ir turėsim skanių- už
kandžių ir gėrimų. Įžanga tik 15 c. 
Čia yra gera vieta maudytis ir gra
žus miškas pasivaikščiot, didelė sve
tainė šokiams. Bus duodama trys 
dovanos prie įžangos tikieto: 1) kei- 
sas alaus, 2) kartūnas cigaretų, 3) 
baksas šokolado saldainių.

KELRODIS: Važiuokit iki Walled 
Lake miestelio, tada sukit po deši
nei, ant S. Main St. Nuo ten maty
site iškabas, kurios rodys kelią. Ku
rie neturite automobilių nuvažiuoti, 
tai trokas važiuos nuo 3014 Yemans 
St. ir nuveš už 10 centų. Norintieji 
važiuoti—būkite prie svetainės ne 
vėliau 10:30 vai. ryto.

Kviečia Rengėjai.
, (184-185)

AKRON, OHIO
j Akrono Friends of the Soviet 
I Union rodys didelį Sovietų filmą 
penktadienį, 9 d. rugpjūčio (Aug.), 
7 vai. ir 9 vai. vakare. Bus rodoma: 
“Chapayev” ir trumpas veikaliukas, 
Rialto Theatre, kampas Goodyear 
Blvd, ir E. Market St. Įžanga 25 cen
tai suaugusiems ir 10 centų vaikams.

Kviečia Friends of Soviet Union.
(184-185)

WATERBURY, CONN.
Atvirame ore įvyks masinis mitin

gas, prieš karą ir fašizmą, antradie
nį 6 d. rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 
palei jūreivių ir kareivių stovyklą, 
ant West Main St. Visi lietuviai pri
valo dalyvauti ir protestuoti prieš 
karą ir fašizmą.

J. Z.
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Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Niglit Tel. Juniper 8-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dien< ar naktį

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-8488 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
B rook lyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ Ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Brooklyn. N. Y.
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žiedkopūstą ir žalią morkvą, 
pridėk virintų žirnių su 
“French Dressing”; žalią ko
pūstą su marinuotais barščiais 
ir žaliu pipiru; agurkas, plo
nai supjaustytas su salieru, ir 
sutarkuota žalia morkva.

Apelsinai, “grapefruit”, ir 
citrinai, bananos, obuoliai,’ ar
mėniškos slyvos; vynuogės, 
slyvos, grūšios, kantalopai, fy- 
gos ir pomegranatai, pilni vi
taminų, ypatingai vitamino 
“C”, ir privalome juos tankiai 
vartoti. Jeigu negalima gauti 
šviežių vaisių, tai visuomet ga
lima grosernėje pirkti džiovin
tų ir šiądien evaporuotų persi
kų, slyvų ir kitų vaisių. To- 
mačių sunka irgi puikus užva
duotojas.

Kiekvienas augęs žmogus 
privalo gerti nors pantę pieno 
į dieną, nes pienas yra beveik 
sveikiausias visko pilnas mais
tas. Pieno produktai, sūris ir 
sviestas, taipgi geri sveikatai. 
Pienas ir sūris pilni kalkio, ku
rio kūnas reikalauja.

Viršminėtas maistas pridė
tas prie mėsos, bulvių, duonos 
ir sviesto, tavo kūnui teikia 
subalansuotą valgį.

FLIS.

Paskutiniais laikais serga 
keletas mūsų draugų ir drau
gių. Draugai Litvinas, Petrai- 
tienė, Žemaitienė ir Gugienė 
serga. Nors drg. Gugienė pa
skutiniais laikais nepriklausė 
prie ALDLD, bet visuomet bu
vo Uoli rėmėja darbininkiško 
veikimo. Tariame gilią užjuo- 
jautą sergantiems draugams. 
Kuriems laikas pavėlina, pa
tartina aplankyti.

Streikas prieš augštas kai
nas Detroito apielinkėj plėto-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

ir

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp., LDS 217 (jau- 
mo) kp., TDA Kazio Giedrio kp.
Laisves Choras bendrai rengia di

dį pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 11

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Detroito Žinios
Pastaruoju laiku labai ma

žai žinių matyti “Laisvėj” iš 
Detroito. Ar korespondentai 
aptingo, ar naujienų nėra? 
Mano supratimu, tur būt ko
respondentų tinginystė, nes or- 
ganizatyvis veikimas nei kiek 
nesumažėjo, nežiūrint į šiltą 
vasaros orą. Taipgi ir naujie
nos mainos kožną dieną.

Mūsų organizacijos jau šią 
vasarą turėjo eilę piknikų, 
ekskursijų ir draugiškų išva
žiavimų. Viena iš svarbiausių 
pramogų tai buvo spaudos pik
nikas, kuris buvo rengiamas 
bendrai visų progresyvių 
draugijų po vadovyste Drau
gijų Sąryšio. Tai buvo gražus 
reginys, kuomet taip skaitlin 
gai žmonių dalyvavo šiame 
piknike. Taipgi liko gražaus 
pelno darbininkiškai spaudai.

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 menesio 

vii bus į pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS,

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima. pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS GAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas raus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Rengia Philadelphijos Darbininkiškos Organizacijos, Naudai Dienraščio “Laisvės”

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

susipažinkite su jais.

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

I

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

$QC1-75 Paskirta Dovanom Prie Įžangos; Dovanu Bus Oi PnohwVJ ■ Išanksto įsigykite įžangos bilietukus ir gaukite vieną iš dovanų. ■ vU II 

$75 °“ Pirma Dovana; Veik Visos Dovanos : Pinigais
DAINŲ IR SPORTO 

PROGRAMA
Aido Choras, iš Brooklyno
Sietyno Choras, iš NevVarko
Merginų Oktetas, iš

Wilkes-Barre
X

Lyros Choras, iš Philadelphijos
Mainierių Kvartetas, iš 

Shenandoah, Pa.
Lyros Choras, iš Shenandoah
Rusų Darbininkų Choras, iš

Philadelphijos
Itaįų'^Atletų Grupe, iš

Philadelphijos
Akrobatės Šokikes, iš Phila.

| KALBĖS A. BIMBA.
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Shenandorio Mainierių Kvartetas

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
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JULIUS DAUBARAS

LAISVES VILNIES

KVIEČIA KOMITETAS

Atviras Laiškas Amerikos 
Lietuviams Darbininkams

Jau nuo senai

vardu 
užima 
mylių 

pusan- 
Lietuvos

aisė darbų 
ųaisė-prise-fabrike, kaipo “tūlmekeris 

gė jį prie geros krautuvės,, kuri specia
liai del užsienio specialistų maitinimo. 
Gavęs knygutę, atsisakė dirbti. Mėnuo 
pasibaigė, vėl eina į kitą dirbtuvę, kur 
vėl įsitaiso į tokią pat krautuvę; gavęs 
knygutę, vėl nebedirba visą mėnesį ir 
taip jis čia spekuliavo mūsų kąsniais, ku
rių mes negauname, bet atiduodam už
sienio sjiecialistams, kad jie mums ge
riau dirbtų, padėtų mums statyti socia
lizmą, nes mums trūksta savųjų specia
listų.

orlaivių vis daugiau nugali 
šiaurės ir ten žmogus 
tampa viešpataujančiu. 'So
vietų Sąjungos lakūnų drą
sa ir nuolatinis bendras 
veikimas su žvejais ir kito
mis ekspedicijomis daug 
žada šiaurių ištyrime.

D. M. š.

57 BROADWAY NEW YORK

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

Gerbiamieji! Dienraščio '‘Laisvės” išvažiavimai visuomet būna malonūs, dideli, nes pats laikraštis 
yra daug įvertinamas kaipo darbo žmonių prietelius, užtarėjas, organizatorius ir švietėjas. Todėl 
turi dailg pasekėjų, kurie kas metą suvažiuoja ant metinių dienraščio išvažiavimų. Šį kartą žmonių 
bus iš visų kampų;.iš Boston, Hudson, Worcester, New York ir visų Conn, valstijos miestų, miestelių 
ir farmų. Programa bus įvairi. Dainuos keletas chorų susidedant iš suvirs 200 dainininkų. Kalbės 
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos C. K. sekretorius D. M. šolomskas. Aiškys kodėl reikalinga 
darbo žmonėm Darbo Partija. Tai naujas dalykas. Prie to, sporto gėmiai ir tt.

(Tąsa)
Fašistų valdžia per savo 

gybininkus

Lietuvos 
įgrūsta į palėpį 
linkybių ir d 1 
fašizmu, 
darbininkus ir kaimo bie-dnuomenę į ko
vą del nuvertimo fašistų diktatūros—už 
Sovietų respubliką Lietuvoje!

Kaip visur kitur, taip ir Amerikoj gy
venantieji lietuviai darbininkai turi vi
sais galimais būdais remti Lietuvos pro
letariato revoliucinę kovą ir tos kovos 
vadą Lietuvos Komunistų Partiją!

Maskvos lietuviai darbininkai, tarnau
tojai ir moksleiviai-studentai šiais 1935 
metais LKP naudai aukų surinko virš 
7,000 rublių. Drg. Angarietis visą savo 
honorarą už raštus aukojo LKP naudai. 
Tai yra virš 1200 rub. Taigi viso sykiu 
maskviečiai šių metų kampanijoj - vajuj 
parėmė Lietuvos sunkią proletariato ko
vą su 9,000 rublių! Planas išpildytas ant 
190 nuoš.

Labiausiai žuvys veisiasi 
Sovietų Sąjungos pakraš
čiais, Alaskos pašonėje ir 
netoli Greenlandi jos. Net; 
stebėtina, kad ten yra dau-[

Labor Day, 2 d. Rugsėjo (September), 1935 

QUARTETTE CLUB PARK Barnesdale dalyje, NEW BRITAIN, CONN
Išvažiavimas prasidės 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlumos.

* Šiaurės polių daugelis 
bandė pasiekti, bet didelė 
jų dalis nepasiekė nei Šiau
rių Poliaus juostos (atšiau
ri). Už atšiaurio buvo dasi- 
irę sekami asmenys: Phi
lipps 1773 metais; Parry 
1827 metais; NanseJn laivu 
“Fram” 1885 metais; Nan
sen antru laivu 1895 metais; 
Cagni 1809 metais; Perry 
1906 metais ir jis antru kar
tu pasiekė Šiaurių Polių 
1909 metais. Amundsen ir 
Ellsworth orlaiviu pasiekė 
iš Europos pusės Šiaurių 
Polių 1926 metais. Byrd 
lėktuvu pasiekė Šiaurių Po
lių 1926 metais. Italija su
rengė zeppelininio oro laivo 
“Italia” .skridimą į Šiaurių 
Polių' 1928 metais. Jie pa
siekę šiaurių Polių, bet 
grįžtant atgal oro laivas 
sudužo. Dalį įgulos Sovietai 
išgelbėjo, o dalis žuvo. So
vietų ledlaužis “Sedov” 1929 
metais atliko tyrinėjimą už 
atšiaurio juostos. F. Nan
sen vadovavo “Graf Zeppe- 
lino” ekspediciją į Šiaurių 
Polių 1930 metais ir ji sėk
mingai baigėsi.

T r a g i š k iausias likimas 
|buvo švedo inžinieriaus An
dre, kuris 1897 metais balių- 
nu išskrido linkui Šiaurių 
Poliaus. Jo baliūnas žuvo, 
Andre tūlą laiką gyveno ant 
Belom salos ir tik 1930 me
tais surastas jo lavonas ir 
užrašai. Daugelis rusų eks
pedicijų atliko tyrinėjimą 
Rusijos pakraščiais. Dabar 
Sovietų valdžia kas metai 
rengia mokslines tyrinėji
mo ekspedicijas Šiaurių Le
dinėse Jūrose.

šiaurių Gyvūnai
Šiaurių Ledinės Jūros at

rodo turėtų būti kur nesi- 
rastų gyvūnų. Bet taip nė
ra. Ten yra daug žuvų, 
bangžuvių, ronių, baltų 
meškų, baltų šiaurinių la
pių, paukščių ir kitų gyvu-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

ninku siekė, kad 
Šiaurių
darė mokslo sumetimais, bet 
dalis tik garbės j ieškodami, 
o tūlos ekspedicijos buvo 
suruoštos politiniais sume
timais.

Šiaurių Poliuje nėra mū
siškio laiko dalinimo į die
nai ir naktis, vasarą ir žie
mą. Žiema ten viešpatauja 
visą laiką, per pusę metų 
saulė šviečia be sustojimo ir 
kitą pusę metų jos nešima-

SKAITYKIT IR PLATEN
KIT “LAISVE”

Amerikiečiai
Keletas žodžių apie atvažiuojančius 

amerikiečius.. 1931 ir 1932 m. nemažai 
atvažiavo į SSRS lietuvių amerikiečių. 
Vieni iš jų apsigyveno Maskvoj, Lenin
grade, kiti kituose provincijos miestuose. 
Dalis atvažiavo su šeimynomis.

Nekurie iš jų pas mane buvo užėję. 
Kiekvienas gavo darbus pagal savo kva
lifikaciją. Dalis iš jų kvalifikuoti: gavę 
darbą buvo aprūpinti neblogai, maistu 
daug geriaus, negu mes, SSRS piliečiai. 
Bet kas pasirodė? Užtikrintas esu, kada 
jie važiavo, tur būt nevienas didžiavosi: 
“Mes važiuojame padėti Sovietų Respub
likos draugams socializmą statyti.” Vie
ni iš jų mechaniškai išėjo iš partijos, 
kad nebūtu atvažiavimui kliūčių ir pa
silikti čia dirbti. Važiavo kaipo turistai- 
ekskursantai, su tikslu apsigyventi čia 
ir padėti mums statyti sbėialistinę visuo
menės tvarką, kovoti su nedatekliais-trū- 
kumais ir buržuazinėmis liekanomis, žo
džiu sakant, važiavo su gerais norais, 
kaip revoliuciniai darbininkai.

Bet tikrenybėj kas pasirodė—revoliu
ciniai ištižėliai. Be abejonės, iš jų vie- 
nas-kitas manė, čia atvažiavus užsiimti 
bizniu-spekuliacija, gerai pagyventi, su
sidėti rublių—užsidėti biznį. Taip kaip 
eksploatatorių karalystėj... O kiti, susi
dūrę su mūsų trūkumais ir įvairiomis 
kliūtimis, nesigilindami į plačią ir visa
pusę mūsų socialistinės statybos eigą, 
kovą su vidaus ir išlaukiniu priešu...

Kadangi jie važiavo kaipo turistai- 
ekskursantai, tokius ilgai čia nelaiko.

giau ir geresnių žuvų, kaip 
daugelyje šiltų vandenų jū
rose.

Daugelio rūšių veisiasi 
bangžuvės ir jūriniai liūtai, 
valrusai. Daugiausiai yra 
ronių, kurie gyvena salų 
pakraščiais.

Sovietų Sąjungos pakraš
čiais daug pagauna geriau
sių žuvų, kurios veisiasi ir 
kitose jūrose, bet ir tokių, 
kurios nesiveisia šiltose 
jūrose.

Šiaurių jūrų salos net 
knibžda vasaros metu įvai
riausiomis paukštimis, ku
rios sulekia vaikus vesti.

Stebėtinai gražių gėlių 
auga ant šiaurių salų. Tie 
'augmenys prisitaikę prie

Valdžios organai neduoda leidimo ant 
visados apsigyventi. Bet dirbtuvės ad
ministracija, kaipo geram specialistui, 
amatninkui, kuris žino ir supranta savo 
profesiją, o dirbtuvei tokių reikalinga, 
■direktorius duoda raštą, kad jam toks 
reikalingas; tokiems pailgina vizą. Ir 
jei nori pasilikti ant visados apsigy
venti ir dirbti, tai turi priimti Sovie
tų pilietybę.1 Tais metais: 1930, 1931 ir 
1932 m. m., kabojo intervencijos karas: 
Franci jos, Anglijos ir Lenkijos imperia
lizmo generaliniai štabai išsijuosę dirbo. 
Rengė įvairias provokacijas, organizavo 
per savo agentus žalotojų bandas, kurie 
kenktų, ardytų mūsų socialistinę statybą. 
Sovietų spauda plačiai rašė apie gręsiantį 
intervencijos karą... Patarimas priimti 
Sovietų pilietybę, gręsiantis’karo pavo
jus, mūsų trūkumai ir sunkumai, labai 
paveikė į čia atvažiavusius amerikiečius. 
Tą aš patyriau iš pasikalbėjimo“ su jais: 
“Priimsi pilietybę, užeis karas, nežinai 
kas čia bus...” “Toks ir toks apleido 
SSRS ir aš manau grįžti į Ameriką.” 
Toks bailumas, nusiminimas nevertas 
vardo susipratusio darbininko. Na ir 
prasidėjo dezertyravimas iš socialistinės 
statybos ir kovos fronto. Štai tau ir “re
voliucionieriai...” Vieni grįžta atgal, 
kad nenori priimt Sovietų pilietybės. 
Draugai! Didžiausia garbė būti pasaulio 
proletarų tėvynės—SSRS piliečiu. Taip 
tik gali kalbėti smulkiaburžuazinės psi
chologijos miesčiony s, o ne revoliucinis 
darbininkas.

Amerikos darbininkų spaudoj: “Lais
vėj,” “Vilnyj,” ir “Tiesoj” buvo daug ra
šyta apie man gerai žinomą iš Clevelan- 
do laikų “revoliucionierių” Trybą. Tas 
tipas, atvykęs į Sovietų Sąjungą, 
pridirbo daug šelmysčių. Jis, atvykęs 
pas mane, didžiavosi, kaip jis rėmė “Vil
nį,” parodė kvitą ant 5 dolerių aukų. Su
prask, jis progresyvis, ir čia jūs jam spe
kuliuoti neklidykite, nes reikalui esant, 
jis ir čia išmes vienur, kitur penkinę... 
Mes pasijuokėme iš tokio miesčionio. Mes 
desėtkais ir šimtais, reikalui esant, auko
jame ir remiame, kaip Soyįętų valdžią, 
taip ir įvairias mūsų Orgąpizacijas ir 
nerodinėjame kvitas

lietuviu Augliu Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo

BrS'd Gimtinį Kraštą

Taigi buvusieji baisūs, ne
Šiaurių Polius. Jis pa-'prieinami šiauriai vis dau

JI/0Z4S

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Deyrey 5136 
Kevstone—Main 9669

Užtik aad mano patarnavi
mas b ” i tinkamiausias ir už 
prieinama Nuliūdimo
valandoje, ^iptis prie

manęs sekan’’’

1439 South 2 n o.

7 DIENOS J LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

Tarpe Azijos, Šiaurinės'daugelis kitų salų. Sovietų 
Amerikos—Kanados, Green- valdžia ant salų steigia ku- 
landijos ir Europos yra di- fortus, tam tikras ligonines, 
delis vandens plotas, kuris Plečia daržovių sodinimą ir 
vadinamas šiaurių Ledinės'gyvulių auklėjimą, išplėtė 
Jūros arba šiaurių Ledinis [radio stotis ir kitas kultūri- 
Didjūris (Okeanas). Van-įUes įmones, kurios tarnauja 
dens plotis užima apie 12,- ’gelbėdamos atidaryti Didelį 
800,000 keturkampiu kilo- šiaurių Vandens Kelią ir 
metrų (8,650,000 keturkam- žvejojimu^ bei medžioklei, 
pių mylių).

| Šiaurių Ledinės Jūros nė
ra visos padengtos ledais. 
Prie Norvegijos jūros nie
kados neužšąla, ten sukasi 
iš Atlantiko šilto vandens 
sriovė. Išilgai šiaurinį So
vietų Sąjungos Europos ir 
Azijos pakraštį vasaros me
tu desėtkai laivų veikia su 
pagalba ledlaužių. “Sibiria- 
kovas,” “Litke” ir “Čelius- 
kinas” atliko kelionę išilgai 
visą pakraštį. Jungtinės 
Valstijos taipgi nemažai ty
rinėja Alaskos pakraščius, 
tik labiausiai apleistas ty
rinėjimo darbas Greenlandi- 
jos ir Kanados pakraščiais.

šiaurių Salos
Šiaurių Ledinėse Jūrose 

yra visa eilė salų ir jų gru
pių. Greenlandija užima 
837,620 keturkampių mylių, 
arba tris ir pusė kartus di
desnis plotas už Vokietiją, 
bet gyventojų yra tiktai 
apie 15,000. Greenlandija 
vietomis bent 200 pėdų sto
rumo ledu yra padengta ir 
tik jos pakraščiais randasi 
gyventojų. Istorija rodo, 
kad Greenland! ją atrado 
Eric de Red 986 metais, ant 
jos apsigyveno dalis atvyku
sių iš Europos žvejų, bet 
vėliau vėl ant šimtmečių 
buvo nutrukę tarpe jų ir 
Europos ryšiai. Antru kartu 
ją atrądo 1585 metais Da- 
vįs. Ji priklauso Danijai.
1 į Tarpe Greenlandijos ir 
Kanados yra daug didelių ir 
mažų salų. Iš didesnių: 
Baffin, Ellesmere, Devon, 
Parry, Banks, Victoria ir 
kitos. Jos mažai apgyven
tos. Priklauso prie Kanados.

Prie Sovietų Sąjungos 
priklauso dvi salos 
Novaja Zemlia, jos 
35,163 keturkampių 
arba daugiau kaip 
tros dabartinės 
plotis; Frantz Josiff žemės 
salos; Severnaja Zemlia, 
Novo-Sibirskije, Vrangel ir

įgentus-žval- 
į organizuoja ir turi su- 
etą “darbininkų” organi- 

. _ _ ip Hitleris, kurių prieša
kyje stovi provokatoriai, žvalgybininkai 

plauko judesiai... 1 .
Komunistų Partija giliai 
r 1.... Nežiūrint sunkių ap- 

didelių nuostolių kovoje su 
ji organizuoja ir veda Lietuvos

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
nau->us paveiks- 
lūs ir k ra j avus 
s u a r a u su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 

Pa<li‘linu to- 
kio dydžio, ko- 

wjAWww kio pageidauja- 
m a. Taipgi at- 
maliavoju įvai- 
riom spalvom.

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

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

Svalbard arba Spitsber
gen salos priklauso Norve- 

I gijai, bet ant jų anglių ka
byklas turi ir Sovietų Są- 
'junga.

Šiaurių Polius
Viduje Šiaurių Ledinių

Jūrų yra viršutinis žemės vietos sąlygų 
i ašy galis, arba taip vadina
mas— 
dengtas storai ledais. Prie giau užkariaujami naujų 
žemės ašygalio srities pris- žmonijos entuziastų ir tech- 
kaitoma didelis žemės plo- nikos. Išplėtimas Sovietų

Sąjungos radio stočių, ap- 
pasaulio gyvendinimas kolonistais tų 

mokytieji ir daugelis kėliau- salų, nuolatinės mokslinės 
pasiekus ekspedicijos, nuolatiniai vei- 

Polių. Dalis jų tą kiniai ledlaužių, garlaivių ir

ĮŽANGA YPATAI 25 CENTAI
KELRODIS: Iš New Britain karais reikia važiuoti W. Main St., iki Wooster St., Barnesdale ir sukti po kairei 

ir tuoj rasite parką.

Atsitikime jei lytų, tai išvažiavimas įvyktų Darb. Svetainėj, 53 Church St.

IŠVAŽIAVIMAS
e RENGIA

Trys Apskričiai: Literatūros Draugijos 3 Apskritys, IDS 5-tas Apskritys ir Proletmeno 4-tas Apskritys.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
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NEW YORKOIR APIE1JNKES ŽINIOS
Šimtas Tūkstančių Dalyvavo j Šiandien Laidotuvės Drg 
Prieškarinėj Demonstracijoj Jono Gudiškio

Pereitą šeštadieni Amerikos 
Lygos Kovai Prieš Karą ir Fa
šizmą suruošta demonstracija 
puikiai pavyko. Parade, kuris 
prasidėjo* 1 :45 po piet, Lenox

Pereitą penktadienį, vakare, 
važiuojant drg. Jonui 
kini dviračiu iš darbo, 
u /.važiavo automobilius 
tinai sužeidė. Draugas

ligoninę,

ant jo 
ir mir-

. ' landą vakaro, rugpjūčio 23 d., 
' iš stoties WLWL, 1100 kilo- 
| cycles, New York. EnsarAblis 
1 taipgi ruošiasi prie* rudeninio 

,| koncerto, kuris įvyks rugsėjo 
!(Sept.) 29 d., Labor Lyceum 
salėje.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku r Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi Į PABANDYKITE!

“Laisves” Name
MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Turtingas LDS 1 Kuopos 
Susirinkimas

Oras buvo karštas, 
kaip pirtyje tą vakarą, kuo
met įvyko LDS 1 kuopos su
sirinkimas. Tačiaus susirinki
mas buvo gana geras ir tur
tingas tarimais.

Šiame susirinkime išduota 
pusės metų finansine apyskai
ta, iš ko sužinome, kad LDS 
1 kuopos finansinės įplaukos 
ir išlaidos siekia tūkstančius 
dolerių. Kuopa jau išėjo iš 
skolų. Draugas Grubis .gabiai 
tvarko finansų reikalus ir 
greitai ima mėnesines duokles. 
Kuopos pirmininkas Gaitis pa
laiko tvarką gerai. Iždininkės 
šį kartą nebuvo. (Rodos, jinai 

tai išvy
kusi atostogoms ar kitur.) 
Juozas Visockis šiuo kartu yra 
taip pat išvykęs į Conn, vals
tiją, tai sekretoriaus pareigas 
atliko d. A. Visockienė.

Susirinkime gauta laiškas iš 
Centro raštines, kuriame nu
žymima, kaip stovi narių duok
lės centre. Perskaičius nebuvo 
atsiliepimų iš narių pusės. Tai 
reiškia, kad finansų sekreto
rius d. Grubis gerai veda 
duoklių reikalus. TaTpe centre 
narių stovio ir kuopoje nėra 
skirtumo. Viskas tvarkoje.

Draugas R. Mizara aiškino, 
kad toki laiškai ir siuntinėja
ma su tuo tikslu, kad nariai 
galėtų žinoti, kaip jų duoklės, 
stovi centre, šis laiškas pasto
ja kelią visokioms klaidoms 
tarpe kuopų ir centro. Mat, 
pasitaiko taip, kad narys už
simoka kuopoje, bet jo duok
lės per kokią klaidą gali būt 
nepasiųstos į centrą. Taip pat 
organizacijoj, kuri turi šimtus 
kuopų, gali atsirasti tokių 
žmonių, ' 
narių duokles nesiųsti cc-------
Tada nariai tampa suspenduo
ti ir negauna pašalpų?

Tad toki laiškai greitai gali 
sulaikyti netvarką. Narys .gali 
pastebėti, kaip jis stovi centre. 
Mano manymu, kuomet gauna
ma toki laiškai iš centro, tai 
reikėtų pranešti per spaudą,

kad toks laiškas bus skaitomas 
ir visi nariai turėtų dalyvauti 
tame susirinkime, nes čia jie 

šutino sužino, kaip jie stovi centre.

Mėgėjas.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Vytautas Dambrikis, 41 me
tų amž., 208 Van Sicklen St., 

'mirė rugpjūčio 2 d., Columbus

Avenue ir 126th St., dalyvavo kis buvo paimtas į 
40,000 maršuotojų. Gi pačioj •kur greitai mirė, 
demonstracijoj, prie Edge
combe ir Bradhurst Avenues, 
Hari em, buvo šimtas tūkstan-ives 
čių dalyvių, 
vyriausiais ~--- ----- - ----
“Šalin Rankas Nuo Ethiopi-1 prie ALDLD 72 kuopos, Tarp- 
jos,” “šalin Karą ir Fašizmą.” j tautinio Darbininkų Apsigyni- 

Tarpe> paroduojančių negrų ir Pirmyn Choro.
ir baltų darbininkų solidaria-j Velionis buvo pavienis, ant 
kūmas buvo kuo puikiausias.,vietos neturėjo .giminių, ty- 
Nors fašistiniai elementai su kaus būdo ir nuolatinis rėmė- 
policijos pagalba planavo iš- Jas revoliucinio darbininkų j §įuo kartu yra kur 
provokuoti demonstrantus, bet veikimo, 
darbininkų bendras frontas _ . -
sutrynė į dulkes tuos jų pla- fien Ave., Great Neck, N. Y., 
nus> į antradienį, 6 d. rugpjūčio, 2

Gatvės, kur maršavo para- vai. po pietų. Bus palaidotas 
das, buvo užsikimšusios žiūro
vais. Namų langai, durys ir 
gaisriniai laiptai buvo apgulti 
tėmytojais, kurio sveikino 
kiekvieną būrį maršuotojų, 
duodami suprasti, kad ir jie 
protestuoja prieš karą ir fa
šizmą. žemųjų 
gyventojai vaišino ištroškusius 
maršuotojus su ledų vandeniu, 
tuomi įvertindami maršuotojų 
atliekamą prakilnią pareigą.

A. J. M.‘

Jis gyveno 9 Hayden Ave., 
Great Neck, N. Y. Buvo “Lais- 

skaitytojas, prenumeravo 
Demonstracijos “Priekalą” ir skaitė kitus dar- 

obalsiais buvo :! bininkų laikraščius. Priklausė

Laidotuvės įvyks iš 9 Hay-

Fresh Pond krematorijoje, 
Maspethe. Kalbės vienas drau
gas iš “Laisvės“ įstaigos. Pra
šome visus draugus, drauges 
ir pažįstamus atsilankyti į lai
dotuves.

Velionio Draugas.

a p art men tų

Protestuos Nazią Terorą
Protestui prieš Vokietijos 

nazių panaujintą ataką ant 
žydų, katalikų, protestonų ir 
visų darbininkų Anti-Nazi Fe
deracija šaukia masinį mitin
gą. Jis įvyks didžiojoj Madi
son Square Garden svetainėj, 
ateinantį ketvirtadienį, rug
pjūčio 8, vakare. Kalbės pa- 
skilbęs kongresmanas 
Marcantonio, taipgi Thomas 
R. Amlie, Baldwin ir kiti žy
mūs kalbėtojai.

Didysis Šeštadienis—Kur?
Visi laukia su nekantrumu 

ateinančio šeštadienio, kad da
lyvauti didžiajame “Daily 
Worker” piknike. Jis įvyks 10 
rugpjūčio, didžiajame Ulmer 
Parke, gale 25th Avė., Brook- 
lyne. Bus dvi orkestros šo
kiams. Du bolių lošiai ir kito
kia programa. Prie durų tikie- 
tai 3-5c., iš anksto perkant 25c. 
Įsigykite tuojaus.

Kuopos Visuomeniniai Darbai

LDS 1 kuopa, kaip ir visa ši . . „ , . , ,
nnrnni/aciia nėra tik duokliu llgonmej’ Bus Palaidotas rug- (JI U, cl 111 Z'ctCl J cl, IlUIcl LIK LlUOKllU , v, v , _

’ v , • ... ipiūcio 6 d. sv. Jono kapinėse,mokėjimo, pašalpų ir pomirti- TJ .. , . ’ . . . .\ . • •• Tno Laidotuvių apeigomis rūpinasimų gavimo organizacija. LDS. . . . .. „ L ..
yra ir socialio, kultūrinio vei
kimo organizacija.’ Ji dalyvau
ja daugelyj kovų ir darbų.

Šiame susirinkime išrinkta 
delegatai (Balčiūnas, Plepys, 
Pranaįtienė ur Bovinas) į Są
ryšio konferenciją. Šioje kon
ferencijoj bus perorganizuota 
visas yeikimas šjos kolonijos. 
Perorganizavimo tikslas —pra
plėsti ir didinti , veikimą, iš
traukti daug organizacijų ko
vai prieš karą, fašizmą, be
darbę ir daugelis kitų klausi
mų. . ■ :

-------------------- - - ■ ’

Į spaudos pikniką išrinkta 
pora darbininkų. Jais yra dd. 
Varison ir Barkauskas. Taip 
pat ir kiti draugai turi skait
lingiausia dalyvauti 
spaudos piknike.

Iš pirmesnės Sąryšio 
rencijos raportą davė 
M. Plepys. Jis žymėjo, kad de
legatų dalyvavo apie 22. Kon
ferencija buvo šaukta ant grei
tųjų, tad ir neskaitlinga.

Draugas Čepulis išdavė ge
rą, rašytą raportą iš visūotino 
lietuvių darbininkų organizaci
jų suvažiavimo, kuris įvyko 
Clevelande. Apie suvažiavimą 
ir raportus jau buvo plačiai 
rašyta mūsų spaudoje, todėl 
nei nerašysime plačiau apie 
čepulio raportą.

(Bus daugiau)

graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Jonas Gudiškis, 43 metų, 9 
Hayden Rohd, Great Neck, L. 
I.„ mirė, rugpjūčio 2 d. Kūną 
sudegins rugpjūčio 6 d.,r g v- 
p. p., Fresh Pond krem'atori- 
joj, Maspeth, N. Y. Velionio 
giminės visi Lietuvoj. Laidoja 
jo draugai.

Ranno Steele, 7 mėnesių, 
56-34 37th St., Blissville, L. L, 
mirė rugpjūčio 2 d. Palaidotas 
rugpjūčio 5 d., Alyvų* kalno 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

o

o

uaiiifliiioiHBiiiamaiii

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga."

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1379 Tel. Sta^g 2-299C

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Organizaciją Atydai
Sekantis Didžiojo New Yor- 

' ko Sąryšio Komiteto posėdis 
' 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.

Sąryšio Sekretorius.

cl lol I dobi ,1/l t .£ e i •

kurie tiksliai bandytų KSUŠO Klausymams 
okles nesiusti centram 1 Radio klausytojams mu-Radio klausytojams ir 

ziką mylintiems pranešama, 
kad ensamblis Lietuvos Daina 
per sekančias dvi savaites per
traukia savo radio programas 
atostogoms.

Pirma po atostogų progra
ma bus perduota, kaip visados, 
penktadienį nuo 7 iki 7 :15 va-

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

30 metų sukaktuvių pikniką ren
gia Lietuvių Muzikantų Unija, 15 
,d. rugsėjo (Sept.), Klaščiaus, Clinton 
Park, ant Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, L. I. Bus 50 muzikantų, 
kurie grieš be perstojimo. Taipgi bus 
duodamos trys piniginės dovanos, už 
valsą, polką ir tangd. Piknikas pra- ( 
sides 2 vai. po pietų; įžanga 40c. 
Lietuvių Muzikantų Unija kviečia vi
sus skaitlingai atsilankyti, nes užtik- 
rinam visiems gerą laiką.

_ Liet. Muz. Unijos Komitetas.
(184-185)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 

Kazlaucko, paeina iš Lietuvos, Kau- I 
no gubernijos, Anykščių parapijos, 
Paliepinių vienkiemio. Jau apie 20 
metų kaip jis Amerikoje, pirma gy- • 
veno Chicagoje. Turiu svarbų rei
kalą ir būsiu dėkingas už ątsiliepi- 
mą arba už pranešimą per kitus: 
Antanas ' Tamošiūnas, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. .

: . (184-186)

REIKALAVIMAI
Reikalirtga apysenė moteris prižiū

rėt mažo vaiko. Del tolimesnių in
formacijų gali atsišaukt telefonu arj 
ba j namus ateit, bet ne anksčiau 
kaip 6, vai, vakare. Tel.: Evergreen 
7-6909. L. Touchus, 499 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. • ;

(184-186)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

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

W1LLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

hm Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls Ir SubatomU 
' nuo 6 iki 7:30 ,yal. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<♦>

<♦>

<t>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

Prašome Pasižyir.et Į 
Kalendorių
Organizacijos ir Pavieniai, 

rie rengia parengimus, pra
šome pasižymėti j savo ka
lendorių sekamą:
LDS 1 kuopa, kuri laiko sa

vo susirinkimus “Laisvės” sve
tainėje, nutarė suruošti didelį 
parengimą paminėjimui šios 
organizacijos 5 metų gyvavimo 
sukaktuvių. Parengimas įvyks 
gruodžio 15, 1935, Labor Ly
ceum svetainėj. Programoje 
dalyvaus Lyros Choras iš She- 
nandoahrio ir suvaidins opere
tę “Vestuvės Pušyne.” 
z Todėl prašome organizacijų 
ir pavienių narių tą dieną ne
rengti parengimų, nes visi no
rėsite dalyvauti ir pamatyti 
jnainierių vaidinamą operetę.

Komisija.

kad
CK 

visa 
prisi-

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas
Ketvirtadienį, 8 d. rugpjū

čio, 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
svetainėj, įvyks ALDLD 1 kuo- 

ipos susirinkimas, šis susirinki
mas bus tuomi svarbus, 
jame (bus nominacijos 
1936-1937 metams. Bus 
eilė svarbių raportų ir
rengimų prie parengimų.

Iš būsimų parengimų bus 
vienas iš svarbiausių, tai mi
nėjimas 20-ties metų ALDLD 
sukaktuvių. ALDLD 1 kuopa 
buvo pirmoji, tat nuo jos rei
kalaujama ir sukaktuves ge- 
nausiai atžymėti.

Dar yra eilė draugų ir drau
gių, nesumokėjusių duokles už 
1985 metus, visi jie yra prašo
mi atsilankyti, tą tuojaus 
daryti ir atsiimti knygą.

Taipgi prašome ir naujų 
rių atsivesti. Visi būkite 
ku. >

pa-

na- 
lai-

New Yorko Apielinkes Darbininkų Spaudos

METINIS PIKNIKAS
Nedalioje 11 Rugpjūčio August), 1935

Eagle Rock, wrojuNGE, n j. Crystal Lake
Rengia trys darbininkiškų organizacijų aps
kričiai: ALDLD 2-ras apsk., LDS 3 apsk., 

Meno Sąjungos 3 apsk.

Kiekvienas turės proga laimėti 3 dovanas su 
įžangos tikietu: 1-ma, $3; 2-ra, $2; 3-čia, $1.

1 f • • ’ . ■ • > - i • L * ■ JL.

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

• I >

Charlie Kwarren s Muzika Šokiams
Bus visokių valgių ir gėrimų, 

kokių kas norės.
Prasidės nuo ryto ir tęsis ligi 

vėlumos nakties.

LIPTONROBERT

Dovanos

Telephone, EVergreen i-9770

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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 palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų

. Parsamdau automobilius vestuvėm, 
paritu, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue)

________ Brooklyn, N. Y.________

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
ir augštyn.Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ava. Ir Irviną PL 

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

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

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

J. GARŠVA

Susižiedavi 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

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.

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

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vaselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
Kuopos Valdyba. ,




