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Lietuvon Lėks Laivas? *
Bagočiaus Lazda.
D. Worker ir Lietuviai.
“šalies Išdavystė.”

Rašo S. Laisvietis.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šaliift 
Vienykitės!. Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

4

Vienas “Vienybės“ bendra
darbis rašo, jog “būtų geriau
siai, kad ALTASS“ (Grigai
čio kompanija) “Lituanicą II 
išsiųstų laivu į Lietuvą ir pa
aukotų Aero Kliubui.” Nes, 
girdi, atrodo, jog šį rudeni 
Vaitkus vis tiek nelėks.

“Vienybės“ redaktorius J. 
Tysliava šitaip savo bendra
darbį ramina:

“Dar trupučiuką kantry
bės, o Vaitkaus laivas pats 
nulėks į Lietuvą.“
Jeigu žodžiai bet ką reiškia, 

tai čia pasakyta, jog ne tik 
orlaivis, bet ir laivas pats sa- 
vaimi be Vaitkaus greičiau nu
lėktų į Lietuvą, negu orlaivis 
su Vaitkum.

Greita ateitis parodys, kat
ras gen a u įspėja, ar “Vieny
bės” bendradarbis ar jos po- 
etas-redaktorius Juozas Tys
liava.

Hitleriečiai Nuteisė 26 
Komunistus; Gaudo Katalikus

BERLYNAS. — Už slap- 
tą parti jinę veiklą - naziai 
nuteisė 26 komunistus trims 
iki puspenktų metų kalėji
mo. Olandene slaptoji poli
cija sugavo ir įkalino du ka
talikų sporto organizacijos 
vadus už lipdymą priešfaši- 
stinių plakatų.

Socialist uojantis Susi vieni ji-

dentas Bagočius pareikalavo, 
kad SLA sekretorius M. J. Vi- 
nikas ir “Tėvynės“ redaktorius 
S. Vitaitis pasitrauktų iš tau
tininkų Sandaros; o kad ne, 
tai jiedu turės apleisti savo 
vietas Susivienijimo centre.

Bijodamas prarast darbą 
“Tėvynės“ redakcijoj, Vitaitis 
jau rezignavo iš Sandaros 
švietimo komisijos.

Tautininkų “Vienybė” šau
kia, kad Susivienijime “įsivieš
patavę kairieji“ “terorizuoja“ 
tautinius veikėjus.

Bet nuo kurio laiko Bago-i?* ’ 
is tapo “kairiuoju”? Ar se- Pykas.čius tapo “kairiuoju . ___ __ , 

nai jis išvien su fašistiniais de
šiniaisiais terorizavo komunis
tus ir kitus pažangius narius 
iš to Susivienijimo?

Dabartinis Bagočiaus “pasi- 
smarkinimas” yra tik vienas iš 
prisirengimo žingsnių peštynė
se su vienybiniais tautininkais 
už pergerai apmokamus “džia- 
bus” ir “patarnavimus” Susi
vienijime.

Wm. Green Nesikišiąs į 
Pašalpinių Darbininkų j

Reikalus ir Streikus
ATLANTIC CITY, N. J. 

—Amerikos Darbo Federa- 
icijos prezidentas Wm. 
Green iš sykio buvo pagra
sinęs, jog galės įvykt net vi
suotinas statybos darbinin
kų streikas, kad priverst 
Rooseveltą mokėti unijines 
algas viešuose pašalpiniuose 
statybos darbuose.

Dabar Green jau 
šneka. Sako, kad 
Federacija neturinti jokios 
teisės kištis į kovas 
gų pašalpiniuose darbuose; 
tai, girdi, atskirų unijų da- 

. Matyt, Green susi
uostė su prez. Rooseveltu ir 
gen. Johnsonu.

MUSSOLINI SLEPIA
SERGANČIUS KARIUS
LONDON. — Reuter ži

nių agentūra praneša, kad 
Italija pargabena daugybę 
savo susirgusių kareivių iš 
Eritrėjos ir Somalilando į 
Italų valdomas salas Ero
des ir Leros. Eritrėja ir So- 
malilandas rubežiuojasi su 
Ethiopija. Ten Italijos ka
reiviai masiniai serga nuo 
karščių, kurie siekia .125 
laipsnių, ir nuo tiem kraš- 

ypatingų limpamų li- 
Jų serga tiek daug, 

Mussolini valdžia bijo 
kareivius parvežti Ita- 

Todel jis Rhodes ir

Anglai Nušovė Tris Indijos 
Kaimiečius Demonstrantus

SIMLA,) Indija. — Išėjus 
valstiečiams į demonstraci
ją prieš pablogintus, žemės 
įstatymus, Anglijos policija 
ėmė šaudyti, ir tris demons
trantus nušovė, o 47 sužeidė.

ETH10PIJA ATMETA 
ANGLU UUOSNORIUS

LONDON.—Šimtai An
glijos piliečių pasisiūlė Eth- 
iopijos atstovybei stot liuos- 
noriais į Ethiopų armiją ka
riaut prieš Italiją. Ethiopi- 
jos atstovas nuoširdžiai pa- 
dėkavojo, bet atsisakė juos

Roosevelt Neduosiąs 
Jokios Pašalpos Viešų 
D a rbų Streikieriams

kitaip 
Darbo

del al-

Darbo Ministerė Laužo 
Laivastačių Streikų

WASHINGTON. — Dar- 
bo ministerė Frances Per
kins su kitais Roosevelto 
šulais bruka Camdeno, N. 
J., laivų statyklų streikie
riams pasiūlymą pirma su
grįžti darban, o tik tuomet 
pradėt derybas su kompani
ja ir valdžioj atstovais 
algų ir kitų sąlygų.

Dar negirdėt jokios lietuviu 
darbininkų mobilizacijos vajui 
už sukėlimą “Daily Worke- 
riui” $60,000 fondo. Tą vaju 
varo visų tautų darbininkai 
Amerikoj.

Lietuviai neturėtu atsilikti.
Jie gali ir turi įnešti savo da-
Ii, atsimenant, kad tas anglis- Atšauktas Skautu JoiwkaS 
kas Komunistų Partijos orga
nas tarnauja visiems darbinin
kams kovose prieš karą, fašiz
mą ir už kasdieninius jų reika
lus.

i tam
gų.
kad
tuos
Ii j on.
Leros salas paverčia į ligo
nines stovyklas.

Manchukuo Sukilėliai
Išžudė 200 Japonų

MUKDEN. — Japonijos- 
Manchukuo valdžia skelbia 
vis griežtesnį karą prieš ta
riamus “banditus.” Bet va
dinami “banditai” yra par
tizanai darbininkai ir vals
tiečiai sukilėliai prieš Japo
niją. Apskaitoma, kad jie 
yra per netikėtai daromus 
savo žygius nužudę bent 200 
Japonijos oficierių ir polici
ninkų/ ' Japonijos-Manchu- 
kuo vyriausybė skelbia, jog 
tuo pačiu laiku buvę nušau
ta 400 “banditu,”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Traukinys Užvažiavo ant 
V ežimo

Tarpu stoty Meškuičiai—Gu
bernija 9 kilometre nuo Šiaulių 
greitasis traukinys užvažiavo 
ant skersai kelio važiuojančio 
pil. Urbano vežimo. Vežimas su
laužytas, arklys lengvai sužeis
tas. Urbanas liko visiškai .svei
kas.

Gen. H. Johnson Grasina Kruvinu Teroru Ištaškyt Streiką; 
Reikalaujama, kad nei Miestai Nešelptų StreikieriyJaunuoliai Pakantrumu 

Telkiami į Suvienytą
Frontą Amerikoje

MASKVA. — Amerikietis 
delegatas Gil Green nuo 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
kalbėjo Komunistų Interna
cionalo Kongrese apie trau
kimą Jungtinių Valstijų 
jaunimo į bendrą frontą ko
vai prieš fašizmą, karą ir 
V.ž darbininku reikalus. Jis 
kreipė domę į komunistų 
pakantrumą delei skirtingų 
pažiūrų jaunuolių laike ant
rojo Amerikos jaunimo kon
greso. Net rytinė jaunuolių 
kongreso sesija sekmadienį 
buvo pertraukta, kad tikin
tieji jaunuoliai galėtų nueiti 
į bažnyčią, jeigu to nori. 
Tuom buvo parodyta, kad 
bendras frontas nėra at
kreiptas prieš jokius religi
nius įsitikinimus.

Komunistai neveda kovos 
ir prieš savo šalies meilę 
jaunuolių tarpe. Tik jie aiš
kina, kad šią puikią šalį su 
jos visais turtais turi dar
bininkai atimti iš išnaudo
tojų ir patys viską valdyti.

Drg. Čemodanov, narys 
Komunistinio Jaunimo In
ternacionalo komiteto, savo 
kalboj gyrė Amerikos Jau
nųjų Komunistų Lygą už 
sėkmingą jos darbą bendro 
fronto srityj.

Senatas Gina Turčius
Nuo Didesnių Taksų

WASHINGTON. — Sena-. 
torių komisijd 11 balsų = bininkų,. < 
prieš 8 atmetė reikalavimą' darbo ir dviem šimtam, 
pakelti taksus ant mirštan-1 Kompanijos kaltina Roose-

Yra žinoma, kad Anglija 
taipgi ruošiasi grobt Ethio- 
pijos kampą su Tsana ežeru. 
Todėl Ethiopai nelabai galį 
pasitikėt anglais kareiviais

WASHINGTON. — Pre- Yorke daeisiąs iki 15-20 tūk- 
zidentas Rooseveltas už- stančių. Unijinių algų rei- 
draudė duot bet kokią pa- kalauja ir Newarko, ir Phi- 
šalpą iš federalės valdžios ladelphijos, ir kitų miestų 
pinigų tiems bedarbiams, darbininkai viešuose dar- 
kurie streikuos viešuose buose.
pašalpiniuose darbuose. Ei- ■ Philadelphijoj atsiųsta 

’darni su Rooseveltu, kapita-• būrys karo laivynų marinin- 
listiniai laikraščiai šaukia, kų laužyt streiką išlavintų 

i kad tokie streikai tai esą iš- darbininkų valdiškame gelž- 
stojimai prieš “savo šalį.” ; kelio darbe, kur jiem buvo

Rooseveltas ir jo pašaipi-; mokama tik $54 iki $84 per 
nių darbų administratorius mėnesį.
generolas Hugh Johnson • New Yorke gen. Johnson 
New Yorke praveda tokią pasikalbėjime su laikraščių 
mintį, kad miestai nei savo atstovais pasigyrė,! jog jis 
lėšomis neduotų jokios pa- ~ 
šalpos valdiškų viešųjų dar
bų darbininkams, kovojan
tiems už žmoniškesnes al-

I gas.
Taip tie ponai atsako j 

streiką tūkstančių pašalpi-
n L • M V IT 1 •• • statybos darbininkų, nuiuuiiiouuo uz, uauaiumaoDarbai M, Y. Valstijoj reikalaujančių unijinės’ ai- streikus prieš vergiškas al-

D I L* C v“* £os v^e^°J Roosevelto pa- gas pašalpiniuose viešuose Dar Labiail ulimaZOJO skirtų dviejų-trijų dolerių darbuose. Grūmodamas te-

Pulkininkas Williams 
Pavarytas už Kyšius

WASHINGTON. — Pre-' 
zidentas Rooseveltas užgy- 
rė armijos teismo nuospren
dį, pagal kurį lieka pavary
tas iš tarnybos pulkininkas 
Al. E. Williams, kaipo ky
šininkas. Jis buvo paėmęs 
$2,500 “paskolos” kyšį iš 
vienos gumų kompanijos ir 
už tai stengėsi įbrukt armi
jos automobiliams daugiau
sia tos kompanijos gamina
mas gumas.

ALBANY, N. Y. — Nuo 
birželio menesio vidurio iki 
liepos vidurio darbininkų 
skaičius New Yorko vąlsti-

dienai rytinėse valstijose.
Skaičius pašalpinių strei- 

kierių šiomis dienomis New

jos fabrikuose ir dirbtuvėse Paminklas Šunim, Kurie 
nupuolė puse nuošimčio; tuo > ~ i i iwr i i
pačiu laiku suma darbiniu- Žuvo del Mokslo 
kams išmokamų algų nukri-I 
to daugiau kaip čielu. nuo
šimčiu.

San Francisco streikuose 
pernai šaukė “laukan išvyt 
raudonuosius kaip žiurkes.” 
Taip turėsią būt daroma da
bar visur.

Johnson bando lošti dur
nelio rolę, kaltindamas tik 
komunistus už dabartinius

roru raudoniesiem^, tuo pa
čiu jis grasina kiekvienam 
kovingam streikįeriui.

Biliiim Užkirs Kelią 
Angliakasių Streikui?
WASHINGTON. Kongre

so lėšų komisija, pagalinus, 
sutiko užgirt Guffey- Sny
der bilių delei anglies pra
monės “sutvarkymo,” ir pa
tarė, kad tą bilių priimtų 
šalies kongresas. Tuom ti
kisi išvengt 500,000 minkš
tųjų angliakasyklų mainie- 
rių streiko.

Jungtinės Mainierių Uni
jos prezidentas J. L. Lewis 
jau keturis sykius tą streiką 
atidėjo, suvedžiodamas ang
liakasius, jog kuomet bus iš
leistas įstatymas pagal Guf
fey bilių, tai ir be streiko 
būsią “pagerintos’’ jiems są
lygos. Bet vyriausias bi- 
liaus tikslas yra tik pakelti 
anglies kainas, padidinti 
stambiosioms kasyklų kom
panijoms pelnus ir įvesti 
lyg kokią naują N RA ang
lies pramonėj.

LENINGRADE, Sovietų 
šalyj, pastatyta paminkslas 
paminėjimui šunų, kurie žu
vo bedarant ant jų moksli
nius tyrinėjimus. Paminklas 
stovi Medikalių Tyrinėjimų 
Institute. Akmeny; iškaltas 
šuns pavidalas, o po juo pa
rašas :

“Paminėjimui visų šunų, 
atidavusių savo gyvybę fizi
ologiniams t y r i n ėjimams, 
kurie buvo daromi, kad pa
ilginti žmonių amžių ir pa
gerint jų sveikatą.”

del

Del Kūdikių Paralyžiaus

Vis

vi-

mastų, jis nukrito į Duno
jaus upę, iš kurios jį išgel
bėjo policija.

'New /York. — Prie kitų 
streikuojančių pašalpinių 
darbininkų ūutarė prisidėt 
ir knygvedžiai.

Butų Kainos dai’ Krinta
MARI JAMPOLė — Nuo 

1930 m. butų kainose Marijam-

New York. — Įvairių uni
jų vadai skaitinio j a, kad iki 
antradienio čia galės skai
čius streikierių pašalpiniuo- 

polėje pasirėiškė: labai didelė 98 laipsnių, pavėsyje. NuO|Se daibuose pakilt iki 100,-
jų mirė dar 2 žmonės. 1000.

|čių turčių paliekamų lobių, velto valdžią, kuri per dve
jus metus sunaikino 6,000,- 
000 paršiukų, norėdama pa
kelti kiaulienos kainas mė
sos kapitalistams.

tendencija mažėti.' Sakysime, 
j 1930 m. už butą mokėta 75 lt. 
per mėnesį, o šiemet tą patį bu
tą, parsamdo už 35.lt., 1930 m.< 
buvo mokėta 50 lt., o šiemet— 
25-27 lt. Tačiau dar ir dabar 
butų kainos neapšitdję, o 
krinta ir krinta.

Taip krizis atsiliepia ir į 
dutinių savininkų biznį.

Rooseveltas skyrė išlavin
tiems darbininkams valdiškuo
se darbuose tris iki penkių sy
kių mažiau algos, negu jie 
gaudavo pas privatiškus sam
dytojus. Taip pigiai jis nori jų 
rankomis pristatyti paštų, 
prieplaukų ir atlikti į 
kitus valdžios darbus. Ir Roo
seveltas mano, kad darbinin
kai >dar turi būt jam už tai 
dėkingi kaipo “šelpėjui.”

Bet darbininkai skirtingai 
tatai supranta. Jie mato, kad 
tomis mizemomis valdiškomis 
algomis yra mušama darbo 
mokesnis ir kitiems darbinin
kams, dar dirbantiems pas pri
vatiškus samdytojus.

Kada pašalpiniai darbinin
kai priešinasi ir skelbia strei
kus, kaip kad New Yorke. 
Philadelphijoj ir kitur, tai 
Roosevelto politikieriai apšau
kia streikierius “kovojančiais 
prieš pačią šalį,“ reiškia, šalies 
išdavikais. O kaipo tokius ren
giasi terorizuot šiuos darbinin
kus dar žiauriau, negu priva- 
tiškų kompanijų streikierius.

Taip “labdaringoji“ Roose
velto politika ir daveda iki 
durtuvo smailagalio.

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas atšau
kė pasaulinį Boy Skautų 
“džiambory,” kuris buvo 
ruošiamas rugpj. 21-30 d. 
Tas kariškai-patriotinių vai
kų kermošius atšauktas to
dėl, kad keliose vietose ne- 
pertoli nuo Washingtono 
skleidžiasi kūdikių paraly
žiaus liga. Bijoma, kad ]a 
galėtų užsikrėst ir tūli iš 

įvairius-80,000 skautų, kurie buvo 
rengiami į tą “džiambory.”

Pūsta Pašarai
MARIJAMPOLĖ. — Paskuti

nių dienų lietūs labai nuostolin
gi ūkininkams. Dabar kaip tik 
ūkininkai pradėjo rūpintis pa-1 
šarais, ir lietūs užklupo šieną ir 
dobilus, kuriems vis nepavyksta 
išdžiūti.

! Tie senatoriai numuša ir 
i reikalaujamus m o k e s č ius 
valdžiai nuo kompanijų ne
paprastai didelių pelnų.

Karščiai Californijoj
SAN BERNARDINO, 

Calif., karščiai siekė 107 
laipsnių, o Los Angeles —

Pritrūko Kiaulių
CHICAGO. — Gyvulių 

skerdyklose trūksta kiaulių. 
Pav., kur vienoj skerdykloj 
pirmiau dirbdavo 800 dar- 

dabar permažai

Naziai Liepia Valdininkam 
Ištraukt Vaikus iš Katali

kiškų Organizacijų
Westphalijoj ir Stralsuh- 

de hitlerininkai panaikino 
katalikų jaunuolių vasari
nes stovyklas-kempes; sako, 
tegu eina į nazių jaunimo 
stovyklas.

Hanoverio provincįjos gu
bernatorius įsakė katali
kams valdininkams atsiimt 
savo vaikus iš katalikiškų 
draugijų, jeigu jie nori pa
silaikyti valdžios tarnyboj.

Penki Negrai Kaliniai 
Mirė Nuo Karščių

BATON ROUGE, La. — 
105 laipsnių karščiuose mirė 
penki negrai kaliniai Loui- 
sianos valstijos kalėjimo 
farmoj Angoloj. Nežiūrint 
tokių karščių, ginkluoti sar
gybiniai vijo kalinius dirbti 
tokiu smarkumu, kaip ir 
šaltame ore.

Išvaduot nuo Hitlerio Kirvio Keyseri ir 
Klausą,—Šaukia Priešfašistinė Lyga

NEW YORK.—Amerikos 
Lyga Kovai prieš Karą ir 
Fašizmą rugpj. 8 d. mušė 
sekančią ■ telegramą Hitle
riui ir Vokietijos atstovy
bei Washingtone:

“Vardu ; virš 2,000,000 
žmonių ir organizacijų 120 
miestų mes protestuojame 
prieš nusmerkimą numarint 
Key šerį ir Klaus’ą Vokieti
joj ir reikalaujame tuoj pa
naikint tą mirties nuospren
dį.”

Amerikoj Prieškarinės ir

Priesfašistinės Lygos pirmi
ninkas yra Union Teologi
nės Seminarijos profesorius 
H. F. Ward. Newyorkinis 
tos organizacijos skyrius te
legrafavo tokį reikalavimą 
Vokietijos a m b a s a d oriui 
Hans Lutheriui Washingto
ne:

“Nuosprendis nukirst gal
vą Keyseriui ir Klaus’ui yra 
barbariškas, necivilizuotas 
teismo žingsnis. Mes reika
laujame naujo viėšo jiem 
teismo.”

Bedarbiai Jaunuoliai Vengia 
Vergiškų CCC Stovyklų

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia norėjo gaut 
dar 328,000 jaunų bedarbių 
į pusiau-vergiškų darbų sto
vyklas CCC. Bet į stovyklas 
sutiko važiuot tik 135,000.

Stovyklose vis daugiau 
mokinama kariško muštro, 
ir jaunuoliai supranta, kad 
jie būtųwpirmoji medžiaga 
karui. O antra priežastis, 
kodėl jie vengia tų stovyklų, 
tai prastos sąlygos ir nega
vimas algų. Nes jų algos 
yra atimamos ir pasiunčia
mos bedarbiams jų gimi
nėms, paliekant patiems 
jaunuoliams tik po keletą 
dolerių per mėnesį.

“Sparnuotas” Vengras
BUDAPEST. — Vengras 

I. Kiraly prisitaikė sparnus 
ir šoko nuo tilto, tikėdama
sis, kad galės kaip paukštis 
skristi, bet, vėjo paneštas 50

Nugriaus Skautų Jomarko 
Namą $300,000 Vertės

WASHINGTON. — Buvo 
pastatytas milžiniškas laiki
nas namas ruošiamam tarp
tautiniam suvažiavimui ka
ri šk a i - p a t r iotiškų Boy 
Scouts. Namas lėšavo 
$300,000. Prezidentas Roo- 
seveltas atšaukė suvažiavi
mą ir paliepė nugriaut tą 
namą. Tai todėl, kad šioj 
apielinkėj siaučia kūdikių 
paralyžiaus liga.
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i Malda ir Bendras Frontas
|s Andai New Yorke (rugpj. 3 d.) įvyko 
jnDžiniška bendro fronto demonstracija 
hrieš karą ir fašizmą. Joje dalyvavo la
bai daug įvairių tikybinių organizacijų 
į ypačiai juodveidžių), parapijų, na, ir 
komunistai. Pastarieji buvo patys darb
ščiausi tame reikale, kadangi jiems la
biausiai rūpi kova pries karą ir fašizmą, 
•į Prakalbų pirmininkas pirmutiniu kal- 
Žėtojum perstato tūlą protestonišką mi- 
į’iisterį, kuris gerai nusistatęs prieš karą 
t fašizmą. Bet vietoj prakalbą sakyti, 
jis sukalbėjo protestoniškai maldą prieš 
parą ir fašizmą. Kiti visi kalbėtojai kai
tėjo gerai. Nuo Komunistų Partijos 
raibėjo drg. Minor ir nurodė, kaip reikia 
Įovoti prieš karą ir fašizmą.

Na, sveikai mąstąs žmogus, berods, 
Įel to neturėtų nieko sakyti. Bet, štai, 
rruseikos gazieta iš to bando daryti juo
dus. Aišku, jinai ir čia puola komunis
tus, Minorą, Bimbą, Šolomską, Boviną ir 
ritus; girdi, kodėl jie ten būdami, nekėlė 
triukšmo?! O Butkus surinka: “Vietoj 
i isų šalių darbininkai, vienykitės’ — 
Laisvė’ tu r būt rašys: ‘Viešpatie, palai- 
fiink mus’.” 
j Šitie žmonės bando juoktis (beje, yra 
įmonių, kurie pasižiūrėję į veidrodį juo
kiasi) iš komunistų, juos purvinti del to, 
.ad pastarieji laikosi savo duoto žodžio: 
ieigu jie kviečia kitokių įsitikinimų žmo
nes į bendrą frontą, tai ir bando jų įsiti- 
inimus gerbti.

* Bendras frontas nėra komunistų susi- 
ienijimas su tikybiniais žmonėmis, arba 

p parapijomis. Tai tiktai neišmanėliai, 
Iurie nieko nesupranta apie bendrą fron- 
b tegali prikaišioti komunistams tokius 
alykus. Bendras frontas reiškia tai, kad 
įdaroma sutartis tarpe įvairių organi- 
acijų kovai už tam tikrus punktus, už j ų 
ravedimą. Bet kiekviena organizacija, 
alyvaujanti bendram fronte pasilieka 
jokia, kokia ji yra arba buvo^

Paimsim konkretų pavyzdį: sakysim, 
Irooklyno komunistai, padarom bendrą 
rontą su Brooklyno katalikiškomis lie- 
avių organizacijomis kovoti už socialę 
pdraudą ir prieš karą bei fašizmą. Na, 
ateisim, mes sušaukiam bendrą masinį 
mitingą, kuriame dalyvauja kunigai, bei 
aip religingi atstovai nuo tikybinių 
paūgi jų. Jie nori atsistoti ant estrados, 
llyg savo įsitikinimais, sukalbėti pote- 
jus. Tai jų dalykas. Jie gali kalbėti, 
įkalbėję poterius, jie, tačiaus, stoja už 
ienybę kovoje del pravedimo mūsų pasi- 
rėžtų reikalavimų. Komunistai tokiam, 
pvejuj nieko jiems nesako, nors patys, 
.šku, nekalba. Katalikai poteriauja, tai 
I dalykas. Bendras frontas šaukiamas 
tk iš visokių įsitikinimų draugijų ir or- 
anizacijų. Komunistai nesako: jūs, ka- 
dikai, išsižadėkit savo įsitikinimų, tada 

įeikit į bendrą frontą. Ne! Jie sako: 
Ts katalikai, būkite, kuo esate, jei nori- 
( j, bet stokite su mumis kovoti prieš mū- 

visų bendrą priešą—fašizmą, arba už 
hndrą reikalavimą pravedimo socialės 
bdraudos įstatymo. Panašiai komunis- 
jd sako socialistams ir kitų įsitikinimų 
l»i pažiūrų žmonėms.
f Komunistai visuomet toleravo ir tole- 
los kiekvieną grupę, įstojusią į bendrą 
ontą. Bet tai nereiškia, kad komunistai 

.sižadės savo įsitikinimų!
'štaį mes turėjom Visuotiną Suvažiavi- 
' ą, tęn priėmėm tam tikrą penkių punk- 
4 prdgramą, kurios pravedimui mes šau- 
ame visus darbo žmones, katalikus, so- 

, alistiis, laisvamanius ir komunistus su- 
-irytl bendrą frontą. Mes šaukiame lai- 
7ti vietose bendro fronto konferencijas, 
teigti komitetus,'kurie galėtų visą dar- 
I veSti :pirmyn. Įstoti į tą darbą gali 
it parapijos, net kunigai, jei tik jie su- 

,nka fcerit šit vienu tos programos punk- 
i ir ^trokšta gailėti įkūnyti jį gyveni- 
an. ;
Šitokia komunistų pažiūra į bendrą

( 
t

frontą. Mes tą plačiau aiškinom, žino
ma, ne Butkams arba Prusqikoms, bet 
“sklokos” eiliniams nariams, darbinin
kams, kad jie žinotų komunistų nusista
tymą. Mes tikri, kad gera jų dalis su 
mumis sutiks.

Lenkų Kolonistai Vakarų 
Baltarusijoj

Po tokia antrašte d-gė K. Matulaitytė 
rašo įdomų straipsnį “Raud. Artojuj.” 
Autorė, matyti, yra puikiai susipažinusi 
su tomis sąlygomis—Vilnijoj ir visoj Va
karų Baltarusijoj. Jinai jas atsidėjusiai 
studijuoja ir turi daug ką pasakyti apie 
tai. Be kitko d-gė Matulaitytė nurodo:

Pagrobęs Vakarų Baltarusiją ir lietuvių 
apgyvendintas vietas lenkų fašizmas viso
kiais būdais stengiasi kuoskubiausiai jas 
pervirškinti ir padaryti kiek galima dau- 
giaus “lenkiškomis.” Tam tikslui persekio
jami baltarusių ir lietuvių mokyklos vaikai, 
verčiami eiti į lenkų valstybines mokyklas, 
kaimuose organizuojami visoki lenkiški — 
jaunimo, namų ruošos, siuvimo, katalikų ir 
panaš.—rateliai, ugdomas politinis banditiz
mas. Didžiausias baltarusiu ir lietuviu nu
tautinimo darbas vedamas taipogi per kata
likų kunigus ir bažnyčias. Vienok viso to 
lenkų imperialistams maža—okupuotų vietų 
lenkinimas eina ne taip sparčiai, kaip to rei
kalauja lenkų imperializmo interesai. Ir va, 
kad sust'iprint lenkišką elementą okupuoto
se. žemėse, lenkų fašizmas kolonizuoja jas 
atėjūnais iš Lenkijos, kuriuos valdžia viso- 
kiariopai palaiko ir teikia jiems paramą. 
Tas okupuotų žemių lenkų “osadninkais” ap
gyvendinimas turi ne tik šį tikslą. Su šios 
kolonizacijos pagelba lenkų fašizmas be to 
nori palengvint bedarbę pačioj Lenkijoj ir 
sustiprint palankų sau elementą kariniams 
tikslams.

Tūkstančiai tokių “osadninkų” yra pri
siųsta į Vakarų Baltarusiją. Jie lošia 
šnipų roles kaimuose, sekioja ir išdavinė- 
ja pažangesnius baltarusius (Vilnijoj: 
lietuvius) valstiečius, padėdami Lenkijos 
fašistams užslopinti komunistinį ir tau
tinio pasiliuosavimo judėjimus. Autorė 
toliau pažymi, kad

Š. m. birželio men. pabaigoj Vilniuje įvy
ko tų lenkų kolonistų visuotinas suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo ir visa eilė Lenkijos 
vyriausybės atstovų. Iš padarytų suvažiavi
me pranešimų paaiškėjo, kad vienoje tik 
Vilniaus vaivadijoj yra 1134 kolonistai len
kų kariškiai ir 1366 civiliai, atvežti iš I^eri- 
kijos gilumos. Tas sudaro vienoje Vilniaus 
vaivadijoj 2,500 ūkių vienetų, kurie pildo 
policijos punktų pareigas, pranešdami vy
riausybei apie kiekvienus darbus ir kalbas 
savo kaimynų, šitie “osadninkai” kartais 
apgyvendinti pavieniui, o kartais sudaro 
lenkiškus žydinius 'iš keliolikos ar kelių de
šimčių šeimų. Tokių didesnių žydinių Vil
niaus vaivadijoj yra 103. Jie visi turi nuo
savybės dokumentus ir valsčiuje yra išpilic- 
tinti. Vyriausybė be žemės duoda jiems dar 
nemokamai miško medžiagos 'ir suteikia kre
ditų. Mat, norima, kad jie būtų kaipo pa
vyzdingų ūkių vienetų savininkai.

Vietos savivaldybių veikimas pilnai ati
duotas į tų kolonistų rankas. Mes turime 
tokius davinius: valsčių tarybose yra'391 
“osadninkai” valsčių savivaldybose 157, 
viršaičiais—18, seniūnais—5, šaltyčiais—18 
ir pan. Tokiu būdu valsčiuje toks šnipas— 
kolonistas tampa administratorium, nuo ku
rio daug kas priklauso. Vyriausybė jiems 
rengia laiks nuo laiko visokius kursus, kur 
mokoma kaip reik veikti iy kaip stiprinti 
savo ekonominę ir moralinę pergalę.

Matulaitytė teisingai nurodo, kad šis 
lenkų fašizmo žygis turi didelę politinę 
reikšmę. Sakysim, apskelbus karą prieš 
Sovietų Sąjungą/ minėti “osadininkai” 
darbuosis tam, kad slopinus- tuos, kurie 
norės kovoti prieš Varšavos imperialis
tus.

Bet ar Lenkijos ponai savo pasimoji- 
mus įvykins gyveniman? Ne, kadangi, 
nepaisant visų priemonių, revoliucinis ju
dėjimas ten auga; nepasitenkinę smulkūs 
valstiečiai ir darbininkai bruzda. “Osad
ninkai” jų savo šnipinėjimais negi 
ramdins#

nu-

Skandalas ant Skandalų
Sandariečių laikraštis praneša, 

Bagocius įsakė Vitaičiui ir Vinikui 
sitraukti iš Sandaros arba SLA atsako- 
mingų vietų—SLA sekretoriaus ir orga
no redaktoriaus vietų. , Esą, Vitaitis jau 
pasitraukęs iš Sandaros apšvietus komi
sijos naPio- vietos. Ką jiedu darys su 
priklausymu pačiai Sandarai—dar neži
noma.

Del to visko “Vienybė” ir “Sandara” 
kelia skandalus. Girdi, “tai teroras iš 
kairiųjų pusės,” ir tt. Aišku, mes ma-

kad
pa-

Į Jau “Mirusius” ir Dar “Negimusius ■ 
Mūšy Korespondentus

Prašau / Visus Draugus ir Drauges

Nesakysime, kad mes visai nebeturime korespondentų 
iš kolonijų. Priešingai, stovime vidutiniai. Turime vie
tų, kuriose mūsų draugai korespondentai labai ištikimai 
eina savo dideles pareigas. Nei karščiai, nei šalčiai jų 
neišgąsdina. Kaip vasarą, taip žiemą jie savo raštais 
puošia dienraščio “Laisvės” špaltas.

Bet, iš antros pusės, visos eilės labai svarbių miestų 
mūsų korespondentai arba visai “numirė,” arba taip su
minkštėjo nuo karštos saulės, kad tik karts kartelėmis 
kyšteli kokį raščiuką ir vėl nutilsta. Tuo tarpu gyveni
mas eina savo keliu, aštrios darbininkų kovos verda- 
kunkuliuoja aplinkui juos ir virš jų galvų. Taip, atro
do, būtų nesunkų. tiems draugams nors valandėlę į sa
vaitę nuvogti laiko ir pabriešti į “Laisvę” apie tuos vi
sus įvykius! Bet to nepadaro. Sunku ir įsivaizdinti, 

• kur tie draugai savo laiką sueikvoja. Faktas yra, kad 
beveik nerastum tokio “Laisvės” skaitytojo šiandien, 
kurie dirbtų taip pilną laiką dirbtuvėje bei kasykloje, 
jog nebeliktų laiko nei energijos net keletą desėtkų eilu
čių sumesti ir pasiųsti į laikraštį.

Tiek to, toliau nesigilinsime į visą tos padėties filozo-' 
fiją. Tikrovė yra tokia, kad, tarp kitų, sekamų miestų 
bei apielinkių korespondencijos arba pavojingai suretėjo,' 
arba visai išnyko:

Aš pradėjau rinkti medžiagą istorijai Amerikos 
lietuvių darbininkų revoliucinio judėjimo. Tai ne
lengvas darbas, nes mūsų įstaigose bei archyvuose 
tos medžiagos labai mažai tesiranda. Atrodo, kad 
niekam neatėjo mintis į galvą taupyti ir palaikyti 
senus laikraščius, knygas, aplinkraščius ir doku
mentus. Ypatingai mažai medžiagos turime iš lais
vamaniško judėjimo, iš taip vadinamų “Šliupo lai
kų,” iš kurio kristalizavosi socialistinis judėjimas. 
Taip pat archyvuose nesiranda “Kovos” iš 1905 me
tų, kurioje, be abejonės, atspindi pirmutiniai organi
zuoti socialistinio judėjimo žygiai.

Todėl kreipiuosi paramos į draugus ir drauges, 
ypatingai tuos, kurie anais laikais dalyvavo judėji
me, skaitė laikraščius, dalyvavo suvažiavimuose ir 
tt. Jeigu kurie turite senų dokumentų bei leidinių 

;ne tik mūsų kairiosios srovės, bet taip pat kitų sro
vių, būkite geri ir praneškite man apie tai, arba pri- 
siųskite. Perskaitęs ir pasinaudojęs, jeigu reikalau
site, visą medžiagą sugrąžinsiu jums atgal.

Taip pat, jeigu kurie asmeniškai atsimenate isto
riniai svarbių įvykių iš laisvamanių ir socialistų ju
dėjimo, trumpai surašykite ir atsiųskite man. Bū
siu labai dėkingas.

A. Bimba,
46 Ten Eyck St.,

Elizabeth, N. J.
Paterson, N. J.
Shenandoah, Pa. ■ 
Minersville, Pa.
Scranton, Pa.
Baltimore, Md.
Cleveland, Ohio.
Akron, Ohio.
Detroit, Mich.
Grand Rapids, Mich.

Chicago ir toliau į vakarus.

So. Boston, Mass. 
Rumford, Me. 
Lewiston, Me. 
Worcester, Mass. 
Hartford, Conn. 
New Haven, Conn. 
Bridgeport, Conn. 
New Britain, Conn. 
Great Neck, N. Y. 
Binghamton, N. Y.

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

, Telephone: Humboldt 2-7964
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Šiuomi atsikreipiame į visus ‘buvusius korespondentas
Gal Yra Kokia Žaizda Skilvy

Prašyčiau duoti, ir man pa
tarimą per mūsų “Laisvę.” 
Jau bus kokie 3 ar 4 mėne
siai, kaip aš. pradėjau jausti po

imtis už darbo, prisikelti iš “numirusių.” Prašome lai- 
kas-nuo-laiko rašinėjančius draugus ir drauges tankiau 
pasirodyti. Kviečiame visus “Laisvės” skaitytojus, ku
rie dar niekados nesate rašę, bet jaučiatės, kad galite "krūtine, lyg kad kas ten spaus- 
savo mintis išreikšti ant popieros, padaryti pirmuosius s 
bandymus, pradėti Lašinėti. Imkite, draūgai, ant savęs1 
atsakomybę. Puikiai žinote, kad redakcija negali iškep
ti jūsų miestui korespondencijas. Tai darbas ir pareiga 
vietos draugų ir draugių.

Nusiskundimų, rodos, nesigirdi, nes, su labai mažomis 
išimtimis, visos korespondencijos greitai atspausdinamos 
“Laisvėje.” Kurių korespondencijos nepasirodo “Lais
vėje,” tiems visuomet yra arba laišku, arba Redakcijos 
Atsakymuose paaiškinama priežastis. Taisome korės-

tų, kutentų, panašiai, kaip ir 
j rėmuo ėda. Tie viduriai vef- 
i čia mane būti vegeterijonu, 
nes, jeigu tik pavalgau riebios 
mėsos ar riebesnio viralo, tai 
per visą dieną taip ir gnaibo 
po krūtine. Jeigu išgeriu alaus 
kokią porą stiklų, tai ir gi tas 
pats. Daug alaus nei degtinės 
negeriu. Truputį rūkau—gal 
ir tai kenkia.

j Daktaras sprendžia, kad 
pondencijas labai atsargiai, idant neiškraipius draugų ■ gal yra kokia žaizda skilvy 

Dedame visas pastangas, kad patenkinti visus į (“ulcer”). Davė baltų miltų,
1 bet nieko negelbėjo. Patarė 
riebios mėsos nevalgyti, 
ką valgyti, nieko nepasakė. 
Aš jau 5 metai, kaip esu be
darbių eilėse,—nėr iš ko gydy- i

minčių.
korespondentus.

Tikime, kad šios kelios pastabos nepraeis veltui. Lauk
sime draugų talkos.

&

“Laisves” Redakcija.

*,'.1

smūgis
Būrys demonstrantų prie Vokiečių lai vo Bremen, nuo kurio kadaise buvo nu 

traukta swastika ir įmesta į vandehį. Ta demonstracija buvo didelis 
fašistams.

. ...
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F M| Z

home, kad tokis Bag'ociaus elgėsis nėra 
tinkamas ir geras. Tokioj organizacijoj, 
kai SLA, kiekvienas asmuo gali priklau
syti prie tokios partijos, kokia jam 

' geriausiai patinka. Bet šis užpuolimas 
ant Vitaičio ir Viniko nėra tai Bagočiaus 
išradimas. Ne, ne jam kreditas už tai 
priklauso. Tai Gegužio-Vitaičio išradi
mas, kurį rėmė ir Bagocius.

Kasgi neatsimena tų laikų, kuomet iš 
SLA nariai buvo mėtomi tiktai del to,

tis. Vidutinio amžiaus, ūgio ir 
svorio vyras. Ir man iš gerklės 
kvapas labai negražiai atsi
duoda.

Atsakymas.

Jums, byauge, gali būti skil
vy opa, bet gali opos da ir ne- ‘ 
būti. Gal dar (ik taip sau per
daug tonai rūkščiu—hyperaci
dity—labai dažnas ir labai pa
prastas apsireiškimas. Paeina 
jis daugiausia del stokos vita
minų maiste, taip gi nuo smar
kių, aštrių, deginančių daiktų.

Dalis valgymo Jums šiaip- 
taip persimala, o dalis surūgs
ta, sugenda. Tos netikę rūkš- 
tys jaudina vidaus plėves ir il
gainiui gali ir opą padaryti. 
Atsiranda ir gazų, dujų. Tos ir

bet, gi spaudžia po krūtine.

kad priklausė Komunistų Partjjai? Iš
mestas Bimba, Siurba, Šolomskas ir visa 
eilė kitų draugų. O 1930 metais Chica
go je, gegužiniai su bagočiniais, pasikvie
tę policiją ir šnipus, suskaldė SLA seimą 
ir išmetė iš salės apie 180 delegatų 
todėl, kad jie buvo komunistai arba 
žangaus nusistatymo.

Tuomet “Sandarai” ir “Vienybei” 
buvo teroras. Tuomet jie tą viską 
gyrė!

tik 
pa-

Vely, Drauge, visai nieko 
spiritinio negerkite, nei alaus 
nei vyno, nei ko tvirtesnio, nes 
tai gadina vidaus pamušalus. 
Ir, susimildami, bent gi jau ir 
nerūkykite,—pasigailėkite sa
vo sveikatos. Nuo rūkymo per
daug prirūgsta viduriai.

Sakote, esate dabar lyg ir 
vegeteri jonas. Nereikia būti 
griežtai vegeterijonu. Vartoki
te ir visokių pieniškų, kiauši
nio trynių, po truputį šviežios 
mėsos, ypač kepenų ir inkstų, 
žuvų. Daržoves vis daugiau vi
sai žalias, šviežias vartokite. 
Taip gi ir vaisius, visokius. Tik 
gerai kramtykite, sunką nury
kite, o plušų, šiaudų ne. Aš
trių, deginančių, karštų ir la
bai šaltų daiktų nevartokite.

Po kiekvieno valgio imkite • 
Prepared chalk 1 pound, po 
trečdalį šaukštelio, su vande
nuku. Būtinai imkite mielių, 
yeast, po plytelę ar ir daugiau 
3 kartus per dieną,, ant tuš
čiu viduriu, su vandeniu ar 
kuo. Arba galite Brewer’s 
yeast tablets, po keletą table
čių 3 kartus kas diena.

Nors po šaukštą žuvų alie
jaus imkite kas diena. lodo 
tinktūros po lašą kas dvi ar 
trys dienos.

Manau neprošalį būtų ir po 
truputį skydinės liaukos imt, 
keletą m ė n e s ių. Thyroid 
gland, % gr., 100 tablets, po 
vieną prieš valgymą. Eikite

ne+ i pasivaikščioti, ant saulės pabū
kite, giliai pakvėpuokite pil
vu. /

UZ-
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ŽINIOS IŠ ARGENTINOS

visa eile smar- 
darbininkų ju-

C. Rivadavios 
sto-

Čia
fa-

(Pabaiga iš No. 185)
Išnaudotojai su valdžios pa- 

gelba nors ir imasi griežčiausių 
priemonių prieš darbininkų ju
dėjimą, bet tas yra nesulaiko
ma. Nežiūrint reakcijos ir per
sekiojimų darbininkų, judėji
mas plečiasi, vis daugiau darb. 
įsitraukia į organizacijas kovai 
už ekonominius ir politinius 
darbo klasės reikalus, prieš ka
rą, fašizmą ir reakciją, prieš 
bado ir skurdo sistemą. Tai pa
rodo praktikoj 
kių petrolėjaus 
dėjimų.

Stiprinkime
darbininkų organizacijas, 
darni į sindikales grupes be įsi
tikinimų skirtumo po vadovybe 
profesinių sąjungų.
Iš Fabriko A. Angelis Y

šis bakalite industrijos
brikas randasi gatvėje Cabrera 
4616. Balandžio menesio pabai
goj A. Angelis sugrįžo iš ato
stogų, iš Misiones teritorijos, 
kur turi zerbos plantacijas. Ten 
beviešėdamas, praleido nemažai 
pinigų, kuriuos numatė atsiim
ti iš mūsų—dirbančių fabrike. 
Pirmą žingsnį panaudojo prieš 
moteris darbininkes, ^umušda- 

• mas atlyginimą po 10 c. valan
dai ir paskirdamas dirbti vyrų 
darbą, prie polidorių, už 25 c. 
valandai.

Darbininkai nebuvo stipriai 
organizuoti, maža dalis organi
zuotų negalėjom pasipriešinti 
tam jo žygiui. Išnaudotojas, 
matydamas pasisekimą su mote
rim, norėjo tą patį padaryti ir 
su vyrais, kur dirbom apie 80 
vyrų prie balancinių mašinų, 
įvesdamas sistemą “standard”, 
kas padirbs daugiau jo nustaty
to kiekio, gaus tam tikrą nuo
šimtį. Nors dar nebuvo stiprios 
organizacijos, bet draugų orga
nizuotų iniciatyva tapo sukeltas 
ūpas tarp darbininkų pasiprie 
sinti ir buvo sustabdyta daugu 
ma mašinų. Tą pamatę jo šu
neliai, Aleksandra ir Migali. 
bandė priversti dirbti, bet, ma 
tydami darbininkų vienybę kc 
voje, buvo priversti šaukti iš 
naudotoją tartis su darbinir 
kais, šituo menku mūsų pas 
priešinimu sulaužėm jo planus 
nors tarpe darbininkų atsirad 
nesusipratėlių, kurie padaugin 
produkcijos kiekį del ubagiško 
premijos gavimo, bet kuris ne 
gali padaryti nustatyto kiekic 
nebus numuštas atlyginimas, k 
buvo manęs padaryti.

Šitas mūsų išstojimas padrr 
sino abejojančius darbininkus 
kurie pradėjo masiniai stoti 
organizacijos eiles. Jau turimi 
virš 40 darbininkų organizuotu 
taipgi ir moterys susiinteresa 
vo organizacija, nes pamate 
kad tik per vieningą kovą bus 
galima atgauti numuštą atlygi 
nimą ir dar iškovoti didesni: 
atlyginimas sulig peso vertė: 
kritimo ir pirmeilių produktų 
kainos kilimo.

Dabar rengiamės rimtai ko
vai už 40 valandų savaitę ir už 
algų pakėlimą.

Paskutiniu laiku turėjom dv 
generaliu susirinkimus sulygini
mui nuomonių ir tęsimui priren
giamo darbo kovai.

Draugai darbininkai, turim 
sekti šį bendros kovos pavyz
dį, o visuomet bus mūsų laimė
ta.

Kapitalistų Godumo Auka
Berisso. — Frigorifike “Ar

mour”, graserijos departmen- 
te, delei nepasotinamo šios 
įmonės kapitalistų godumo — 
kuodaugiaus išspausti sau pel
no iš darbininkų — š. m. gegu
žės 10 d. tragiškai žuvo darbi
ninkas M. Litvinciuk, kuris 
elektrinio keltuvo pagautas ta
po sutrėkštas.

Šis darbininkas tik porą sa
vaičių tebuvo dirbęs frigorifįke 
ir visai mažai dar buvo apsi
pažinęs su darbu, o tuo mažiau 
žinojo kaip paleisti ir valdyti 
keltuvą. Bet frigorifiko admi
nistracija apjakusi didžiausio

•į

Gražus Revoliucinio Solidarumo I 
Pavyzdys

| Draugo Nenėno išdeportavi- 
mo žinia pasiekė draugus tik 
tos pačios dienos ryte, o 10 vai. 
vakaro turėjo išplaukt laivas.

Darbininkai, sužinoję šią ne-( 
malonią žinią, labai užjautė iš- j

Draugiškai,
“Ig. Karlonas, 

•‘Tuckahoe, N. Y. Kokiomis Ligomis Šie*«Gad^
pelno godumu ir vykdindama 
pragarinę sistemą “standard”, 
visai neatsižvelgia į tai, kiek šis 
velnio išradimas prarijo darbi
ninkų gyvybių ir kiek dar pra
rys.

Kraugeriai kapitalistai 
sistema “standard” jau išma-

Į tavo visas darbininkų jėgas, jau 
iki nusilpimui sugeba atimti iš 
darbininkų paskutinę energijos 
sriovę, bet to visko dar jiems 
maža. Jau ir mašinų funkcio
navimą, kurioms reikalingas 
nuolatinis ir atsargus prityrusio 
žinovo — specialisto aptarnavi
mas taiko sistemos “standard” 
metodams, t. y., atima keltuvo 
valdytoją ir vien tik dėlto, kad 
padidinus bedarbių skaičių už laivan cap. Arconą ir renegatą 
fabriko vartų, del ekonomijos, ^fisčiką.

“Gerb. Drg. Bukny! šiuo- 
mi siunčiu jums banko čekį su
moje $11:50. Iš tos sumos 
$5.50 atsiskaitykite už ‘L.’ 

v _ . prenumerata metams, tai
su vežamam draugui Arti 30 drau-lž Margs K ini $2 auka 
ia_lgy, kurių tarpe kelios moterys Į 50c A itacijos Fondui 

ir merginos, tiesiai nuo darbo . ’ ... .
nuvyko uostan, nors dar trūko > $3-50 UZ , knygUtę
kelių valandų iki laivo išplauki- ’ Paramai V°S P°’ 
mui ir su nekantrumu laukė at- ^hinių kalinių... As manau, 
vežant drg. N. Nenėną, kad nors 'kad JŪS’ drauge?atleisite man, 
su pamatymu atsisveikinti su ^ad aukas siunčiu jūsų Vardu, 
aktyviu kovotoju ir tuo pareikš- 0 ne 4rg. Weiss. Manau, kad 
ti savo revoliucinį solidarumą jums nebus keblumo auką per- 
jėga išplėštam iš mūsų eilių 
revoliucionieriui.

Kartu su Nenėnu atgabeno

Draugiškai, 
“Martin Sellers, 
“Pittsfield, N. J.

met Mire 17,056 Žmo
nes Lietuvoje

visai nežinančius keltuvo valdy
mo paveda mašinos žaislui, kur 
kiekviena minute gręsia jiems 
mirties pavojus, kur kiekviena
me akimirksnyj jų laukia toks 
pat likimas kaip drg. Litvin- 
ciuk.

Darbininkai, kad sulaikius 
šias kriminalystes, kad mūsų 
brolių kraujas nebūtų taškomas 
ant frigorifikų sienų ir dar 
daug žiauresnėj formoj negu 
čion, mušamų galvijų, privalom 
kuoaktyviausia organizuotis ir 
sujungtomis jėgomis atsispirti 
prieš sistemą “standard’ už ap
saugojimą darbininkų gyvybės 
ir sveikatos, už darbininkų kla
sės teises.

Esantieji uoste draugai, iš
reikšdami solidarumą, ten pat 
sudėjo kelis desėtkus pezų del 
draugo Nenėno, kuriuos viena 
draugė ir draugas užėję lai van 
įteikė’ jam į rankas. į

Draugo Nenėno išdeportavi- j 
mas privalo paskatinti visus | 
lietuvius darbininkus kovon už • 
paliuosavimą politinių kalinių ir | 
grąžinimą išdeportuotų ir tuo 
patim 'išplėsti judėjimą prieš 
fašistinę Lietuvos atstovybę ir 
fašistų bandas, kurie 
reakcinei Argentinos 
gaudyti ir išdeportuoti 
cinius darbininkus.

(“Rytojus”)

Gerb. ‘L.’ Red.: Prisiunčia

Statistikos žinios rodo, 
kad šiemet per pirmuosius 
5 menesius Lietuvoje iš viso 
mirė 17,056 (pernai 14,527) 
žmonės. Iš mirusių per pir
mus 5 men. nuo tuberkulo- 
zės mirė 1,305 asm. (1934 
m. 1,241, 1933 m. 1,178), 
nuo kitų infekciniu ligų 1,- 
588 asm. (1934 m. 834,1933 
m. 1,150), nuo vėžio ir kitų 
navikų 480 asm. (1934 m. 
445, 1933 m. 431), nuo reu-

2,423
1933

profesionalus ristikus, “Naują- ; 
išleido padidintą į 

ir siuntinėjo uždyką neskaity- , 
tojams po keletą numerių. į 
Plakatus darė net trimis skir- 4 
tingais tekstais. Tai jau rei- t 
kūjo turėti nors puse tiek pub- j 
likos kiek mes turėjom 4 d.- ' 
liepos. Bet pasirodo, nežiu-. 1 
rint kaip tu negarsinsi, bet jei 
neturi masių pritarimo, tai vis* į 
tiek piknikas buvo skystutis. ) 

i 'J. »I Taip pasakojo buvę piknike. Į 
! O rengiant ant tokių didelių. /

puojamųjų org. ligų 
asm. (1934 m. 1,796, 
m. 2,157), nuo virškinamų-i _ . ... .. .. \.-
jų org. ligų 853 asm. (1934 į q
m. 854, 1933 m. 8^9), nuo pG]no daug negali-
slapimo ir gemtalimų 01 g. ma tikėtis. Darbininkai, Prū- 
ligų 275 asm. (1934 m. 271, veikos pasekėjai argi nematot, 
1933 m. 298), nuo nėštumo kad tas judėjimas, kurį veda 
'ir gimdymo ligų 203 asm. Frūseika-Butkus, tarnauja iš- 
(1934 m. 167, 1933 m. 175), 
nuo odos ir kaulų ligų 307
asm. (1934 m. 299, 1933 m. jau neberemia Prūseikos prieš 
331), nuo prigimtinių trū- darbininkišką veiklą.

Darbininkai, Prū

naudotojų naudai. -Dėlto ir 
abelnai pažangesne visuomenė

i

padeda 
policijai 
revoliu-

money order $6. Už ‘L.’ atnau-1 mato, mitimo ir kitu ben- 
jinimą $5.50 ir 50c išmokėji-, drų ligų 215 asm. Q934 
mui automatiškos mašinos. At-^^ 4933 191), nuo ner

vų sistemos ligų 880 asm. 
(1934 m. 890, 1933 m. 819), 
nuo kraujotakos organų li
gų 1,116 asm. (1934 m. 1,- 
001, 1933 m. 1,033), nuo kvė

leiskite, draugai, kad ilgai ne
užsimokėjau prenumeratos.

“Su godone Jūsų,
“G. A. Budrūnas,
“Springfield, Mass.”

kūmų 732 asm. (1934 m. 
704, 1933 m. 749), nuo se
natvės 3,372 asm. (1934 m. 
2,685, 1933 m. 2,533), prie
vartos mirtimis 361 asm. 
(1934 m. 404, 1933 m. 395) 
ir nuo nenustatytų priežas
čių mirė 2,946 asm. (1934 
m. 2,776, 1933 m. 3,098).

. Todėl Į 
aš kviečių jus, darbininkai, ku- ] 
rie dar vis sekat Prūseiką-But-. I 
kų, meskit ir griškite į platų J 
darbininkų judėjimą ir veikite J 
bendram fronte su komunis
tais prieš išnaudotojus ir 
agentus.

jy

“Gerb. Redakcija! Aš siun
čiu jums $6. Už atsinaujinimą 

/ prenumeratos $5.50, o 50c 
spaudos palaikymo reikalams.

“Draugiškai,
“John Gudergis, 

“Waterbury, Conn.”

Draugai, “Laisve” Jaa Astuonių Puslapių
Kaip Dažnai Ji Išeis 8 Puslapių, Priklauso Nuo jos Bendra

darbių, Rėmėjų, Platintojų ir Visų Skaitytoji
Rašo P. Buknys.

___ >

Virš Tūkstantis Publikos Lietuviy 
Komunistų Frakcijos Piknike

LAWRENCE, Mass. — Rug- at-

Italy Minios Priešingos 
Karui su Ethiopija

NEW YORK. — Parva-; 
žiavo Amerikon “Chicago 
Tribune” dienraščio kores-

i

No. 99, kas turi tą numerį, 
sišaukit taipgi pas d. Penkau- pondentas David Darrah,dš-' 
ską. Bet tas kavos setas buvo Vyįas jg Italijos už tai, kad 
leistas atskirai, neprigulėjo I jįs sav0 laikraščiui rašė,' 
prie įžangos tikietų. daugelįs priešinasi Mu- -

Po visai programai, ir vėl ssolinio karui prieš Ethiopi- 
publika draugiškai linksminos, ją. Jis ir dabar sako, kad*

šis piknikas Komunistų Par-1vyrauja nepasitenkinimas/ 
tijai duos gražios finansinės tarp kareivių, siunčiamų”, 
paramos, kas da.bar labai rei- Afrikon. Jokio entuziazmo 
kalinga. Reikia pripažinti, karui nčra; 0 jeigu žmonės■ 
kad tą pačią dieną buvo la-:pas[duoda mobilizacijai, tai* 
bai da“« !okall,J talp:'tik iš baimės ir prievartos.^

kaus laikraštukui. Ir jie ren_ jar Lk JIS neįsiklampino.
, gė ant plačios skalės su dide-
;lėmis išlaidomis, nes garsino

‘L.’ Adm.: Siunčiu'PJŪČio 4’ 1935’ Maple Parke, 
$5 50 ivyk° Komunistų Partijos Lie

tuvių Frakcijos Pirmo Distrik-
Lietuvių darbi

ninkų suvažiavo viršaus tūk
stančio, iš visos Massachusetts 
valstijos. Bet didesnėmis gru
pėmis suvažiavo: iš Norwoo
do, So. Boston, ir Hudson. Tas 
parodo, kad lietuviai darbinin
kai gerai atsiliepė į Distrikto

'Biuro atsišaukimą finansinės 
J paramos del palaikymo moky-

11 j klos. Didelis draugiškumas 
__ > pas visus per dieną, pa- 
'simaidydami draugai darbavo
si, kad patarnauti svečiams.

PUIKI PROGRAMA:
gramą atidarė Worcester Aido; kas sekmadienis, sukvietė buvo 114 laipsnių karščio 

“Laisvės’ Redakcijai: Da-,Choro Merginų Sekstetas, va-’p. 
bar prisiunčiu $11, kuriuos dovybėję draugės M. Meškie- _ 
prašau padalinti sekamai: už nes.
lapelius $2.50, už
prenumeratą $5.50, ‘Laisvės’ 
preso išmokėjimui $1 ir jauni
mo atstovo pasiuntimui į Kon
gresą—1.

“Su

“Gerb.
jums $6 money orderį 
atnaujinimui ‘L.’ prenumera
tos, o 50c užsimoku pabaudos P^PiRas^ 
už tai, kad pasivėlinau atsi
naujinti savo prenumeratos.

“Draugiškai,
“V. Kibort, 

“Coketon, W. Va.”
kareivių, siunčiamų’.

“Brangūs Tamstos! Prašo- •
me atnaujinti ‘Laisvės’ prenu-į

‘ $25.68. ... Įmeratą, Frank Bakaitis --1 Klos
J. Gutauskas aukojo ! Johi/L-egmalis, o $1 bus auka | ]3UV0 
automatiško preso fon- išmokėjimui preso.

i
“Gerb. ‘L.’ Adnu: čia ran

date čekį vertės 
Drg.
$1.50
dui.. .

Šis yra pirmas bandymas iš- 
’eisti “Laisvę” 8 puslapių. Prie 
io mus veda draugijų reikalai. 
Norime dar geriau draugijoms 
>atarnauti skelbimais jų pra
mogų ir susirinkimų. Nuo gar- 
inimų dienraštyje labai daug 
'rikiaušo parengimų pasiseki- 
nai. žinoma, nebus galima 
eltui dėti stambius parengimų 
kelbimus, nes kaštuoja skelbi- 
ių sudarymas ir dargi už juos 
?ikia mokėti taksas valdžiai, 
’’ačiaus “Laisvės” kainos už 
asiskelbimus draugijoms vi- 
uomet buvo prieinamos ir jos 
us prieinamos.
Jau buvo anksčiau rašyta, 

ad leidžiant dienraštį 6 pus- 
apių ir dedant stambesnius 
'arengimų skelbimus, dien- 
aštis nukenčia raštais. O mū- 
ų visų yra karštas pageidavi
mas, kad raštais “Laisvė” turi 
iūt turtingesnė ir geresnė už 
isus kitus lietuviškus laik- 
aščius. Ir tai mes atsiekiame.

Kadangi vėlesniu laiku pa- 
engimai būna dažnus ir ruo- 
iami ant didesnės skalės (kas 
rra labai pagirtinu dalyku), o 
lar prisideda įvairūs bizniški 
kelbimai, tai raštais dienraš- 
is pradeda nukęsti. Todėl pa- 
Udinome “Laisvę” iki 8 pus- 
apių ir padarome ją turtin- 
esne straipsniais, įvairaus tu

rinio, o ypač dailiąja literatū
ra. Manome, jog tuomi 
džiaugsis visi “Laisvės” skai
tytojai, bendradarbiai ir rė
mėjai. žinant “Laisvės” dali
ninkų ir didelės dalies jos 
skaitytojų pasiryžimą išlaikyti 
ją dienraščiu ir tobulinti, aiš
ku, kaip giedrią dieną, kad 
žiupsniais atplauks sveikinimų 
šiam dienraščio žygiui.

Iš anksčiau esame gavę 
draugiškų linkėjimų savo dien
raščiui nuo šių asmenų:
“ ‘Laisvės’ Adm.:

“Brangūs Draugai! čia pri
siunčiu $5, kuriuos aukojo drg. 
O. Žilinskaite, išmokėjimui 
naujo preso. Prašau auką pa
skelbti ‘Laisvėje.’

“Draugiškai,
“S. Penkauskas,
“Lawrence, Mass.”

Draugiškai,
“Geo. Shimaitis,
“Montello, Mass.

Su pagarba jūsų, 
“Frank Bakaitis, 

“Detroit, Mich.
B ARTE VILLE, Oklaho-

Pro-' Per radio per visą menesį lai-'mos valstijoj, ketvirtadienį.

I I

“Draugai Laisviečiai: Šiuo- 
mi prisiunčiu $10, $9 už ‘Lais
vės’, prenumeratą iki pabaigai 
šių metų ir vieną dolerį del 
‘Laisvės’ reikalų, kaipo atsily
ginimą už užvilktą ‘Laisvės’ 
prenumeratą.

“Draugiškai,
“Jonas Galminas,

“Detroit, Mich.”

------------------------------- .____________________________________________

‘Laisves’ Redakcija!

=Conn: d. VI. Unikis ir VI. Ado
maitis abu paaukojo po 75c 
preso fondui.

Labai svarbu iš anksto užsiregistruoti, nes norime ži
noti, kiek busy samdyti.

įx
E

Per “Laisvės”

pagarba Jūsų,
“S. Mačėnas,

“Tacoma, Wash.”

“Gerb. Draugai! Kadangi 
mano prenumerata už dienraš
tį ‘Laisvę’ pasibaigė su No. 
60, tad čionais rasite money 
orderį ant $6.50, iš kurių $5.50 
bus už dienraščio prenumera
tą, gi vienas doleris tai bus 
auka preso fondan.

“Draugiškai,
“P. Dennis,

‘‘Clifton, N. J.”

“Gerb. Drauge: Čion pri- 
siunčiame čekį ant $1, tai auka 
presui nuo LDS 110 kp.. .

“J. Daugirda,
“29 Whipple St., 

“Lowell/ Miass.”

“Drauge! Aš paėmiau pini
gus iš ‘Laisvės’ skaitytojo Sta
sio Pangonio, 9850 Rusšel St. 
Jis atnaujina ‘Laisvę’ ant me
tų—$5.50; aukoja del ‘Lais
ves’ preso 50c. Viso—$6.00.

“Draugiškai,
“J. K. Alvinas, 

“Detroit, Mich.”

“Gerb. Draugai: — Prisiun
čiu money orderį $6. Už ‘Lais
vės’ prenumeratą $5.50, o 50c 
aukoju ‘Laisvės’ 25*metų gy
vavimo sukaktuvėm. Linkiu, 
kad ‘Laisvė’ ir ant toliau eitų 
tuom pačiu—tiesiu darbinin
kų klasės reikalų gynimo ke
liu, kaip ji dabar eina...' Lai 
mūsų dienraštį skaito kuopla- 
čiausios masės lietuvių.

Merginos puikiai daina- 
‘Laisvės’, vo revoliucines ir liaudies dai

nas, bet daugiausia ūpo šukė-1 
lė tai daina RAUDONAS 
FRONTAS, kurią sudainavo su I 
judėjimu. Tas parodo, kaip Į 
yra svarbu ne tik dainą dai
nuoti, bet ir vaidinti. Antras 
ant programos buvo draugas 
F. Bendienkapp, pasakė gerą 

ijčt; 1 prakalbą kviesdamas lietuvius 
bus, darbininkus arčiau rištis ■ su

Prašome Užsiregistruoti Važiavimui į 
“Laisvės” Pikniką 1 d. Rugs. (Sept.)

“Gerb.
Aš čia siunčiu $6, .tai
$5.50 už ‘Laisvę’, 50c procen-1 Komunistų Partija ir stoti į į 
to, nes jau senas laikas kaip 
užsibaigė prenumerata.

“Su pagarba,
“Vladas Mikalopas,

“Lowell, Mass.”

Partiją, kaipo savo klasės par-' 
tiją. Trečias: draugės seserys 
Kaškevičiutės iš Lawrence, 
Mass., sudainavo duetus, 
akompanavo pianu ir smuiką. 
Puikiai jaunos draugės daina-

piknika, vo- Joms skaitlinga publika 
Brooklyne, liepos 7, du drau-1gausiai plojo. Ketvirtas: B. 
gai, atvažiavę iš Waterbury, j Petrikevičius, Meno Sąjungos

Philadelphijos draugijų rengiamas didysis piknikas 
įvyks 1 rugs. (Sept.), Westville Grove, Westville, N.J. 
Iš Brooklyn© Busais Važiuosime j Tą Savo Dienraščio 

Didžiąją Iškilmę.
Dabar jau laikas užsiregistruoti važiavimui busais.
Labai puiki vieta, gražūs laukai, didelis prūdas mau

dytis, daug stalų po dideliais medžiais, labai gera plat
forma šokiams.

Kainos Busais iš Brooklyno Ten ir Atgal:
Pavieniams—$1.75 Porai—$3.00

Bušai išeis 8 vai. ryte, grįš 7 vai. vakare.

Ant rytojaus Labor Day šventė, galėsime gerai atsil
sėti. Bet kuriem teks dovanos, tai tiems dar bus proga 
ir ant rytojaus pasilinksminti.

Aukų šiuom kartu aplankė
me $17.00. Iš anksčiau esame 
gavę $1280.36'. Viso yra gauta 
$1297.36. Skolos dar turime 
$702.64. l

Džiuginantis dalykas, kad 
draugai be jokios agitacijos,

Chorų 2 Apskričio dirigentas, 
sudainavo solo komišką dainą, 
publiką pajuokino linksmai. 
Penktas, Petrukevičius su Rat
kevičiūte dainavo duetą, malo
niai dainoja. šeštas, L.L.R. 
Choro Vyrų Oktetas, vadovy
bei draugės L Jarmolavičiutės 
iš Norwoodo, sudainavo 3 dai
nas, ir tuomi programą užbai
gė . Oktetas dainuoja labai 
sutartinai ir energingai, kas vi-

Šis v Vyrų 
Oktetas puikiai pasižymėjo 
dainuodamas per radio, 28 d. 
liepos.

Pabaigus programą buvo 
ištraukta dovanos, kurios buvo 
duodamos prie įžangos tikieto. 
Pirmą dovaną ($5.00) laimėjo 
Vietinis, antrą ($3) laimėjo 
No. 1743, bet ant vietos neat
sišaukė. Taigi turinti No. 
1743, atsikreipkit pas draugą 
S. Penkauską, 33 Chesnut St. 
Lawrence, ir jis išmokės dova
ną. Trečią dovana ($2) lai
mėjo P. Niūk as, iš Dorchester, 
Mass. Kavai “setą” laimėjo

patys savo iniciatyva, taip įsiems labai patiko, 
punktuališkai aukoja išmokė
jimui automatiškos mašinos. 
Antras geras pavyzdys, kaiį> 
draugai vengia daryti skriau
dą savo dienrašč. su pas'ivėlini- 
mais atsinaujinti prenumera
tas. Iš augšČiau paduotų laiš
kų matome minint užsimokėji
mus “bausmių” už pasivėlini- 
mus atsinaujint prenumeratas.

Šiuom tarpu yra išsiuntinė
ta pranešimai visiems “L.” 
skaitytojams, kurių prenume
ratos pasibaigė. Visų prašome 
pasekti tuos draugus, kurių 
laiškelius augščiau skaitėte.

Pasimatykite su draugais iš Baltimore, Scranton, 
Wilkes Barre, Shenandoah, su visais philadelphiečiais 
ir iš daugelio New Jersey miestų. Tai bus milžiniškas 
masinis suvažiavimas ir įsigijimas plačios pažinties.

L.” ADMINISTRACIJA.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabarius

Pennsylvania ir New

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mai bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street
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VII Kongreso Atidarymas
* respondento)

25 liepos, pusėj aštuonių xa^^e^a^s 
valandų vakaro Maskvos 
laikų, prasidėjo Kominterno 
VII kongresas. J

• nioliką metų Rusijos prole- kokia politinė santvarka 
jtariatas, sąjungoj su darbo nusistato toj ar kitoj kapi- 

vadovaujant talistinėj šalyj, — mums vi- 
Lenino partijai, nuvertė iš- sų svarbiausia darbo žmo- 
naudotojų valdžią Rusijoj nių reikalai. Ten, kur darAommterno . . - v - l 5 -------T ---- ; . .Erdvioj Ko- ir l)raaeJ° naują pasaulines i užsiliko parlamentarizmo ir 

-proletarinės r e v o 1 i ucijos/demokratiniu laisvių lieka-' i w ■ zl IX \ 11 II I
erą. Prasidėjo dviejų siste- nos, proletariatas, nežiūrint 
imi kova. Pirmojo kapitaliz- į sunkią kapitalistines siste- !■ 
mo šturmo metu proletaria- mos priespaudą, visgi turi1 
tui pasisekė laikinai paimt kai kurias, nors menkas, ga-1 
valdžią į savo rankas Ven- limybes organizuotis ir atvi-! 
grijoj, Suomijoj, Bavarijoj, rai ginti savo klasinius rei-! 
Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj. I kalus. Ten, kur viešpatau- 
Bet pagrindinių Europos ja fašistinė diktatūra, pro-

visęs Sovietų šalies darbo 
žmonės nekartą klausės 
kenkėjų bylų nagrinėjimo, 
kur tūkstančiai geriausiųjų 
udarninkų ne vieną/"kartą 
ilsėjos klausydami puikių 
koncertų, kur dešimtys ir 
šimtai tūkstančių maskvie
čių ateidavo paskutinį kar
tą atsisveikinti su savo my
limais mirusiais draugais ir 
mokytojais, kaip dd. Leninu, 
Mienžinskiu, Kirovu, Kuibi- 
ševu« ir kt.—dabar susirin
ko 65 komunistinių partijų 
atstovai apsvarstyti, kaip 
geriau vesti kovą su fašiz
mu, prieš augantį imperia
listinio karo pavojų, kaip 
užkariauti darbininkų kla
sės daugumą, kad privesti 
darbo žmones prie buržua
zijos" diktatūros llUVClUiHV .. . . . v , _
• ■ 4- ii*’ * i _ • . ZiaU riaUSLO tei 01 O pi ICS dai - X.M ern 11 q ž m oo'i i m i K ‘i i “t i iir sovietu valdžios uzkaria- ,, v t. „ v. ,. žmogaus žmogumi, ivai tuvi ■ I bo žmones. Pirmojj fasisti-j su tikrais buržuazin5s de.
... . . . jnu banga užsibaigė fasisti-i niokratijos šalininkais mes
Lygiai pusėj astuonių sa-, nės diktatūros įsigalėjimu

lės scenoj pasiiodo dd. Sta-1 Italijoj. l ačiau liko Sovietų 11>įzmo p. demokratijos lieka- 
Imas, Andrejevas, Zdano- Sąjunga — pasaulinės revo 
vas, N. Krupskaja ir kt. De-į Uncijos bazė ir atrama, 
legatai sustoję karštai svei- j 
kiną viso pasaulio darbiniu- ’ Hstiii 
kų vadą. Visomis kalbomis 
girdisi šauksmai: “Tegyvuo
ja Stalinas!”

Vięnas iš Vokietijos kom
partijos vadų d. Pieck ati
daro kongresą. jėgos, darbininkų klasė nu-i

—Draugai! Šiandien, kai vedė paskui save į socializ-! 
mesEuropos, Azijos, Af- mo kelią ir darbo valstie- 
rikosi Amerikos ir Austrą- čius, nuolat kyla sovietų ša- 
lijos darbo žmonių atstovai lies darbo žmonių gerbūvis 
— susirinkom

na pasveikint kongresą So
vietų parašiutistai, prieša
kyj su moterim rekordiste 
Nina Kamneva. Parašiutis- 
tus ir parašiutistes pakeičia 
pionieriai. Jie neša raudo
nas vėliavėles, balionėlius, 
aviomodelius. Specialiai su
dėtomis eilėmis pionieriai 
visi kartu sveikina pasauli
nio proletariato kovotojus.

i Draugui Erkoli perskaičius 
i VII kongreso sveikinimą 
'draugui Stalinui, begalinė- 
i mis ovacijomis kongresas 
| baigia pirmą savo posėdį.
' An. Ramutis.
i 1935.VII.26.

Europos ja fašistinė diktatūra, pro
takų ir visų pirma Vokieti- letariatas neturi nė jokių, 

dargi mažiausių teisių ir ga-jos proletariatas tada dar 
neturėjo savo kovingosios 
Komunistų Partijos, kuri 
vestų darbo mases į kovą už 
Sovietu valdžia. Socialdemo
kratams tada pasisekė bur
žuazinės demokratijos obal- 
siais atitraukti mases nuo 
kovos už Sovietu valdžia. 
Buržuazija čia laikinai lai
mėjo. Išsigandusi galingos 
proletariato kovos ir pasi-

“Šimhikis” ir Šuns

lv Mumucį- naud°Jusi silpnu jo organi- proletarinę demokratiją, už 
nuvertimo' . buržuazija ^ėmės panaikinimą eksploatacijos

klasinius reikalus.
“Užtat mes, komunistai, i 

visomis jėgomis kovojame i giaus š 
už kiekvieną demokratinių “r ’ ” 
laisvių pėdą kartu su visais, metų laike ir del to, vidurva- 
kas nors truputį liko ištiki-; sario karščiai užvardinti 
mas buržuazinės demokra
tijos principams, kad išplės
ti tas laisves ir remiantis 
jomis vesti kovą už tikrą, už

!kad naminis šuo neturi vietos 
žmonių apgyventame mieste. 
Toks gyvenimas sunkus šu
nims ir yra pavojus sveikatai. 
Vien tik New York o mieste 
yra apie pusė miliono šunų ir 
daugumas iš jų laikyti apart- 
mentuose. Randame, kad kuo 
mažesnis apartmentas tuo di
desnį šunį savininkas laiko.

Raportai iš įvairių dalių ša
lies parodo, kad kasmet dau- 

Įgiaus ir daugiaus žmonių šu
niu įkąsti ir vien tik New Yor- 
ko mieste raportuota 2,771 
įkandimai 1918 m., bet 1934 
m. jau skaitlius milžiniškai pa
kilo iki 19,443. Apart didelio 
skausmo, šuns įkandimas kan
kina žmones, nes daug dienų 
prabėga pirm, negu įkąstas 
žmogus žino, ar šuo pasiutęs. 
Jeigu šuo pasiutęs, žmogus tu
ri pasiduoti gydymui, 
jas kasdien per dvi 
'turi gydyti įkąstą
New Yorko mieste

Gydyto- 
šavaites 
asmenį.
galima

Senas išmislas, kad dau-
šunų pasiųsdavo laike

šunlaikio”, negu bile kitame kreiptis prie Sveikatos Depart-

sun- 
| laikis”, visai be pamato. Re
kordai parodo, kad New Yor
ko mieste ir jo apielinkėje, di
džiausias skaitlius šunų įkan
dimų buvo raportuota birželio 
mėnesį, kad skaitlius gegužės 
ir liepos mėnesių buvo daug 
mažesnis, o jau rugpjūčio mė
nesį, vasaros karščiausiame 

. i laike, buvo mažiau įkandimų,
pnsiiuošę ginti pai Limentu- negu gegužės mėnesį.

Viešos sveikatos vedėjai vis
nąs prieš fašizmą tam, kad daugiau ir 
kovoti už proletarinę denio-

, kratiją.” f
Draugas Pieck nurodo į 

augantį bendrojo fronto ju
dėjimą. “Mūsų broliams 

. darbinin-

pasaulis, ėdamas i 
sunkaus ekonominio krizio,1 
stumia vis į didesnį skurdą 
savo šalių darbo žmones, |bendroje kovoje, 
.>ouotų Sąjungoj kurnėjo pams socialdemokratamsei- 
socializmao, išaugo gamybos i nan^ems frOntu su

! jėgos, darbininkų klase nu-1 darbininkais komunistais 
prieš kapitalo puolimą, prieš 
fašizmą ir karą, mes tiesiam 
ranką ir sakom 9 mus dirb- 

; tinai atskyrė buržuazija ir 
i v - v i - jos agentai, vedę klasinio 

T j L _ • | Komunistų sku i das kapitalistinėse šaly-, bendradarbiavimo politiką,
-----------------o Kongresą, sc n didžiuliai socialistines prįvede prie proletaria

to susilpnėjimo. Mūsų ben- 
drąsMizdavinys — pakelti 
■darbininkų klasės pasitikėji
mą savo jėgomis, pakelt jos 
kovingumą, sustiprinti jos 
įtaką į visus darbo žmones. 

Į Ir nies tikim, kad jokia jėga 
nesukliudys bendro* fronto 

.. . -iii • t judėjimo augimui ir stiprė- jos'klases susiskaldymu n- so-H. J. 5. , , 1,.
n • • • I • i i 1 i 1 j • i J 1111 Lt 1 j 11U o L11N J d 111U ui d I k J1

įninku klasė įgauna galingą 
i ginklą ne tik savo kasdie- 
Ininių reikalų apgynimui, 

i .v j , . , bet ir savo galutinam pasi- so-1 mą pries proletariatą. Fa- liuo„„vimui
pasaulyj, j šizmo įsigalėjimas Vokieti-i T . . . ’ ,. , v.1 . b • • Prisiminęs didžiuosius

jį0*’ 1.?smo.!1 / a į klasinius mūšius, įvykusius
Triukšmingomis ovacijo-;kal’zaazl^;..R.110 aV.^a J1? periode nuo VI iki VII kon- 
is VnnoTPS'K aiifink-n čiiina ■ dzilllc fasistmio puoli O U U T^inr»lr Koio'ki onxm

socialistinej Augantis darbo žmonių!

Internacionalo
mūsų pirmą žodį, mūsų pir-1 statybos pasisekimai Sovie- 
mą mintį mes kreipiam į tų Sąjungos revoliucioniza- 

vo kapitalistinių šalių dar
bo žmones. Buržuazija paju- 

į to mirtiną pavojų savo vieš
patavimui. Naudodamasi

SSRS, į pergalę nešančius 
beklasinės socialistinės vi
suomenės statytojus 
SSRS darbo žmones. Musų 
sveikinimus mes kreipiam dar vis žymia socialdemo-, 
visų pirma į mūsų mokyto- kratijos įtaka darbininkuo-1 
ją —• į Sovietų Sąjungos se, naudodamasi darbininkų 
Komunistų Partiją, 
Centro Komitetą ir į didįjį cialdemokratų vadų atsisa 
socializmo pergalės vienoj kymu nuo bet kokios kovos; 
šeštojoj žemės rutulio dalyj su fašizmu, Vokietijos bur- 
organizatorių ir visų darbo! žuazija vėl perėjo į puoli- 
žmonių, kovojančių už 
cializmą visam 
vadą d. Staliną.

mis kongresas sutinka šiuos: 
d. Piecko žodžius. Toliau d.! 
Pieck pamini kankinamus i . . .
fašistų kalėjimuose Vokieti- 3a ^teai neSali laikyti ma- 
jos darbininkų klasės vadą ses paklusnybėj. Užtat bur
ti Thaelmanna, Italijos dar- žuazija jieško išeities nau- ..... ...
bininku vada d. Gramšj, juose karuose už naują pa- rasinlu 
Vengrijos darbininkų vadą šaulio persidahmmą, kad 
d. Rakošį, ir kt. nenuilsta- svetimų žemių plėšimu - 
mus kovotojus prieš reakci- užgrobimu svetimų tentori- 
ją ir fašizmą. .

“Socializmas ar fašizmas Į vavimą.

greso, d. Pieck baigia savo 
įžangos žodį šiuo šauksmu: 

darbo broliai!
darbo žmonių banga.

Bet teroras ir demogogi- “K]asgs įr
Vienykitės, kilkite prieš sa- 

jvo engėjus, daužykite savi- 
• ninkiškų, nacionalistinių, 

, religinių prietarų! 
W pančius, kuriais jus apipynė 
11 buržuazija, ir spieskitės, 

., . r.. .. ’-apie vienintelę klasę, galin-■
?.U..P:rLg kaPltahzmo gy-.čią vadovauti jūsų kovai, - i 

.; apie darbininkų klasę, apie į 
Draugas Pieck nurodo į vienintelę pasaulinę partiją,! 

karą kurį veda japonų im- galinčią privesti jus prie lai-i 
perialistai Kinijoj, nurodo mėjimo, — apie Komunistų’ 
į italų imperialistų organi- internacionalą.
zuojamą karą Afrikoj, į “Tegyvuoja komunistų In- 

u._ ~ Vokietijos fašistų ruošiamą ternacionalas ir visų pri-
_ , dar nematytas!karą už Europos perdalini- 'spaustųjų ir išnaudojamųjų 

žmonių visuomenės progre-|mą ir į jos ruošiamą^ kry- vadas—draugas Stalinas!” 
Kongresas išrenka vado-! c

prezidiumą, redakcinę komi-1 
siją ir mandatų komisiją.! 
Po to, kongresą sveikina Ki
nijos Kompartijos Centro 
Komiteto, Kinijos raudono
sios armijos vardu d. Čžoy

— tokia šiandien dilema, 
prieš kurią stovi žmonija.

“Arba socializmas, — ir 
tada panaikinimas eksploa
tacijos žmogaus žmogumi, 
smarkus kultūros augimas 
ir nabjas, <

zuojamą karą Afrikoj,

dimų. Ir jeigu šunų ąavinin-’ padarėte daug nuostolių, ap-
kai būtų priversti užmokėti skūsdamas į valdišką teismą.
žmogui už pragaišintą laiką, 
ir už medikališkas išlaidas, tai 
savininkai atydžiai prisilaiky-
tų prie įstatymo.

F.L.I.S.

Šėrininlty Balsas

ai X V VO V. J LIU yXXV |

— apie Komunistų ’

l “Tegyvuoja Komunistų In-
i pri

žinoma, ‘/Laisvė” užpulta turė
jo gintis ir apsigynė nuo užpuo-

.mente del to gydymo ir jeigu 
žmogus netur iš ko užmokėti 
nuo jo nereikalaujama užmo- 

Daugumoje 
kaštuoja

vietų tas 
nuo $50

kankiniskausmą, 
ir išlaidas galima 
durų tų kaimynų, 

išlepintus šunis.

kesties.
pagydymas
ir daugiau.

šita visa
mą, rūpestį
padėti prie 
kurie laiko
Jeigu tik šitie šunų savininkai 
prisilaikytų prie miestų regu
liacijų kaslink abraškų uždė
jimo ir laikymą šunų ant sai- 

jaučia, to, tai būtų mažiau šunų įkali

Aną dieną mūsų senas pažįs
tamas atnešė “Keleivio” No. 31, 
su pono A. B. Matuizos rauda 
kas link jo bylos pralaimėjimo 
su dienraščiu “Laisve.” Mat, jis 
buvo apskundęs į valdišką teis
mą “Laisvę” už jo kokius ten 
$500, neva todėl, kaip jis “Ke
leivyje” sapalioja, kad būk d. 
P. Buknys, “Laisvės” adminis
tratorius, “įsidėjęs į kišenių” 
tuos jo pinigus. Bet tas ponas 
negalėjo prirodyti teisme, į ku-! 
rį jis pats tiek daug tikėjo, kad 

!d. Buknys ar “Laisvė” pasisa
vino jo pinigus. Negalėjote įro
dyti, pralaimėjote bylą, na ir 
kas kaltas tame? Ogi jūs patys. 
O dabar prirašote visokių bėdų 
ir vargų.

Ant galo Matuiza pareiškia, 
kad jau daugiau bylinėtis .su 
“Laisve” neis, ba labai biednas J 
pasilikęs. Pagaliaus neoficialiai 1 
šaukiasi į “Laisvės” šėrininkus,1 
kad jam atiduotų tuos .$500.1 
Na, o kur pirma buvai, kad ne-! 
sišaukei į šėrininkus, o nubėgai 
pas advokatus ir, be abejonės, 
įkišote kelias dešimts dolerių?! 
Sykiu ir mums, kaipo “Laisvės” 
skaitytojams ir šėrininkams,

liko. O tas mums šimtams šėri- 
ninkų kainavo daug pinigų. Bet 

j mes šėrininkai nesišaukiame į 
jumis, ponas Matuiza, kad jūs 
mums sugrąžintumėte tuos nuo
stolius, kurios padarėte. Na, ir 
gaunate gerą lekciją, kaip jūs, 
taip daug kitų, kurie bėgioja 
pas advokatus del menkniekių, 
be kurių galėtų apsieiti. Tie ad
vokatai kožnam vienam daug 
kainuoja. Vietoj kaltinti save, 
tai tokie žmones kaltina kitus 
ir nori, kad jų pačių padarytus 
nuostolius kas kitas ątlygintų. 
Mes prašome ir kitų “Laisvės” 
šėrininkų, kad tam ponui duotų 
tinkamą atsakymą.

“Laisvės” šėrininkai, 
A. J., K. N.

W a s h ington. — Senatui 
įnešta bilius del 30 valandų 
darbo savaitės įvedimo įvai
riems darbininkams.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

išveš ir Vilnies Piknikas
RENGIA

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

Labor Day, 2 d. Rugsėjo (September), 1935
QUARTETTE CLUB PARK Barnesdale dalyje, NEW BRITAIN, CONN.

Išvažiavimas prasidės 12 vai. dienų ir tęsis iki vėlumos.

Choras Daina, iš New Haven, Conn., Vadovaujamas Latvio

Gerbiamieji! Dienraščio “Laisvės” išvažiavimai visuomet būna malonūs, dideli, nes pats laikraštis 
yra daug įvertinamas kaipo darbo žmonių prietelius, užtarėjas, organizatorius ir švietėjas. Todėl 
turi daug pasekėjų, kurie kas meta 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,

ĮŽANGA YPATAI 25 CENTAL _______ KVIEČIA KOMITETAS.
KELRODIS: Iš New Britain karais reikia važiuoti W. Main St., iki Wooster St., Barnesdale ir sukti pd kairei 

ir tuoj rasite parką.

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

velnioniškos 
sunkaus fa- 
metų, skur- 
darbo žmo-

sas, laisvė, gerovė ir taika žiaus žygį prieš Sovietų Są- ____
jungą. Visiems šiems impe- vaujančius savo organus —’tarp tautų.

“Abba fašizmas, 
da dar eilė 
priespaudos ir 
šistiillo teroro 
das ib vargas
nėm^, barbariškas didžiulių 
žmonijos kultūros brange
nybių naikinimas ir naujas 
kruvinas karas tarp tautų.”

Toliau draugas Pieck 
vaizduoja'} kaip prieš aštuo-

rialistų pasiruošimams ’į 
karą d. Pieck prieš pastato 
taikią Sovietų Sąjungos po
litiką, kuri vienintelė atkak
liai ir nuosekliai kovoja 
prieš karą, už taiką.

Toliau d. Pieck nurodo į Xo-sin, Ispanijos komunis- 
komunistų vedamą kovą už tinio proletariato atstovė d. 
demokratines laisves kapi-' Dolores. Juos pakeičia Mas- 
talistinėse šalyse. “Mums, 1 kvos darbininkų atstovas, 
komunistams, ne Vis viena, Aviacijos maršo lydimi įei-
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Didysis Laisvės” Piknikasv*
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Bus Sekmadieni
Pradžia 10 valandą. Programa - 5:30 vai.

Dien. Rugs.-Sept
\

Ant Rytojaus Labor Day Šventė.

. Ant rytojaus bus Labor Day šventė, tad daug svečių atvyks iš kitų miestų. Pasimatykite ir susipažinkite su jais.

WESTVILLE. GROVE
- WESTVILLE, N. J. — 

Puikus Prūdas Maudytis
Prie New Jersey Highway No. 47; Nuo New Yorko kelias No. 130.

K
'i

■

.75 Paskirta dovanų prie Įžangos. Pirma dovana $ Cash
t

Viso 21 dovana. 17 Dovanų Pinigais
■ , ... " y ■' " ; 1 r. - --------------- — •

Tuojau įsigykite įžangos bilietą. Naudokitės šią ja puikia proga.
Bus skanių valgių ir gėrimų. Labai graži vieta-* daug medžių ir po tais medžiais daug stalų. Gi šokiams graži platfor

ma- tai patogumų bus visiems.

Gera ir Didelė Orkestrą be Pertraukos Grieš Šokiams
Prašome Įsitemyti Programą:

Ą. Bimba, “L.” Redaktorius, sakys prakalbą.
Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
Sietyno Choras iš Newark, N. J.
Merginų Kvartetas iš Wilkes Barre, Pa.
Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.
Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.
Rusų Darbininkų Choras, iš Philadelphia, Pa. 
Italų Atletų Grupė iš Philadelphia, Pa. 
Akrobatės Šokikės iš Philadelphia, Pa.

H-ii.

s

j

1S
NŽ

Kelrodis — Directions:
Going from Philadelphia passing the Delaware Bridge, turn to 

your right into Broadway. Reaching the first circle turn to left, at 
the second circle turn to right, to route 47. There follow the picnic 
signs. Also you can reach the park going to White Horse Pike 
circle, then turn to route 130, and go to the first circle and there 

'u

turn to your left to route No. 47.

Buses leaving from Philadelphia, fare is 40c round trip. For 
further information, call or write 735 Fairmount Avenue.

ft

.d

iid

Iš Philadelphijoš busai eis nuo šių vietų: North Side—735 Fairmount Ave.; South Side—143 Pierce 
St. and 1331 So. 2nd St.; Richmond—2715 E. Allegheny Ave., and 28th and Poplar Sts.; Frankford 

, —4764 Melrose St.; So. West Phila.—7928 Harley: Street.
y

Kaip Matote, Daugelis Chorų Atvyksta Iš Kitų Miestų. /A part 
Choriečių, Iš Arti Ir Toli Atvyks Šimtai Jaunuolių Ir Suaugusių 

Žmonių. Pasimatykite Ir Susipažinkite Su Jais.
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Milžiniški Bedarbiu Žingsniai 
Bendrame Fronte

tai padėjo į kalėjimą ir parei
kalavo $15,000 kaucijos-paran- . 
kos. Tokią sumą pinigų yra sun
ku sukelti. Tokios parankos 

. reikalaujant, teisėjas mane, kad 
jis negaus ir tokiu būdu galės

“Priekalo” Platinimo Reikalai ir Literatu 
ros Draugijos JAilėjus

Sutverta Anthracite Darbinin- valdančiajai klasei jųjų šalpos jį ]aikyt ka|gjime. Bet
kų Susivienijimas.
Įvykis šešiuose Kietosios 
Anglies Pavietuose.
WILKES BARRE, Pa. — 

“Laisvės” skaitytojams jau 
yra žinoma, kad kietosios an
glies bedarbių įvairios organi
zacijos būrėsi, kad kaip nors 
susivienyti ir bendru frontu 
kovoti už didesnę pašalpą iš 
valdžios, nes pavieniai reika
laujant mirtis į akis pradėjo] 
žiūrėti. Pasekmėj to, buvo su
šaukta tų įvairių bedarbių or
ganizacijų konvencija birž. 23 
d., Hazleton, Pa., kur dalyva
vo 169 delegatai, atstovaujant 
10,746 darb., kurių tarpe ra
dosi UMW of A ir UAM ofP, 
(naujoji unija), nuo šešių kie
tosios anglies pavietų.

Senai laukiamą 
ninkai visokių tautybių tuom Į numerį 6 gavome, 
labai buvo susirūpinę ir sudarė.lapus rasime raštų, 
tą sumą pinigų ir paliuosavo' dingi amerikiečiams 
tą žmogų iš kalėjimo lig teis- Kalbami draugų 
mui, kokį jie planuoja jam su
rengti.

šis žmogus yra mažos spaus
tuvės savininkas ir visada stoja 
už darbininkų reikalus, taipogi 
iškelia į viršų daug visokių blo
gų darbų visokių politikierių. 
Tai už tai jis jiems yra. ne
geistinas žmogus ir jam likosi 
primesta tas purvinas darbas, 
būk jis susprogdino arba sam
dė kitus, kad susprogdintų tei
sėjo Valentine mašiną.

Kada laike mainierių streiko 
skebas nušovė streikuojantį

tai'

Istorinis i “boarduose” ir visose atatin
kamose vietose.

ši įvairių pažiūrų organiza
cijų konvencija karštai ir drū
čiai pasisakė už bendrą fron
tą. Čia tatai ir yra tas funda
mentas, ant kurio bus pastaty-1 
ta bedarbių tvirtovė, iš ku
rios bus veikiama, kad bosų 
klase suprastų, kad darbo kla
sė ne merdės ramiai rankas su
sidėjusi todėl, kad bosų klasė 

I skęstų milionuose.
ši konferencija, subūrusi 

įvairias organizacijas į ben
dra frontą, sau varda davė 
Anthracito Darbininkų susi
vienijimas (Kietosios Anglies, 
Darbininkų Susivienijimas) ir 

Į išsirinko pildantį komitetą iš mainerį Frank Petroskį;
kovingų draugų. Taipgi nutarė 
ir laikraštį leisti (jau vienas

“Priekalo

kurie nau- 
perskaityt.

raštai supa
žindins mus, kiek darbininkų
valdomoj šalyje, Sovietų Sąjun- 
voie, darbininkai turi laisvės ir 
kaip abelnos gyvenimo sąlygos 

i diena iš dienos gerėja.
Taipgi No. 6 “Priekale“ telpa 

laiškai iš Amerikos. Raštai au
toriaus “Povilas Jurka“. Tuo 
vardu knygą išleido ALDLD 
—apysaka iš lietuvių gyvenimo 
Amerikoj. Kuopų nariai jau yra 
gavę ją.

Kelis žodžius į ĄLDLD kuopų 
sąryšyj su platinimu 

ir knygos
. ALDLD Centro sekre- j 
draugas šolomskas, jau

Pirmas, mes turime peržvelgti 
savo knygynėlį ir surasti, ar 
jame yra No. 3 “Priekalo” ir 
kiti numeriai iš eilės. No. 3 vi
sas pašvęsta mūsų lietuvių dar
bo žmonių klases nenuilstan
čiam kovotojui - revoliucionie
riui ir lietuvių literatūros kū
rėjui, draugui V. Kapsukui- 
Mickevičiui.

Antras, turime pasirodyti, 
kaip mus tos knygos išmokino 
būti gerais organizatoriais. Mes 
turime sau obalsis pasistatyti, 
kad apvaikščiosime 20 metų 
sukaktuves gyvavimo ALDLD 
su dvigubu narių skaičiumi.

riams ir šiaip intelektualams 
rimtai pamąstyti apie tai.

Bet visgi del klausimo svar
bumo, tai dalyvių skaičius ne
buvo patenkinantis, galėjo bū
ti daug daugiau.

Nekuriems gal laikas kenkė, 
nes pažymėta buvo 4:30 vai. 
po pietų. “Mėlynam Arui” ap
leidus industrijas, daugelis 
tuom laiku turėjo rastis dirb
tuvėje. Be to, nekuriems gana 
tolokai į paskirtą vietą. Ren
gimo komitetas ateityje priva
lėtų tokių klaidų vengti.

Priimta eilė rezoliucijų šiais 
klausimais. 1) Italijos konsu
latui del sustabdymo siuntimo 
Italijos kareivių karui prieš 
Ethiopiją. 2) Prieš žiaurius 
persekiojimus žydų, katalikų,

literatūros parduota viduti
niai, nes krizis kiekvieno dar
bininko tuština kišenius.

Po vietinės sekcijos Komu
nistų Partijos organizatoriaus 
C. Dikson turiningos prakal
bos, kuri nušvietė pasaulinę 
padėtį pilnoje formoje susirin
kusiems darbininkams, susirin
kimas užsidarė.

Vinco Duktė.

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

narius
...... __,t ____ -----„ -— “Priekalo 
teisėjas nuo to skebo pareika- Jurka 
lavo $2,500 parankos ir paleido, torius.

Ši įvairių pažiūrų organiza- n-irirndrrt , o vėliaus visai jį išteisino, o da- kelis .straipsnius rašė “Laisvėj“,
!bar, kada sufrėmavo Emerson kad mūsų 

Pildantis komitetas jau tu-; Jennings visai nekaltai, tai tam Amerikos Lietuvių 
rejo savo susirinkimą birželio ;

kuriame planavo, kaip j j0 $15,000 užstato.

! bar, kadacijų įsitikinimų konvencija, 
bendrame fronte už savo kla
sės būvį, nutarė statyti savo 
išnaudotojams šiuos reikalavi- 30 d 
mus: 1) Kad pašalpa būtu konvencijos tarimus įvykdyti| 
mokama pinigais. 2) Pilnas gyvenimam Nutarta f 1 
randų užmokėjimas. 3) Tuo-į daugiau bedarbių org. į ben- spaudai, 
jautinis pakėlimas pašalpų 50jdrą frontą taip, kad visos vals-] 
nuošimčių. 4) Kad bendro tijos bedarbių org. prigulėtų- 
fronto išrinkti atstovai būtų'ir šaukti visos Valstijos Vieny- 
padėti į pavietų šalpos “boar- bes Konvenciją 
dus.” 5) Ne mažiau kaip 18 pabaigoj. Nutarta šaukti 
dol. pašalpos darbuose už 30Įsuose miestuose masinius susi- 
val. darbo savaitę. Nevedu-1 rinkimus apsimainant kalbėto- 
šiem, bet nariams šeimos, kad 
nepriklausytų prie šeimos pa
šalpos, o gautų 10 dol. sav. 
Unijinė algų skalė tiems, ku
rie vargsta CCC kempėse. 
Už pravedimą HR 2827 bi
liaus federaliu įstatymu 
HR 2726 biliaus valstijos įsta
tymu. 8) Kad prie pavietų ir 
valstijos darbų būtų 
darbininkai, kurie 
9) Aplikantai del
kad gautų pašalpą bėgyj 48 jus, kad šis įvykis yra pirmu- Į diei^a bus paskelbta vėliausi To

Mes turime priemones organi- j protestonų Hitlerio valdomoje 
zavimui ir supažindinimui su į Vokietijoje. Persiųsti Vokieti- 
vi.so pasaulio darbininkų gyve-'jos konsului.

Kaip aukų surinkta, taip ir j

i NOTICE is hereby given that License No. 
B 3404 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7* ol 
the Alcoholic Beverage Control Uiw at 
388 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN J. McNICHOLAS
388 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thn* License No. 
B 4118 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,nw at 

I 802—64th Street, Borough of Brooklyn, 
( County of Kings, to be consumed on the 
1 piomises.

NORW. AM. SEAMEN'S and 
GJOA HOLDING CORP.

( 802—64th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
526 Wythe Avenue, 
County of 
premises.

GEO 
526 Wythe Ave.,

NOTICE is hereby given
A 4 665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at programą. I Alcoholic
6809—3rd Avenue, Borough of Brook ivn. 
County of Kings, to be consumed off the

WILLIAM SCHWARTZ
I 6809—3rd Ave., Brooklvn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9168 has been issued to the unders’ened 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
5214—8 th 
County of 
premises. 

5214—8th

NOTICE is hereby given that the following 
Licenses have been issued t4 the undersigned 
to sell beer at retail, under the Alcoholic 
Beverage Control l aw. 
License No. 

A

“Povilas I . ’. . ., , . , - .v .|nimu ir jų reikalais tuos lietu
vius darbininkus, kurie dar nė
ra mūsų organizacijoje.

Tos priemonės yra paskiau
siai išleista knyga “Povilas Jur
ka,“ ’ “Priekalas,’ 
“Vilnis“, “šviesa’ 
Turint tokį didelį pasirinkimą, 
nėra pasiteisinimo, kodėl mes 
negalime 20 metų ALDLD ju
biliejų apvaikščioti su dvigubu, .1? ,. Įvraugai, laisves SKanytojai, Kas c
Skaičium narių. | patemysite šį pranešimą, garsinkite j premises.

Draugai, dirbkime ir turėsi- žodžiu. Mes visi gerai žinome, kad 
Lyros Choras niekuomet neatsisako 
dalyvaut darbininkiškose parengi
muose. Tad mūs dabar užduotis ir 
pareiga atsiteisti Lyros Chorui skait
lingai dalyvaudami šiame piknike ir 
padedant jiems išgarsinti jų pikniką.

Kviečia Rengėjai.
(189-190)

PRANEŠIMAI Iš KITURsufrėmavo Emerson1 kad mūsų garbinga kultūrine 
i Darbininkų 

pačiam teisme pareikalavo nuo Literatūros Draugija išgyveno 
|,20 metų. Nariai tos organizaci- 

Greitu laiku bus daugiau pra- jos, priklausanti nuo pradžios 
traukti1 nešta apie šį visą įvykį mūsų iki dabar, žino, kaip gražų kny

gyną ši draugija subudavojo jų 
i kambariuose.

šiuom laiku Wilkes-Barre ei-1 Dabai. st()vi klausima8
na darbminkiska mokyki; Mo; mus_ Tur6dami tuos m0 vi.suomcninę nauda. Pasiek. 
kytojum yra H. M. Wicks is 1 
Philadelphia. Mokykla būna per t 
visą dieną ir kas antras vaka
ras būna prelekcijos. Mokinių 
neperdaugiausia. Tačiaus pra
džia yra labai gera. Beje, mo
kiniai visi bendrai ir maitinasi, 
kaip iš toliau, taip ir vietiniai. ( 

Turiu pranešt, kaip vietos, 
taip ir apielinkės darbininkams, 

I kad užbaigiant mokyklą bus su-!
rengta vienas iš smagiausių pa- 
rengimėlių, kuriame visus kvie
čiame skaitlingai dalyvaut. Savo 
atsilankymu paremsit ,su keletu 

j centu finansiniai mokyklos pa- 
Negalima palikt nepažymė- Į darytus iškaščius. Parengimo

rugpj. men.
vi-

“Lai.svė”, 
ir ‘Tiesa.’ SHENANDOAH, PA.

Shenandoah Lyros ' Choras rengia 
didelį pikniką, kuris įvyks 25 d. 
rugpjūčio, Laudėman’s giraitėje. Ly
ros Choras duos gerą
Draugai, “Laisvės” skaitytojai, kas

Beveratre

Kings, to

GEORGE

Control Law at 
Borough of Brook’yn, 
be consumed off the

MISULTA
Brooklyn. N. Y.

.. .. thnt Licence No.. . . } 
retail und«r Section 75 of 

Beverage Control Law at

knygynus prikrautus knygų, tu-' 
rime pasirodyti, ką jos davė 
mums per tuos 20 metų?

sime tą tiksli 
žmonių klasė

į, prie kurio darbo 
žygiuoja senai.

Geo. Kuraitis.

■ — - - — ------ —. ..-M-- MB SM

Beverage Control I aw at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

FRANK ROSE
Ave., Brooklyn, N. Y.jais įvairių kolonijų. Ateinan

čią Darbo Dieną nutarta rengt 
masinius paradus ir maršuoti 
prie valdžios šalpos įstaigų ir 
reikalauti lig to laiko neišrei
kalautų reikalavimų.

ir I Komiteto sekretorius įga
liotas susinešti su gubernato
rium, kad tas paskirtų dieną 
apsvarstymui konvencijos nu
tarimų.

6)

imami tie 
bedarbiai.

pašalpos

valandų. 10) Valdžios darbai 
kad būtų teikiami ir tiems, ku
rie fiziniai negalinti, bet dirb
ti nori.

Šie visi žmoniški nutarimai 
tiktai tebuvo galima prie vie
ningos sutarties delegatų, ben
drame fronte, kur randasi ga
lybė kovoje už tiesas gyventi 
darbo klasei. Šie visi tarimai 
bus statyti kaipo reikalavimai

tinis angliakasių istorijoj, kad | 
darbininkai taip susivienytų 
visi už savo klasės reikalus.

Sveikintinas žygis ir linkėti
na darbą varyt pirmyn šiuo 
tiesiuoju keliu, be iškrypimų ir 
pasidavimo bosų klasei.

Verta būtų pažymėti bedar
bių laikraštuko turinį ir jo 
svarbą. Bet apie tai vėliau.

Požeminis.

mykite spaudoje.
Veisicjiskis.

Laiškas iš Ligoninės 
mso Sergančio Draugo

Atsišaukimas į Connecticut Valstijos 
Lietuvius

Dar bininkiŠkos organizaci- 
ios Cnnn. valstiioie kas metas 
Rnrcno-ia no dideli išvažiavima 
daribininku snaudos naudai. 
?inn kartu rengiama tokis iš- 

Npw Britain mies- 
”TaboB D°v” ruo-sėio 2 d., 

grąžtam Quartette Parke. Ko
misija, kuri veikia bendrai su 
hartfordiečiais, yra išdirbus 
ntanus tam parengimui, kad 
ijs atneštu šimtą nuošimčiu 
naudos del spaudos arba, ki
tais žodžia’s sakant, del dien
raščiu “Laisvės“ ir “Vilnies”.

t”omi. kad Dianai nadary- 
H darbas dar neužsibaigia.
D-r reikia, kad ir visu kitu i Ųl:lLflo POVFO D« 
kolonijų veikėjai, or^anizaci- "f IiIiCo L)ul I v, 1 <1 
1n nariai ir visi simpatikai pri- ' _____

Brangūs Draugai Laisviečiai! 
Vos kelios dienos prabėgo nuo 
to laiko, kaip nutruko ta gija, 
per 
bei 
kad 
ve,

Demonstracija Gynimui Jlemv- 
don ir Ethiopijos

Seredoj, rugpjūčio 14, įvyk
sta labai svarbi demonstracija, 
gynimui Herndon ir Ethiopijos. 
Darbininkų kovotojas Herndon 
pats dalyvaus demonstracijoj ir 
bus vyriausiu kalbėtoju. Rengia 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas.

Demonstracija prasidės

ALDLD CK Sekr. d. D. M. šo- 
lomskas ir kiti dalykėliai bus, 
kuriuos čia neminėsime. Tad, 
kaip matote, atvykusiem į iš
važiavimą bus keleriopa nau
da, išgirs proletarinių daine
lių, teks pasiklausyti gero 
kalbėtojaus, kuris aiškins šių 
dienų nuotikius ir, prieg tam, 
bus proga paremti savo klasės 
darbo žmonių spauda. Todėl, 
draugės ir draugai, į darbą vi
sose kolonijose, kad neliktų 
namie žmonės neatvežti į 
išvažiavimą.

Išvažiavimo Komisija.

kuria dalinomiesi ‘ mintimis i *■ I
idėjomis. Bet man rodosi, 
tai labai ilgas laikas. Dar 
draugai, liepos 28 d. atsi

kėliau, truputį suskaudėjo pil
vą, maniau, kad nieko svarbaus, 
bet po pietų jau gulėjau ligoni
nėje ir buvau po chirurgo pei-! 
liu. Jis mane apgynė nuo bjau
rios patrūkimo ligos, kurią tu-

ši

dėtu saA 
rengimo 
kain p 
reikia c

savo rankąs prie šio pa- visokios Žinios iš Mūsų Miesto 
V m Ir n g nnlzloiio“ mKai kas paklaus*: gi 

prisidėti ? Pirmiausiai..... ............................. Šiuom laikotarpiu čionai yra 
gerai garsinti ši išva-! visokių atsitikimų, daugiausia 

žodžiiiį nešioti nlaka- bedarbių veikimo. Dabar nė- 
no stubas ir net prie baž-,ra ^os dienos, kad bedarbiai 

durų dalinėti žmonėm, nešturmuotų katroj^ nors dalyj 
rengtis atvažiuoti bu- į Kasdiena būna sulaiko- 

trokais ir mašinomis, kas Vienasv kitas bedarbis nuo 
turi ir kuo gali. Tikimės. 1namŲ» taipogi su- 

komisiios ' paraginimas ]sirinkimi? būna kaiP at™am 
priimtas ir iš visų kolonijų ore’ tai? ,r svetainėse. Darbi

ninkai eina prie geresnes vieny
bės ir visur keliamas klausimas, 
kacĮ reikia kovot už savo būvio 
pagerinimą.

sais, trokais 
kuo turi ir 
kad komisi 
bus priimtas 
organizuotai 
spaudą.

atvyks paremti

rai

Truputį apie programą. Pro- 
yra sutikę keturi cho- 

išpildyti su naujausiom 
y klasės dainelėm ir 

paįvairinimais. Kalbėskitais

Šiomis dienomis buvo daug 
kalbama apie sufrėmavimą 
Emerson Jennings, kurį nekal-

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27 kuopos susirinkimas 

šaukiamas antradienį, rugpjūčio 13 
d., 8 vai. vakare, del keleto skubių 

, reikalų. Del spaudos pikniko, del pri- 
* sirengimo prie rudens veikimo ir 
daugelio kitų dalykų. Nariai pra- 

ir atsivesti naujų

Fratennalės Federacijos Konfe
rencija už Darbo Partiją

4 virš 60 delegatų 
nuo virš 50 organizacijų, atsto- Šony dalyvauti i 

62,000 organizuotų 
darbininkų, vienbalsiai užgyrė 
Darbo Partiją ir nusitarė se
kamuose rinkiniuose, kur tik bus 
darbo partijos! kandidatai, juos 
remti. Bet kur nebus tokių kan- 

1 didatų, tai rįmti tuos, kurie 
ant viešai užgirs Sociales Apdrau- 

Kirkpatrick ir Center Ave., ties dos Bilių HR 2827 ir kovos už 
pravedimą gyveni-

Rugpjūčio

vau d am i narių.
Susirinkimas bus paprastoj vie

toj, Darb. Svetainėj, 53 Church St.
Kp. Valdyba.

(188-189)

'Komunistų Partijos raštine, to biliaus 
kaip 6:30 vai. vakare. Maršuos,man. 
Center Ave., Fullerton, Wylie,! 
Herron ir Bedford avė. iki 
Greenlee Field, kur bus masi-t 
uis mitingas. Masinis mitingas 
prasidės 8 vai. vakare.

Visi kviečiami dalyvauti kaip Johnson į Harrisburgą. Taipgi 
’ demonstracijoj, taip ir masinia- nusitarta siųsti delegaciją pas 

me mitinge. Dalyvaudami pa- poną Milles, vietinį pašelpos di- 
smerksime Italijos fašistų pa- rektorių, 
siryžimą pradėti karą Ethiopi-j 

j joj. Tai bus demonstracija prieš 
j karą ir už gynimą Ethiopijos. 
I Sykiu taipgi pareikalausime 
I Amerikos valdžios nuimti baus-

Konferencija buvo konstruk- 
tyvė. Nusitartą užprotestuot 
prieš kesinimąs'i atimt pašalpas 
ateiviams. Nusitarta tuojaus 
pasiųst delegaciją pas poną

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių mažų namų savininkų pik

nikas įvyks 18 d. rugpjūčio, Machu- 
tos darže, prie Green Rd. Turėsime 
gerus kalbėtojus, gerą orkestrą šo
kiams, skanių valgių ir gėrimų. Tu
rėsim ir skanaus alaus.

Kelrodis: Važiuokite Euclid Ave., 
iki Green Rd., sukit tiesjai į kalną, 
čia pamatysit iškabas po kairei, ku
rios nurodys kelią į pikniką. Kvie
čiam 
vemt

visus skaitlingai dalyvaut, pa- 
šį mūsų mažą, pradėjimą.

Koresp., Eva Simans.
(188-189)

Reporteris.

Baltimore, Md

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos su

sirinkimas įvyks seredoj, 14 d. rugp., 
7:30 vai. vakare, Draugijų svetainė
je, 4097 Porter St. Visi nariai daly
vaukite, nes turim daug svarbių da
lyki? apsvarstyt. Atsiveskite ir liau
ją

3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3488
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
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3493
3494
3495
3496
3497
3498
3409
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3501
3511
8512
3513
Long
off premisas

JAMES

Premisos
126 Bridge St.
370 Mvrtle Ave.

698 DeKalb Ave.
860 Manhattan Ave.

1043 Manhattan Ave.
695 Gates Ave.
262 Reid Ave.
404 Sunąner Ave.

1549 Broadway 
18G Hull St.
245 Ralph Ave.
156 Howard Ave.
168 7th s Ave.

7th Ave.
7th Ave.
Vanderbilt Ave.
Lafayette Ave. .
Albany Ave. '
Fulton St.
Rochester Ave. 
Gates Ave.
Prosnect Ave.
E. 4th St.
Avenue J 
Flatbush Ave. 
Caton Ave. 
Flatbush Ave. 
Avenue U 
Prospect Park VWest 
Court St. 
3rd Ave.
41 h Ave.
601 h St.
3rd 
3rd 
4th 
7th 
6th 
5th

388 
223 
585

71 
151 

1602 
117 
109 

1263
73 

1423 
80 5 

2126 
1824 
7409 
268 
676 

60-02 
6624
6«3 
637 

5721 
4324 
4919 
4603 
9519

233 
190

80 
84
97 

8709 
Island

Avė 
Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė.

Smith St. 
Dean St.
3rd Ave.
41h Ave.
6th Ave
18th Ave.
City, Queens County 
con sum nt ion.
BUTLER GROCERY

Nelson Ave., and School 
L. I. City, N. Y.

for
Co. 
St.

a juu lev UU" * # 7

rėjau vienuolika metu, bet buvo 11110 Herndon, darbininkų į- Prieškarinės demonstracijos 
gydytojo apšaldyta. ‘ kovotojo, kuris Georgia valsti- , i

r, . . . . , , . I joj buvo pasmerktas į “chain Visi, neskiriaijt tautos, spal-
Be galo. palinksmina tokiam „ kalėiima ant ilgu metu vos, kurie vienokiu bei kitokiugang" kalėjimą ant ilgų metų 

i vien tik už tai, kad organiza
vo darbininkus.

laike ligonį, kada draugai tave 
aplanko. O per pirmas tris die
nas, kuomet turi gulėti kai pa
kirstas ąžuolas, draugai sutei
kia energijos ir palengvina 
^skausmus. Tą įsitėmykite, drau
gai, kurie dar esate, sveiki. Ma
no sveikatos kompasas rodo į 
gerąją pusę.

Jau beveik du mėnesiai pra
bėgo nuo pasirodymo “Laisvė
je” mano laiško, kuriame šau
kiau Connecticut draugus auko
ti į Drg. Kapsuko Vardo Fondą 
Lietuvos Spaudai Remti, bet da 
nemačiau nė vieno dolerio skel
biant iš Conn. Kodėl taip, drau
gai? Pabarimo verti. Tas tik nė pargryžęs namo turėsiąs už- 
parodo nepaisymą, neįvertinimą tikrintą gyvenimą. Bet 
tos rolės, kurią lošia revoliuci- priešingai.
nė darbininkų spauda Lietuvoje, i „ ' ,n . _
t; dnii Vra_|. Suprantama, klaidą jis

kad žudęs. Reikia kovoti 
tokią sistemą. Reikia organi
zuotis į bedarbių tarybas, stoti

’Komunistų Partijon, ir bendrai 
l reikalauti geresnio gyvenimo.
Tiktai per kovą* galima ką nors 
atsiekti. Tokių, kaip Parke, yra 
daug.

Ji šviečia tą dalį žmonijos, ku
rią ponai nuo amžių vargina. 
Rengiant spaudos pikniką, 
draugai, neužmirškite Drg. 
Kapsuko Vardo Fondo. Jeigu i 
nesukelsime į šį fondą nė pen
kių šimtų dolerių, tai bus didelė, 
didelė sarmata amerikiečiams.

Gydytojas sakė, kad už poros 
savaičių matysiu namus. Duodu 
gerus linkėjimus visiems drau
gams ir skaitytojams.

Jūsų,
J. Žilinskas (JSusninkų Jurgis).

Nusižudė Bedarbis Karo 
Veteranas.

Delbert Parke, 125 Carrinton 
St., N. S., šiomis dienomis nu
sišovė. Priežastis nusišovimo — 
per tris metus bedarbis ir ne
matė vilties' kur darbą gauti. 
Pašelpų gyvenimas nepakenčia
mas. Padėtis blogėjo.

Parke buv.o geras mašinis
tas, bet dabar nereikalingas. 
Taipgi jis pereitam kare daly
vavo Franci jo j mūšiuose. Ma-

išėjo

darė, 
prieš

Nuo Red.— Visas “Laisvės” 
štabas linki draugui greito pa
sveikimo ir sugrįžimo į kovotojų 
eiles.

būdu nusistatę prieš karą ir 
fašizmą, kartu su viso pasau
lio darbininkais; rugpj. pir
mą prie City Hąll Plaza, pa
reiškė savo griežtą protestą.

Šių metų pirnjoji rugpjūčio 
buvo suvis skirtingesnė nuo 
praėjusių metų, todelei, kad 
ir šis laikotarpis yra supintas 
įvairiausiais nuotikiais, kurie i 
veda į vieną tašką, tai fašizmą 1 
ir naują imperialistinį karą. 
Ryšiai tarpe Italijos ir Ethi
opijos, kurie kasdien darosi 
pavojingesniais, (įelei besiarti
nančio karo, užėriiė pirmą vie
tą gvildenime per juodveidžių 
eveneglikų kunigą J. W. 
White, kuris yra Igalva Ethio
pijos Gelbėjimo lįomiteto. Ne
kart susirinkusiuose iššaukė 
gausius aplodismentus. j

Lygos prieš Karą (ir Fašiz
mą uždavinius išųėstė presbi- 
terijonų kunigas, > baltveidis, 
kurio pavardę netiko sužinoti.

Tas aiškiai parodo, ----- 
prieškarinis ir priešfašistinis 
veikimas giliai sujeido šaknis 
ne tik tarp darbininkų, bet ir 
tarp suvis skirtingai ne’ 
riais klausimais mąstančių 
tų žmonių, todelei 
tų ir Baltimorės liet

jogei

neku- 
i ‘ki- 

laikas bū- 
uvių biznie-

narių prirašyt.
Sekr., "N. Astrauskiene.

(188-189)

DIDELIS NUP1GINIMAS

----- r —......
SO. BOSTON, MASS.

LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 14 
d. rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 376 
W. Jlroadway. Visi nariai malonėki
te būti laiku, nes kurie nariai kal
ba, kad sekretdrius negreitai iško- 
lektuoja duokles todėl susirinkimai 
labai ilgai tęsiasi. Draugai, jeigu vi
si ateisite 7:30 vai., o ne 9:30, kaip 
kurie draugai daro, tai viską už
baigsime anksti. Prisilaikykim dis

ciplinos ir viskas, bus gerai.
Burba.

i (188-189)

Dviejų dolerių vertės knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—il28th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

im MM MMM M mi ąą M M MM M M M M

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.

Nulihdimo valandoj, kreipkitės • pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Brooklyn, N. Y.St.,

No.

Kings, to be consumed on the

3901—2nd

the

N.

No.,

955 DeKalb

the

D-B-A
N. Sutter712

6751 Third

the

lyn, N.

334 East

is hereby given that License No.

Brooklyn, N. Y. 445 Bedford

85 Norththe

NOTICE

N.

FOTOGRAFAS

ma.

43 Meeker

Kings, to

Brookl

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

DAVID
DELICATESSEN

•ense No. 
Iidersigned 
Section 75 
1 Law at

ANTHONY 
7th St.,

Law at 
Brooklyn, 

sd off the

.ndersigned 
ion 76 of 

Law at 
Borough of Brooklyn, 

i be consumed on the on the premises.
JOSEPH SCHANZ and ALINE DUBOIS

881 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

DORA POLLACK 
(Borough Diner) 

Ave., Brooklyn,

Law at
Brooklyn,

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

Beverage Control Law at 
Street,

Beverage Control 
Avenue, Borough of 
Kings, to be consum

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Law at 
Brooklyn, 

cd on the

MILDRED MARINO
Ave., Brooklyn, N. Y.

9721— 3rd

J. SCHNEEBAUM
Ave., Brooklyn, N. Y.

IL BERMAN
St., Brooklyn, N. Y.

WEINGAST
Brooklyn, N. Y.

LACHTARA
Brooklyn, N. Y.

MAE BIGGS
2156 Rockaway Ave., Brooklyn,

J. IRWIN 
Brooklyn, N. Y.

ROSE SALVATORE
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

MAE DAUGIRD
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 4894 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
85 North 7th Street,
County of Kings, to 
premises..

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

FRANK DENICOLA
Ave., Brooklyn, N. Y.

ABRAHAM LEVINE
4th St., Brooklyn, N. Y.

MAX
DAVID'S 

and LUNCH
Ave., Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage , .Control 
Borough of 
be consume

HAACK 
\ Brookl:

334 East 
County of 
premises.

ERNEST KRONCKE 
Ave.,

Section 7 6 of
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
be consumed on

ADAM REGULINSKI
Ave., Brooklyn, N. Y.

signed 
75 of 

Law at 
Brooklyn, 

to be consumed off the

JOHN ALLAN
7409-A Avenue U, Brooklyn, N.

INGENITO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 4942 has 
to sell beer 
♦ he Alcoholic 
1708 Flatbush Ave.,
County of Kings, to 
premises.

ROBERT 
1708 Flatbush Ave.,

Pirmadien., Rugpj. 12, 1935

Philadelphia, Pa

JULIUS DAUBARAS

(Tąsa)
152 Driggs

251 Bedford

• I.DS Centras iš Brooklyn

52 Meserole
Renegatai ir Darbininkai

3811—14th

218

150 West

Pa.

Wis.

Viso

Himtsburg, Ohio

118 Cook St.,

217

* j*

HERMAN LEVY 
Ave.,

eiles,

Atviras Laiškas Amerikos 
Lietuviams Darbininkams

Draugai, klaidą darote, kad ant provo
kacijų ir šmeižtų “N. G.” jūs daug sykių 
nutylite. Negalima ir neatleistina tylėti, 
kada renegatai, kontr-revoliucinis šlamš
tas provokuoja, dergia, šmeižia Komin
terną, Kompartiją ir visas mūsų revoliu
cinas organizacijas ir jų vadovaujančius 
organus. Kova su tais renegatais turi 
biR vedama griežta-ginkluota marksizmo 
leninizmo kovos įrankiais. Daleisti jiems 
liuosai be kovos demoralizuoti, provo
kuoti ir šmeižti darbininkų klasės 
būtų prasižengimu.

Negalima tuo raminti save, kad 
šas smunka, kad jų nedaug, grupelė
nių baigia susmukti ir 1.1. Tai pačių sa
vęs apgaudinėjimas. Juos reikia mušti 
tvirtais komunistinės kovos ginklais iki 
tol, kol renegatų galvų provokacinis ir 
šmeižtų liežuvis nustos judėti...

prie- 
žmo-

Renegatai yra su savim nusivedę dalį 
darbininkiško elemento. Žinau ir pažįs
tu man gerai žinomus buvusius draugus 
ds&bininkus, veikiančius vietinėse orga
nizacijose. Philadelphijoj, Pa., Merkis, 
Bendoravičius ir kiti. Jie, rodos, sudaro 
ten vietinį renegatų branduolį. Abu 
Merkiai, kada tai 1921 m., išsireiškė: “aš, 
kol gyvas būsiu, komunistines raudonos 
vėliavos nepaleisiu, neišduosiu ir nesu
tepsiu...” Tai buvo garbingi žodžiai, 
bet kurių neišlaikė-sutepė oportunistų, 
renegatų dumblyne!

Pittsburgh, McKees Rocks, Pa., buvęs 
drg. Rodgers-Radzevičius ir kiti buvo ka
da tai veiklūs darbuotojai. Dabar, kaip 
iš laikraščių matyti, renegatų vietinio 
veikimo galva, drasko darbininkų eiles... 
Radzevičiau, jeigu pas tave dar yra pro
letariato revoliucinės kovos ugnies, tavo 
ir tavo draugų grupės pareiga grįžti į 
Amerikos revoliucinio proletariato eiles, 
beį jų simpatikais, padedant kovoti. Vie
ni ir kiti darbininkai draskosi buržuazi
niame teisme, išleidžiama šimtai ir tūks
tančiai dolerių ir kam iš to nauda—dar
bininkų priešams. Kada visa darbininkų 
kova neša didelius laimėjimus ir pralai
mėjimus. Daugybė streikų, areštuotų, 
užmuštų, sužeistų. Visur reikalinga pa- 
gelba-aukų. O jūs, vietoj šelpti revoliu
cines proletariato kovas, išleidžiate tūks
tančius advokatams, kad pagelbėtų su
skaldyti jūsų ir taip menkas proletarines 
eiles. Iš to nauda tiktai bendram mūsų 
priešui.

Ar bereikia didesnių niekšų ir nuoges- 
nio oportunizmo renegato Butkaus ir 

•> Prūseikos?
Reikia būti aklam, kad to nematyti. 

Renegatų viršūnės mano, kad jie su ap
gaulingais raminimais savo narių apie 
“komunistinės opozicijos” jėgas ir Kom
partijų ir Kominterno “smukimą” jiems 
ant visados pasiseks apgauti savo suklai
dintas aukas nuo matymo teisybės ir kur 
juos veda jų galvos.

Veidmainiai ir revoliucijos dezertyrai, 
spjovėte į Kominterno įsakymus, šmei
žiate ir provokuojate Amerikos ir kitų 
šalių Kominterno vedamas Komunistų 
Partijas, jo sekcijas. Jūsų “simpatizavi- 
mas” Sovietų respublikai yra jūsų jėzui
tiškas įrankis — lygus provokatoriui, ku
ris įlindęs į darbininkų organizacijas, 
kaip revoliucionierius dirba geriausiai, 
kalba geriausiai, išeidamas iš susirinki
mo atsisveikina. Už kiek laiko, žiūrėk, 
provokatoriaus aukos žvalgybos Skiepuo
se guli su išdaužytais dantimis ir sulau
žytais šonkauliais.... Ar ne tą patį dar- 

’ bą jūs dirbate: šmeiždami ir provokuo- 
.fl^jni Kominterną ir jo sekcijas, jūs iš- 
duodate Sovietų Respubliką. Komin- 
ternas su savo sekcijomis stovi ant sar
gybos pasaulio proletariato tėvynes So
vietų Respublikos.

* Skaldymas, ardymas ir demoralizavi
mas revoliucinių darbininkų eilių—jų or-

• ganizacijų, yra lygus ėjimas prieš Sovie- 
, tų Respubliką. . Ir tas jūsų, renegatai,

bučkis, taikomas Sovietų Respublikai, ne
suminkštins jūsų tolimesnio likimo — žu
vimo./. •

Sovietų Respublikos ir Lietuvos prole
tariatas, ponai renegatai, nepamirš jūsų 

’ anti-revoliucinių darbų.
kreipiuos į visus buvusius draugus-

LAISVE . Puslapis Septintas

LDS 5 Kuopos Pikniko Nuosto
lių $550 Padengimui Aukos

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE Is hereby given that License No. 1 NOTICE is hereby given that License No. 
A 87Q1 has been issued to thę undersigned : B 1799 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 75 of 1 to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law i. ( 
372 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 1 
County of Kings, to bė consumed off the 
premises. I ■■ ■ :, '

MAX and AL&A WINKLER
372 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage Control Law at , the Alcoholic Beverage Control Law at 
Throop Ave., Borouph of Brooklyn, 1 57 South 5th St., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
liirfcmiseB..

MdOSE INN. BAR and GRILL 
JOSEPHINE PECHINSKI 

57 So. 5th

darbininkus, su kuriais ilgus metus ko
vojome Amerikos Komunistų Partijos 
Lietuvių Sekcijos eilėse, bet kurie del ža-
lingos ir apgavingos renegato Prūseikos, 
Butkaus oportunistinės politikos papuo
lė į renegatų eiles.

Gyvenime pasitaiko padaryti daug di
delių ir mažų klaidų. > Komunistai-lenini- 
stai, padarytas klaidas neslepia ir neuž
glosto, bet atvirai pripažįsta, jas apsvar
sto ant kiek jos žalingos ir kiek daug ža
los atnešė revoliucinių jogų vienybei ir 
jų kovai. Iš padarytų klaidų mokomės, 
kaip nereikia daryti klaidos.

Kiekvienas susipratęs revoliucinis dar
bininkas turi žinoti, kad mes gyvename 
ęai ii ii revoliucijų gadynėj. Niekad taip 
nebuvo reikalinga darbininkų eilių vie
nybės, kaip kad dabar: kova su augančiu 
fašizmu, kova prieš karą, kova už gyni
mą pasaulio darbininkų tėvynės, Sovietų 
Respublikos, kova už kasdieninius darbi
ninkų reikalus. Taipgi turi būti veda
ma kova už revoliucinių darbininkų eilių 
vienybę, prieš socialfašistų renegatų ir 
įvairaus plauko oportunistų vadus, ku
rie nenori ir bijo tos vienybes. Klaidas 
mes visi padarome. Aš pats nemažai 
esu padaręs klaidų per savo ilgų metų 
buvimą kovos fronte, kaip jūs žinote, 
1921 m. Amerikoj, kur «aš nemažiau nešu 
atsakomybę, kaip kad kiti draugai, nes 
buvau Centro Biuro narys, vadovaujan
čia rolę lošiau. Antra klaida, nemažesne, 
padaryta Lietuvoje 1926 m. ir pradžioj 
27 m. Už ją LKP sunkiai nubaudė. Tos 
bausmės žaizdas ir šiandien nešu... Bet 
kitaip ir negali būti. Partija savo narius 
turi disciplinuoti. Padarai klaidą, nešk 
atsakomybę. Aš žinau, kaip sunku pri
sipažinti prie klaidų ir grįžti “nelaimė
jus.” “Sunku” todėl, kad vienos ir kitos 
pusės darbininkai, kovodami už savo li
nijos teisingumą, pritrūksta Šveikų ar
gumentų, visokiais žodžiais Vienas kitą 
išsikolioja, išvadina “šnipais,” “išdavi
kais.” Tie žodžiai ilgai guli ant darbinin- | 
ko širdies. Laikui bėgant, tas suklaidin
tas darbininkas pradeda pamatyti savo 
klaidas, pradeda svyruoti. Renegatas 
Prūseika su Butkum nėrėsi iš kailio, va
žinėja po kolonijas—ramina: “laikyki
mės bendrai, grįšime tada, kada juos pri
versime pripažinti mūsų .ne “arkline”, 
bet.... (žinoma oportunistinę liųiją. — 
J. D.). Darbininkas vėl galvoja: grįžti 
“sunku,” juk jie bei jis mane taip baišiai 
iškoliojo. Gal ir tiesa, palaukę gal lai
mėsime. Palauksiu, gal jie pas mus grįš, 
kaip mūsų galvos sakė. Vienas kitas 
grįžta, kiti laukia... Veltui laukimas!

Darbininkai, Prūseikos, Butkaus su
klaidintų jeigu jūs esate dar revoliucio
nieriai, meskite visus ypatiškumus — už
mirškite vieni kitiems mestas keliones, 
žodžius ir grįžkite į savo vietą—Ameri
kos Komunistų Partiją. Būkite Komin
terno ir jo sekcijos nariais ir kovotojais 
del Sovietų respublikos Amerikoj.

Komunistų Partijos narių pareiga eiti 
prie suklaidintų darbininkų per renegatų 
oportunistinę politiką, kviesti juos į ben
drą frontą už mums žinomus per Komu
nistų Parti j 4 iškeltus reikalavimus, nu
rodant jų daromas žalingas darbininkų 
kovoj klaidas ir kviesti Stoti į Komparti
jos eiles. Einant į plačiąsias lietuvių 
darbįiinkų mases, prisieina susidurti su 
įvairių pažiūrų darbininkais, tautiškai 
ir klerikališkai nusistačiusiais. Taipgi ir- 
per renegatus suklaidintus bei jų grupės 
žmonėmis. Visuomet reikia vartoti svei
ką bolševistinę-leninistinę kritiką. Jokiu 
būdu nesikolioti bereikalingais žodžiais. 
Tiesa, pasitaiko vienoj, kitoj vietoj visai 
suniekšėjęs ir nebepataisomas renegato 
Prūseikos, Butkaus pastumdėlis; tokį 
galima pavadinti tuo, kuo jis yra.

Šį laišką rengiaus pereitą metą rašyti, 
bet jokiu būdu negalėjau pagauti tiek 
laiko. . i^l^įjp

Laišką rašau atvirą, kad draugai dar
bininkai jį perskaitytų, gerokai apsvars- 
tytų-apkalbėtų, be karščiavimos ir pyki
me. Nes rašau nuo širdies, norėdamas 
kaip jums, taip ir visai darbininkų klasei 
geriausios pasekmės kovoje su mūsų vi
sų bendru priešu kapitalizmu ir prieš 
tuos, kurie tą kovą trukdo...

(Daugiau bus)

Pastaruoju laiku iš kolonijų 
buvo sukelta $62.55, gi šiuo 
laiku jau stambesnių aukų at
ėjo. LDS centras prisiuntė 
$25.00 auką. Iš Philadelphijos 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 9 kp. paaukojo $5; 
ALDLD 10 kp. iš Philadelphi
jos jau paaukojo $8.05. Phi- 
ladelphijoj dar randasi trys 
ALDLD kuopos. Dar laukiam 

N. J.; Dalier, N. 
Pa. ir Easton, Pa. 
yra Philadelphijos 
Pastaruoju laiku 
LDS 17 kp. $5, iš

NOTICE is hereby given that License 
B 4409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
152 Driggs Avenue, Borough Of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7116 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the preimses.

HENRY BURFEIND
7116 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 4388 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
732 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER ALTHOFF
732 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

iš Camden, 
J.; Chester, 
šios kuopos 
apskrity j. 
gavom nuo
Terre Haute, Ind., per drg. V. 
Povilaitį. Matyt, draugai turi 
stiprią kuopą.

Lig šiol prisiuntė aukų se
kančiai :

75 kp., Herrin, Ill.
71 kp., Stoughton, Mass.
133 kp., Jersey City
21 kp., Detroit, Mich.

$25.00
8.05
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.50
3.00

ALDLD 10 kp., Philadelphia 
TDA 9 kp., Philadelphia, Pa. 
LDS 17 kp., Terre Haute, Ind. 
LDS 1 kp., Brooklyn, N. Y. 
ALDLD 25 kp., Baltimore, Md. 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS
Per. J. Vinkenciu, Brooklyn, N. 

(nepažymėta org’. vardas) 
102 kp., Chicago, Ill. 
39 kp., St. Louis, Mo. 
132 kp., Moline, Ill. 
86 kp., Detroit, Mich. 
128 kp., Nashua, N. H. 
127 kp., Chicago, Ill. 
84 kp., Wheeling, W. Va. 
93 kp., Southbury, Conn. 
8 kp., Newark, N. J. 
66 kp., Hudson, Mass. 
221 kp. (jaunuolių), Los

3.09 
3.00 
3.00 
3.00
3.00 
3.00 
2.00 
2.00
2.00 
2.00 
2.00

LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS

Angeles, CaL 
LDS 12 
LDS 24 
LDS 23 
ALDLD

Jaun. kp., Chicago, III.
6 kp., Binghamton, N. Y.
44 kp., Cleveland, Ohio
42 kp., Westville, Ill.
Youngstown, Ohio, 9 kp.
36 kp., Raymond, Wash.
65 kp., Kenosha, Wis.
202 kp., Chicago, Ill.
101 kp., Hillside, N. J.
88 kp., Melrose Park, Ill.
43 kp., West Frankford, III. 1.00
37 kp., Wilmerding, 
81 kp., Gary, Ind.
100 kp., Milwaukee,

LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS

2.00
2.00kp., Johnston City, Ill.

kp., Great Neck, N. Y. 2.00 
kp., Buffalo, N. Y.
143 kp., Reading', Pa.

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

$126.05
Dar lieka sukelti $423.95. Aukas 

prašome siųst fin. sekr. vardu, J. 
Smith, 110 W, Thompson St., Phi
ladelphia, Pa., išperkant money or
derį ant kasieriaus vardo S. Mankus, 
Philadelphia, Pa.

LDS 5 kp. nariai taria širdingą 
ačiū už prisiųstą, pagelbą.

Aukų rinkimo komisija:
P. Poodis,

S. Jankauskas,
A. J. Smitas.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
B 4951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
10 Siegel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed pn the 
premises.

HARRY MORRIS
10 Siegel St., Brooklyn, N. Y.

---------------- ft------— (
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
965 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ZINO and SON
965 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
365 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM DUBOFF and MAX KRISSOFF 
365 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 4572 has 
to sell beer

I the Alcoholic
I 2156 Rockaway 

County of Kings, 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

NOTICE is hereby given that Licensę No. 
A 4462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 

1 the Alcoholic Beverage Control Law at 
2619 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 

i County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I GILBERT J. McMAHON
I 2619 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License ,___,
B 4805 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Meserole Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB SLAVINSKY
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9872 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
955 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
B 4175 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
3811—14th 
County of 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4864 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consulted on 
premises.

GUSTAV T. HEIL. Jr.. & 
WILLIAM B. HASS 

Wyckoff Ave., Brook,

NOTICE is hereby given that license No. 
B 4777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
150 West 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3943 has been issued to the undersinged 
to st./ beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1118 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

Į premises.

1118 Fulton

NOTICE
B 4151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seclion 76 Of 
the Alcoholic Beverage Control! Law at 
306—310 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the, 
premises.

JOSEPH CERULLO I
306—310 . Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1366 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6301 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ONOFRIO LETO
6301 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4907 has been issued to the uįr 
to sell beer at retail under Sectf 
the Alcoholic Beverage Control 
331 Smith Street, Borough of 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY
331 Smith St.,

NOTIjCE is hereby given that License No. 
B 1980 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Ovington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

9th A. D. REPUBLICAN CLUB 
3Uį Ovington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4781 has been issued to the undersigned 

on 76 of 
Law at. 
Brooklyn, 

to be consume 1 on the

ALDLD 51 kp. susirinkimas 
įvyko 29 d. liepos. Nors susi
rinkimas nebuvo nariais skait
lingas, bet neblogiausiai pa
vyko pravaryti tarimus. Iš iž-1 
dininko raporto pasirodė, kad : 
nuo surengtos žuvų “parties” 
vakarėlio, kuris įvyko 13 d. 
liepos,’ naudai Lietuvos polit
kalinių, liko $5.65. |

Nutarta paaukoti iš kuopos 
iždo $2.00, padengimui kelio
nės lėšų delegatam į Lietuvių 
Pasaulinį kongresą, kuris 
įvyks Kaune, Lietuvoj.

Nutarta surengti “vinierkų 
partę” ALDLD 15-to Apskri
čio naudai, rugpjūčio mėnesį.' 
Diena nenuskirta.

15 Apskričio pusmetinėj 
konferencijoj nutarta, kad 
trys kuopos bendrai turi su
rengti kokią pramogą 15 Aps
kričio naudai kaipo jūbilėjui 
20 metų Draugijos gyvavimo, 
tai yra, Youngstown, Akron, ir 
Huntsburg farmerių kp. Bet 
•mes girdėjom, kad Youngs- 
towno su Akrono kp. jau ben
drai atliko savo parengimą.

Kodėl mūsų draugai tokie 
neparangūs, nesilankot į susi
rinkimus, juk dabar oras tin
kamas, keliai sausi ? Tur būt 
ta kliūtis, kad farmeriai nusi- 
vargina darbais, o ypač vasa-. 
ros metu.

Koresp., Vincent Wallen.

to sell beer at retail under Sectii 
tho Alcoholic Beverage Control 
1428 DeKalb Avenue, Borough of 
County of Kings, 
premises.

DeKALB BAR & GRILlL
1428 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10932 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 Avė., Borough of 
.Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ERIKSON & FRITZ HOLM 
5102—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10947 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at re
tail under Section 132A of the Alcoholictail under Section 132A of the
Beverage Control Law at 1501 Newkirk Ave., 
Borough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

EDWARD. PERNS
1501 Newkirk Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Li 
C 54 has been issued to the ui 
to sell beer at wholesale under S 
of the Alcoholic Beverage Control 
118 Cook St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off thel premises.

COOK DISTRIBUTORS, INC.
n, N. Y.

NOTICE is hereby given that Libense No. 
A 6431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sect on 75 of 
the Alcoholic. Bevei’agc Control 
987 Fulton Street, Borough of 
County of Kings, 
premises.

WILLIAM F. FINCK
987 Fulton fit., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I Law at 
,1836 Flatbush Ave., Borough of ; Brooklyn, 

I County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY MARTSCHINK
1836 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control r ’ ’ 
1624 'Newkirk Ave., Borough of
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM BODIAN
1624 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the 
217 
lyn, 
the

Alcoholic Beverage Control Law, nt 
Prospect Park West, Borough {of Brook- 
County of Kings, to be consumed off 

premises.
HENRY riENCKEN

Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 8944 has 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
6751 Third 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at

4th St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE
A 9731 has been issued to the undersigned 
to sell beer,-at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
359 Me Donald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premis'es.

ISAAC MARCUS
359 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9404—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN PETERSEN and 
MATTHEW SCHAEFER

9404—3rd Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A -U59 has been issued to the undersigned 
td sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
9*721—3rd 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4987 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9505 Avenue L, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
prom ises.

WILLIAM SHARA 
9505 Avenue L, Brooklyn, N.

Brooklyn, 
the

NOTICE is 
B 5000 has 
to sell beer 
’he Alcoholic 
3901—2nd 
County of 
premises.

hereby given that License 
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

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section "<$ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7409-A Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unde 
the Alcoholic 
712 Sutter 
County of Kings, to 
premises.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
B 4932 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic beverage Control Law at 
185 Irving Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN MUNDY and JOHN SWEENEY 
185 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given <hat License No. 
B 4848 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

Beverage
445 Bedford Ave., 
County of Kings, to 
premises.

LEONARD 
Ave.,

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

is hereby given that License No. 
C 1074 has been issued to the undersigned 
to sell-beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beveragp Control Law at 457 
Rodney St., Borough Of Brooklyn, County of 
Kings, to be,-op>tsumed off the premises.

ALL AMERICAN BEER DIST. INC. 
457 Rodney St., Brooklyn, N. Y.I ------- -—---—

, NOTICE is hereby given that License No. 
j RL 10956 has been issued to the undersigned 
1 to sell beer, wine and liquor at retail under 

Brooklyn, N. Y. - Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
. “ . . ' trol Law at 881 Wyckoff Ave., Borough of

* įelcby. Riven that License No.' Brooklyn, County of Kings, to’be consumed 
A 7728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7208 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES V. GLAVOR
7208 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I A 9534 has been issued to the undersigned 
i to sell beer, at retail under Section 75 of 
j the Alcoholic Beverage Control Law at 

420 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
j County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

SAM SHIFFMAN
420 New Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 'No. 
A' 8926 has been issued to the undersigned 
to' sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P’kway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

DAVID SHIFFMAN
i 1933 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
43 Meeker 
County of 

.premises.

SKAITYK LAibVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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- 

Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway512

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaliŠkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No- 
A 8691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the- ..................
340, Da, . Kalb AVe., 
County < of .Kings, to 
premises. '

HENRY
840 DeKalb Ave./ yn, N? Ya

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ "ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street . Brooklyn, N. Y
, , Telefonas: E Ver green 7-1661



Puslapis Aštuntas Pirmadien., Rugpj.

Į NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINlOŠj
Robert Minor Raportuos 
Rinkimą Reikalais

iALDLD 1-mos Kuopos Susi
rinkimas. 20 Metu Gyvavimo 
MinėjimasŠiandien, 12 rugpjūčio, Ir

ving Plaza svetainėj, Irving 
PI. ir 15th St., Nevz Yorke, 
įvyks labai svarbus mitingas 
rinkimų reikalais.

Tame mitinge ypatingai rei
kėtų dalyvaut komunistams 
unijistams ir unijų veikėjams, 
taipgi ir ne kom. unijų veikė- vįenas naujas narys drg. Men- 
jams, kadangi bus nurodyta, keliunas. 
kaip galima sumobilizuot uni- 
jistus panaudot Kom. Par
tijos Rinkimų Kampaniją ko
vos įrankiu prieš federalės ad
ministracijos verginių algų 
planą.

Čion taip pat bus išaiškinta 
strategija, reikalavimai ir or
ganizacinė Komunistų Partijos 
mašinerija būsimuose rinki
muose. Tuos dalykus nuodug
niai išdėstys Robert Minor, 
Komunistų Partijos Rinkimu 
Kampanijos komisijos narys. 
Taipgi kalbės Carl Brodsky, 
visos valstijos rinkimų komite- | 
to sekretorius. Nepraleiskite 
šios svarbios pamokos.

Nominuoti Būsimo Centro 
Komiteto Nariai, ir Kiti 
Svarbūs Reikalai.

ALDLD 1-ma kuopa turėjo 
savo susirinkimą rupgjūčio 8 
d., “Laisvės” salėje. Prisirašė

Fin. raštininkas P. 
Višniauskas raportavo narių 
stovi ir finansinę apyskaitą. 
Išdavė raportus buvę delega
tai iš Didžiojo New Yorko 
Draugijų Sąryšio. Atstovų bu
vo nuo 7-nių organizacijų, vi
so 22.

Sąryšys šaukia plačią kon
ferenciją Brooklyno ir apielin- 
kės rugsėjo 8-tą dieną, Pilie
čių Kliubo salėje, 80 Union 
Avė., Brooklyne. Delegatais iš
rinkti sekami nariai: Kovas, 
Mureika, J. Grubis ir Barkaus
kas.

turite visus grąžinti, nežiūrint, 
kiek jų esate pardavę. Atsi
šaukimai ateina vienas po ki
tam iš Lietuvos katorgų, pra
šant paramos iš mūsų.
Kuopa Rengia Išvažiavimą J 

Miškus 25 d. Rugpjūčio

Sekmadienį,’ 25 d. rugpjū
čio, Forest Parke, bus sma
gus išvažiavimas. Komisija, 
kuri rengia išvažiavimą, susi
deda iš tam tikrų ekspertų, 
kurie žada duoti ir ką tai to
kio naujo, ko iki šiolei Forest 
Parke nėra buvę.

Susirinkimas buvo smagus, 
konstruktyvis ir draugiškas. 
Nariai* išsiskirstė gerame ūpe.

Well, iki pasimatymo.
E. Bensonas.

Madison Sq. Garden Mitingas 
Buvo Pilnas Entuziazmo

ALDLD 1 Kp. Minės Dvide- 
šimtmetines Sukaktuves 

Susiorganizavimo
Nuo

Daugiau Šalpos Darbininky 
Sustreikavo

WPA darbininkų streikui 
prasiplėtojus nacionalc papė
de New Yorkas vis dar laikos 
pirmoj vietoj. Penktadienį 
Bookkeepers, Stenographers ir 
Accountants Unija, AF of L 
organizacija, autorizavo^ savo, 
narių streiką PWA darbuose, 
proteste prieš vergines algas. 
Taipgi prisidėjo architektai, 
inžinieriai, chemikai, techni
kai.

davęs po $100 į mėnesį jų f 
pragyvenimui.

Herman Blume miesto teis
mo rekorduose buvo laikomas 
miesto samdomu stenbgrafu ! 
per 11 metų ir paėmė iš mies-i 
to algomis $34,963, tačiaus jis! 
niekad to darbo nedirbo, bet j 
buvo biznyje. Savo vieton jis 
samdydavo darbininkus ir iš1 
nedamokėtų jiems pinigų jam Į 
liko begiu 5 metų $4,300. Tąį_. 
iškėlė jam nepalankus knygų 
peržiūrėtojas ir tapo priteista 
tą sumą grąžinti miestui, 
čiau 6 metų pelnas jam 
liekamas.

Ta- I 
pa- ■

Teisme Baubė Advokatą
Bay

Atydai Visų Organizacijų 
Atstovų Bendro Parengimo 
Reikale

V. Pranaitienė, 1-mos 
pos organizatorė, vardu 
pos komiteto raportuoja, 
mūsų kuopa yra 
minėti 20

kuo-
kuo-
kad

Dvidešimt tūkstančių anti
fašistų pripildė Madison Sq. 
Garden svetainę ketvirtadienį. 
Mitingą sušaukė Anti-Nazi Fe- kabučio 
deracija'. Susirinkusieji pas
merkė nazių terorą ir abelnai 
fašizmą. Hitlerio ir Mussolinio 
vardus publika pasitiko bau-

Pereitą ketvirtadienį 
Ridge teismabutyje buvo 
siami teatro pikietai, S. With
in ir M. Michaels. Kada kom-i 
panijos advokatas Allen pro
vokatoriškai kaltino pikietus 
ir reikalavo jiems didelių 
bausmių, keli šimtai susirinku
sių darbininkų baubė jį ir tei
sėjas Rudich negalėjo teismo 
užbaigti, kol su policijos pa
galba neišvarė minios iš teis-

Motery Susirinkimas ;
Šį trečiadieni, 14 rugpjūčio, ! 

“Laisves” svetainėj, įvyks la
bai svarbus moterų susirinki-. 
mas. Kaip priklausančios‘įvai
riose organizacijose, taip 
niekur neorganizuotos kviečia- 

Imos atsilankyti.
ALDLD Moterų Komitetas.

Susidomėję Unijos Rinkimais

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmhdienj, 12 d. rugp
jūčio, 7:30 vai. vakare, Neprigulmin- 
go Kliubo kambariuose, 269 Front 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim svarbių reikalų apsvdrstyt.

Sekretorius.
(188-189)

LORIMER RESTAURANT
* LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. KARČIUKAI

IIIIQIIII IIHQIIISIIIOIIII llllSIHQIIIi IK3IH3II
...............- ■ •—-V

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir.ji 
Importuotos Žemiausiom Kainom !

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINĄ 
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” Svetainis

License L-1370 Tel. Sta<g 2-299A

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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Draugės Ir Draugai:—
Visų kuopų atstovų 

valdybų narių susirinkimas 
suruošimui vieno didelio ben- 

f

dro parengimo įvyks ketvirta
dieni, 15 d. rugpjūčio, 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje.

Visi būkite laiku, nes bent 
kokis pasivėlavimas priverčia 
kitus draugus ir drauges laukt 
ir laiką eikvot.

Bendro Parengimo Valdyba.

arba

pasirengus bimu. Mitingas taip pat rei- 
metų sukaktuves kalavo, kad Jungtinės Valsti- 

nuo įsikūrimo ALDLD. Valdy
ba proponuoja, kad būtų su- Olympiadoje, 
rengta vakarienė su dideliu 1936 metais, Berlyne, 
programų ir turėti kalbėtojus, 
kurie nušvies draugijos istori
ją, bei jos nuveiktus darbus 
Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjime. Valdybos planas 
vienbalsiai priimtas ir minėtas 
jubilėjus bus kitą mėnesį “Lai- 

svetainėje. Apie tai bus 
rašoma. Tam darbui 

komisija iš sekamų

jos nedalyvautų būsiančioje 
kuri ruošiama

Sąryšio Komiteto 
Susirinkimas

Trečiadienį,-14 d. rugpjūčio, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
įstaigoje, įvyks Didžiojo New 
Yorko Sąryšio Komiteto susi
rinkimas. Visi draugai ir drau
gės privalo dalyvauti laiku.

Kaip žinote, yra šaukiama 
didžiulė konferencija prieš ka
rą ir fašizmą, už darbininkų 
unionizavimą ir ateivių teisių 
apgynimą, už Lietuvos darbo 
liaudies pagalbą. Toji konfe
rencija įvyks 8 d. rugsėjo, tad 
Sąryšio Komitetas turi darbuo
tis, kad konferencija būtų 
kuosekmingiausia.

Dabar Sąryšio komitetą su
daro kuopų atstovai. Jeigu ku
ri kuopa dar neišrinko savo 
atstovo, tai išrinkite ir pri- 
siųskite arba turi bent vienas 
kuopos valdybos narys daly
vauti, jeigu neturi atstovo, šis 
komitetas veikia tik iki būsi
mai konferencijai, kuri turės 
išrinkti platų ir veiklų komi
tetą. Bet jam yra daug darbo 
ir todėl visų kuopų atstovai 
yra kviečiami į šį susirinkimą.

D. M. Šolomskas, 
Sąryšio Sekretorius.

Kada perstatyta šeši jūrr- 
ninkai, kurie buvo areštuoti ir 
yra teisiami už nuplėšimą 
svastikos nuo laivo Bremen 
visa minia pašoko ant kojų 
ir ovacija tęsėsi 10 minučių.

Varde visų jūrininkų kalbė
jo William Bailey, 25 metų 
jūrininkas, kurio teismo nuo
sprendis bus išneštas sekamą 

draugų, būtent. V. Pianaitie-|savaj^. Padėkavojęs už para- 
šolomskienė, Kovas, | mJ}> jisaį pasakg.

Rugpjūčio 6, 7 ir 8 ėjo kai- 
liasiuvių unijos viršininkų rin
kimai. Penktadieni prasidėjo 
balsų skaitymas Pennsylvania 
viešbutyje, šimtai darbininkų 
sukinosi po viešbuti ir aplink, 
kad sužinoti pasekmes.. Iki 
šiol suskaitliuotų balsų pasek
mės stato Ben Gold pirmoj

PARDAVIMAI
Parsiduoda galiūnas ir restaurantas 

geroje biznio vietoje, yra alaus ir 
likerio laisniai. Esame partneriais, 
jeigu kas nori giili pirkti visą arba 
stoti į pusininkus-partnerius. Parda
vimo priežastį dažinosite ant vietos. 
101 Cooper St., Brooklyn, N. Y.

(189-191)

Kada Perki Aly, Būtinai 
Paminėk Jo Varda

Nors didžiuma mažmenomis parda
vinėjančių alų yra teisingi ir duoda 
toki alų, kokį savo iškabose sakosi 
jums parduodu, tačiau yra kiti, ku-

vietoj jis turi po' 3 balsus ant ™,iškaboje įrodo gerai žinomos
J * . dirbyklos alų. Kada nueini į tokią

jo oponento Harold Goldstein 
1 balso.

s v ės 
daugiau 
išrinkta

nė, K.
Lazauskas ir Viltrakis.

Draugės S. Sasna ir K. šo
lomskienė išdavė raportus rei
kale pardavinėjimo “Working 

1 Woman”, anglų kalboje žur
nalo, moterų reikalus gvilde
nančio.

Draugė K. šolomskienė ra
portuoja už apskričio delega
ciją, kuri dalyvavo konferen
cijoj. Kiti delegatai raportą 
dapildo.
Pirma Kuopa Nominavo Cen
tro Komiteto Narius 1936-1937 

Metams

Aukojo Darbininky Reikalam
Drg. J. Steponaitis, negalė

damas tankiau dalyvaut dar
bininkiškame veikime, paau
kojo $1 (per P. šolomską). Pi
nigai paskirti: 50c del K. P. 
Red. Fighting Fund ir 50c 6 
sekcijos kambarių palaikymui.

LDS 13 KP. NARIAMS
EAST NEW YORKE

Šį trečiadienį, rugpjūčio 14 
d., įvyks LDS 13-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas, Kiburio 
svetainėje, 950 Jamaica Ave.,
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. į kurie yra paėmę knygelių par- 
vakaro. Visi nariai pribūkite.

Valdyba.

Nominuoti: A. Bimba, D. 
M. šolomskas, K. Šolomskienė, 
R. Mizara, V. Pranaitienė, V. 
Bovinas, S. Sasna, J. Kairys, 
H/ Jeskevičiutė, ir J. Grubis, 
visi iš Brooklyno. V. G. Sin
kevičius ir B. E. Sinkevičienė 
iš Easton, Pa.; J. Valaitis iš 
New Britain, Conn.; Dr. J.t J. 
Kaškiaučius ir M. Ražanskie- 
nė, iš Newark, N. J.; Aldona 
Kazokytė ir Ramanauskienė iš 
Philadelphia, Pa. A. Lideikįę- 
nė iš Great Neck, N. Y. Alter- 
natais nominuoti sekami: B. L. 
šalinaitė, J. Buivydas, O. Dep- 
sienė, M. Bepirščiutė, P. Viš- 
niauškas J. Weiss, P. Pakal
niškis, ir J. Valatka, visi iš 
Brooklyno; George Jamison iš 
Newark o ir Petkienė su P. 
Bečiu iš Great Neck.

Pirma kuopa nominavo 
daug pasižymėjusių draugų 
bei draugių į Centro Komite
tą. Galima drąsiai sakyti, kad 
didelė didžiuma iš nominuotų, 
yra žymūs veikėjai netik mū
sų organizacijoj, bet ir abel- 
nam lietuvių darbininkų judė
jime.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus 12 d. rugsėjo (Sep
tember), “Laisvės” salėje. Rei
kia priminti, kad visi nariai,

Nori Pailgint Darbo Valandas
Retail Dry Goods Associa

tion viršininkai užsimojo pa- 
“Pripildykite teismabutį pir- J ilginti krautuvių darbininkų 

madienį, 12 rugpjūčio ir žiū- darbo valandas iki 48 į savai- 
rėkite, kad mes, jūrininkai, tę, sakydami, būk krautuvės 
gautume teisybę. Aš esu Ro- negalinčios 
mos katalikas ir ta yra prie-Į nj, 

Į žastis mano dalyvavimo 
monstracijoj protestuoti prieš 
religijos persekiojimą Vokie
tijoj. Kita priežastis buvo pro
testuoti pagrobimą Amerikos 
jūrininko Lawrence Simpson 
nuo laivo Manhattan Ham
burge.” Čia vėl pasipylė au
dra aplodismentų.

Mitingas buvo entuziastin
gas. Rinkliava gera, apart ki
tų aukų, gauta ir su tokiu už
rašu: “Dešimts dolerių nuo 
New Yorko policisto.” Priim
tos kelios rezoliucijos. -Taipgi 
pasiųstos telegramos: valsty
bės sekretoriui Hull, reikalau- 
jan paliuosuoti jūrininką Simp
son,' ir Hitleriui, reikalaujant 
paliuosuot Ernst Thaelmann 
von Ossietzky.

gerai daryti biz- 
jei nėra visi darbininkai 

de-,nuo pat atidarymo iki užda
rymo.

Raštinių Darbininkų Unijos, 
Krautuvėse Pardavėjų Sekci
jos organizatore Anna Grey 
pareiškė, kad unija kovos šį 
užsimojimą. Jinai sako, kad 
tas ne tik kad pailgins valan
das, bet bus nukapojimas algų 
ir išmes bent 20 nuošimtį visų 
tarnautojų iš darbo.

Unija praneša, kad jau yra 
įsteigti lokalai Macy.’š, Gim- 
bel’s, Baumann’s, Ohrbach’s, 
Klein’s, Hearn’s, Bloomingda
le’s, Namm’s ir Abraham ir 
Strauss krautuvėse.

ir Trumpos Žinutės

davinėjimui tikietukų, del Lie
tuvos politinių kalinių šelpimo,

vietą ir užsisakai alų po jo vardu, 
tai gausi. Bet jeigu būsi neatsargus 
ir tik paprašysi “alaus,” tai jie jums 
duos koki pigesnį alų, kuris ne toks 
geras. '

Kada nors bus įstatymas, kuris 
apsaugos publiką prieš tai ir jį sve
tingai priims yisi teisingi prekiau
tojai. Bet dabar yra tik viena išeitis, 
tai yra, žiūrėti naga] iškabas vietos, 
kuri turi jums pageidaujamą alų ir 
tada užsisakyti alų po jo vardu.

Kiekvienas teisingas pardavėjas su 
tuo sutiks. Tas apsaugo abu—tei
singą pardavėją ir jumis.

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 8
83 7 I r m
I PAUL GUSTAS |: 
g LIETUVIS GRABORIUS | 
Q Senai dirbąs graborystes pro- 8 
8 fesijoie ir Brooklyno apielin- S 
8 kej plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja 8 
8 balsamavimu ir palaidojimu S 
o mirusių. 8

| Veltui Chapel Šermenim | 
8 Parsamdo automobilius Serme- o 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms S 
8 ir kitokioms parems 8
8 Saukite dieng ar nakt| M

| 423 Metropolitan Ave. g 
8 Brooklyn, N. Y. g

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

am Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto '

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

ROBERT LIPTON

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1

84 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

‘harm AH

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

Ivy^ams
Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susi žei d avi

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu. -įf

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

Nori Sufrėmuoti Unijistą
Ketvirtadienį Gates Ave. 

teismabutyje buvo klausinėja
mas Thomas O’Shaughnessy, 
National Brotherhood of Uti
lity Employes finansų sekreto
rius. Tūlas McDonald liudijo, 
būk Shaughnessy su nepažįs
tamu vyru atėję į elektros per
davimo stotį; esančią ant Hud
son Ave., pagrobę jį už gerk
lės ir prievarta paliepę užda
ryti elektrą. Tada išėję. Shau
ghnessy padėtas po 
kaucija.

Aišku, kaip diena, 
sumoksiąs pulti uniją
šalinti nuo kompanijos raštinių 
tuos taip nepageidaujamus 
pikietus, reikalaujančius su
grąžinti darban: pravarytus 
darbininkus, kurie tapo iš
mesti iš darbo už unijinį vei
kimą.

Bankierius C. V. Allnutt nu
šoko 122 pėdas nuo Washing
ton Bridge galo ir ant vietos1 
užsimušė, nukrisdamas į Fort. 
Washington Park. Jis buvo ve
dėju Irving Trust Co. banko 
skyriaus prie 49th St. ir 7th 
Avė. '

Tel. STagg 2-3438 , 
Įsteigta 1861

PASKOLOS

$7,500

kad tai 
ir pra-

Edmund Hammcll, 7 metų! 
vaikas, 23-65—32nd St., As
toria mirė pereitą ketvirtadie
nį nuo uodo įkandimo. Jis bu
vo nugabentas ligonbutin per
eitą pirmadienį, bet jo krau
jas jau buvo užsinuodijęs ir 
ligonbutis nebeišgelbėjo.

Mrs.'Sarah Henkin, 591 
Williams Ave., Brooklyn, nu
šoko nuo keturių augštų namo, 
ir užsimušė. Ji buvus 'nusimi
nus del silpnos sveikatos. Ta- 
čiaus poetas Irving Berlin, jos 
brolis, tikrina, kad ji turėjus 
netyčia nupulti, nes ji buvus 
geram ūpe. Henkinai buvo be-, 
darbiai, bet poetas brolis teik-j

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.

Fel. Stagg 2-0783 NOTARY
Hight Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUMIS GRABORIUS 

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

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

_______ Brooklyn. N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusiui 
<nt visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius Ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 

I Nervų Ligos,
Bendras Nusilpl- 

tgįų mas, Nervų Jė-
\ I gos išeikvojimai,
r į K a t a r i n iai ir
Q / Chroniški EGau-.įf
y/ duljai. Skilvio ir
y Žarnų Lig 08/
L Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojand|- 
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 JV 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4 th Avė. ir Irving PL 

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




