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Kas Dabar Pavojingiau? 
Prastas “Bešališkumas”.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Amerikoniškos spaudos pra
nešimais, pasaulinis lietuvių 
kongresas Kaune užsibaigė rug
pjūčio 18 d. su palinkėjimais, 
kad Lietuvoj atsinaujintų de
mokratiškesnė (laisvesnė) tvar
ka. Smetonai, be abejo, kartus 
yra ir šis švelnus prisiminimas.

Prūseikos - Butkaus “Naujoji 
Gadynė” šiaušiasi prieš Komu
nistų Internacionalą ir todėl, 
kad jis šaukia tikinčiąją liaudį 
eiti su komunistais bendru fron
tu prieš karą ir fašizmą. O gal 
“N. Gadynei” geriau patiktų, 
jei būtų tikintieji paliekami fa
šistams ir imperialistams? “N. 
Gadynė” nolėtų, kad šiuo karo 
ir fašizmo pavojaus momentu 
Kominternas specialiai skelbtų 
kovą prieš religiją.

Tik jau, turbūt, sklokos va
dam protas iš “razumo” išgara
vo.

Italijos Soc. ir K o m. 
Partijos Išvien Šaukia

Bendrame Atsišaukime Abidvi Partijos Pareiškia, kad Jos 
Kovoja už Karo Pavertimą j Darbininkų Revoliuciją

Italijos Socialistų ir Ko-Italijos Komunistų ir So-
cialistų Partijos sykiu išlei- munistų Partijos bendrame

Kiekvienas blaivai protaujan
tis darbininkas pasakys, kad 
šiandieną pamatinis pavojus 
tręšia ne iš tikinčiųjįį žmonių 
pusės, bet iš fašizmo ir imperia
lizmo. Bet “Naujoji Gadynė” 
stengiasi to nematyt.

Ištikrųjų aklesnis yra už ne
regį tas, kuris tyčia nenori ma
tyt.

do vieną bendrą atsišauki
mą į italus darbininkus 
Amerikoj. Ragina juos vi
sus dėtis prie visuotino Ita
lų Kongreso kovai prieš ka-

Ethiopija teturi tik porą su
rūdijusių amunicijos dirbtuvė
lių, kurios iki šiol nepagamin
davo nei medžioklei naudoja
mų kulkų. Šalis todėl turi at
sidėti vien ant ginklų iš užsie
nių. Todėl, tos valstybės, ku
rios sykiu suturi ginklus ir 
amuniciją nuo Italijos ir Et
hiopijos, tarnauja Italijai 
prieš Ethiopiją. Nes Italija 
pati sau prisigamina didžiau
sias eibes ginklų ir amunici
jas.

Tai toks yra “bešališkumas” 
ir Amerikos kongreso, kuris 
nutarė neleisti iš šios šalies 
vežt ginklų nei Ethiopijai nei 
Italijai.

Atsišaukime yra nurodo
ma, kad fašistų diktatūra 
suardė Italijos ūkį, o išėji
mui iš keblios padėties na
mie dabar ruošia karą prieš 
Ethiopiją. Karu fašistai 
stengiasi nukreipti darbo 
žmones ir nuo kovos prieš 
juos slegiantį fašizmą.

savo atsišaukime pareiškia, 
jog “karas prieš Ethiopiją 
pirmoj vietoj yra fašizmo 
karas prieš Italijos liaudį.” 
Atsišaukimas primena Itali
jos darbininkų maištus ir 
net armijos 
prieš fašist 
ir sako:

Mes kovoj
gint tas demonstracijas li
tuos maištus, idant fašistų 
užmanytą karą paverst į re
voliuciją d^rbo žmonių ir 
kareivių prieš fašistų dikta
tūrą.”

būriu sukilimus 
inius oficierius,

ome, kad padau-

Tūkstančiai Inteligentą Sovietu Žvaigždės Vie-
Skelbia Karą Karui
PARYŽIUS. — Išleista ir 

plačiai skleidžiama inteli
gentų manifestas prieš Mus
solinio karą. Po manifestu 
pasirašo > 8,000 inteligentų. 
Jis platinamas ne tik Fran- 
cijoj, bet ir Anglijoj.

Patys kapitalistiniai laikraš
čiai apskaitliuoja, jog išveži
mas medvilnės (bovelnos), 
aliejaus ir geležies sudaro di
desnę eksportų pusę karo me
tu. Bet “bešališkos” Ameri
kos senato ir atstovų rūmo 
rezoliucijos visai neprisimena 
apie šių reikmenų sulaikymą. 
Pergeras, mat, iš to biznis, 
kad nuo jo galėtų atsisakyti 
Amerikos kapitalistai 
koje rugiapjūtėje.

Angly Kolonijos Nieko 
Bargan Neduoda Italam

AIGIPTE, Sudane ir ki
tose Anglijos kolonijose ver- 
teiviai jau atsisako parda
vinėti bargan Italijos armi
jai maistą, aliejų, auto-tro- 
kus ir kitokias reikmenis.

toj Dvigalvių Areliy
MASKV.AĮ.—Sovietų' Ko- 

munistų Partijos sekreto
rius J. Stalin įsakė nuimt 
auksuotus dvigalvius cari
nius arelius nuo Kremliaus 
bokštų ir nuo istorijos mu- 
zėjaus pirm 18 metų sukak
tuvių nuo bolševikų revoliu
cijos. Auksuoti Kremliaus 
bažnyčių kryžiai nebus kliu
domi.

Vietoj nuimtų dvigalvių 
arų bus uždėta didžiulės so
vietinės žvaigždės po 6 ir 
pusės pėdos skersai išilgai. 
Kiekvienos žvaigždės centre 
bus pavidalas Kūjo ir Pjau
tuvo, padarytas iš spalvuo-

ATSTOVU RŪMAS UŽ 
ŠALIES NEUTRALUMĄ

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų kongreso at
stovų rūmas rugpj. 23 d.

, Į priėmė rezoliuciją, pagal 
kurią šalies prezidentas tu
rėtų laikyt Ameriką nuoša
liai nuo karo tarp kitų kra
štų.

Rezoliucija r e i k a l.auja, 
kad prezidentas uždraustų 
amerikiniais bei kitų šalių 
laivais gabenti ginklus ar 
amuniciją iš Amerikos prie
plaukų kariaujančioms ša
lims. Jis taipgi turi neleist 
karo pabūklų gabent į ne
kariaujančias šalis, jeigu iš 
tų šalių jie būtų pergabena
mi kariaujančioms.

Sulig tos rezoliucijos, turi 
būt įsteigta tam tikra gink
lų išvežimo kontrolės ko
misija. Prezidentui duoda
ma teisė persergėti Ameri
kos piliečius, kad jie neva
žiuotų kariaujančių kraštų 
laivais, o jeigu jie naudosis 
tais laivais ir atsitiks jiems 
kokia nelaimė, tai šios ša
lies valdžia už tai neims jo
kios atsakomybės. Preziden
tas gali uždraust kariaujan
čių šalių pojūripiams lai
vams naudotis Amerikos 
prieplaukomis. Bet tokia 
prezidentui pareiga ir galia 
duodama tik iki 1936 m. va
sario 29 d.

Bendrai imant, ’šis atsto
vų rūmo nutarimas yra pa
našus į pirmiau priimtą se
nato rezoliuciją; ir žymesnis 
skirtumas randasi tame, 
kad senatas nebuvo apribo
ję laiko, iki kol šalies prezi
dentas turėtų minimais bū
dais palaikyti vadinamą 
Amerikos “neutralumą.”

ETHIOPIJĄ BANDYS 
DIRBUS AMUNICIJĄ 
ADDIS ABABA.—Ethi

opijos valdžia panaujina 
buvusią užleistą vietinę 
amunicijos d i r b tuvėlę. 
Kitą panašią dirbtuvėlę 
ji turi Abu miestelyje.

ATHENAI, Graikija.- 
Ethiopiją kreipėsi į Grai
kiją, šaukdamas! karo la
kūnų, ypač turinčių ka
riško patyrimo. Siūlo 
jiems po 500 dolerių al
gos per mėnesį.

Anglija Sutelkia Karo 
Laivus ir Orlaivius 
Užkirst Kelią Italams

Stiprina Savo Pozicijas prieš Italiją Raudonose Mariose, 
Suezo Kanale, Gibraltare; Rengias Užgrobti Ethiopu Ežerą

kariš-

Jeigu ginkluotas plėšikas 
užpuls beginklį žmogų, o tu 
ramiai sau stovėsi, prastas bus 
tavo bešališkumas. Tai toks 
yra bešališkumas ir Amerikos 
valdžios linkui Mussolinio už
puolamos Ethiopijos.

MASKVA. — Suturėtas 
tapo iki 1936 m. vasaros 
Sovietų lėktuvo skridimas 
be apsistojimo iš Maskvos 
per šiaurės polių į San 
Francisco todėl, kad jau 
prasideda nuolatinė poliaus 
srityj naktis.

k Tas lėktuvas Sigmundo 
, Levanevskio komandoj bu

vo jau nuskridęs 900 mylių, 
bet del pasirodžiusių trū
kumų jo aliejaus, sistemoj 
sugrįžo į Leningradą rugp. 
3 dieną.

Atšaukdamas šiemetinį 
skridimą, profesorius O; 
Schmidt, direktorius Šiau
rės Jūrų Kelio, sako, kad 
to žygio pamatinis tikslas 
buvo moksliniai tyrinėji
mai, o ne šiaip tik smarku
mo parodymas.

Sugrįžus lėktuvui iš pir
mo bandymo, iki šiol visai 
nebuvo tinkamo oro tai ke- 
lionei panaujinti.

Masiniai Veža Fordus 
Italam Prieš Ethiopus
EDGEWATER, N. J. — 

Trys savaitės atgal išplaukė 
garlaivis “Greylock” pilnas 
prikrautas Fordo automobi
lių, vežamų Eritrejon, Ita
lijos karui prieš Ethiopiją. 
Dabar Fordai kraunami į 
vieną Norvegijos laivą tuo 
pačiu tikslu. Fordo kompa
nija, be to, užsisakė vieną 
Moore-McCormack 1 i n i jos 
laivą automobiliams gaben
ti Italijai.

CHINU RAUDONARMIE
ČIŲ LAIMĖJIMAI

SHANGHAI.—Chinų So
vietu Raudonoji Armija va
dovybėje Chu Teh ir Mao 
Tsetung’o per paskutinius 
du mėnesius sėkmingai pra
simušė ir perėjo per Yang
tze upę, sumaršavo į Sze- 
chuano provinciją, susijun
gė su čia buvusia kita Rau
donąja Armija Hsu Hsiang- 
chieh’o vadovybėj: ir dabar 
raudonarmiečiai čia yra įsi
galėję didesnėj, gamtiniai 
turtingesnėj ir stipresnė j 
pozicijoj negu Kiangsi pro
vincijoj. • .

to akmens, atvežto iš Uralu/‘švietėjai” Nori Sunaikint 
kalnų Naktį tos žvaigždės prješkamų Paveikslą 
bus elektra apšviečiamos. z

LOS ANGELES, Cal. — 
Miesto mokyklų valdyba nu- 

I tarė sunaikint bei prašalint 
i prieškarinį paveikslą, kurį 
.bedarbis artistas Leo Katz 

* nupiešė ant sienos vienos

Siūlo Parduot Italijai 
Ethiopijos Dali

Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie siūlo par
duot Italijai Aussa pro
vinciją, kuri rubežiuojasi 
su Italijos valdoma Erit
rėja ir “francūzišku” So- 
malilandu. Jis mano, gal 
dėlto Italija susilaikytų 
nuo karo prieš Ethiopiją. 
O už tai gautus pinigus 
Haile Selassie žada pa
naudot vergijos panaiki- 
kinimui, mokyklom, ke
liam ir ligoninėm.

Bet Mussolinio valdžia 
atmeta šį pasiūlymą kai
po permažą taikos kainą.

Kandidatai i Ethiopzį, 
Karalius

HARRAR, Ethiopija.- 
Imperatorius Haile Selas
sie į saugesnius kalėji
mus perkėlė kunigaikš
čius Ras Hailu ir Lij Ya- 
su. Bijo, kad vienas bei 
kitas judviejų nebūtų pa- 
liuosuotas. Tokiame at
sitikime jie galėtų .prisi
plakti prie Italijos, o Ita
lija galėtų Hailu arba 
Yasu paskelbt “teisėtu” 
Ethiopijos karalium ir jo 
vardu vest karą neva 
įvykdymui “tvarkos” Et
iopijoj.

vežiotoją “Furious.”

LONDON.—Anglija sku-1 vas “Hood” 42,000 tonų, 
biai rengiasi galimam karui; ir “Renown” ir “Repulse” 
su Italija. Rugp. 23 d. An-1 po 32,000 tonų. Penki grei- 
glų laivyno ministerija pa- ■ čiausi .laivai yra tokios rū- 
siuntė į Viduržemio jūrą di- ! šies, kaip “Queen Elizabeth” 
džiausią savo laivą orlaivių karo laivas. Bet Anglijos 

Visas valdžia vis dar neva “abejo
jo viršus aptupdytas kariš- ja,” ar galėtų be Franci jos 
kais lėktuvais. Tokie oriai- laivyno pagelbos apgint Šū
vių vežioto jai tarnauja kaip ezo kanalą ir Aigipto pakra- 
plaukiojančios lėktuvų sto-. štį nuo Italijos, 
tys, nuo kurių orlaiviai 
Ii pakilti ir sugrįžę vėl 
jų nusileisti.

Į visus Anglijos karo 
vus Malta salos prieplaukoj,! savininkų apdraudžia savo 
Viduržemio jūroj, skubiai prekybinius ir pasažyrinius 
kraunama ginklai ir amu- j laivus nuo nuostolių iš grę- 
nicija.

ga- j --------------
ant Norvegijos Laivai Kariškai 

Apsidraudžia
OSLO. — Daugelis laivųlai-

NAZIAI UŽDRAUDŽIA 
VEDYBAS SU ŽYDAIS j
BERLYNAS. — Hitlerio 

vidaus reikalų ministeris W.1 
Frick įsake daugiau, nei egi- amaįu mokyklos. Tą jis pa- 
struot žydų, norinčių apsi- ^arė kaipo šalies valdžios 
vest su nezydemis, arba vo
kiečių su žydėmis. Ruošia
ma įstatymą^, kuris bausti
nai, uždraus vedybas vokie
čių ir kitų arijų su žydais.’

pašalpinis darbininkas. Pa- 
. veikslas vaizduoja, kaip ka
ras su jo naujoviškais žudy- 

? nių-įrankiais, kurstomas ka
pitalistų godumo, išstato 

n v v m I X t mirčiai negrus ir baltus jau- BaznyciŲ laryba Sau- nuolius, žudo mylėtinius. pa- 
: lieka kančiose motinas ir tt. I

Amerikos Meno Fundaci- 
■ Visuotina ją ir eilė garsių artistų, kaip 

.ažnyčių Tary- kad Al. Archipengo. Paul 
telegramas po--Lukas, Claudette Colbert ir 
ų Lygai ir vai- kt., protestuoja prieš moky- 

,1 klų valdybos nutarimą paša
lint tą paveikslą.

kia Vengti Karo
LONDON. — 
ikščionių BažiKrikščionių 

ba pasiuntė 
piežiui, Taut 
džioms Italijos, Anglijos, 
Franci jos, 
Jungtinių V 
dama dėti v 
išvengti karo.

Ethiopijos ir 
alstijų, ragin- 
isas pastangas

Partijos orga-Komunistų
nui “Daily Workeriui” rei
kia sukelt po 
per savaitę, 
$60,000 iki ši 
gai.

$5,000 finansų 
idant sudaryt 

o vajaus pabai- 
Lietuvįai darbininkai, 

pasmarkinkime rink liavas
“Daily Workerio” išlaiky
mui ir tobulinimui.

Užtaiso Spąstus Italam
ADDIS ABABA.—Ethio- 

pijos vyriausybė kasa duo
bes, užtaiso jose spąstus ir 
pridengia taip, kad jų ne
matydami įkliūtu Italijos 
kareiviai, kaip kokie , gau
domi laukiniai žvėrys. Spą
stai įrengiami tokiose vie
tose, kur numatoma, kad 
eis Italijos kariuomenė.

FEDERACIJOS VADAI
GIRIA ROOSEVELTĄ

ALBANY. N. Y.—New 
Yorko valstijos Darbo Fe
deracijos suvažiavime tokie 
vadai, kaip Joseph Ryan ir 
George Meany, garbina Ro
ose veltą ir kovoja . prieš 
Darbo Partijos steigimą. 
Ypač jie šlovino Roose veltą 
už pervarymą vadinamo 
“socialio užtikrinimo” įsta
tymo, nors tas įstatymas 
neduoda nei cento socialės 
apdraudos penkiolikai mi- 
lionų bedarbių. Jis tai
komas tik ateities bedar
biams su mizerna pensiįuke 
per kelioliką savaičių bėgy
je metų. Tas įstatymas pa
lieka be jokios bedarbiu ap
draudos milionus namu tar
nautojų, farmų darbininkų, 
raštinių ir krautuvių tar
nautojų ir kt.

nicija. Anglų armijos ir siančio karo priežasties, 
laivyno ministerijos neatlai- i Norvegijos laivų kompani- 
džiai darbuojasi kariškiem'jų Šerai pakilo 8 nuošim- 
prisirengimam.

Pranešama, kad Anglijos 
ministerių kabinetas nuta
rė sudrūtint Anglų pozicijas 
Gibraltare ir Raudonosiose 
mariose. • Gibraltaras - yra 
Anglijos tvirtovė, kontro
liuojanti laivų praplaukimą 
iš Atlanto vandenyno į Vi
duržemio jūrą bei atgal, Sy
kiu Anglija telkia savo ka
riuomenę iš Indijos, Sudano 
ir Aigipto, kad Anglai galė
tų užtikrint sau šiaurinę 
Ethiopiją su svarbiausiu 
upės Nilo šaltiniu ežeru 
Tsana.

Imperialistinė Rotherme- 
re ir Beaverbrook spauda 
džiaugiasi kariškais savo' kėjimo apdraudžiant gyvy- 
valdžios besirengimais. Toj bę nuo karo pavojaus. Da- 
spaudoj taipgi matosi bar tas apdraudimas dešim- 
džiaugsmo, kad Francija, teriopai pakilo, iki 450 do- 
galbūt, neišstos prieš Angli- lerių. 
ja- ' '*

LONDON. — Anglijos or- 
laivyno ministerija siunčia

čiais. Jeigu Anglija užda
rytų Italijai Suezo kanalą, 

. tai. tos kompanijos tikisi juo 
daugiau pelnų. Tuomet Ita
lijos laivai turėtų plaukt 
aplink Afriką, jeigu juos K 
Anglija praleistų pro Gib-. . į 
raltarą. O jeigu pro jį ne- , 
praleistų Italijos laivų, tuo
met Mussolini turėtų sam
dytis kitų, neutrališkų šalių, .. 
laivus.

KOPENHAGEN. — Da
nijos laivų kompanijų, serai 
pakilo 14 nuošimčių.

LONDON. — 6 mėnesiai 
atgal angliškoji Lloyd ap
draudos kompanija reikala
vo 45 dolerių pradinio įmo-

vis tai besiartinančio ka
ro ženklai. - •

didelį skaičių karo lėktuvų į Italija ĮkaitllSiai NailOO 
cc____ •__ n_______ i___ i i ■

jo ja “Liekamą Laiką”“apgynimui” Suezo kanalo. | 
Skubotai ginkluojama ir 
pakraščiai ant sausumos. 
Taip daro, kad Italija ne- ROMA. — Mussolinio val

džia tikisi, kad Anglija ne
galčtų per tą kanalą prasi- ^an(įys ūždąryt Italijai Su-
mušti, jeigu Anglija jį už
darytų Italijos laivams, ve-i 
žąntiems kareivius, ginklus1
ir, arhųniciją prieš Ethiopi- rSpręSti Itali jos - Ethiopijos 
ją. Be to, jeigu Suezo ka-1 kivirčą. — Todėl Italija sku- 
nalas atsidurtų Italijos ran'ibinasi pasinaudot liekamu 
koše, tai, girdi, butų Pavo;: des§tku dienų. Vakar Mus- 
jus .Anglijos yiespatavimui; solini laivais “Saturnia” ir 
Aigipte ir Indijoj.

ATHENAI. — Graikijos kareivių.______
valdžia davė leidimą būriui Į
Anglijos karo lėktuvų per-1 rugp. 23 d. iš čia pasiuntė 
skristi virš Graikijos kelio-! keturis laivus su kareiviais 
nėję į Anglų valdomą Suda
ną Afrikoj, Ethiopijos pa
sienyj.
Didžiausi Anglijos Karo 

Laivai Mobilizuojami 
prieš Italiją

LONDON.—Buriasi apie 
’Anglijos salą Malta Vidur- 

___  ____  x_____ ______  žemio jūroj^ąugiau Anglų 
tierių saikų. Trys gengste- ■ karo laivų negu bet kada, 
riai automobiliu pabėgo. ’ I Tarp jų yra didžiausias lai-

ezo kanalą bent iki po rug-' 
sėjo 4 d. — Tą diena susi-

■ renka Tautų Lygos Taryba

“Atlante” išsiuntė vėl 6,000

N E A P O L IS. — Italija

Gengsterių Kovoj Žuvo 2
_ NEWARK, N. J. — Susi- 

kirtus gengsteriams saldai
nių krautuvėlėje, 317 South 
6th St., du tapo nušauti ir 
trys pavojingai sužeisti. Tai 
buvo mūšis priešingų rakė-

ir ginklais į Ethiopiją. 
Trumpu laiku išplauks dar 
12 laivų su tokiais karo kro
viniais.

Jeigu Anglija uždarytų 
Suezo kanalą Italams, tai 
Mussolini jau dabar turėtų 
gana ginklu ir amunicijos 
Eritrėjoj, Ethiopijos pašo- 
nė j, bet jam dar reikią ten 
daugiau armijos užkariavi
mui Ethiopijos.
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Laisvė Draugui Krumbeinui!
Pasak pranešimais, dar šį mėnesį Lew- 

isburge, Pa., susirinks Jungt. Valstijų 
Board of Parole, kuri paims svarstyti 
klausima Charles Krumbeino, sėdinčio 
federaliam kalėjime.

Kaip žinia, Charles Krumbein jau sep
tintas mėnuo sėdi kalėjime. Jis nu- 
smerktas 18-kai mėnesių. Nusmerktas, 
pasiremiant techniškumais, kuriuos jis 
paneigęs reikale pasporto naudojimo. 
Bet tikrumoje, d. Krumbein nusmerktas 
dėlto, kad jis buvo geras kovotojas už 
darbininkų klasės reikalus, vadas, komu
nistas veikėjas.

Reikalinga kovoti už paliuosavimą d. 
Krumbeino! Geriausias būdas šiuo tarpu 
kovoti už jo laisvę tai reikalavimais — 
telegramomis ir laiškais. Tie reikalavi
mai,—nuo organizacijų ir pavienių asme
nų,—reikalinga siųsti šiuo antrašu: U. S. 
Board of Parole, Department of Justice, 
Washington, D. C.

Tai reikalinga padaryti greit, draugai 
darbininkai!

figaitį. “cha
meleonu” pavadino. Chameleonas yra to- 
kiš driežas, kuris gali pakeisti savo spal
vą sulyg aplinkybėmis, sulyg reikalu. Bū
damas žalioj žolėj, jis bus žalias, pakliu
vęs į smėlį, jis gali patapti tokios spal
vos, kai smėlis, etc. “Vienybės” literatas 
ir poetas” Tysliava mano (ii sako), kad 
Grigaitis, kaip tas chameleonas, keičia 
savo politinę spalvą, prisitaikydamas 
ten, kur jis gali geriausiai pasinaudoti.

Tik natūralu, tokis pasakymas Grigai
čiui padarė nešvarų kvapą.

Skaitytojai žino mūsų nuomonę apie p. 
Tysliava, mes pasakėme, kas jis yra tuo
jau, kai tik jis atvyko į J. V. Mes spren
dėme jį ne iš jo kalbų, bet iš darbų. Gri- 

. gaitis visą tą laiką, faktinai, stovėjo Tys- 
liavos pusėje, kuomet ėjo kova tarpe mū
sų ir f asistuojančių tautininkų, vadovau
jamų Tysliavos.

Bet, štai, Tysliava ima ir užgauna “jo 
didenybę” Grigaitį. Na, tuomet jau ga
na! Iš literato ir poeto, Grigaitis randa, 
kad Tysliava yra niekas daugiau, kai tik 
kvapo smardintojas!

Reikia su pasigailėjimu priminti, kad 
tasai Chicagos mokslinčius visus pana
šiai sprendžia: kas su juo, tas razum- 
nas ir geras. Jei tik prieš — neišmanė
lis ir šiokis ir kitokis!

Naujas Raketas?
“Naujienos” už rugpj. 20 cl. rašo:

Bedarbių pagelbai Naujienos talpins vi
sus darbo pajieškojimus po 15 centų už .sykį.

“Vilnis,” komentuodama
stebi:

apie tai, pa-

del ko: 
bedarbių ir bo-

Delegatai, Dalyvaują "Viso Pasaulio;

žemiau paduodame “Viso (Tėvų Draugiją, Znonas Bly- 
nas — Italijos Lietuvių Drau- 

paskelbta Geči<W^« ~ £koti'
f]jos lietuvius ir “Išeivių Drau- 

lugpj’įg^,“ Jarominas — Mančeste- 
10 d.). Kaip žinia, prieš kiek į rj0 lietuvių koloniją, Vitaitis— 
laiko, fašistai paskelbė, 
kongrese dalyvauja 2.500 
legatų, kas buvo paikas 
misiąs, o niekas daugiau, 
surašyta išviso 52

Pasaulio Lietuvių Kongreso 
delegatų sąrašą, 
“Lietuvos Aide

jog j Amerikos Lietuvių Susivieniji
mą,, Šimutis—Lietuvių Ame
rikos Rymo Katalikų Susivie
nijimą, Morta Smith-Oslopina 
ir Em Stanislovaitienė — Lie
tuvių Amerikos Rymo Kata
likų Susivienijimą Philadel- 

, kunigas Antanas 
Briška — R. Katalikų Federa
ciją Čikagos apskr., J. Pili- 

Ligšiol .užsiregistravusieji pauskas — Amerikos Lietuvių 
atstovai į pirmąjį pasaulio lie
tuvių, kongresą yra šie: Fredas 
Abekas, atstovauja, Lietuvių 
.Darbininkų Susivienijimą Š.

! Amerikoje, kun. Jonas Ąmbo- 
! tas — šv. Jono Evang. D-ją, 

Hartforde, USA, Bijauskienė 
— “Birutės“ Draugija, USA, 
Stasys Burlevičms — “Švie
sos” Draugija Latvijoje, Vla
das Čekanauskas — “Ameri- : 
kos Lietuvį“ ir Hartfordo 
Amerikos lietuvius, Simonas, 
Duiksnys — Argentinos Lie-;

j tuvių Tautininkų
I Ksaveras Gelgaudas — Uru-i 

gvajaus lietuviu koloniją, Ma-Į 
tas Guoba — . 
vių koloniją ir

de- 
iš- 

čia
atstovai.

t Sąrašas veikiausiai dar ųępil- 
nas, b,et, kiek jis liečia ameri
kiečius, tai ju ę 
bebus. Sąrašas seka:

i mažai daugiau £11į,oje’ Ik J* W

Paterson, N; J.
raAtj !.!:■

Iš ALDLD Susirinkimo

ALDLD 84 kuopos susirinki
mas įvyko 18 d. rugpjūčio. 
Jis buvo gyvas, išklausyta 
įvairių komisijų raportai. Nu
tarė kuopa rengti prakalbas 
drg. Mažeikai iš Cleveland©, 
kaip tiktai jis sugrįš iš Lietu
vos išeivių kongreso. Į tas pra
kalbas bus pakviestas ir dažy
tojų darbininkų organizato
rius drg. Joe Yanerelli pasaky
ti lietuviams darbininkams, ką 
jis matė būdamas Sovietų Są
jungoje. Tai bus labai svar
bios prakalbos.

. Išrinkta komisija surengimui 
maskaradų baliaus, kuris bus 
23 1 d. lapkričio; 62 Lafayette

-Tn—'-"T'įTtti—rr*
ŠYPSENOS

^ud’, k’J’of- S-gą, “Studentų . ge Bakanausko svetainėje, 
žodį ir Arperiką,“ Jonas j jau dabar Patersono ir 

apie.lmkes publiką kviečiame 
rengtis prie jo, pasirūpinti juo
kingiausius drabužius. ; 1 : '

ir
Vaičikauskas — Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugija 20 kuopa, Jonas Ja- 
saitis —- Amerikos Liet. Liter. | Taipgi turiu pranešti,! kad
Draugiją 25 kuopą, Juozas 
Grisius — Amerikos Lietuvių 
Advokatų D-ją, J. Januškevi
čius —■ Utikos apylinkės lietu
vius, K. Januškevičienė -—Uti
kos apylinkės lietuvius, Julė 
Matrikaitė — V.V.S. Worces
ter skyrių, Teodoras Daukan- 

Sajungą,itas —Urugvajaus lietuvių cen
trą, Augustinas — “Naujie- 

inas, “ USA, dr. Trečiokas —
- Kanados "lietu-1 “Vienybę”’, Prekybos rūmus.

Michelsonas Sako Netiesą
•<

“Keleivis” (už rugpj. 21 d.) deda tū
lam socialistui sekančio turinio redakci
jos atsakymą:

Gyduolės Nuo Blusų
Lietuvoje vieno buržujaus • 

duktė nusipirko šuniuką ir ei
dama gult pasiėmė jį su 'sa
vim. Naktį pabudus ; jaučia, 
kad kasibėgioja per kojas; per 
rankas ir. kitur, ir taip visą 
naktį negalėjo gerai miegot. •

Ant rytojaus , atsikėlus pa
matė, kad pilna lova blusų. J 
Ant laimės,, tą pačią dieną 
ateina vengras su gyduolėmis.

Buržujė: “Ar turite gyduo
lių nuo blusų ?“ !
i Vengras: “Taip, ir ląbai ge
rų (rodo bonkutę 1 ir sako). . 

(Šitų gyduolių, kad tik 'para-'.
gaus, tai jau negyvens. Kaina' ' 
trys rubliai.“ . 1 ■ 1 ; : • i

Buržujė džiaugsmingai už- . • 
mokėjo.. ( . . , . .

Vengras, pasiėmė pinigus ir . 
nuėjo savais keliais.
, Bet buržujė mergina užmir- 
šo, kas su tom gyduolėm rei
kia daryt. Pasišaukė berną ir _••• „ 
sako:

> •
“Skubink, pasivyk vengrą ir •• f 

paklausk, kas nlan reikia da- A. ' 
bar daryt?“ • ■ •-

(Bet nepasakė, kad pa-*/;., 
klaustų, kas reikia daryt su y 
gyduolėm.)

Bernas, nieko nežinodamas, .... 
pamanė, kad gal čia jų yra 
kokis privatiškas dalybas.- Sė
do ant kumelės ir nulapatojo..

Už poros verstų pasivijęs“' 
vengrą ir klausia : ;

“Ponas gydytojau, panytė ' 
nori žinot, kas jai reikia dabar 
daryt?“ '

Vengras suprato, kame da-’ . 
lykas; bet nusidavė nieko heži- • 
nąs. Nusišypsojęs, jisdi !pa-;.’: 
klausė: “Ar ji yra vedus?“ 1 
; ’ “Ne,“ atsakė bernas.
1 “O. kiek turi metų ? ’’

5 “Devyniolika?’
■ “Tai tu jai pasakyk, kad’
___  ____ B j 1 •

• ■ N edavierka.

• i

mūsų kuopos ■ draugės rengs 
vakarienę pasitikimu! naujų 
metų, toje pat vietoje, 28 d. 
gruodžio. i

ALDLD kuopa prašo Pater- 
sono darbininkiškąs organiza
cijas nieko nerengti tomis die
nomis, kadą mes rengiame, bet 
visiems atsilankyti pas mus.

Jau buvo spaudoje rašyta, 
kad Patersone įsisteigė Darbo

I V XVIIJ My , JLXVXVJMVO X U111UO, I

Dubininku i USA’ Baltrušaitiene—Lie- ! Partija, tai mūsų kuopa išrin-
. .. , tuvių Susivienijimą Amerikoje,'ko du atstovus ten dalyvauti,
zodj J. Gaižaus įas o “ Pivariūnas — Pittsburgh© lie-; Atstovais yra’drg. S. Vilkas ir 
tos Draugiją Latvijoje, Vytau-i . b - -

„ t • 4. • tuvių visuomenę, Garmustas Jonynas — Lietuvių Stu- . N. ... _.’ .. T> . I Amerikos lietuvius, Pivanu-'dentų Draugiją Paryžiuje, j . _ 
mons. Kazys Jasenas — < e “iprel# Leonas Krušas — čika/tikslui sutverę fondą ir jis au-1 
gavosJletuvnjkol_or..j;j .Latvi-l s nįtuvius 

‘joje, Kazys Karpjus-Karpavi- 
čius — “Dirvą“, USA, Albinas 
Kavcckas —Latvijos Lietuvių 
Sąjungą Bobrinės skyrių, Kie- 
lienė-Kelly —Proletarinio Me
no Sąjungą1 • USA, Veronika 
Klingaitė — Lietuvių meno te
atrą USA, Jonas Mažeika— 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją,. V. Nali- 
vaika •—j “Prūęlą“. Brazilijoje, 
Sao Paulo ųkininkų organiza
ciją, Jonas Omanas —Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą, jaunimo skyrių, 
A. Poška — šv. Kazimiero 
Draugiją Škotijoje, Bronius 
Paukštys — Torino lietuvių 
koloniją Italijoje, Stasys Pur
vinas — Lietuvių teatrą Latvi
joje, Edvardas Požėra—Spor
to S-gą Sao Paulo “Lithua
nia”, Dr. Aleksandras Rač- 
kus, A. Raulinaitis—Lietuvių 
Mokytojų Draugiją Latvijoje, 
Jurgis Stabinis, Juozas Šid
lauskas — VA 
skyrių, V. Tumas — “Laisvės 
D-ją Latvijoje, Stasys 
vičius — Lietuvių 
Brazilijoje ir 
baras Latvijos

__*S. Sadauskas. 1
Laisvės“ 25 metų jubilė-

— Amerikos lietuvius, jaus reikalu mes turime tam
Tai biauri apgaulė ir štai 
Viena, dabar yra milionai 

sam nereikia skaityti laikraščius, kad rasti 
darbininku. Prie kiekvienos dirbtuvės, ša- 
pos, yra pilna j ieškančių darbo.

Antra, jeigu ir butų tiek darbų, kad reiktų 
laikraščiuose jieškoti bedarbių, tai juk sam
dytojų lietuvių kaip ir nėra, o amerikonai 
“Naujienų“ neskaito.

Tai bedarbiams “palengvinimas“ yra vi
liojimas iš jų paskutinių centlų, tai apgau
lioj imas. !

Tas viliojimas centų iš bedarbių juo la
biau smerktinas, kad viliojamą iš tų, kurie 
ir taip sunkiai verčiasi, alkani, i • ,

“Naujienų“ bosai žino, kad.,bedarbiai vis
ką darytų gauti darbus, taipgi žino, kad bū
dami varge daugelis jų lengvai viltimis įtiki, 

na, o čia nedaug mokėti, tai gali ir pasivilio
ti—mokėti po 15 centų. Iš tūkstančių lietu
vių bedarbių “Naujienos“ mano prisikolek- 
tuoti daug pinigų, kad ir po 15! centų imant. 
Juk duoti jiems už tai nieko nereikia, tik 
paskelbti, kad jie nori darbo.

i "4“Naujienų” žmonės, pasirodo, be kokio 
nors “šalutinio” biznio negyvena nei die
nos. Jei matosi, kad užtrūksta karvutė 
reikale “skridimo per Atlantiką,” tai įieš
ko naujų “triksų.”

Podraug tie žmonės labai pradėjo ko- 
lioti komunistus, ypačiai d. Andrulį ir 
vilniečius. Matyti, kad jiem$ prastai su 
tais “šalutiniais” bizniais.

■ 1 1 ■■ ■

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ga, kaip ant mielių. Keli drau
gai sakė, kad jje iki “Laisves“ 
jubilėjaus sukaktuvių tikri, 

' kad tas fondas turės bent.
$100.00

Svarbu būtų išgirsti, kur ki
tos ALDLD kuojos Eorgani- 
zųoja “Laisvės’/ jubilėjų taip 
sulikti ?. ; Vabalas. ; 1

B e r 1 y n a$.- r— “Juodasis
M negailime .uiiauov^ ra Korpusas n nazių ( speci^ės , 
daug “riebus? ir 'kartu jame nei- v •• i n A* -i P'RH11P11HC I Q.1 Irvo aric . Irn 1

“Tėvynė

stybės prezi-

ojo fašizmo

žmonių rei-

pažiūrų, la-

&>« M

js eksponatų 
nkimas mane

; r ■

bliū-
raši-

DRG. POŽEMINIU!. — Ačiū 
draugui uz dažnų rašinėjimą, 
bet jūsų rašinėlis “Ėltuo/nica 
No. 2 ir Ožkos” spaudai’ netinka 
įr negalėsime sunaudoti. Per

M

Buvęs prez. Hoover, kuris šiomis dienomis lankėsi New 
Yorke (Jis gyvena Californijoj). Hoover smarkiai at
akavo Rooseveltą, bet jis pats- juk nebuvo it. pebus 
geresnis už Rooseveltą, nepaisant kiek pastarasis gal?

'' būti blogas. 1

. -.c-

LSS. 20 kuopos Nariui. — Lietuvių So
cialistų Sąjunga laikosi to paties nusista
tymo link komunistų kaip ir Socialistų Par
tija, o kadangi pastaroji j “bendrą frontą“ 
su jais neina, tai ir lietuviams socialistaips 

1 neišpuola prie to “fronto“ dėtis. • > - r 1 4 r
Tai ne tiesa! Socialistų Partijoj, bend

rai, šiandien nėra vienodos tuo klausimu 
nuomonės: dešinieji jos lyderiai, Oneal, 
Waldman ir kt., griežtai priešinasi dary
mui bendro fronto su komunistais kovai 
prieš fašizmą, bet kairysis sparnas—sto
ja už bendro fronto sudarymą su komu
nistais.

Netgi ir Norman Thomas (socialistų 
vadas) stoja (bent žodžiais) už dėjimąsi 
į bendrą frontą su komunistais.

Daugely j vietų Socialistų Partijos kuo
pos jau sudarė bendro fronto sutartis su 
komunistais. Panašiai, pav., nesenai pa
daryta New Bedford, Mass., Cincinnati, 
Ohio, ir kt. Vadinasi, kuomet lyderiai 
prieštarauja bendram frontui, tai nariai, 
partijos apačios, griežtai to reikalauja, 
ir, nepaisydamos lyderių, pačios stoja į 
bendrą kovą.

Mes patariame ir LSS 20 kuopai pana
šiai daryti. Dirbkit, draugai socialistai 
darbininkai, bendrai su komunistais. Ko
vokite prieš fašizmą—didžiausią darbi
ninkų klasės neprietelių. Žiūrėkit, ką 
daro Francijos Socialistų Partija. Jinai 
išvien eina su Francijos Komunistų Par
tija ir todėl ten šiandien sudarytas mil
žiniškas darbininkų judėjimas, atkreip
tas prieš fašizmą.

Tai Kada Pamatė!
Grigaitis savo organe guodžiasi:

Ne mes vieni, bet ir platesnioji visuome
nė turi šiek-tiek stebėtis, kad po neva lite
rato ir poeto paviršium pasirodė besislepian
ti tokia proto tuštuma ir—toks būdo skys
tumas.
Atspėsite, kam šis epitetas taikomas?

Juozui Tysliavai—žmogui, kurį Grigaitis 
kadaise smarkiai gyrė ir labai dažnai ci
tavo, kaipo išminties pavyzdį. Leiskim 
Grigaičiui užbaigti:

pirmiaus kai kas manė, kad TysHava 
įnęš į musų ne perdaug turtingą publicisti- 

• , j«ą/ ką nors teigiamo, bet, deja, jisai tik, 
anpt Duonelaičio, “nešvankų kvapą pada
rė;..“
Kodėl ir kaip Tysliava padarė “nešvan-

giama tauta, kaipo, tokia, kuo
met revoliuciniai darbininkai 
niekad tautas neneigia, bet pa
juokia ir kovoja prieš tuos, ku
rie tautos vardu prisidengę ap- 
gavinėja darbininkus.

policijoj laįkrąštiS'reikalau
ja baust vokiečius, bent ką jau laikas apsivest.” 1 
perkančius iš žydų. ,

SLA NARIUI, Stoughton, 
Mass. — Atleiskit, negalėsime) 
sunaudoti. Mes esame įsitikinę, 
kad viskas teisinga, kas rašinyj 
yra, bet rašto tonas ir kai kurie 
pareiškimai nenaudotini. Rei-

Biednas Vitaitis Verkia
“Lietuvos Aidas” talpina 

pondento su Vitačiu (SLA or 
torium) pasikalbėjimą.
daktorįus sekantį pasakė:

Hartfordo! ketų tuo reikalu rašyti atvirai' 
per Susivienijimo organą. Kad 

Vance- minėtas tamstos rašinyj įvykis 
Sąjungą labai pritaikomas “buizos 

Viltį“, K. Viz- dui/’ tai tiesa. Prašome 
Lietuvių nėti mums nuolatos.

____ :________________ ____________ .................................... ... ....................................

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Telephone": Humboldt 2-7964

savo kores- 
gano redak- 

” re-

Nesu buvęs Lietuvoje 31 metus, šiandien 
čia žymiai daugiau matau, npgu tikėjausi. 
Universiteto gamtos muzieja 
toks gausus įvairumas ir par:
tiesiog nustebino. Į Lietuvos banką gali at
vežti ir Amerikos kurios vai: „
dentą (?—“L.” Red.) ir jis nustebs. Tas 
viskas Sukelia lietųvišką; tautišką jausmą iki 
ašarų. Tai galima su pasididžiavimu grį
žus pasakyti tiems, kurie seniai Lietuvos nė
ra matę ir jau matyti negales.

Vitaičiui sukelia “lietuvišką tautišką 
jausmą iki ašarų” Kauno' bankas! Pa
žiūrėsime, ar daug verks Vipaitis, pama
tęs mases Lietuvos darbo ž 
tančių skurde ir smetonišk 
priespaudoj. Na, o jeigu K^uno bankas 
jam sukelia jausmą iki ašarų, tai p. Vi
taitis, pamatęs Kauno Sunkiųjų Darbų 
Kalėjimą, kuriame kankinama geriausi 
kovotojai už Lietuvos darbo 
kalus—kovotojai prieš fašizmą—be abe
jo, gali kristi iš susijaudinimo. Matysi
me. Juk jis liberalas, plačių 
bai plačios toterancijos žmogus ir yra 
siunčiamas socialistinės SLA’ pild. tary
bos!

UŽSITRAUKIA MĖNESINĖS.
VIDURIAI NESIVALO

Aš, skaitydama “Laisvę“, 
vis randų naudingų patarimų. 
Ir aš kreipiuos. Aš, kaip bu
vau nevedus, sirgdavau mėne
sinėmis kas mėnuo, po 4 ar 5 
dienas. Bet dabar aš esu ve
dus arti metų—ir sergu kaip 
kada į pustrečio .arba į tris 
mėnesius sykį. Bet niekas ne
skauda, tik pasidaro viduriai 
išpūsti ir gurguliuoja, tai ne
smagu darosi, šiaip jaučiuosi 
sveika. .

Ir antras dalykas. Jau 
metai, kaip viduriai nedirba 
gerai. Ir aš negalių ^pritaiky
ti nei jokių valgių. Aš visuo
met turiu gerti kokius nors 
vaistus dėlei pąliuosąvimo vi
durių. Prašyčiau patarti, ko
kie vaistai geriausia vartoti, ar 
šiaip kas daryti. J >

Jei vitaminų maiste yra po 
truputį kada-nekada, bet ne
pakankamai, tai daug kas oiv - 
ganizme sugenda, netik vidu
riai, bet net ir liaukos.

Jūs sakot, kad turite gerti- 
vaistus. Negerai. Klausiate, 
kokie vaistai geriausia vartoti. 
O gi jokie. Nie jokie vaistai vi- * 
durių užkietėjimo nepataiso, 
bet da labiau sudarko, sugadi
na. Ir, kuo greičiau Jūs mesi- > 
te visus tuos vaistus, tuo svei
kiau Jums bus, viduriams ir 
kitiems galams. Tat užsibriež- 

• storai ą^t y,ąt kaktos,
kad.. ne u ž mj rštu mčt."-Šta i kaip 
dar^iįe.’'Wf$r '
" Vartokite gyvą maistą, ne
užmuštą, nesugadintą. Kuo 
daugiausia įvairių daržovių, 
vaisių; žalėsių. Taip gi viduti
niai pieniškų, kiaušinių, žuvų, 
šviežios mėsos. Kaį gausite su 
maistu pakankamai mineralų 
ir vitaminų, tai ir viduriai pa
sitaisys.'Galės ir mėnesinės su
sitvarkyti. Bė to, imkite mie
lių, yeast, po keletą plytelių 
kas diena, ant tuščių vidurių. 
Galima ir Brewers yeast tab
lets, jjo 4, £, 7 tabletes 3 kar
tus kas ^iena, ■ saliejąus 
bent po; šaukštą . įkąs diena. 
Jodo tinktūros po kas po"
ra dienų, visą

ATSĄKYMAS

Kad Jums, Drauge,, užsitrau
kia mėnesines,' rečiau tetižei- 
ną, tai veikiausia liaukos yra 
kaltos. Skydine-tirpidme liau
ka ,ir jai klusnios kiaušidės— 
o varai. Skydinės liaukos ne
veiklumas neigiamai veikia ir 
vidupius: ir viduriai pasidaro 
nepaslankūs, ir yisa kas orga- 
nizrhę eina ringiai, medžiagų 
apykaita;—metabolizmas, 
j dagiausia pa- ..
veikia stoka yitamin^; liąi pakvėpuokite;;

a. Thy
roid gland 1/2 -ąr»,; lOO Tablets, 
po vieną prieš vąlį|.‘ fWvaik- 
ščiokite, ant sdiilėš bOite. Gi-
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Komintemo VII Kongresas Dirba
(Mūsų Spec. Korespondento)

Maskva.—Pasibaigus dis
kusijoms apie d. V. Piecko 
pranešimą, kuriose išstojo 
60 delegatų iš 46 šalių ir 

♦priėmus rezoliuciją (ji jau 
buvo atspausdinta “Lais
vėj”—Red.), kongresas per-

jos vadas d. Lenskis kalba 
apie Lenkijos Kompartijos 
kovą už antifašistinį liau
dies frontą Lenkijoj. Lenki
jos revoliucinio judėjimo 
stiprumas beveik nuolati
niam streikų judėjimo augi
me. Jo silpnumas žymiam

ėjo prie antro pranešimo: atsiskyrime dirbančių darbi- 
“Fašizmo puolimas ir Ko- ninku kovos nuo bedarbių 
munistų Internacionalo už- kovos, miesto proletariato

kovos nuo dažniausiai sti
chinių valstiečių mūšių, len
kų proletariato kovos nuo 
tautinio pasiliuosavimo 
vos Vakarų Baltrusijoj 
Vakarų Ukrainoj.

Lenkų Kompartija

daviniai kovoje už darbi- 
ffttnkų klasės vienybę prieš 
fašizmą.” Pranešimą pada
rė d. Jurgis Dimitrovas. 
Del klausimo svarbumo ir 
aktualumo pranešimas turi 
būt perskaitytas ir išnagri
nėtas ne tik kiekvieno ko- > pereitų metų vasario mėn. 
munisto aktyvisto, bet ir pradėjo naujai taikyti ben- 
kiekvieno politiniais klausi- dro fronto taktiką. Dėka 
mais besiįdomaujančio dar- aktingo komunistų darbo 
bininko ir inteligento. Kai | Kompartija turi eilę pasise-1 
tik pranešimas bus„ išvers-1 kimų sudaryme bendro 
tas,. pasistengsiu jį ištisai | fronto su socialdemokratais 
prisiųsti “Laisvės” skaity- (darbininkais, nežiūrint jų! 
tojams. Šiuo kart siunčiu vadų priešinimosi. Kompar- i n n*! i wnXtynn j • • 1 • _ • Y • __ J -4 _

ko- 
ir

jau

T ^Puslapis Trečias

prieš naują rinkimų į seimai 
įstatymą. Kompartija siūlė | 
lenkų socialistams pravesti 
visuotiną streiką prieš nau
ją rinkimų įstatymą, kuris 
atima darbo žmonėms poli
tines teises. Tačiaus PPS 
(lenkų socialistų partija)

Jaw Antras Pasirodymas “Laisvės” 
8-se Puslapiuose

Rašo P. Buknys

brooklynietis, ir šiuo kart 
gavome nuo jo vieną dolerį. 
Taipgi drg. Severinas, irgi 
buvęs rochesterietis, paau
kojo dolerį preso reikalu.

\issff rn j/irvuvuvu? Anjw/V'hnrJ |

ŲOVEMBEBZ-CELEBRATIONSl

18 Metų Sukaktuves
Drg. B. Makarckis iš Pa

terson, N. J., užsimokėjo 
shogšnhi "dirbančiųjų* kla- j prenumeratą jnetams ir au- 
sės. “Laisvė” visada įvertino 
moralę ir materialę paramą 
minėtų žmonių revoliuciji- 
niam judėjimui ir sL„L_ 
juos draugais.
darbininkiškam judėjimui ir;
“L”, iš vertelgystėje esančių 
žmonių, ne tik nesumažėjo 
sklokos šulams skleidžiant 
prieš mus melus, ale vis au
ga. Tai privertė Pruseiką, 
Butkų pakeisti gaidas gies
mėje prieš “Laisvę.” Dabar 
jau jiedu bliauna, kad “Lai
svė” biznierių organas. Ir 
ve kodėl. New Yorko val-

Teisinga “Laisvės” pozici- 
(1U11AU OW1CUJLOUUL pcvx ui ICt J • . 1 1 • • 1 11vadai nuo to atsisakė. VieL? gy!!’“!c darbininkų kla- 
ton to jie šaukė prie dali- sės reikalų net ir taip sūri
nių streikų ne vienu metu. I kap’ alistmio knzio 
Kompartija dėjo pastangas! (bedarbes) laikais duoda Jal 
koordinuoti tuos streikus ir Prog%. augti ir plėstis. Pru- 
kaip galima [juos daugiau s?.lka Butkus, kūne reak- 
išplėsti. Kompartijos nuo-|cBos išsigandę pabėgo is 
pelnas, kad 25 birželio įvyko 1 ™us.'l r Panašavo
visuotini streikai Varšavoj į Laisvei. mirt}. Pa jų pra- 
ir Lodzės rajone. Politinių 'nasyste irgi buvo niekas 
streikų banga yra nukreip- daugiau, kaip politinis zop- 
ta tiesiog prieš fašistu vai- J“’ J',e nesuprato, neper- 
džia. Darbininkų vedama ™ate dirbančiųjų masių lin- 
kova įtraukia i judėjimą ir k™° pne revoliucijimo ju- 
valstiečius. V įdėjimo. Jei jie tai butų mo-

i keję suprasti, aiskus daly
kas, nebūtų atsidūrę tokioje 
negarbingoje pozicijoje, ko
kioje jiedu dabar blaškosi.

Kad “Laisvei” pakenkti, 
Prūseika su Butkum sten
gėsi kurstyti biznierius 
prieš “Laisvę”. Bandė įkal
bėti jiem, jog bolševikai esą 
jų priešai. Tačiaus ir tas 
jiems nepavyko, nes “Lais
vės” pozicija buvo ir yra,

kad smulkūs biznieriai, pro-1 
fesionalai ir farmeriai yra į

i tomato išmokėjimui padova
nojo $1.50. Jau senokai lan
kėsi brooklyne drg. Anta- 

kaito ni|k Bostono, kuri preso 
Priejautą ’Mokėjimui jau yra kelius 

J .kartus aukavus, bet ir šiuo 
kartu dar patiesė dolerinę.

Atmintines Vakacijos
Matykite ^ovietų Sąjungą Parodoj

Specialė ekskursija už nupigintą 
kainą vadovaujant J. N. Golos,— 
World Tourists Managerio.

Komunistai organizuoja 
antifašistinį liaudies frontą, 
kuris remsis plačia demo
kratinių ir socialinių reika
lavimų platforma. Toj plat
formoj komunistai iškėlė 

I reikalavimą sušaukti demo- 
“Fravdos” įžanginį, pašvęs-,tija sėkmingai šiemet 1*ge-jstSmliLsSiSimTsS 

PI°blen£S i gūžės. pravedė eilę demon-J .
■ kovą tas mases, kurios dar 
nepribrendo prie reikalavi
mo Sovietų valdžios. Komu
nistai pasižada palaikyti vi
sas demokratines priemones 
būsimos antifašistinės vy- 
riausybės. O tokia vyriausy
bė Lenkijoj, Lenskio nuo
mone. pilnai gali susidaryti, kurią praveda’Lenkijos fa- 
po fašistų diktatūros nuver- šizmas valstybės pakraš- 

'y
(ėjimas prie proletariato dik- ’ tauta, jeigu ji laiko paver- 
įtatūros Lenkijoj vargu ar gus kitas tautas.

Demokratinių reikalavi- 
,|mu platforma — dabartiniu vyriausybe]JJ J metu svarbiausia antifašis

tinio liaudies fronto gran
dis. Ji padeda Kompartijai 

| įtraukti į kovą ir valstie- 
I čius. Kompartija turi eilę 
| pasisekimų valstiečių išsto
jimuose, kuriuos ji organi
zavo bendro fronto pama
tais su valstiečių partijos 
biedniokiškomis vietos or
ganizacijomis.

Siaura vieta antifašisti
niam liaudies fronte Lenki
joj — tai smulkioji miesto 
buržuazija. Ten dar daug 
turi įtakos pilsudskininkai 
ir nacionaldemokratai.

Artimiausia perspektvva 
Lenkijoj — platus antifašis
tinis darbo žmonių judėji
mas. Tas judėjimas 
sprendžiamu faktorių 
ganei am revoliuciniam 
zyie. jeigu Kompartija

pastatymui ryšyj su d. Di- | stracijų, kurios buvo orga- 
mterovo pranešimu. Tas' nizuotos bendro fronto pa- 
įžanginis parodo, kaip ko-' matais. Social demokratai 
munistai stato bendro fron- darbininkai vis daugiau įsi- 
to klausimą, kokius jie turi traukia į kovą. I tą kovą įsi- 
tikslus šaukdami į bendrą (traukia ir reformistinės 
frontą. Straipsnį turėtų per-; profsąjungos, nors tam ir 
skaityti kiekvienas Ameri- priešinasi profbiurokratai. 
kos lietuvis 
kad nė vienas jų nesiduotų 
apgauti savęs darbininkų 
klasės priešams, kurie viso
kiais melais stengiasi su
kliudyti bendro fronto suda
rymą kovai prieš fašizmą, 
prieš naujo imperialistinio 
karo pavojų, prieš kapitalo 
puolimą.

Kongreso delegatai dau
giau pusės valandos kėlė 
ovacijas Leipcigo bylos he
rojuj d. Dimitrovui, pabai
gus jam savo puikųjį pra
nešimą. Tose ovacijose, tose 
dainose, kurias kongreso de
legatai dainavo, kad išreikš
ti savo jausmus, žymu buvo 
ne tik džiaugsmas, bet ir pa- 
sirįžimas vykdyti d. Dimit- 
rovo nurodytus uždavinius. 
Kongreso delegatai plojo, 
nes po pranešimo jiems dar 
aiškesnis buvo jų kovos ke
lias, kovos perspektyvos. Są
moningam kovotojui nėra 
didesnės laimės, kaip aiškiai 

^matyti tą kelią, kuriuo turi 
eiti darbo masių kova, ir bū
ti užtikrintam, kad tik tas 
kelias tikrai prives prie lai
mėjimo.

Jau kelinta diena eina m., viršija visas kitas ko- 
ginčai apie d.

i----j -t,--, ----------- —...............

priešinasi profbiurokratai.
darbininkas, Kompartija laiku išstojo su 

obalsiu ginti tas profsąjun
gas nuo fašistų valdžios pa
sikėsinimų ant jų nepuikiau-1 
somybės.

Komunistų pravedama bus galimas. Komunistai 
bendro fronto taktika įneša gali net dalyvauti tokioj i 
vis .didesnę diferenciaciją į antifašistinei 
soc. part, eilėse. Faktas, kad nes ir Leninas sakė, kad 
žydų Socialistų Partijos — I “bijoti .laikinų sąjungų nors' 
Bundo— suvažiavime treč- ir su nepatikimais žmonė- 
dalis delegatų pasisakė už mis gali tik tas, kas pats sa- ( 
išėjimą iš antro internacio-!vim nepasitiki, ir nei viena' 
nalo. Tai parodo, kad dalis partija be tokiu sąjungų ne- 
socialdemokratų aktyvistų j galėtų gyvuoti” (IV tomas, 
jau perkainuoja visą social-,374 pusk).

nas, kovodamas prieš cariz
mą, v

Antifašistinis 1 i a udies 
frontas turi būti nukreiptas 
prieš tautinę priespaudą;

timo, nes tučtuoj autinis per-' čiuose. Negali būti laisva daugiau jų

demokratijos praeitį ir įieš
ko išeities artindamiesi, prie 
revoliucinių kovos būdų. Tu
rėdama omenyj tas nuotai
kas socialistų eilėse Lenki
jos Komunistų Partija pa
laiko vienos proletariato 
partijos idėją remiantis re
voliucine programa ir takti- Į 
ka. Komunistai kartu nuro-l 
do, kad bendras frontas pra-

Antifašistinis 1 i a udies 
frontas turi būt nukreiptas 
prieš Lenkijos fašizmo kari
nę politiką, lųiri sudarė ka
ro sąjungą su Vokietijos fa
šistais. Lenkijoj'fašistams 
sunkiai sekasi įtikinti ma

išes, kad ta sąjunga negre- 
Į šia pavojum Lenkijos nepri
klausomybei. Juk aišku, kad 
Vokietijos fašistai žvgiuo-

skina kelia organizaciniam Rytus, j Sov. Sajun- 
gą. negalės nepavergti ir 
lenku tautos. Lenkijos Ko
munistų Partija iškėlė rei
kalavimą nutraukti sutarti

darbininkų partijų susivie
nijimui.

Lenkijoj smarkiai išsivys
tė politinė kova. Politinės 
kovos formos dabar, 1935

liks 
au- 
kri- 
su- 

su Vokietija ir pasirašvti | gebės suvienyti masinius 
Rytų paktą. Juk tik SSRS. proletariato, valstiečių ir

“Gerbiamas Drauge:—Aš 
buvau atsiprašęs jūsų įstai
gos delei užsilikimo “Lais
vės” prenumeratos, ir aš 
esu už tai jums labai dėkin
gas, kad nesulaikėt man 
siuntinėję “Laisvės”.

Su šiuom laišku prisiun-

Oct. 17. Laivu Aquitania

stijoje yra įstatymas, kad;^lu ceM vertės $1LOQ, tai 
gavusieji leidimą (license) 
parduoti spiritinius gėri
mus, turi pranešti du kar
tu savaitraštyje ir du kar
tu dienraštyje. Tai daugelis 
iš biznierių, laikančiųjų alų 
ar kitus gėrimus, vietoje 
duoti pranešimus į buržua
zinius dienraščius, duoda 
juos “Laisvei.” Už tai tas 
sklokiškas duetas nervu o tai 
rėkia: “Laisvė” biznierių or
ganas.” O patys, labai guo
džia! gaudo tuos “license” 
pranešimus. Tik vargas vy
ram, kad mažai jų tegau
na. “Laisvė” gauna daug 

į. Tai, vat, kodėl
P. ir B. liežuviai niežti.

'bus prenumerata už šiuos 
metus (1935) ir prenumera
ta už 1936 m. Tokiu būdu 
aš manau jūsų laukimas ap
simokės.

Draugiškai, A. Pipiras, 
3807 Butler St.,

Pittsburgh, Pa.”

Yra jau keletas draugų, 
kurių laukiama prenumera
tų atsinaujinimo per keletą | 
mėnesių . Patartina jiems 
paimti pavyzdį iš drg. Pipi-; 
r o.

Aplankys London, Leningrad, Mos
cow, Kharkov, Dneiproges, Kiev, 
Warsaw, Paris. Turistai bus supa
žindinti su labiausiai interesuojan
čiomis industrinėmis įstaigomis 
Sovietų Sąjungoj.

Del Informacijų Kreipkitės Į,

World Tourists, Inc.
175 Fifth Avenue

New York City 
Algonquin 4-6G56-7-8

CUN ARD WHITE STAR
Limited

Šį rudenį pradedame 
rengtis prie 25 metų “Lais
vės” jubilėjaus. Mūsų karš
tas noras yra. su šiuo va
jum pakelti “Laisvės” cir
kuliaciją augščiau negu bent 
kada jos gyvavimo laiku. 
Todėl prašome į talką visus, 
kas tik remia darbininkiš
ką judėjimą ir brangina ap- 

I švietą. Prašome darbinin- 
| kus, profesionalus, biznie- 
i rius ir farmerius.

'Skaitykime ką kiti kalba 
“Laisvės” reikalu:

“Brangūs Draugai:— Mes 
l labai apgailestaujame, kad 
aplinkybės neleido anksčiau 
užsimokėti “Laisvės” prenu
meratą. Dabar prisiunčiame 
$6.50, tai bus $5.50 už “Lai
svę” metams, 50c. lai eina 
“L.” preso fondan o 50c. po
litinių kaliniu 
Ačiū, 
svę”.

Daugiaus aukų gavome 
nuo sekamų draugų:

J. Deksnys, Worcester, I 
Mass., — $1.00; Domicėlė 
GrizI, Endicott, N. Y.—$1; 
V. Varinskas, Brooklyn, N. 
Y.—$1.00; T. Sarapas, Nor
wood, Mass.—50c.; J. Var-j 
nagiris. Pittsburgh. Pa. —' 
50c.; M. Kisas, Montreal, į 
Canada, 
New Britain, Conn.— 50c.; 
Joseph Aleksa, West Haven, ; 
Conn.—50 c.; K. Januškytis,. 
Scranton, Pa.—50c.: J. Ka-' 
spariunas, Dyrea, Pa.—20c. Į

Viso aukų gavome š;uo' 
kartu $19.20. Iš anksčiau 
esame gave $1,309.61. Viso. 
auku įplaukė $1.328.81. Sko-' 
los dar turime $671.19.

Karalius Stasiukaitis
UŽLAIKO

GĖRIMŲ ĮSTAIGĄ 
IR 

LUNCHROOM
Gaminu valgius iš savo 
augintų vištų, ančių, kra- 
likų ir kitokių gyvuliukų 

ir daržovių.
Tat, gerbiami lietuviai, esate 
kviečiami užeiti pas mus ir 
persitikrinti, kaip viskuom pas 

mus būsite patenkinti.
Stasiukaitis Lunch and 

Service Station
ROUTE 25,

MONMOUTH JCT., N. J.

50c.; A. Bakevich,!

SKAITYK LAISVE |
IR KITIEMS UŽRAŠYK Į

i Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS | 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

B Senai dirbąs graborystes pro- g 
S fesijo.ie ir Brooklyno apielin- c 
S kej plačiai žinomas. Tik dabar S 
B atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
5 balsamavimu ir palaidojimu g 
5 mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim i 
5 Parsamdo automobilius ierme- n 
5 nims, vestuvėms, krikštynoms S 
x> ir kitokioms parems g
3 Saukit* dieną ar naktį S

| 423 Metropolitan Avė. | 
< Brooklyn, N. Y. g

gynimui.t
kad nesulaikėte “Lai- Į

Dimitrovo vos formas Lenkijos prole- yra tikra Lenkijos nepri-1 tautinio pasiliuosavimo mū- 
pranešimą. Štai vienos iš(tariato judėjime. Ypač klausomybės gvnėja. Tauti- sius, 
stipriųjų Kominterno sek-.stipri kova eina prieš nau-'nio apsisprendimo Lenkijai| 
cijų — Lenkijos Komparti- ją fašistinę Konstituciją ir'nekartą reikalavo ir Lėni- 1935.VIII.8.

Draugiškai,
Paul Alexander, 

Sudbury, Mass.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofi»ą 

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

>*rti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

An. Ramutis.

S T B111 
; ž- >■*•<•. :•>. ./ »*> «T 
įniro

etroito darbininkų žmonos streike prieš augštas m ėsos kainas. Paveikslas parodo vieną dalį 
streikierkų demonstracijos.

O draugė J. Brundienė, iš 
Montello, Mass., preso išmo
kėjimui aukojo $5.00. Sulig 
šiais laikais, tai labai stam
bi auka.

Draugas Antanas Prake- 
vičius, Broklyn, N. Y. auko
jo $2.00 išmokėjimui preso 
ir pavelyja įstaigai gero pa
sisekimo.

Praėjusį šeštadienį aplan
kė “Laisvės” įstaigą draugėi 
Jasilioniene iš Binghamton, 
N. Y., papasakojo šiurpulin
gų dalykų apie Binghamto- 
ne siautusią audrą ir pot-1 
vinį. Padėjo doleriuką tar
dama: “Neatsimenu, ar mes 
aukojome preso išmokėji
mui ar ne. Paimk tą dole
riuką į preso fondą.”

Nuolat mus apdovanoja■ 
drg. J. Kalvaitis, buvęs 
rochesterietis, o dabar

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto 

f

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

IU» M M M RR

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

060 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Iš Lietuvos Draugų 
Komiteto Raštines

r». ■ A'A

irKas Remia Lietuvos Politi- J. Pelesky, J. Wainoski 
nius Kalinius?

Labai malonu paminėti,1^ . .. „nA , , - v. rj v i • • iCahf. prisiuntė 7.00. Šie pi-kad ir šiame didelio krizio i . . 1 • j „ tt uGmigai surinkti drg. Urbos 
išleistuvėse.

Cl. Schwartz, Reading, 
Pa.—3.00; J. Baranauskas, 
Philadelphia, Pa.—3.30; G. 
Lumas, Huntsburg, Ohio— 
9.45; J. Karosas, Oakland, 
Calif.—4.50; G. Gardaus- 
kas, Linden, N. J.—2.00: S. 
Petchulis, Marlin, Pa.—1.00; 
Ig. ir M. Liužinai, Johnson

ir bedarbės laikotarpyje 
yra draugų, kurie, nors ir 
patys randasi labai sunkio
je padėtyje, vienok randa 
galimybių paremti Lietuvos 
politinius kalinius, kurie yra 
kankinami kalėjimuose. Šie 
draugai atjaučia Lietuvos 
politkalinių sunkią padėtį ir 
nors ir patys skurdžiai gy
vena, tankiai prisieina pa
tiems nedavalgius pabūti, 
bet jie centą-kitą paaukoja 
del tų nelaisvėje esančių 
draugų.

Politkalinių skaičius vis 
auga, vis daugiau darbinin
kų įkalinama. Štai tik keletą 
dienų atgal pranešama iš 
Lietuvos, kad bus teisiami 
keturi už komunistinę lite
ratūrą. Jais yra: Gutmano 
sūnus Izraelius, M. Levinas, 
A. Šreibergas ir M. Dryzi- 
nas. Be tų, dar bus teisia
mas ir vienas klaipėdiškis 
V. Bahlius, kuris kariuome
nėje tarnaudamas būk įžei
dęs valstybės ženklą ir nie
kinęs lietuvių tautą. Daug 
kitų draugų yra areštuota ir 
laukia teismo. Valdžios šni-

A. Lankas po 1 dol

go, Ill.—3.00.
Nors tai nėra didelė su

ma pinigų ir toli gražu ne
užtenka' visų politkalinių 
aprūpinimui, bet jeigu drau
gai laiks nuo laiko po keletą/ 
centų patys paaukos ir no£ 
pamirš nuo savo draugų bei 

kad paaukotų, tai susidarys: 
nemaža suma pinigų, ku-l 
riais bus galima nors ir ne-1 
pilnai Lietuvos politkali
nius ir jų šeimynas paremti.

L. D. K. sekr.,
J. Weiss.

K. B. Karosienė, Oakland, ^iaip pažįstamų paprašyti

1.00; ir J. P. Miller, Chica-j

P. S. Siųsdami pinigus iš- 
pirkite money order ižd. S. 
Sasnos vardu ir pasiųskite 
sekretoriui šiuo antrašu: J. 
Weiss, 857—55th St., Brook-

J. w.

Lietuvai G tęsia Nauja
Okupacija

’?“L  Į Vi
Hitleris skubiai ruošiasi už-.Liaudies tylėjimas padės 

klupt Sovietų Sąjungą ir pake-1 pavimui. 
liui pagrobti Lietuvą.

Fašistinė Vokietija ir fašisti
nė Lenkija jau senai susitarė 
tarp savęs del Lietuvos nepri
klausomybės palaidojimo.

Lietuvos fašistų valdžia su 
Smetona priešakyj ir tautinin
kų partija uostosi su Lenkija 
ir Vokietija ir žiūri, kam pa- 

_ togiau Lietuvą parduot. Tauti- 
pai sekioja paskui kiekvie- ninku eilėse stiprėja Voldema- 
ną nužiūrimą darbininką ir ro šalininkų skaičius. Volde- 
prie pirmos progos suareš
tuoja ir grūda kalėjiman.

Bet nežiūrint, kaip fašis
tinė valdžia persekios ir 
kankins darbininkus, komu
nistinio veikimo negales su
turėti. Lietuvos K. P. yra 
nenugalima. Vietoj žuvusių 
ir sugrūstų į kalėjimus 
draugų, įstoja nauji kovoto
jai ir varo darbą pirmyn. 
Lietuvoje, kaip ir kitose ka
pitalistinėse šalyse, krizis 
tęsiasi tolyn, darbininkų bei 
vargingųjų valstiečių gyve
nimas eina blogyn. Bedar
bių skaičius nei kiek nema
žėja, o dirbančiųjų algos ka
pojama ir darbo valandos 
ilginama, kad tik daugiaus 
pelno būtų darbdaviam. Tas 
etai daugiaus plivers daibl- Voldemarą, kuris jau senai su-! plataus liaudies fronto komite- 
ninkus organizuotis, ir ko- ( 
voti prieš išnaudotojus. Ir njnkai sutinka prezidentu pa- • «••• ••

marininkai spiria fašistų val
džią, kad toji greičiau susitar
tų su hitlerine Vokietija ir 
leistų Vokietijai panaudoti 
Lietuvą karui prieš Sovietų Są
jungą. Tas gi susitarimas ne
ša su savim Lietuvos okupavi-

, ma vokiečiais. Kiti tautininkai 
su Tubeliu priešakyj rūpinasi 
susitart su Lenkija, kad Lenki
ja galėtų Lietuvą išnaudoti ka
rui prieš Sovietų 
tai neša Lietuvos 
lenkais. Kademai 
nys demokratai)
pardavingą Tūbelio 
Smetonai gi vis vien, ar Lenki
jai, ar Vokietijai Lietuvą par
duot.

Pasamdyti Hitlerio agentai 
voldemarininkai ruošiasi prie 
pučo, kad išvaryti iš valdžios 
Tubelį ir vieton jo pasodinti visoj Lietuvoj

Sąjungą, o 
oku pači ją 
(krikščio- 

irgi remia 
politiką.

oku-

tur sukrust 
liaudis prieš

Lietuvą

visa Lie- 
I litlerio 

p agro b t.

Todel 
tuvos 
ruošimąsi 
Tur sukrust visa Lietuvos liau
dis prieš pardavingą Lietuvos 
fašistu valdžia. Komunistu 
Partija, kuri jau ne vieną kart 
su visu griežtumu išstojo prieš 
Pilsudskio ir Hitlerio planus 
Lietuvą pagrobt, kuri ne vieną 
kart šaukė plačias darbo ma
ses stot gint Lietuvos nepri
klausomybę nuo imperialistų, 
šiandien šaukia plačias darbo 
mases, visą Lietuvos liaudį su
daryt platų antifašistinį 
tą gynimui Lietuvos nuo 
jos okupacijos ir kovai 
fašistų valdžią.

fron- 
nau- 
prieš

!

Mes kviečiam socialdemo
kratus, liaudininkus ir visus 
darbo žmones, ruošt visoj Lie
tuvoj protesto mitingus ir tuo
se mitinguose pasisakyti už 
Lietuvos gynimą nuo naujų 
okupantų. Mes kviečiam pla
čiai protestuoti prieš pardavin
gą fašistų valdžią ir rinkti jė
gas fašistų valdžios nuverti
mui. Mes siūlom lietuviškiems 
socialdemokratam, žydiškiems 
socialistams (socialistams sio
nistams), liaudininkams ir vi
siems darbo žmonėms kurt 

antifašistinius

go, nuo fašistų, kurie vis į di
desnį skurdą ir vargą stumia 
lietuves liaudį.

Taigi suglauskim savo jė
gas, sudarykim platų antifa
šistinį liaudies frontą ir eiki
me pirmyn į kovą prieš visus, 
kas engia ir smaugia Lietuvos 
liaudį, kas kala tai liaudžiai 
naujus okupacijos retežius.

“Kareivių Tiesa’ ’

PORTLAND, OREGON
Portlando darbininkų unijų 

centras išvien su bedarbių or
ganizacijomis buvo surengęs 
masinę demonstraciją. Ji įvy- 

į ko 17 d. rugpjūčio prieš W. P.
A. ir Roosevelto naują planą 
mokėjime algų darbininkams 
prie viešų darbų. Tai buvo 
demonstracija bendro fronto 
įvairių organizacijų. Komunis
tai dalyvavo ir energingiau
siai dirbo del sudarymo šios 
demonstracijos. Demonstraci
jos prasidėjo su prakalbomis, 
kaip ir dažnai, kad įvyksta. 
Kaip 10 valandą ryto jau 
daug žmonių buvo Plaza par
ke ir tęsėsi ii ’ 
pietų.
5,000 susirinkę išgirsti įvairių Į 
kalbėtojų prakalbas. Demons
tracijoje dalyvavo apie 4,000. 
Martuojant gatvėmis, jos buvo 
užkimštos žiūrėtojais. Kartu 
su demonstrantais važiavo 
apie 100 unijų trokų.

Reikia pasakyti, kad šiose 
demonstracijose dalyvavo vi
sos unijos, kiek jų tik yra 
mieste. Kartu su kitais darbi- o 
ninkais matėsi ir lietuvių kele
tas martuojant, bet čia jų 

Martavo lai- 
ger as būrys daly

vavo miškų ir medžio indus
trijos darbininkų, kartu mar-

ki 2 valandai po i 
Publikos buvo apie

savo ir veteranų organizacijos. 
Maršuotojai nešė visokias vė
liavas ir plakatus su obalsiais, 
reikalaujant, kad visur prie 
viešų darbų darbininkams bū
tų mokama unijų nustatyta al
ga, kad būtų sutrumpintos va
landos ir įvestas visuotinas 
darbininkų draudimas. Buvo 
nešama vėliavos prieš karą ir 
fašizmą.

Reikia pasakyti, kad Port- 
lande pirmu kartu tokia pla
ti bendro fronto demonstraci
ja įvyko. Demonstracijai bu
vo gautas leidimas, tat poli
cija sulaikė trafiką.

Dar reikia b is k į parašyti 
apie lentpjūvių darbininkų 
streiką. Keliose vietose darbi
ninkai jau susitaikė su kompa
nijomis ir dirba. Vietomis kom
panijos pripažino darbininkų 
unijas, o kitur tik ant tūlo lai
ko su darbininkais pasirašė 
kontraktus. Bet dar tūlose 
Oregono valstijos vietose, kaip 
medžių kirtėjai, taip ir lent- 
pjūviai vis dar streikuoja, šį 
streiką darbininkai būtų visur 
išlaimėję, kad ne tie seni 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai, kurie daug pakenkė.

Meirs Frank Co. krautuvė
je išėjo į streiką išvežiotojai, 
arba trokų draiveriai. Jie rei
kalauja, kad kompanija pri
pažintų jų uniją, ši krautuve 
turi 50 trokų, iš to skaičiaus 
45 išvežiotojai išėjo į streiką. 
Kompanija apsistačius policija 
pagelba skebų jau leidžia dar
ban trekus. Streikuojanti dar
bininkai pikietuoja krautuvę. 
Ši krautuvė 
Portlande. 
bihinkai ir
streikieriams. Taigi, kaip ma
tome, pas mus darbininkai vis 
daugiau stoja į kovas.

Žemaičio Sūnus.

Geros Žinios Šlaplige 
Sergantiems

New
Dr. John L. Rice,
Yorko Miesto Sveikatos

Komisionierius
Yorko miestas prakirto 
oficiališkai atakuoti i 
kaipo sveikatos pro- 
Sveikatos Departmen-

gali Šita liga sirgti.
Paveldėjimas lošia svarbią 

rolę šlapligėje ir liga yra pa
prastesnė tarpe žydų, negu 
tarpe visų kitų rasių. Taipgi 
užpuola daugiaus moterų, ne
gu vyrų. Daugumoje atsitikimų 
nutukimas veda prie šlapligės, 
bet kaip tas veikia, negalime 
suprasti.

Svarbus daiktas atsiminti, 
kad su moderniniais gydymo 
būdais ligonis gali išgyventi 
savo pilną laiką.

Kadangi šita liga užintere-

daug ir nėra, 
vakroviai,

yra didžiausia 
Simpatizuoja dar- 
daug gyventojų

New 
kelia c 

šlapi igę 
blemą.
to ištyrinėjimai, vesti per per
eitus kelis metus, parodo, kad. 
šlaplige ištikro plačiaus egzis
tuoja, negu žmonės tiki. New suoja tiek daug žmonių ir to-

del kad mes apie ją nuolat, 
gauname tiek daug visokių už
klausimų, todėl laiks nuo lai
ko apie ją ir rašome.

FLIS.

Yorko mieste, pavyzdžiui, 
skaitlius šlaplige sergančių vo
kuojama iki 100,000, ir Suv. I 
Valstijose ar tik nebus apie 

Įmilionas žmonių, kurie turi 
šlapligę.

Nelabai senai pažinimas li
gos sergančiam buvo tragedija. 
Bet vartojimas “insulin” jos 
išgydymui, kurį vaistą išrado 
Banting ir Best, Toronto, Ka
nadoje, 1921 m., surevoliucijo- 
nizavo 
Šiandien 
tinkama 
ir pilnu 
dytojo yisų patarimų netik iš
gyvens savo pilną laiką, bet 
dar galės atlikti visas gyveni
mo užduotis, taip kaip norma- turės įnešti po 60 litų. Tačiau 

dabai’ banką prijungus, Ukmer
gės smulkaus kred. draugija iš
siuntinėjo nariams raginimus 

l iki rugsėjo 1 d. sumokėti 131 li- 
j tą 50cnt. už kažin kokias ten su
sidariusias abejotinas paskolas 
prijungiant banką.

Ūkininkai, liv. banko nariai, 
ir šiaip kiti dejuoja, kad jei tik

išgydymą šlapi igės. 
šlaplige sergantis, po 
medikališka priežiūra 
prisilaikymu prie gy-

Nevalgę, Negėrę Turi 
Mokėti

Kaip žinia, Ukmergės lietuvių 
liaudies bankas, kaipo buvęs 
Central inio ūkininkų banko na
rys, subankrutavo ir turėjo, val
džios organų raginamas, prisi
jungti prie Ukmergės smulkaus 
kredito draugijos. Per paskuti
nį likviduoto banko susirinkimą 
buvo valdybos narių kalbėta, 
kad nuostoliui padengti kiekvie
nas narys, kurių buvo per 300,

1 iškas žmogus.

šlaplige paprastai pasirodo 
žmonėse nuo 40 iki 50 metų 
amžiaus. Kitais žodžiais, ga
lima sakyti, kad yra senesnių 
žmonių liga. Ir todėl, kad da
bar yra didesnė proporcija se
nesnių žmonių mūsų gyventojų 
skaitliuje, negu buvo pradžio
je šimtmečio, tai taip turim i įsirašei į kokią nors draugiją 
daugiaus žmonių šita liga ser-' tai žiūrėk po metų,—kitų, ne- 
gančių. Teisybė, kad šlaplige valgęs — negėręs ir mokėk — 
gali pasirodyti bile kada žmo-: “skolas” denk, pav., šį kartą 
gaus gyvenime ir net vaikai net 200 litų.

PROLETARINIO MENO PIKNIKAS 
$200 DOVANOMS GRYNAIS PINIGAIS Cash

a ■4

Nedėlioję, 1 d. Rugsėjo^-September, 1935
VOSE PAVILION PARK MAYNARD, MASS
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siuostė su Hitleriu. Voldomari-! tus ir apie tuos komitetus 
. • spiest plačias liaudies mases: 

joki persekiojimai ir tero- likti Smetoną, nes žino, kad ; kovai del fašistinės konstituci- 
ras darbo masių nesulaikys tas jau senai nusigėręs žmo- jos panaikinimo, del fašistinės 
nuo kovos prieš fašistinę! gus nesipriešins Lietuvos par- valstybės tarybos paleidimo, 
valdžią ir kitus jų išnaudo-, davimui Vokietijai.
tojus. K. P. vadovaujami,) 
jie tęs kovą tolyn. j

Mūsų, Amerikoj gyvenan- i
čių lietuvių, pareiga jiemsVokietijai arba 
tose kovose pagelbėti, su-1 - 
teikiant kaip moralės, taip 5 - - ■ . . . . < . . .
finansinės paramos. Mes dis nenusukty jiems sprando, mu, lyg.u, slaptu n- propore.o- 
esame suteikę gausios para- * 
mos praeityje. Neatsisaky-!
kime ii ant toliaus paiemti. į nu(jegį nagų, hitlerinė Vokie-

aukos, paskirtos organizaci- Rose išstot prieš”SSRS. (So- tuvos liaudį ir jos teises, panai- 
jų, suaukautos grupių drau-! vietų Sąjungą) kad nenudegti kinimo; 4) kovai del paliuo- 
gų, surinktos draugų par- nagų. Bijosi ji Raudonosios! savimo kaimo ir miesto bied- 
duodant stamputes bei as-1 Armijos ir tos taikos politikos J nuomenės nuo visokių mokes- 
meniškai paaukautos jas at- kurią, vykdo S.S.R.S. ir kuri j čių ir sumažinimo mokesčių 

simpatijų vidutiniškiems valstiečiams pu
siau ; kovai del panaikinimo 
atlyginimo už konfiskuotą že
mę dvarininkams ir visokiems 
turčiams; 5) kovai del pakėli
mo algų darbininkams ir del j 
visuotino darbininkų ir tar
nautojų draudimo naudotojų 
ir valstybės lėšomis; 6) kovai 
prieš fašistų valdžią; 7) kovai 
prieš Lietuvos okupavimą 
perialistais.

Tik plačių masių kova, 
visos liaudies pasirįžimas 
visu atkaklumu kovot 
naujus okupantus ir prieš fa
šistų valdžią g<il išgelbėt Lie
tuvą nuo hepriklausomybės 
praradimo ir nuo fašistų jun- 

i

del fašistinių savivaldybių ta
rybų paleidimo ir del suteiki- 

patriotų į mo pilnų laisvių rinkimuose į 
visus savivaldybių organus ir į

Jau senai niekšų gauja, ku
ri puošiasi visokių 
vardais, būtų pardavus Lietu

..... .............. , Lenkijai,' Lietuvos seimą visiems Lietu- 
i jei ne liaudies baimė. Tie niek- vos piliečiams,
Šai bijo jos, kad sukilusi liau- 18 metų amžiaus su tiesiogi-

pasiekusiems
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Jau ne vieną kartą ir Uit- naliu balsavimu; 2) kovai del 
leris rengėsi pagrobt Lietuvą, spaudos, susirinkimų ir orga- 

: bet dar neišdrįso, nes bijojos nizacijų laisvės; 3) kovai del 
visų ypatingų fašistų valdžios

štai paskiausia aplaikytos tija ^ar bijos su ginklais ran-1 įstatymų, nukreiptų prieš Lie

siuntusių draugių-gų. 
paduodame prisiuntė jų var
dus.

Liepos mėn. aukų prisiun
tė šie draugai: P. B. Kau
pas, Muskegon, Mich., $4.12; 
B. A. Švelnienė, Akron, O.— 
3.50; Rulis, Rockford, Ill.— 
3.50; J. Bimba, Paterson, 
N. J.—3.00; O. Morozienė, 
Waterbury, Conn.—1.00; J.! 
Kanczius, Butte, Mont.—! 
3.00.

P. Kalitis, net iš Wy
oming, prisiuntė 11.00, ku
riuos aukavo šie draugai: S. 
Delkus, A. Pelesky, M. Pe- 
lesky ir P. Kalitis po 2 dol.; |

Čion įgyja’ vis daugiau 
plačiose masėse visame pasau- 

i lyj. Auga simpatijos Sovietų 
Sąjungai ir Lietuvoj, kur pla
čios masės vis aiškiau mato, 
kad S.S.R.S. savo Rytų paktu ! 
ir visa savo užsienio politika 
gina Pabaltės kraštų nepri- 

j klausomybę.
Vienok hitlerinė V o k i e- 

tija vis geriau ginkluojasi,— 
ji skubiai ruošiasi j karą, ka
ro klausimas stovi daug ašt
riau, šiandien yra didelis pa
vojus Lietuvai, kurią 
Vokietija okupuoti, o 
tuvos liaudis tylės ir 
plačią kovą, tai greit 
bus imperialistų

rengiasi 
jei Lie- 
nestos į 
Lietuva 

okupuota.
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Liaudies Choras iš Lawrence, Mass., kuris dalyvaus programoje.

Puiki dailės ir sporto programa. Dainuos visi Naujosios Anglijos chorai, visi bendrai iš 250 balsų. 
R. MIZARA, “Laisvės” redaktorius, sakys prakalbą.

KSF GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS.
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Kelionė iš Amerikos j Kauną
J. MAŽEIKA

(Tąsa)
Skaitant šitą žinią, matėsi, kad Pary

žiuje darbininkai turėjo daug skaitlin- 
gesnę demonstraciją, kaip buržuazijos 
“L. Timesai” ir “Postai” paduoda. Fran- 
cijos Liaudies Bendras Frontas, minėda
mas Bastilijos Dieną, išsiliejo į miestų 
gatves, pareikšdamas savo protestą prieš 
karą ir fašizmą ir kartu savo valdžiai 
pasargą, kad masių kantrybė baigia išsi
semti, nešant sunkiąją krizio naštą, kad 
ji nedrįstų tos naštos didinti.

Šiomis žiniomis apsidžiaugę, atsiskyrė- 
me su tais dd., kurie turėjo Anglijos 
pakraštyje išsėsti.

Toliaus radome žinių, kaip naziai Ber
lyne ir kitur pradėjo išnaujo puolimus 
ant žydų. Keliose vietose surengė pogro
mus: laužėsi į žydų krautuves, puolė 
juos ant gatvių—yra nemažai žydų suža
lotų—sumuštų. Puolama katalikų orga
nizacijos. “Plienkepuriai” išsklaidomi ir 
visoj šalyje nujaučiama reakcijos padi
dėjimas.

v i
Iš Havres į Paryžių

Nuo Plymouth’© važiavome iki 7:30 
v. vakaro, kol pasiekėme Havre’s prie
plauką. “Normandie” pažiūrėti, po vaka
rykščių demonstracijų, suėjo daug žmo
nių. Prieplaukoj mažiai matėsi automo
bilių, nepalyginsi su Amerika! Dviračių 
tai buvo daug. Manėm su d. Abeku, kad 
ilgai ims mūsų milžinui įeiti nedidėlen 
prieplaukom Bet prie sumaningo patar
navimo dviejų mažų laivelių “Jūrų Ka
ralaitė” prislinko sklandžiai reikiamon 
vieton. Išlipę iš didlaivio reikėjo pereiti 
muitinė. Čion francūzų viršytos paklau
sė, ar turite cigaretų, atsakius, kad ne
turime, kreida dėjo ženklą ant “čema- 
danų” ir paleido mus.

Nusidavus į stotį prie traukinio, pama
tėme dd. Rezov’us mojant, kad eitume 
bendran trūkio skyrium Suėję, pasige
dome d. Greenberg; jo vis nėra. Drg. 
Rivera pasileido jieškot. Mes pradėjom 
prisibijoti, kad jį būį nesulaikę muitinėj. 
Jis vežės pusėtinai amerikoniškų cigare
tų Sovietų Rusijoj draugus apdovanoti. 
Nekantrumas baigėsi, pamačius ji su pa
tarnautojais ateinant.

Kuomet buvome visi draugai vietoje, 
nuėjom ir pasipirkom Kompartijos orga
ną “Humanite.” Paėmus į rankas, me
tėsi į akis didelis antgalvis, kuris skam
bėjo:

“Pusė miliono dalyvavo Paryžiaus 
Liaudies Fronto Demonstracijoje.” .

Mūsų trūkis išėjo kaip 9:45 v. p. m. 
(New York laiko 3:45 p. m.). Jau buvo 
pusėtinai įtemę. Matyti toli negalė
jome. Viską, ką mūsų uoslė juto, tai 
skanų kvapsnį sudžiūvusio šieno, kas 
reiškė, kad Francūzijos šioj daly j buvo 
šienpjūtės laikas.

Artėjan Paryžiaus, jo priemiesčiuose 
matėsi vakarykščios “Bastilijos Dienos” 
šventės gatvių pagražinimai-dekoracijos. 
Konduktorius, atimdamas bilietus, pas
tebėjo tiems, kurie važiuoja per Berly
ną, į rytinę Europą, apsistojimo-nakvy- 
nės vietą Olympic viešbutyje, skersai St. 
Lazarie stoties, į kurią pribusime. 30 mi
nučių po 12 pasiekėme minimą stotį. Iš 
čia nusidavėm Olympic viešbutin.

Nekuriem iš amerikonų šis viešbutis 
išrodė perprastas. Bet kuomet buvo dy
kai parūpintas del tų keliauninkų, kurie 
nespėjo Berlyno traukinį pagauti, tai 
daug negalėjome skųstis. Aš, dd. Rivera, 
ir Greenburg buvome išėję į miestą. Bet 
mažai ką galėjome pamatyti. Jau buvo 
1 vai. ryto ir paskutinės valgyklos viena 
po kitos darė duris.

Sugrįžęs viešbutin, radau d. Abeką jau 
taisantis gult. Bet pirm užmigome, pa
sidarėme planą dienai, kaip geriausiai 
Paryžiuj^laiką sunaudojus: viena diena 
nors svarbesnes darbininkiškas įstaigas 
aplankius ir žinių gavus apie šios šalies 
darbininkų sėkmingą veikimą.

Diena Paryžiuje
Po pusryčių buvom sutarę sugrįžti 

Olympic viešbutin, iš kur kartu su kitais 
draugais nutarėm apsilankyti “Huma
nite” išleistuvėje. Pasiėmę Paryžiaus

“taksi,” nuvykome minimon vieton.
Prie Kompartijos išleistuvės radome 

susirinkusį būrį žmonių-darbininkų, ku
rie skaitė iškabintą žinių buletiną ir 
Liaudies Fronto Manifestą su reikalavi
mais. Įžengę vidun, knygų parduotuvėn, 
klausėmės, ar nėra kas iš sukalbančių an
gliškai. Gavome atsakymą: draugas, ku
ris vartoja anglų kalbą, bus neanksčiau, 
kaip 3 vai. po pietų.

Teiravomės apie Lygos Prieš Karą ir 
Fašizmą Komiteto buveinę. Suteikė mum 
jo adresą. Vėl važiuojama Paryžiaus 
“taksi.” Nuvežęs, taksimenas paliepė 
mum palaukti, o pats nuėjo jieš.koti vie
tos. Netrukus sugrįžęs ranka pamojo ei
ti kartu. Pasiekę vietą, sumokėjome ve
žikui 4 frankus už atvežimą ir davėm du 
priedo už draugišką patarnavimą.

Susipažindinom save su perkalbėto ja 
ir viršminėto komiteto .raštinėje dirban
čia drauge. Ji paprašo mus valandėlę pa
laukt. Vėliaus sugrįžta ir persiprašo, kad 
sekr. yra užimtas, todėl jį praleis su 
mum ir pasikalbės tais klausimais, ku
riais interesuojamės.

Mum svarbiausi buvo du klausimai: 
Francijos soc.-kom. bendro fronto veiki
mas ir Vokietijos padėtis. Gavome paaiš
kinimą į abu tuos užklausimus: “14 d. 
liepos Francijoj Bendras Frontas pasi
rodė platesnis, kaip pirmųjų dviejų'-parti- 
jų. Bastilijos Dienos demonstracijoje btu 
vo skaitlingos masės ir kitų radikališkų 
partijų, kurios bendroj demonstracijoj iš
stojo prieš karą ir fašizmą. O šitą visą 
galėjome atsiekti per išvystytą bendro 
fronto veikimą. Paryžiuje arti % miliono 
dalyvavo Liaudies Fronto demonstraci
joje, kuomet fašistų tautos fronto de
monstracijoj nebuvo 25,000. Sulyg val
džios skelbtų žinių, buvo sutraukta 100,- 
000 policijos ir kariuomenės. Bet ji nie
kur akių nerodė. Niekas jos nematė lai
ke demonstracijos. Aišku, kad jokia spė
ka nebūtų galėjus masių protestui kelią 
pastoti. Taip lygiai po visą šalį visuose 
miestuose ir miesteliuose nematytos 
skaitlingos demonstracijos įvyko. Fašis
tinis elementas gavo smūgį. Nereikia 
manyti, kad viskas apgalėta, kad nėra 
p ry šaky j e dar didesnių kovų. Mūsų prie
šai dar galingi—pavojai dideli. Bet ne
žiūrint visų sunkumų, mūsų klasei lem
ta pergalėti...

“Dabar kas del Vokietijos padėties— 
ji tęsė—tai vakar (15 d. liepos), gavome 
žinių, kurios sako, kad nedėldienį, 14 d. 
liepos, Berlyne ir Rytinės Prūsijos dalyse 
išnaujo buvo surengta žydų pogromai: 
išdaužyta ir sunaikinta krautuvės, su
mušta ir -sužeista daug pačių žydų—juos 
puolė ne tik jų pačių įstaigose, bet ir 
ant gatvių. Taipgi pradėta kampanija 
prieš katalikus ypač jaunimo organizaci
jas—naziai nori įrodyti katalikų jauni
mo organizacijas esant komunistinėmis 
ir del to jas uždaryti-panaikinti.—Kartu 
prieš plienšalmius—jų būrius išsklaidyt 
ir niekam iš jųjų nevalia uniformų dėvė
ti. Bet už vis svarbiausia, tai skubiai per 
tvarkoma teismų procedūra, kad ji galė
tų greitai veikti. Tas parodo, kad. bude- 
liu-nazių logeryj darosi daugiaus nerimo 
ir diena iš dienos blogėjimų šalies eko
nominės padėties. Į du metu laiko Hitle
ris praskolino Vokietiją ir daugiau sko
lų užtraukė, kaip Veimaro respublika 
laike 15 metų. Girdėjote apie Danzigo 
rinkimų pasekmes ir vėliaus finansinį 
krizį—bankų susmukimą. Naziai po rin
kimų nepasisekimo pradėjo baisų tero
rą.”

Draugei4 f rancūzei apsistojus pasakoti, 
užklausėme jos apie d. Ernest Thaelman- 
ną ir kitus, bei Torglerio paliuosavimą 
—padėtį.

—Drg. Torglerį paliuosavo, galutinai 
sunaikinę jojo sveikatą ir gyvasties ma
žai bepalikę. Torglerio nukankinimas ka
lėjime būtų sukėlęs daugiaus pasaulio 
darbininkų keršto prieš nazius-žmogžu- 
džius, o keršto protestų budeliai bijo. 
Paleisdami Torglerį, naziai mano paro
dysiu gerą širdį lengvatikiams, tikėda
miesi juos apgauti, tuom pat kartu savo 
aukai netesioginiai galą padarę. Torgle
rio gyvo nėra, jis sunaikintas—-“lavoną”

šeimynai grąžino. Su d. Thaelmannu irgi 
panašiai—jojo sveikata sunaikinta ir gy
vastis yra pavojuje. Naziai jam teismą 
atidėlioja, <spriami pasaulio darbininkų 
masių protestų. Reikalavimai paliuosuoti 
d. Thaelmanną ir kitų politkalinių turė
tų būt keleriopai padidinti. Kitaip, ne
žiūrint draugo Thaelmanno plieninės va
lios, naziai sunaikins jį, kaip ir d. Torg
lerį ir šimtus kitų kad yra sunaikinę ir 
nužudę.

Tuomi tarpu iš raštinės pranešė, kad 
Lygos prieš Karą ir Fašizmą sekretorius 
jau liuosas ir pasirengęs su mum pasima
tyti ir pasikalbėti. Nuėję į jojo kambarį- 
raštinę, buvome sutikti su draugiška 
šypsą ir ištiesta pilna draugiškumo ran
ka. Perkalbėto j a išdėstė mūsų kelionės 
tikslus į Lietuvą, surištus su Pasaulio 
Lietuvių Emigrantų Kongresu, kartu ir 
mūsų čionaitinį apsilankymo pobūdį. Iš
klausęs, dar davė daugelį klausimų ir 
teiravosi abelnu Amerikos lietuvių darbi-

1 ninku organizacijų veikimu. Apsikeitę 
mintimis ir gavę gerų patarimų, atsis
veikinome. Spauzdamas dešinę, jis mum 
palinkėjo grįžtant sustoti.

Buvo 15 minučių iki 12 vai. Perkalbė
to j a pakvietė mus eiti ant pietų. Su mie
lu noru sutikome su josios pasiūlymu. Ji 
mus nusivedė į darbininkų valgyklą. Pas 
francūzus yra paprotys prie kiekvieno 
valgio vynas—be vyno ne pietus. Mud
viem su drauge francūzaite tokie pietus 
patiko. Bet dd. Kielienei su Abeku— 
priešingai. Prisiėjo juos kviesti į “ben
drą frontą,” daryti taip, kaip visam Pa
ryžiuje daroma, bet jie nesutiko.

Turėjome gerus pietus ir smagų pašne
kesį. Valgydami užsiminėm apie moterų 
veikimą. Ji patarė aplankyti Paryžiaus 
moterų komitetą ir “Les Femines” žur
nalo redakciją. Mielai pritarėm. Pavalgę, 

. sugrįžom į Lygos raštinę.
(Daugiau bus)

Lawrence, Mass.
Methuen miestelio policijos 

viršininkas atšaukė policinin
kus iš vakacijų ir jiems įsakė 
būti pasirengus bilia laiku 
veikimui? Dabar daugiausiai 
jie veda kovą su greitais auto
mobilių važinėtojais. Miestely
je nėra tos dienos, kad nebūtų 
keli sužeista arba žmogus už
muštas neatsargių važinėtojų. 
Bet atrodo, kad tas policinin
kų vakacijų atšaukimas yra 
ne del kovos su automobilis
tais. Dalykas yra tame, kad 
Wood Heel kompanijos darbi
ninkai vis dar yra streike, tai 
ir bus ta policija naudojama 
apsaugojimui streiklaužių, po

priedanga, kad ji kovoja su 
neatsargiais automobilistais. 
Streikuojanti darbininkai pi- 
kietuoja dirbtuvę rytais ir va
karais. Būna ir areštų. Kapi
talistiniai teismai baudžia pi- 
kietininkus po $3 pabaudos, 
bet jie nemoka, atsišaukia į 
augštesnį teismą ir yra pasiry
žę kovą laimėti.

• Lawrence mieste lenkas gy
venęs 23 Brook St. tapo areš
tuotas už girtybę ir pasodin-; 
tas į kalėjimą savaitei laiko. 
Jis vadinosi Weiss. Tas žmo
gus, nenorėdamas sėdėti ka
lėjime, atsiėmė sau gyvastį. 
Kalėjimo sargas rado jį pasi
korusį ant abruso kameroje. 
Pas jį pinigų rasta tik 4 cen

tai. Sako, kad buvo geras ka
talikas.

Tūlas J. McLood įsigavo į 
Marion Roy kambarį, 50 Mor- 
gin St., išvilko ją iš lovos ir 
pradėjo mušti.- Moteris pradė
jo šaukti pagelbos ir pribuvu
si policija užpuoliką areštavo. 
Sako, kad jis išžaginimo tiks
lais moterį buvo užpuolęs.

L. K. Biuras.

Wilkes-Barre, Pa.
Žinios iš Bedarbių Veikimo

Rugpjūčio 21 dieną bedar
biai turėjo susirinkimą Kir
by’s Park kaipo protestą prieš

tokias bado, algas, kokias no
rima darbininkams primest 
pašelpos darbuose. Ir tuom 
pačiu sykiu aptarė savo reika
lus, kaip reikia kovot prieš 
tai, kad atmušt tokį pasimo- 
jimą ant darbininkų, primeta
mą tokį atlyginimą, kur ir dir
bant reikės badaut. Darbinin
kų buvo prisirinkę gana geras 
skaičius, kur visi ramiai klau
sėsi kalbėtojų. Kalbėtojai bu
vo nuo skirtingų organizacijų, 
kaip tai nuo Pennsylvania Se
curity League, Unemployed 
Councils, Unemployed League 
ir kitokių organizacijų. Visi 
kalbėjo už vienybę kovoj 
prieš tokį pasimojimą ant dar
bininkų.

Peiktinas dalykas tai tas, 
kad niekas nebuvo nuo Cen
tral Labor Union nei tie, kurie 
save skaito darbininkų vadais 
ir draugais, jie nenori pasiro
dyt su darbininkais tokiuose 
susirinkimuose.

čia yra judėjimas prieš tas 
bado algas ir kada jie pradės 
tuos šalpos darbus, tai darbi
ninkai reikalaus unijinio at
lyginimo.

šiam susirinkime buvo daug 
aplikacijų išdalinta rašytis į 
uniją. Pirm jie pradės tuos 
darbus, tai jau bus daug be
darbių suorganizuota ir kada 
jie bus pašaukti į tuos darbus 
ir bus pasiūlyta tos bado al
gos, tai jau organizuotai galės 
pasipriešinti. Kitą savaitę blis 
kitas toks susirinkimas aptari
mui bedarbių reikalų, kaip ge
riau kovot už savo būvio pa
laikymą.

Veisiejiškis.

laisves' ir ‘Vilnies’ Piknikas
RENGIA

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

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

Išvažiavimas prasidės 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlumos.

;! ? , Choras Daina iš New Haven, Conn.
■ .e_______________ ________________ ;------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerbiamieji! Dienraščio “Laisves” 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 metą suvažiuoja ant metinių dienraščio išvažiavimų. Šį kartą žmonių 
bus iš visų kampų; iš Boston, Hudson, Worcester, New York ir visų Conn, valstijos miestų, miestelių 
ir farrilų. Programa bus įvairi. Dainuos keletas chorų susidedant iš suvirs 200 dainininkų. Kalbės 
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijas 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 CENTAI.  KVIEČIA KOMITETAS.

KELRODIS: Iš New Britain karais reikia važiuoti W. Main St., iki Wooster St., Bamesdale ir sukti po kairei 
ir tuoj rasite parką.
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Puslapis šeštas A LAISVE Pirmad., Rugpjūčio 26, 1535

PIRMAS STREIKAS
Kaip tik atvykau iš Lietu

vos į New Yorką, tai mano 
pirmutinis darbas buvo valgy
kloje prie indų plovimo. Vai-Į 
gykla radosi ant Broadway,} 
ties 14th St. Toje vietoje visa-Į 
da yra svieto susigrūdimas. 
Nuo ankstyvo ryto iki vėlyvos 
nakties eina ir eina žmones. 
Darbininkai, kurie dirba val
gyklose prie skaitą patarnavi
mo “kostumeriams,” tai jie per! 
visa diena vra ant kojų. Mes, I 
kurie dirbome keturi virtuvėje 
prie plovimo lėkščių, tai iš: 
vėdavome nuo 6 valandos ry 
to iki 6 vakaro. Plaudavome 
šluostydavome ir kraudavome ba 
jas į krūvas. Dišes, puodeliai, kad jie pames 
šakutės, peiliai taip ir eidavo jiems 
per visą dieną per 
kas. Daugiausiai 
su šluostymu, nes karštas 
du o akmeniniame lovyje, 
luotas, greitai perbėgdavo per 
lėkštes ir jau grėbk jas ir 
šluostyk. Tankiai pietų metu, 
kada yra patsai smarkiausias 
darbas, mes beskubindami nu
siplikydavome rankas arba ko
jas.

Kada išdirbdavai 12 
du į dieną prie tokio skubaus 
darbo, tai parėjus namon nie
kas tau nemiela. Griuvai ir 
guli, kaip pusiau gyvas. Dar
bininkai nepriklausė j< 
unijai. Todėl darbininkų 
gos buvo labai skirtingos

mūsų 
darbo

—Tai kas tu, ar boso agen
tas. ar kvailas, kad juokiesi iš 
darbininkų, kada jiems bosai 
rengiasi algas kirsti?

Jis, žiūrėdamas į mus iš 
paniūrų, priėjo prie mūsų ar
čiau rankas šluostydamas, mes 
visi į jį žiūrėjome. Jis uždėjo 
savo diktą ranką man ant pe
ties ir tarė:

—Tu esi jauniausias, tu šio
je šalyje dar “grinorius”, tu 
dar nesupranti visko, bet štai 

i tie du,—jis tarė rodydamas 
išsto-j pirštu i čia augusius du darbi

ninkus,— jie baigė šios šalies 
augštesnes mokyklas, jie kai

šios šalies kalba ir sako, 
darbą, kada 

darbdavys nukapos al- 
uk tai gėda taip kal-

daugiau ėmė rodytis rimtas ir 
patikti.

Kelioms dienoms praslinkus, 
ateinu į darbą; kad prie val
gyklos durų bosas sulaiko mū
sų draugą, kuris mus mokino, 
kad prieš algų kapojimą rei
kia organizuotis ir 
Jam bosas pakišo 
ir sako:

—štai tavo alga 
tau daugiau darbo

ir tarė : '
—Dirbk, aš tau palaikysiu 

seną algą. . . Dirbk.
—Ne, išvijai mano pagelbi- 

ninka, tai apleidžiu ir aš.— 
Atsakė virėjas, numetė baltą 

priekaištą,
streikuoti, 
konvertėlį

ir eik sau, 
nėra.

nusirišo

išbalęs ir 
vaikštinėjo

ran- 
buvo 
vali
niui-

■ octi. . .
—Jeigu 

tingas, tai 
ryti ?—klausiu 
mas kalbą.

ganizuoti

tu esi tok is išmin- 
lieka mums da- 
jo, perkirsda-

ir apskelbti
susior- 

bosui 
darbo, 
sunkuJuk žinai, kaip darbas 

gaut, o ir kur čia nubėgsi? 
valau- jj čia bėgsi, kitur tą pat rasi.

in
dų plovikai gaudavome po $7, 
pirmas virikas $3-7, jo pagelbi
ninkas $28 į savaitę. Merginos, 
kurios aptarnavo stalus, gau-j 
davo po $8 ir turėjo teisę nuo 
koštu merių susirinkti “tipus.” 
Savininko akimis žiūrint, tai 
gerai mokėjo darbininkams ir 
vis dar taikėsi mušti algas, nes 
tankiai girdėjosi, kad kitur 
mažiau moka.

Mes tą jautėme, o daugiau
siai mums suteikdavo žinių vi
rėjo pagelbininkas, graikų tau
tybės; suteikdamas ir patari
mų, ką reikia daryti, jeigu ir 
tas menkas algas kapos. Kiti 
mano draugai atsakydavo, kad 
kaip tįk numuš algas, tai me
sime darbą. Tas virėjo pagel- ] kiaušiai tėmijo pro duris, kas, 
bininkas užriesdavo galvą ir! virtuvėje darosi. Pagelbinin- 
kvatojosi, taip, kad aš nedrįs- i kas lig susigėdęs pradėjo ver-
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Tuojaus mano du draugai 
amerikiečiai pašoko iš vietos, 
jie nusigando ir pradėjo:

—Ne, ne. Alos neprisidėsi- 
me. Mes nekelsime maištą, 
mes ne bolševikai. Tik bolše
vikai leidžia tuos paskalos 
apie algų numosimus, o darb
daviai yra geri, jie rūpinasi 
mums darbus duoti.

Ketvirtas iš mūs stovėjo 
kampe, povaliai šluostė lėkštes 
ir žiūrėjo į virėjo pagelbinin
ką, o virėjas į jį. Ilgai jie 
viens su antru akimis kalbėjo
si. Aš nuleidau galvą žemyn 
ir padėjau ant stalo puodelį, o 
virėjo pagelbininkas kietai pa
spaudė man petį ir nuėjo prie 
verdančių katilų iš kurių ver
žėsi garas, su garu veržėsi rie
balai ir krisdami ant pečiaus 
darė nemalonų kvapą.

Vyresnysis virėjas barė ji, 
ką tai ranka rodydamas į val
gyklą, kur sėdėjo bosas ir vei

davau jam jokio pareiškimo 
tuom klausimu padaryti. Tas 
vyras, tamsaus veido, juodų 
akių ir didelio ūgio vis nesi
liovė ir jis primigęs mūs klau
sinėjo :

—Tai ką, ar jūs visi mesite 
darbą, kaip tik bosas 
algas ?

Kartą įsidrąsinau ir
—žinoma, kad visi!
Jis vėl pasileido juokais ir 

nykščiu į mus rodydamas ta
rė:

—Štai, koki jie kovotojai. 
Jie darbą pames. Darbdavys 
tik ir laukia tokių neišmanėlių.

Dar virėjo pagelbininkas 
norėjo ką tai sakyti, bet darb
davys jam nedavė progos ir 
kartojo :

—Eik, eik, o jeigu ne, tai aš 
j tave paduosiu policininkui.

■ Mano gyslose užvirė krau
jas, širdis pradėjo greitai 
plakti, norėjau surikti: “Eina
me visi!”, bet kažin kas tar
tum užkimšo gerklę, kad ne
galėjau ištarti nei žodžio.

Nuėjus į yirtuvę jau radau 
(savo draugus besiskubinančius 
prie indų plovimo.' Virėjas 
triusėsi aplinkui puodus. Visi 
mes tylėjome ir vienas į kitą 
negalėjome žiūrėti. Tik po iU 
gos pauzos, tas iš mūs, kuris 
akimis su virėjo*pagelbininku 
pirmiaus kalbėjosi, prabilo :

—Kas nors išdavė jį.

Aš net pašokau. Kas tą ju- 
došystę galėjo padaryti? Iri 
vėl užviešpatavo mūsų tarpe'

kepurę, 
paleido jį į kampą.

Džimis stovėjo 
tylėjo. Policistas
sakydamas lazdą ir laukė, ka
da virėjas apsirengs. Kada vi
rėjas apsirengė, tai visi trys 
išėjo iš virtuvės.

mes.
Ir mes visi: virėjas, jo pa

gelbininkas, stalų aptarnauto
jai, indų, plovikai garsiai šau
kėme, tartum kokią dainą:

—Streikas!. . . Streikas!. . . 
Streikas!

Taip šaukdami ir išmarša- 
vome į gatvę. Lauko pusėje 
radome seną virėją ir jo 
gelbininką su plakatais, 
valgykloje yra streikas, 
niekas neturi čia eiti ir 
gyti.'

Džimis stovėjo antroje
Sėje gatvės ir žiūrėjo į mus, 
kaip mes maršavome į unijos 
raštinę. Ten radome nemažai 
darbininkų, kurie mus sveiki
no delnų plojimu ii' garsiu 
“Ura!,” “Ura!”’

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

plovėjas į Džimio 
Vakare mums einant 
darbdavys pareiškė,

pa, 
kad 
kad 
val-

pu

CHESTER, PA.
A.L.D.LD. 30 kp. susirinkimas 

įvyks antradienį, 27 d. rugpjūčio, 7:30 j 
vai. vakare, Lietuvių Kliube, 4th ir ' 
Upland gatvių. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes turim daug svar- ! 
bių dalykų apsvarstyti.

Sekr. Dudonis.
(201-202)

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77 kp. susirinkimas 

įvyks seredoj, 28 <1. rugp., draugo 
G. Stasiukaičio kambariuose, 8 vai. 
vakare, po numeriu 420 Morningside 
Ave. Turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti, tad visi būkite laiku.

Org. G. S.
(201-202)

dančius puodus maišyti, kitus 
patraukdamas nuo ugnies. 
Mes nieko vieni kitiems nesa
kydami Šluostėme lėkštes, i 
Taip ir baigėsi tas mūsų gana I 
smarkus triukšmas.

Ištiesų, nuo tos valandos aš 
pradėjau mąstyti ir apmąsti- 
nėti iškeltus virėjo pagelbinin- 
ko faktus. Kovojau savyje, 
mąsčiau apie streiką, kartu jo 
bijojau, tuom pat kartu vėl 
mintis sakė, kad kada bosas 
numuš algas, tai vienas iš 
praktiškiausių būdų yra strei
kas, kova, kad nėra gerai 
mesti darbą, kaip jie mano ir 

Jam patinka toki neišmanėliai,! 
nes jis tada galės pasiimti 
naujus darbininkus už mažes
nę algą. Ha-ha-ha! Tai keis
tas jūsų Supratimas.

Aš taip perpykau, kad grie
biau puodelį ir ketinau šveis
ti jam į kaktą. Bet susilaikiau 
ir pikiai užklausiau:

J virtuvę atėjo valgyklos sa- 
{vininkas ir pareiškė:

—Nuo šiandien visiems al-Į 
■ gos tampa numuštos ant 51 
nuošimčių. Jūs turėjote per- 
dideles algas. Ilgiau tokias 
negaliu mokėti. Kurie iš jūs 
nesutinkate, norite streikuoti, 
tai galite apleisti ir eiti lau
kan. Pas mane nebuvo ir ne- 

jbus unijos! Ne!. . . Kol aš esu 
I bosas, tai niekas kitas an ma- 
nęs nebus bosas.

Bosas tą pasakęs atsisuko į 
vieną iš mūsų darbininkų gre
ta manęs stovintį ir sako :

—Tu- esi “good boy”, eik 
prie virėjo ir jis tave išfhokins 
virti. Algos gausi $18.—Bosasį 
tą pasakęs išėjo.

—Štai kur yra judesius!— 
tarė vienas darbininkas.

—Tikras niekšas!—pridėjo 
kitas.

Už valandos laiko atėjo 
naujas virėjas, kuris apie ga
minimą valgių mažai nusima
nė. Po pietų pribuvo ir nau
jas indų 
vietą, 
namo,
kad mes neturime prie triukš
madarių prisidėti, nes kitaip 
pavarys iš darbo, o jam darbi
ninku netrūksta.

Lauko pusėje mes susitiko
me virėją, jo pagelbininką ir 
dar kelis vyrus, kurie kalbino 
mus prisidėti prie streiko. Aš 
sutikau dėtis prie jų, bet sta
lų aptarnautojai ir kiti indų 
plovikai nesutiko. Streikuojan
ti darbininkai liepė man pasi
likti viduje, kalbėtis su kitais, 
kalbinti į streiką ir po darbo 
valandų ateiti Į unijos raštinę. 
Jie kvietė ir kitus darbininkus 
ateiti į unijos raštinę, bet jie 
atsisakė, išimant tik tą, kuris 
akimis kalbėjosi su virėjo pa- 
gelbininku.

numus

tariau:

Virėjąs pavartė didelį peilį, 
l akimis pervedė per jo ašmenis, 
j įbedė akis į Džimį, tą, kurį 
bosas padėjo jam už pagelbi
ninką ir labai rūsčiai pradėjo:

—Tai tu esi ta gyvatė, tu 
tas niekšas, aš tave kaip kokį 
nenaudėlį -pervergiu!—Virėjas 
artinosi prie Džimio.

—Aš. .'. aš. . . ne. . . ne,— 
mikčiojo kaip drobė išbalęs 
Džimis.

Unijos raštinėje mums įsa
kė gauti visų valgyklos darbi
ninkų antrašus. Mes juos gau
davome ir pristatydavome į 
unijos raštinę. Kas dien prie 
valgyklos buvo darbininkų pi- 
kietas.

Praslinko kelios savaitės lai
ko, kostumeriai taip valgyklo
je sumažėjo, kad didelis kie
kis išvirtų valgių reikėdavo iš
versti. Savininkas nerimavo 
ir mus visus varžė. Uždraudė 
mums valgykloje imti maistą 
ir valgyti, vert^ tą valgyti, 
kas likdavo ant stalų. Džimis 
buvo ne kokiame ūpe; jis pat
sai krimtosi, jam nedavė ramu
mo tas, kad išplepėjo bosui 
apie virėjo pagelbininką. Bo
sas patsai matė, kJd iš Džimio 
nieko* gero nebus, darbas jam 
labai nesisekė ir naujas virė
jas jo baisiai neapkentė. Kar
tą Džimis pasiėmė sau persi
ką, bosas tą pastebėjo ir jį iš
vijo iš darbo. Virėjui paėmė 
naują pagelbininką. Šis buvo 
linksmas vyras ir kartą jis 
man sako:

—Rytoj per pietus sustosi
me ir eisime į streiką. Reikia 
organizuotis ir streikuoti.

Susėdome svetainėje prieš 
estradą ir laukėme, kas čia 
bus. Vienas kalbėtojas sakė 
prakalbą apie valgyklų darbi
ninkų sunkią padėtį, o dau
giausiai apie tą valgyklą, kur 
aš dirbau. Jis aiškino, kaip 
sunku buvo organizuoti uniją, 
bet surinkus visų darbininkų 
antrašus, apsilankius pas juos 
visus asmeniškai, išaiškinus 
jiems jų padėtį, pavyko visus 
išvesti į streiką prieš nepake
liamas sąlygas.

Diena iš dienos mes pikie- 
tavome tą valgyklą. Bosas siu
to, dūko ir apsistatę policija. 
Į jo valgyklą vis mažiau buvo 
einančių valgyti žmonių. Nau
ją virėją bijojo imti, nes manė, 
kad vėl pateks unijos narys, 
kaip dabar, kad buvo pasiė
męs, kuris padėjo kitus dar
bininkus organizuoti. Po kelių 
savaičių kovos, darbininkai 
streiką laimėjo. Mes ne tik lai
mėjome senas algas, bet dar 
po du dolerius į savaitę iško

vojome daugiau ir valandas 
i sutrumpino iki 10 valandų į 
dieną. Tai buvo didelis darbi
ninkų 1 Almėjimas. Kada grį
žome į darbą, tai visi kartu su 
virėjo pagelbininku juokėmės, 
kad 
kad 
gas 
kad
organizacijoje ir vienybėje.

; J. Lugauskas.

SO. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2 kp. susirinkimas 

įvyks seredoj, 28 d. rugpjūčio, 376 W. i 
376 W. SHRDLdoradaradardarthth 
Broadway, 7:30 alv. vakare. Visi Į 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu- . 
rim labai daug- savrbių dalykų ap- j 
svarstyti, kurie nepasimokėję duok
lių del 1935 metų greitu laiku atsi
lyginkite’, kad nepaliktų per didelė 
skola. Taipgi turim nominacijos 
blankas, reikės nominuot centro val-

Sekr. V. K.

BEEk, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
3808—14th 
County of 
premises. 

3808—1401

bosas pralaimėjo kovą, 
mes gavome didesnes al- 
ir trumpesnes valandas, 
darbininku jėga yra tik

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

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

FRANK A. ZEUKAS
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2017 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502-6 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TETER STURGIS
502-6 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE .is hereby given that License No. 
B 2582 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSELL DELICATESSEN. INC.
350 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5054 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1090 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PAUL MINSK!, d.-b.-a.
DUPONT BAR & GRILL

Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4849 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

306 'Bedford

NOTICE ife 
B 3577 has 
to sell beer 
the Alcoholic ______ _______ ,___ ___
3601 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

MORRIS 
JACOB

3601 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4905 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
983—-3r<l Avenue, Borough 
County of Kings, to 
premises.

P83—3rd

NOTICE

1090

at

the

JOSEPH LEVULIS
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law atto be consumed on
LEINWOHL & 
SILBERBERG

the

Tuom kartu atsivėrė durys 
ir atsistojo bosas. Mes visi su
stojome ir žiūrėjome, kas čia 
bus. Pro užpakalines duris 
įkišo galvą ir policistas. Virė-ns maniau, kad taip negalima 

pagerinti savo būvį. Dabar | jas nuleido peilį, 
pirmiau buvęs šlykštus virėjo 
pagelbininko juokas atrodė vi
sai kitokiu, dabar ir man ro
dėsi, kad iš mūs tik juoktis ir 
tebuvo galima. Nuo dabar pra
dėjau i virėjo pagelbininką ki
taip žiūrėti, po biskį. jis vis

—Kas čia darosi? Kas per 
triukšmas ?—klausė policistas.

—Duok man algą,—tarė vi
rėjas į bosą.—Aš nedirbsiu su 
nieko nemokančiu darbinin
ku . . . Apleidžiu.

| Darbdavys pažiūrėjo į mus

Mes, indų plovikai, pažiū
rėjome vienas į kitą. Niekas 
to nelaukė, kad tik atėjęs nau
jas darbininkas organizuotų 
mus į streiką. Rytdienos pietų 
laiku tą aiškiai patyrėme. Ka
da susirinko žmonių būriai 
pietauti, tai virėjas pasidėjo 
priekaištą, o jo pagelbininkas 
visiems garsiai tarė:

—Visi einame į streiką!
—Streikas!—šaukė kai ku

rie ir iš atėjusių valgyt.
—Streikas! — šaukėme ir

Tel. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Control Law at 
of Brooklyn, 

be consumed on the

HOWARD
Brooklyn, N._ Y.

is hereby given that License No. 
B 3561 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County* of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS GELFAND
937 Flatbush Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2688 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

I the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Kent Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES J. COYLE
235 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

LEONARD 
Avenue,

j

Artek Pionierių Kempe, Kryme, Sovietų Sąjungoj, kur darbininkų vaikai leidžia 
savo vakacijas.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT. MICH.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1761 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7725—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

B.P.G. 
7725—3rd

NOTICE
B 4077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

B. & T. COFFEE SHOP & REST., INC 
78—6th Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1364 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA GEBIG, EST. OF 
RUDOLPH GEBIG

1364 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS DEMOTS1S & 
LEO SEMPEPOS

404 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1400 has bean issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5605-“— Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CECELIA BAILEY
5605 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7289 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
214 Union 
County of 
premises.

214 Union

NOTICE is
A 8789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
619 Vanderbilt Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST J.
619 Vanderbilt Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
520 Van Buren St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING G. MAYERS
520 Van Buren St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

182 Bay

NOTICE
A 9998 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
53 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MQSES KORNSTE1N
53 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9997 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic 
248 Reid 
County of 
premises.

248 Reid

RESTAURANT CORPORATION 
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Beverage 
Avenue, 
Kings, to 

MATTEO 
Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

TEDONE
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

SCHULTHEIS
Brooklyn, N. Y.

LEO LEBOVITZ
Ridge Ave., Brooklyn, N. Y. 

is hereby given that License No.

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

JOHN A. JACOBS
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A 5457 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
242 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I. GREENMAN
242 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7361 has been issued to the undersigned 
to sęll beer at retail tinder Section .75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
58 Steuben Street, Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

58 Steuban

Beverage Control

Kings, to be consumed off the

MAURO D’AMBRA
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Foot of Bay 32nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB, INC 
Foot of Bay 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 11793 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 518 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WASILEWSKY
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 11811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of thfe Alcoholic Beverage 
Control Law at 621 Chester St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

george p. McDermott
621 Chester St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasSs anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašom® 
jsitėmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: Evergreen 7-1861 
arba Užeikite pasikalbėti j ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. T
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Didysis “Laisvės” Piknikas
Bus SekmadieniG

Pradžia 10 valandą. Programa — 5:30 vai.

Dien. Rugs.-Sept.
• , . i

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
WFSTVU.I F N. J. y

Puikus Prūdas Maudytis X

Prie New Jersey Highway No. 47; Nuo New Yorko kelias No. 130. "Wl 
[ • • •_________________ ■__________________ .____________________ ._________________ ■ ________________ ______________ _________________________
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,75 Paskirta dovanų prie Įžangos. Pirma dovana S’JF
UUI Viso 21 dovana., 17 Dovanų Pinigais.
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Tuojau įsigykite įžangos bilietu Naudokitės šią ja puikia proga.
Ęus skanių valgių ir gėrimų. Labai graži vieta-' daug medžių ir po tais medžiais daug stalų. 1 

ma> tai patogumų bus visiems.

Gera ir Didelė Orkestrą be Pertraukos Grieš Šokiams

šokiams graži platfor

Prašome Įsitėmyti Programą:
A. Bimba, “L.” .Redaktorius, sakys prakalbų. 
Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
Sietyno Choras iš Newark, N. J.
Merginų Oktetas iš Wyoming, 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.
ę ’■ F’. f f ■ t. T ■ r. ' ■ . r

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 
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.

A Iš Philadelphijos busai eis nuo šių vietų: 'Nortk Side^73Š Fąiiinouritt^feįi|6į58Idth- SJireet; 
South Side-143 Pierce St. and 1331 So. 2nd Št,j Richmond—2715 E. AIIęgheny Ayėj,'and 28th and 

Poplar Sts.; Frankford—4647 Melrose Št.; So. Ph ila.—7928 Harley Street. ?
.................i..........                               '■......... ................ . ...................................................................... ............................... ................................... . ..................... ...............
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Kaip Matote, Daugelis Chorų Atvyksta Iš Kitų Miestų. A p a r t 
Choriečių, Iš Arti Ir Toli Atvyks Šimtai Jaunuolių Ir Suaugusių 

Žmonių. Pasitnatykite Ir Susipažinkite Su Jais.
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Bedarbiams Graso Vergija ir Kalėjimas
< f 1 i i . i ! '

Puslapis Aštuntas

Generolas H.ugh Johnson 
pilnai paleido darban savo fa
šistinį botagą. Jisai įsakė su 
ateinančiu pirmadieniu vi
siems sulaikyti pašalpą. Jei 
nenorį badu mjrti, jis turįs 
20,000 Works Progress Admi
nistracijos (WPA) darbų. Tai 
esą nelavintų darbininkų dar* 
bai, bet visi turį juos imti ir 
dirbti už duodamą algąi O 
ta alga, kaip žinia, yra tik 
dalis unijinių algų skalės. Ne
gana to, kad Įšrpętą bedarbius, 
į bado nasrus, jie dar bus Vei
siami. Johnsono dekretas sa
ko: r • • ’

» • .' i
“Išdirbta planas, sulig ku

rio reikalaujama 20,000 nela
vintų darbininkų WPĄ 'pro
jektuose. 4 . Visi tinkami, dar
bui vyrai, esantieji ant pa
šalpos, turi pribūti WPA ras- 
tiftėn ir gauti paskyrimą, kai
po nelavinti darbininkai.'..”

Matomai, ponai jau iš anks
to numato, kad darbininkai 
nesutiks dirbti už nelavintų 
darbininkų vergines algas, ku
rias moka WPA projektuose. 
Gi lavintų darbininkų darbai 
“pranyko”, kad panaikinti la
vintų darbininkų algas. Tad 
dekretas toliau sako:

“Tinkami darbui, esantieji 
ant pašalpos, šeimynos nariai, 
kurie neišpildys Home Relief 
Biuro įsakymus užsiregistruoti 
per ’National Reemployment 
Service, yra informuoti laiš
kais, kad jiems bus atimta pa
šalpa, jeigu jie neįrodys, del- 
ko neturėtų būti atimta.”

Vienok generolas Johnso- 
nas, LaGuardia ir kompanija 
numato, kad ir to baiiginimo 
negana bus privertimui'bedar
bių priimti vergijos sąlygas ir 
bado algas, kad čia gali būti 
masinis boikotas WPA darbų 
ir pasipriešinimas, tad čia 
Johnsonas jau parodo ir bota
go švininį mazgą, sakydamas:

“Kad šeimyna nenukentėtų, 
atsitikimuose, jei vyras nepa- 
matingai atsisakytų užsiregis
truoti per NRS ar imti tinka-* 
mą WPA darbą, ir Už- tai bus 
prašalintas nuo šelpiamųjų Jiš- 
to, yra prirengta tokius asme-

AR JAU TURITE T1K1ETA?
Jei ne, tai tuojau įsigykite (r važiuokite i 
į “Laisvės” pikniką 1 d. rugsėjo (Sept.),,

Philadelphijos draugijų rengiamas didysis piknikas 
įvyks 1 rugs. (Sept.), Westville Grove, Westville, N.J

Iš Brooklyno Susais Važiuosime | Tą Savo Dienraščio 
Didžiąją Iškilmę. ' ’

Dabar jau laikas užsiregistruoti važiavimui bųsąią
Labai puiki vieta, gražūs laukai,(didęlis prūdas mau

dytis, daug stalų po dideliais inedžiaįs, ląbaį gera plat
forma šokiams.

: ;<■ -,.r i'ci : > . į r...,,

Kainos Busais iš Brooklyno Tėn iri Atgali
Pavieniams—$1.75 ' Porai—$3.00

BUŠAI IŠEIS 8-tą VALA.NDĄ RYTE ' ’ '!
Williamsburgieciaj susirinks pne “Laisvės” 

Central Broooklyniečiai susirinks 40 Hudsop (Ąve.f
• South Brooklyniečiai nuo 7,23 -r- 5th Avė. ,, (

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

Labai Svarbu iš Anksto Užsiregistruoti, Nes Norime 
Žinoti, Kiek Bušą Samdyti.

> 'A r * ' j ' r. - y, i . - ‘ • • U ! I ' ‘ >___  . j;T
Pasimatykite su draugais iš Baltimore, Sėraiiton, 

Wilkes Barre, Shenandoah, su visais philadelphiečiais 
ir iš daugelio New Jersey miestų. Tai bus milžiniškas 
masinis suvažiavimas ir įsigijimas plačios pažiuręs.; .;

. “L." ApitlNISTIlACIJĄ. j
: fit i k L l ' i? . r

nis patraukti Namų Sąntikių 
Teismhh; kaltinant ’neu’žlaijky- 
me šeimynos (mano pabrauk
ta).”

Matot, ir; šeimynos '“meiįė” 
atsirado. O tų “pamatingų” 
ir. “tinkamą” tWPA darbų mo
kestis yra $5$ į rųenesį už 120 
valandų. Taigi, verstinų dar- 
bų-vergijos 'komandierius ge
nerolas Jkxhnsbnas-ir jo sėbrąi 
siūlo milionams ^edarbių,- ver
giją ir pusbaSdj gyvenimą'arba. 
Tuoj autinę L bąd o ' mirtį. Mes, 
klasiniai sąmoningi darbinm-' 
kai, vadovaujami . Kojnunistų 
Partijos, sakom, kad bedar
biai, sykiu- su dirbančiaisiais, 
turi kovoti prieš vergiją ir ba
dą;’už unijines algas ir tinka
mą -pašalpą. , • . k

Bed.

Iš Šešių Kovingų
Jūrininkų Teismo

Bremeno šešių teismas pra
sidėjo penktadienį, 12 v. die
ną. Darbininkai ir jiems ar
timi žmonės teismu labai užinT 
teresuoti ir į teismabutį daug 
anksčiau susirenka, negu nus
kirtas laikas. Nuo H ryto 
policija buvo apstatyta teis- 
mabutis ir iš lauko pusės nie
kas nebuvo įleidžiamas,-- aiš
kinant, kad nėra vietų, sėdėti 
nei stovėti®tęismąbutyje.

Darbininkai .policijos ne
klausė ir .demonstravo, tad po
licija pradėjo varyti nuo teis- 
mabučio. . Susirinkusieji pro
testavo priep? policijos žiauru? 
mą iršaukė c: “Męs. reikal ari
jam paliuosuot G, Bremeno jū- 
rininkus.M Darbipinkų -.baigus 
policija sulaikyti: < negalėjo, 
tie šauksmai prp atdarus teįs- 
mabučio langus įsiveržę ir. pa
siekė aūšis 'Viduje- - esančiųjų 
darbininkų ir popų.,

TDA ‘ komitetas greitai,, .pa-" 
gamino dvi tęlegramo-ręzoliu- 
cijas ir pasiuntė' vieną teigė
jui,, o ;antrą kaltinamųj.U;gy
nėjui Tauber, reikalaudami 
leisti visus viŠ lauko pusės į

■ ' __----t--:--.   J—-4—£_X_. 
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teismabutį. Atsakymo negau
ta, tad dar viena telegrama 
buvo pasiųsta. Tuo tarpu bu
vo pertrauktas tardymas ir iš 
teišmabučio gautas praneši
mas, kad teismabutyjė randa
si daug darbininkų, o korido
riai prigrūsti pilni policijos. 
Tada visi aptilo ir laukė ant
ras sesijos. Vieni skaitė, kiti 
kalbėjosi, treti pardavinėjo 
Ch. Krumbein atvirutes, rei
kalaudami paliuosuoti jį iš ka- 
16jwr;, l J-,..h >1

Prieš pradedant antrą sesi
ją, policija sumanė visus nuo 
teišmabučio5’ nuvaryti: ant 8th 
Avė. ir’tisai išdraskyti demon
straciją, bėt darbininkams su
kėlus smarkų protestą—nusi
leido.- ■ Darbininkams' pavyko 
ant -vietos laikyti 'rhasinį susi
rinkimą;ų Tuoj buvo išrinktas 
komitetas iš penkių ir pasiųs
tas teismabūtin su reikalavi
mais paliuosuot šešis Bremeno 
demonstracijos jūrininkus. Su
sirinkimas tęsėsi iki 6 vai. va
karo. Aukų surinkta virš $10.

Teismas nepasibaigė. Seka
ma sesija bus pirmadienį, 26 
rugpjūčio, 2 vai. po pietų. 
Svarbu vėl užpildyti teismabū- 
tį ir apielinkę.

Iš visko matosi, kad buržua
zija skubina juos nuteisti. Jū
rininkų gynėjai reikalavo ati
dėti teismą 48 valandoms, kad 
galėtų pribūti iš Washington© 
Vito Maręantonio, kuris yra 
pasižadėjęs juos ginti, bet ne-i 
galėjo pribūti iki nepasibai
gus kongresui. Teisėjas Jo
seph B. Brodsky atsisakė gy
nėjų reikalavimą patenkinti.

Sidney Goldwin užsimokė
jo teisme $120 Už 25 automo- 
biliaus pastatyme prasikalti
mus. Pirmasis1 pakvietimas į 
teismą jam Bliv^s įteiktas 1933 
metais. Tą metą jis gavęs dar 
du; 1934 m. G, o šį metą' jau 
16. Teisėjas įsakė užsimokėti 
po' penkis dolerius už kiekvie
ną prasikaltimą ir pasakė, kad 
jis esąs laimirigaš 'išeidamas su 

Kitas vy- tiek. Ir teisėjas turėjo., .tiesą, 
ras ir 4.,.jąiipos merginos pa- jef taj būt paprastas darbi-

f Žiauriai Nubaudė Pikietą
? t t < '■ »■ ( —Į—* 'f,.'

Coney Island tęįsme per
eitą penktadienį teisėjas Mal- 
biq ^Uįbaųdą Nąthjtn Lęvy/ be
darbį, 30* dienų kalėjimo už 
pikietavimą Loew’s Oriental 
Theatre, Brooklyne. Pikįetas 
veltas prieš , rodymą Hearsto 
Metrotonė News.,

Mubšųoti. Juos yiąus kaltino 
“netvarkiąm, ęlgjęsyj.” Teismai 
ir visa kapitalistinė tvarka iš
sijuosę gina Hearsto fašistinę, 
propagandą. ,

“Laisvės” Skaitytojams ir 
Rėmėjams Priminimas

šį vakarą, 26 rugpjūčio, 8 
vai. vakaro, “Laisvės“ svetai
nėje, yra šaukiamas visų “Lai
svės” skaitytojų, rėmėjų ir 
simpatikų, taipgi visų darb. 
organizacijų narių susirinki
mas. * Jame bus svarstoma, 
kaip sėkmingiau apvaikščioti 
“Laisvės” dvidešimt penkių 
mėtų ' Sukaktuves. O jos bus 
sėkmingos .tik tada; jei visi 
Brooklyne ir jos Ipriėmiėsčiuo- 
S« H gyvenantieji ;> “.Laisvės“ 
draugai tuomi rūpinsis. Lauk
sima jūsų ' talkos.* j 1,

f * '“Laisvės’* Administracija^
!<• -r.--. ■ t *'i'Įi- ■" r i . c
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Sumušė ir Atėmė Algą
■ Pinigus

Dū banditu suėmė nešantį 
algas tarnautoją Lackawanna 
gelŽkelio stotyje, Hoboken, 
įrėmė jam' šonah /‘ką nors 
kietą“ ir įsakė tylėti ir eiti 
sti jais. Jie tarhautpją nu
sivedė per laukiamąjį kam
barį pro gelžkelio policiją ir 
šnipus į vyrų kambarį. Ten 
nusivedus, vienas iš banditų 
smogė1 jdm galvon, tada suri
šo rankas ir- kojas,;užklijavo 
bumą limpančiu kaspinu ir 
tAip paliko,; išsinešdami $700’ 
idgų. pinigų/ Sumištą: tarnau
tąją atrądo/tik apie už valant 
dos laiko.

' 4 ? K1' t1
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Protestuoja Išmetimą Iš 
Darbo Mokytoją

Didėlis pasipiktinimas kilo 
net pas kai kuriuos švietimo 
Tarybos narius, del pravarymo 
iš WPA darbų 59 mokytojų už 
dalyvavimą baltakalnierių dar
bininkų stapičiuje pereitą tre
čiadienį.

Dr. ,Albertų Q. Bonaschi, ne
senai paskirtas švietimo Tary
bos ■ nafiu, * pėnktadiėnį' pridavė 
Tarybos pirmininkui protestą, 
kuriame sako: s t

• \ . > k f / r *' i |“Aš griežtai pratęstuoju be- 
gailestingą praVdrymą 59 mo
kytojų. .. Įvairios sąlygos ' turi 
būt paimtos.,< domėn tokiuose 
įvykiuose: jeigu alkani vaikai 
negali mokytis sėkmingai alka
ni mokytojai negali mokyti sėk
mingai-ir elgtis,, kaip iš jų rei
kalaujama.“ •

Yorkville Bruzda Prieš 
Nazius

Tarp 5 ir 6 šimtų Yorkvil- 
lės gyventojų dalyvavo atviro 
oro mitinge prie 85th St. ir 
3rd Avė., pereitą ketvirtadie
nį. Vietiniai nazių pritarėjai 
neišdrįso kištis į tokį skait
lingą ir įspūdingą mitingą. 
Mitingas šauktas protestui 
prieš persekiojimą žydų, kata
likų, protestonų ir kovingų 
darbininkų Vokietijoj.

Draiveriui Uždėjo $120 
Baudą

ninkėlis ir dar radikalas, tai 
būt pribuvęs visaš skvadas 
policijos jį paimti už panieki
nimą teismo. Bet ponas Gold- 
win yra pardavimų • vedėjas 
(“sales manager”), tad jam 
“atleistina.”

Southbrooklyniečiams
Norintieji užsiregistruoti va

žiavimui į didįjį “Laisvės” pik
niką, kuri rengia draugai phi- 
ladelphiečiai Westvillej, 1 d. 
rugsėjo, tai yra ši sekmadienį, 
privalo tuojau kreiptis pas 
Adam Walmus, 339—21st St., 
arba pas W. Kulik, 174-r-31st 
St., So. Brooklyne. Užsiregis
truoti reikia nelaukiant pasku
tinės dienos dėlto, kad busai 
turi būti užsakyti iš anksto.

Mokestis vienam yfra $1.75, 
porai $3,00. Bušai išeis nuo 
723—5&' Avė., 8 Vai ryto; 
grįš 7 vai. 'vakaro.

Beždžionės Automobilio 
Nelaimės Kaltininkės 

Aną dieną pasprukusios iš 
izoologijos, dar^o beždžionės 
praktikuoja savo Rūšies bandi
tizmą, nori visu kuo prilygti 
šios sistemos reikalavimams.

Penktadienio rytą visas bū
rys jų, apie 35 ar daugiau, 
pastojo' kelią važiuojančiam 
automobilistui Sidney Milo, 
iš Seaford, L. I. Pamatęs tokią 
sceną, jis ^staigiai pasuko į ša
lį ir atsimušė į medį, tačiaus 
vis vien vidną iš jų užmušė. 
Apie tai jis pranešė parko sa
vininkui'/ ir -pribuvę, darbinin
kai dar septynetą beždžionių■ . ' ■« y f '.f .’r!

sumedžiojo. Dar pasigendama 
39, tad tos apielinkės gyven
tojai bile kada gali laukti 
“svečių“, ypatingai, jei prie 
namų pardavinėja, bananas.

Perklausinės Krumbein Bylą
Jungtinių- Valstijų Parole 

Board galop nutarė susirink
ti šį mėnesį, kad apsvarstyti 
Krumbeino - aplikaciją jo pa- 
liuosąyįipui.. Tačiaus reikalin
gas juo didesnis masių spau
dimas dabar, kadangi nuo jo 
priklausys išsprendimas bylos 
ir įvykinimas pažado tuojau 
susirinkti. Reikalavimus reikia 
adresuoti sekamai: United 
States Board of Parole, De
partment of Justice, Washing
ton, D. C.

Sųkraustė Atgal Bedarbę
Mrs. Cohen su trimis vaiku

čiais „tapo išinėsta iš stubos ar
ba geriau sakant laužyno 11 
Stagg St., Brooklyne, pereitą 
trečiadienio vakarą. Už apie 
valandos laiko pribuvo Be
darbių Taryba ir rakandai 
kaip bematant sunešti atgal. 
Bedarbių Taryba pastatė sar
gybą, kad daugiau šeimyną 
neiškraustytų. Rakandai dar 
tebėra stuboje ir Bedarbių Ta
ryba pareikalavo šalpos Biu
re, kad Mrs*. Cohen renda bū
tų apmokėta.

Trumpos Žinutes

Trys ginkluoti plėšikai su
laikė du Swifto tarnautojus 
išeinant iš Manufacturers 
Trust Co. banko, 8th Ave. ir 
14th St., ir atėmė iš jų $7,000 
algų pinigų. Banditai pabė
go automobiliumi, kuriuo jie 
privertė ir tarnautojus važiuo
ti su jais keletą blokų, kad iš
vengti nuožiūrą.

Isidore Fine tapo nuteistas 
4 mėnesius -kalėti ir užsimo
kėti tūkstantį dolerių baudos 
už pardavinėjimą atskiestos 
Smetonos.

• Susidūrus automobiliui su 
traukiniu prie East Neck 
Road, Babylon, L. L, nelaimėj 
užmuštas 3 metų vaikas' ir 3 
žmonės sužeisti.

Iškilus gaisrui Hotel Impe
rial, prie Broadway ir 32nd 
St., greit radosi ir tokių, ku
rie norėjo pasipelnyti iš gais
ro. Policija vieną suareštavo 
ir rado pas jį viešbučio gyven
tojų turto. Kiti du pabėgo.

Rakandą Apdirbėjai Laimi
Rakandų apdirbėjų unijos lo- 

kalas 140 praneša, kad 25 ša- 
pos susitaikė su unija. Sutar
tyse ^pažymėta pripažinimas 
unijos, pakėlimas algų ir su
trumpinimas darbo valandų.

Moteriškė Nusižudė
Nežinoma moteriškė, apie 

32 metų, nušoko nuo 2nd Avė. 
elęVeiterio stoties prie 65th 
St. ir ant vietos užsimušė.

SKAITYKIT IR PLATIN
? KIT TAISVĘ” 

' ’ I f
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DIDELIS NUPIG1NIMAS
Dviejų dolerių vertes knygę 

DMpąr gausite už $1.25

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar,, nes. už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25

'■ , . adresuokit:
J. BARKUS,

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

_ I __ . _____ _____________

IŠRANDAVOJIMAI
Parsirandayoja 4 kambariai už

pakalyje Storo, ant’339 Wilson Ave., 
tarpe Linden ir Grove Sts. Kamba
riai turi visus įtaisymus, išskiriant 
šildymą. Randa labai žema. Atsi
šaukite j 21G Broadway j Paramount 
Coffee Pot, bile laiku.

(201-203)

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, G šei

mynų. Yra visi jtaisymai, su mau
dynėmis ir elektra. Viskas įtaisyta ! 
pirmoj klasėj. Parduos už prieinamą 
kainą. Kreipkitės šiuo antrašu:

Bullinger, 312 Grove St. (Ridge
wood) Brooklyn, N. Y.

(200-202)

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus dirbti 

ant farmos. Turi mokėti visą far- 
mos darbą ir būti geras gaspadorius, 
nes savininkai turi kitą užsiėmimą. 
Ant farmos turim tris karves ir ark
lį. Algos mokame tik $50 į me
tus, bet valgis labai geras ir dra
panos aprūpintos, ir išskalbtos. At
sišaukite greitai: A vanta Farm. Ul
ster Park, N. Y.
•! (201-204)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėtu, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) *

_______ Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagir 2-0783 . NOTARY
Night 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 Avenue

Brooklyn, JN. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numird- 
sius ant .visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

| CHARLES UP TO-DATE 
| BARBERSHOP
H K. Degutis Savininkas
I PASIDABINKITE

I
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

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

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
, Brooklyne ant 

DAUMANTŲ
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

BRQOKLYN, N. Y.
Grand and( Metropolitan Avė. 

karai priveža.

| DARBO PAJIEšKOJIMAI 
i . ’ ■

Automobilių mechanikas, turintis 
2o metų praktikos prie automobilių 
taisymo, taip pat dirbęs ilgai prie 

; gasolino stoties, norėtų gauti darbą 
arba eit į partnerystę j bilę vieną 
iš virš minėtų biznių.

Geo. Minkauskas, 2479 Coney Is. 
Ave.,< Brooklyn, N. Y. (197-203)

Pirmad., Rugpjūčio 26,1935

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
upių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

<•>

ROBERT LIPTON

2

HAR(4'AN: 
. am’ ) >;?•

2!
M3 i

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi* 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00 

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operaciją Ir 

gydyme

Ausų, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
it t lt H i *
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