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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 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Amerikos mokslininkai, nu
važiavę į tarptautinį fiziologų 
kongresą Sovietų Sąjungoj, ste
bisi tos šalies pažanga. Dakta
rė Mildred Clark iš Connecti
cut sako:

“Mes turėjome progą ap
lankyt šią didžią šalį ir turi
me pripažint, jog didžių da
lykų čia yra padaryta. Aš 
stebiuosi jos nuveikimais

, kiekvienoj srityj.”

f.. I’1 s. Vtett is Lcs Angcles’ Anglija ir Francija Siūlė Italijai Pasidalint Ethiopiją Tarp

ANGLIJOS KARO LAIVYNAS RENČIASI 
UŽDARYTI ITALAM SUEZO KANALU

Drg. J. Mažeikos Prakalbų Maršrutas

Cal., pareiškia:

“Daugelis dalykų Sovietų 
Sąjungoj padare man įspū
džio. Vienas dalykas, kuris 
padarė man giliausio įspū
džio, tai tikras svetingumas, 
su kuriuo mes buvome pri
imti. Mes buvome taip ger
biami todėl, kad mes atsto
vaujame pasaulinę grupę 
mokslininkų, kurių tikslas 
yra studijuoti gyvybės proce
sus (veiksmus). Sovietų 
junga tikrai susirišus 
mokslo pastangomis šioj 
tyj.”
Daktarė Helen Mitchell

Massachusetts šitaip išsireiškė

“Giliausio man įspūdžio Anglų 
padarė visuotinas progresas, phon” 
dideli atlikti darbai ir didis kar0 pabūklai. Jis
viltingumas (—‘--------
darbininkų tarpe.

Visu Trijų; Bet Mussolini Nori Vienas Ją Užgrobt
VALETA, Malta. — Ang- čių prie Ethiopijos. Ethio- 

lijos Viduržemio jūros karo'pija turės duot koncesijas 
laivynas, komandoj admiro-toms šalims—teisę išnaudot 
lo Fisher’io, išplaukė į Su- Ethiopų gamtos turtus. Jos 
ezo kanalo sritį. Laivai ra- gi teiks Ethiopijai finansi- 
tu apstos praėjimą iš tos jū- nės pagelbos, “sutvarkys” 
ros į kanalą. Jie praktikuo- Ethiopų finansus ir plėtos 
sis užkirst Italijos laivams prekybą su užsieniais, 

'praplaukimą tuo kanalu į i Ethiopiją' turės užleist 
‘Raudonąsias marias, idant tinkamus plotus svetimša-

slSįV Italų laivai negalėtų gabent Hams kolonizuotis.
Į tuo kebu savo kareiviu iri. Anglija, Francija ir Itali- 

.v į amunicijos karui prieš Ethi- l.ia “gerins”
1S opiją. jdžią, teisdarystę, kalėjimus,

: • Portsmouth. Anglija. — I viešumos sveikatą, švietimą, 
garlaivį “Bellero- Igelžkelius, paštą ir telegra- 

kraunama kanuolės fus-
;...........Jis Italijai bus pripažinta iš-

(optimizmas) plaukg į Anglijos valdoma' naudojimo pirmenybė Ethi- 
‘salą Maltą Viduržemio jū-1 opiioj, ir galės būt tūli Ethi- 

Panašiai apie Sovietų Sąjun-'i’oj. Tą sala Anglai drūti-! °PB0S plotai priskirti Itali- 
gą kalba ir kitų šalių moksli- na prješ Italiją.
ninkai, minimo kongreso daly
viai.

Ethiopijos vai-

jai. Bet neturės būt niekur 
skriaudžiama ir Francija su 

; Anglija.
Franci jai turės būt pripa- 

LONDON. — Viršun iški- žinta specialės teisės Jibuti

Italija Atmeta Ethiopijos 1 
Dalybas

A m e r i k os Laikraštininku !
Gildijos pirmininkas Beywood lo Anglijos ir Francijos pa- gelžkelio srityj, o Anglijai 
Broun rašo “World - Telegra- siūlymai, kurie buvo daro-’ 
me”: mi Italijai per šių trijų ša-

“Mano supratimu, pašau- lių atstovų deiybas Parvziu- 
lio taika šiandien turi vy- je. Svarbesni pasiūlymų 
liausią viltį tame, kad išsi- punktai yra tokie: 
laikytų Sovietų Respublikų Anglija, Francija ir Ita- 
įtaka ir galia. Aš nekalbu Uja reikalaus, kad Ethiopi- 
apie komunizmo gerąsias ar įa šauktųsi Tautų Lygos 
blogąsias puses. Aš tik no
riu nurodyt, jog Rusija da
bar yra kaip koks stapdytu-' 
vas Hitlerio užkariavimų 
troškimų ir apinasris palai
diems Japonijos paliki
mams.”
Heywood Broun neigia Roo

sevelto valdžios grasinančią 
protesto notą, įteiktą Sovie
tams, ir sako, kad ta nota jau 
padrąsino Japonijos imperia
listus taipgi protestuot Sovie
tams, tuoj pasekant Roosevel
to pavyzdžiu.

—ežero Tsana apskrity j.

Draugai J. Mažeika ir F. Abekas tik parvyksta iš 
kongreso, kuris įvyko Kaune. — Vėliausios žinios iš 
Lietuvos.—Draugas Abekas tuojaus važiuoja į vaka
rus, o drg. Mažeika turės prakalbų maršrutų ry
tuose:

ALDLD 2 Apskričio ribose nuo 2 iki 11 dienos 
rugsėjo.

ALDLD 3 Apskričio ribose, Connecticut valstijoje, 
jo prakalbų maršrutas prasideda su 12 diena ir bai
giasi su 19 diena rugsėjo.

ALDLD 7 Apskričio ribose prasideda su 20 d. rug
sėjo ir baigsis apie spalių pradžių.

Paskui drg. Mažeika važiuos per Pennsylvanijos 
valstiją linkui Clevelando. Pennsylvanijos valstijo
je bus vėliau sutvarkytas maršrutas ir paskelbtas.

D. M. ŠOLOMSKAS
ALDLD CK Sekretorius

ROOSEVELTAS TEMIJA KOMUNISTŲ 
INTERNACIONALO NUTARIMUS

Amerikos Kapitalistam Nepatinka Darbo Partijos Kūrimas 
Šioj Šalyj; Jie Susirūpinę del Darbininku Kovos už Galią

Drožus Automobiliiii į 
Medžius, Užsimušė Bei 
gų Karalienė Astrida
LUCERNE, Šveicarija. — 

Atsimušus Belgijos kara
liaus Leopoldo vairuoja
mam automobiliui į du me
džiu, ant vietos liko užmuš
ta jo pati, karalienė Astri
da, Švedijos karaliaus duk-

Sykiu būsianti palaikoma tė, gimusi 1905 metais. Ka

“pan-nlhos, reikalingos” vys- 
tyt Ethioniją ekonominiai ir 
sutvarkyt jos valdžią. Tautų 
Lygos Taryba turės sutikt, 
kad tą “pap-elbą” Ethiopijai 
duotu Anglija, Francija ir 
Italija. Tuomet reikės pa
daryt bendra tų šalių sutar
tį su Ethioniją.

I Bendromis jėgomis turės
būt apsaugoiama rubežiai ibe iokių lygių dalybų su An 
Italijos kolonijų, nrieinan-1 gliia ir Francija.

! VISAI NUSIKALBĖJO NUO KOTO G. B. SHAW

Ęthįopijos, /“neprigulmybę” 
ir pats to pasiūlymo priėmi
mas priklausysiąs nuo Ethi
opia os “sutikimo.”

Bet kiekvienam aišku, jog 
tas Ethiopijos “sutikimas” 
buvo planuojamas išgaut 
bendru spaudimu ir grasini
mais iš Anglijos ir Franci
jos nusės.

Visas tas planas reikštų 
faktiną Ethiopijos pasidali
nimą tarp trijų imperialisti
nių plėšiku. Bet Mussolini jį opi ja gali išstatyt 750,000 
atmete todėl, kad jis pasirv- J vyrų armiją apsigynimo ka- 
žęs. užgrobt visa Ethiopiją !Te prįe§ Italiją; bet tik 8 iš 

kiekvieno jų šimto yra pa
našiai kariškai išlavinti, 
kaip Europos armijų karei
viai.

Vėl užginčijama praneši
mas, kad Japonija veža gin-

ralius sužeistas, bet nepavo
jingai; taipgi šiek tiek su
žeistas šoferis, kuris važia
vo užpakalinėj (rumble) 
sėdynėj.

Karalienė paliko tris savo 
kūdikius.

Ethiopai Gali Isstatyt 
750,000 Kareivių

ADDIS ABABA. — Ethi-

Shenandoah Heights, 
Pa. Streikas Prieš Mė

sos Augštas Kainas
Rugpjūčio 28 d. čia įvyko 

moterų susirinkimas, kuria
me nutarta skelbt streiką 
prieš mėsos brangumą, rei
kalaujant ją nupigint 20 
nuošimčių.

Ant rytojaus jau niekas 
negalėjo1 pirkt, mėsos, nes 
prie kiekvienos krautuvės 
buvo streiko pikietas.

Rugpjūčio 29 d. įvyko 
taipgi platūs moterų susirin
kimas < ir Shenandoah’ryj. 
Nutarta streikūot ir pikie- 
tuot marketus, kurie išva- 
žioja mėsą į krautuves, taip
gi pikietuot ir tas krautu
ves. .. ,

Šis streikas turi smarkiai 
plėstis į visus šios . apielin- 
kės miestus. Kuo platesnę 
apielinkę apims streikas, tuo 
greičiau bus laimėtas.

Streiko vedime dalyvauja 
didžiumoj lietuvės moterys.

E. M.

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų valdžia aty- 
džiai seka Komunistų Inter
nacionalo Kongreso priim
tas rezoliucijas. Jie ypač 
kreipia domę į vienos rezo
liucijos tą punktą, kur sa
koma, kad Jungtinių Valsti
jų komunistai turi darbuo
tis sukūrimui darbininkų- 
farmerių partijos.
"Kapitalistinė A m e r ik os 

spauda “nustebus” taip pat 
Komunistų Inte rnacionalo 
patvarkymu, jog kapitalisti
nėse šalyse komunistai turi 
stengtis “vesti darbo minias 
arčiau prie revoliucinio ga
bios perėmimo’ į savo ran
kas.”

Roosevelto ministerial vi
sa tai ima domėn, galvoda
mi, kaip atsakyt Sovietams, 
kurie atmetė Amerikos pro
testo notą.
Nėra Roosevelto Užgyrimo

Kapitalistiniai laikraščiai 
buvo paskleidę gandą, būk 
Komunistų Internacionalas 
užgiria Roosevelto kandida
tūrą vėl į prezidentus. Bet 
dabar Rooseveltas nieko pa
našaus neranda tarp Komin- 
terno Kongreso tarimų, ku
riuos Amerikos ambasado
rius nukopijavęs iš “Prav- 
dos” persiunčia Roosevelto 
valdžiai. .

AUTOMOBILIU UŽMUŠTAS DRG. BROTKIN’AS

LONDON. — Retkarčiais Bet, anot Shaw, tatai būtų
Dviveidiška Francijos

Broun taipgi mato, kad Roo-, . , v
seveltas tuo išsišokimu prieš j socialistuojantis G. Bernard; “naudinga” pačiai Aūstri- klus ir amuniciją Ethiopi- 
Sovietus pakursto Californijos Shaw, vienas iš žymiausių. jai, ir todėl Tautu Lyga ne-'jai.
“vigilantes” ir panašias f ašis-• Anglijos rašytojų, išvedžio- turėtų priešintis Hitleriui ---------------
tmes govėdas juo smarkiau įn savo strainsnvi Associa- '

NEWARK, N. J. — Rug
pjūčio 14 d. ištiko baisi ne
laimė draugą Brotkiną, Ko
munistų Partijos narį.

Drg. B rotkin Važiavo savo 
karu organizacijos reikalais. 
Jam bevažiuojant sugedo jo 
automobilio tajeris. Brotki- 
nas pavažiavo į šalį kelio 
pasitaisyt tajerį. Tuo tarpu 
kaip Brotkinas taisė savo 
karą, tai atlėkė koks idijotas 
ir drožė savo automobiliu į 
drg. Brotkino mašiną, mirti
nai jį sužeisdamas.

Brotkin nuvežtas į ligoni
nę tik 5 valandas tebuvo gy
vas ir mirė.
; Žmogus, ką drg. Brotki
ną užmušė, areštuotas. Jis 
pergreit važiavo ir neturėjo 
“laisnių.”

Drg. Brotkino šermenys 
įvyko rugpjūčio 18 d., Wor- 

I kers Educational Center 
• svetainėje. Laidotuvėse da-

nariai, prižadam čia ppe 
tavo karsto: —Dirbsim ta
vo pradėtą darbą, budavo- 
sim darbininkų organizaęir 
jas, Komunistų Partiją ir 
Jaunųjų Komunistų Lygą. 
Būsim ištikimi darbininkų 
klasei, kaip tu buvai, bran
gus tėve, iki paskutinei mi
nutei savo gyvenimo.”

Tai buvo žodžiai, kurie 
sujaudino kiekvieną. Drg. 
Brotkin buvo vienas iš ge
riausių Komunistų Partijos 
draugų. Taipgi jis ėjo pa
reigas sekcijos organizato
riaus. Visa draugu Brotki- 
nu šeimyna, moteris ir dvi 
dukterys yra veiklios iš iš
tikimos darbininkų klasei. 
Gaila draugo Brotkino.—

Drauge.-y

Politikierių Gudrybė i lyvavo nepaprastai daug 
žmonių. Drg. Brotkino kūną 

PARYŽIUS. — Francijos lydint iš svetainės, 11 vai. 
politikai sugalvojo naują diena, sakė atsisveikinimo 
--J-—sako, nereikėtų1 prakalbas keli draugai, kaip

retų priešinus Hitleriui. > —;----- ;— .
užpuidinet kovingus Zrb^Tn Tiesa‘sako Shaw> įtaigos Tūkstančiai Kitataučių gudrybę; i
kus- ■ Tallinn Fthmnam^aiky^ Italijos žygio Prieš tai: unijos organizatorius,

kruvas lavonų, bet Jis atneš. 01UlUM l<UKUnEUUOpdin|Ethiopiją tikru karUj 0 tik bedarbių Tarybos organiza- 
ADDIS ABABA. — 5,000 “kolonijine baudžiančia eks- ■ torius, Kom. Partijos dis- 

x U’ ’j .” Tuomet Tautų trikto organizatorius drg. 
Lygos Taryba galėtų tik už- Sazar. Visi kalbėtojai atžy- 
protestuot ir nieko daugiau mėjo drg. Brotkino darbus 
nedaryt prieš Italiją.

Rus‘ i visai neturėjo būt priimta į
Tai sykiu yra pavojus ir 

šiaip laisvesniems žmonėms, 
b u r ž u a z iniams liberalams, 
kaip sako H. Broun:. . .“iste
rija (f a š i s tiniai-patriotiškas 
įkaitimas) yra pasiekus tokio 
laipsnio,' kad net švelniausias 
liberalizmas yra kai kur ap
šaukiamas ‘raudonuoju pavo
jum’.”

Ne veltui vis didesnis skai
čius buržuazinių inteligentų 
protestuoja prieš kurstančią 
Roosevelto notą, kaipo žings
nį, gręsiantį nutraukimu Ame
rikos ryšių su Sovietų Sąjunga.

BFjRLYNAS. — Vokietijos 
žemdirbystės ministeris įsakė 
numušti valgių kainas iki bu
vusių š. m. kovo mėnesio kai
nų. Bijo sukilimų prieš brange
nybę.

ATHENAI.
kad skleidžiasi valstiečių sukili
mai visoj pietinėj Graikijoj. 
10,000 ginkluotų valstiečių 
maršuoja ant Kalamati miesto.

Pranešama,

Tautų Lygą. Ethiopų šalis ir krūvas pinigų paęios! ADU15 AbAbA. — kuiuiuij 
esanti negana tam civihzuo- Anglijos kapitalistams.To- aigiptiečių, mahometonų ir pedicija. 
ta. dol SshiJW S 1,1 TTmtlYfi 11 Anirli- VvilraniAnin cniilncsi ciiriamzL r______ mdel, Shaw supratimu, Angli- krikščionių, siūlosi sudaryt

• i ♦ • i _____ <• . Y' __ I v • • • . . . i , *G. B. Shaw siūlo, kadi ja neturi rimtos priežasties užsieninį legioną, • vykt į 
Ethiopijos karalius, pašiduo-į,pastot Italijai kelia į Ethio-1 Ethiopiją ir stot karan prieš 

Italiją. Ethiopijos valdžia 
per savo atstovus Aigipte 
pranešė, kad jie dar palauk
tų, kol praeis. Tautų Lygos 
Tarybos susirinkimas. Jei
gu bus reikalo, tai Ethiopi- 
ja paskui pakvies tuos savo 
talkininkus.

Ethiopai turi 200,000 Šautu
vų ir Apsčiai Amunicijos

JIBUTI. —- Pranešama, 
kad Ethiopai turi 200,000 
šautuvų; 40 iki 60 tūkstan
čių jų yra naujoviški. Nuo 
šių metų pradžios Ethiopiją 
gavo 250 iki 300 tonų amu
nicijos iš užsienių. Sakoma, 
kad ginklai dabar Ethiopi- 

sįami paprastame teisme už jai gabenami kupranuga- 
Ethiopijos sienos perlėkimą riais ir per Anglijos koloni- 
be leidimo. " jas.

tų Italijai; tuomet Italija ! piją; ir todėl Anglai, girdi, 
palaikytų jį kaipo< Ethiopų į neturėtų. priešintis tam 
kunigaikštį, panašiai kaip iMussplinio žygiui./ 
Anglija, viešpataudama In-j. Taip nusikalbėjo G. B. 
di.ioj, palaiko indu vietinius, Shaw vienas iš garsiausių ir 
valdovus-kunigaikščius įvai-. lanksčiausių buržuazinių in- 
riose to krašto srityse. Sa-! teligentų.
ko, tada pačiam dabartį- j • 1 -------------------

* TG 1 * * • į I Ethiopai Nuskynė Italijos i saugiau, nes Italija įvestų * i i* • i-i. o 
žvalgesnę ir skaitlingesnę Zvalgybinj Lėktuvą f 
policiją.

Shaw pripažįsta, kad jei
gu Ethiopai vengs didelių 
atvirų mūšių su Italijos ka
riuomene, o tik iš už kalnų 
ir uolų šaudys italus, tai ne
lengva bus Italijai paimt 
Ethiopiią, ir karas ilgai už
sitęs. Tuom, girdi, pasinau
dos Hitleris, kuris galės pri
jungt Austriją Vokietijai.

JIB U TE — Pranešama, 
kad Ethiopijos kareiviai 
kalnuose iš šautuvų peršovę 
Italijos žvalgybinio lėktuvo 
mašineriją. .Lėktuvui nukri
tus, du lakūnai bandę jį su
deginti. bet ethiopai nedalei- 
dę. Abudu italai būsią tei-

Partijoj, kaipo gero pavyz
dingo draugo, ir pasižadėjo 

A V r • D l. ’dirbt, užpildyt tą spra- 
Anglljd uUmiIlH DdtllS gą, kuri pasiliko nustojus d. 

Brotkino.
Bet užvis labiausia žmo

nes sujudino jauna mergai
tė, drg. Brotkino duktė, 

: Jaunųjų Komunistų Lygos 
narė. Ji, surinkus visas spė
kas, priėjo prie tėvo karsto 
atsisveikint amžinai. Ji bu
vo silpna, bet pasiryžus — 
iškėlė drūčiai suspaudus 
kumštį ir tarė:

“Brangus Tėve, tu mylė
jai darbininkų klasę; tu jai 
dirbai, kiek tavo spėkos lei
do; tu buvai ištikimas dar-

Italijos Armijai
LONDON. •— Italija užsi

sakė Anglijoj 100,000 porų 
batų savo kareiviams. Juos 
gamina Northamptonshire 
fabrikai. O tuo tarpu Ang
lų valdžia “priešinasi” Mus- 
solinio karui prieš Ethiopi- 
ją...

Lenkai Telkia Skandi-.
navus pries Sovietus

OSLO, Norvegija. — Pra
nešama, jog Lenkijos užsie
nių reikalų ministeris. J. 
Beck stengiasi įtraukt 
Skandinavų šalis: Švediją, 
Norvegiją ir Daniją į poli
tinę sąjungą su Lenkija, 
Vokietija ir Finliandija 
(Suomija). Aišku, kad tuom 
jis nori padidinti ir sudrū- 
tinti karišką bloką prieš So
vietų Respubliką. Tuo tik
slu Beck nesenai lankėsi 
Finliandijoj.

Finliandijos ministerfų 
kabinetas reikalauja pa
skirt 546,000,000 markių pa
prastiems kariškiems reika
lams ir dar 210,000,000 mar
kių nepaprastoms lėšoms, 
kurių, girdi, reikia sudruti- 
nimui Finliandijos armijos, 
laivyno ir orlaivyno. Prieš 
ką? Nagi, prieš Sovietų 
Sąjungą.

Los Angeles, Cal. — Naš
lė rašytojo, judzįų aktoriaus 
Will Rogerso; žuvusio lėk
tuvo nelaimėje, gavo $2,- 
500,000 už jį apdraudos iš 
Londono Lloyd’s kompani
jos.

TERRE HAUTE, Ind.
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas pasiuntė delegatus pas

bininkų klasei iki paskuti- j Indianos gubernatorių McNutt, 
nei minutei savo gyvenimo.‘ reikalaujant saugumo Norman 
Tad aš, tavo duktė, ir visi. Thomasui ir kitiems socialistų 
Jaunųjų Komunistų Lygos I veikėjams. i
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Baisus Karo Pavojus
Karas bile dieną gali apimti didelę da

lį Europos ir virsti į viso svieto karą. 
Italija, Japonija, Vokietija ir Lenkija yra 
dabartinės» ruošėjos karo už pasaulio 
persidalinimą.

Italijos ir Ethiopijos karas, kuris gali 
prasidėti bile valandą, greitai virs pa
sauliniu karu. Italija į Somalilandą ir ir 
Eritreą, Italijos kolonijas, kurios rube- 
žiuojasi su Ethiopija, sutraukė apie 300,- 
000 armiją. Italijoje dar turi apie 700,- 
000 kareivių ir laiko manevrus prie Au
strijos ir Francijos rubežių.

Italija geriausiai pasiekia Ethiopiją, 
tai pristatydama viską į savo kolonijas 
per ^uezo kanalą, kuris yra Anglijos kon
trolėje. Anglija gi bijosi perdaug dide
lio Italijos įsigalėjimo Afrikoje, nes tas 
grūmoja jos kolonijoms. Anglija smar
kiai .rengiasi karan, jos karo laivynas 
drūtinamas Viduržeminėse jūrose ir prie 
Suezo kanalo, skrenda ten karo lėktuvai, 
tariasi su Graikija ir Francija bendram 
prieš Italiją veikimui.

Dabar Viduržeminėse jūrose Italija ant 
jūrų yra tvirčiausia. Ji turi 4 šarvuo
čius, 25 kreiserius, 45 destrojeriuš ir 51 
submariną, prie to -galingą karo orlai
vy ną.

Francija turi 6 šarvuočius, 18 kreise
rių,.. 40 destrojerių ir 30 submąrinų.

Anglija .turi 3 šarvuočius, 7 kreiserius, 
27 destrojerius ir 7 submarįųus. Bet 
Francijos ir Anglijos kąrp laivynai yra 
didesni už Italijos, ypatingai Anglija turi 
daugiau negu du kartus tokį karo laivy- , 
ną, kaip Italija. Jų kiti karo laivai yra 
kitose jūrose. Anglijos laivai greitai yra 
siunčiami į Viduržemines jūras, nes bi
jomasi, kad Italija neužpultų ten esamus 
laivus ir nesunaikintų pirm, negu jiems 
pribus pagelba.

Italija turės bėdos kare prieš Ethiopi
ją. Jau dabar pranešama, kad 12,000 jos 
karėivių, kurie buvo mobilizuoti Somali- | 
lando kolonijoje, pabėgo pas ethiopus ir j 
gatavi kariauti prieš Italiją. Jie kartu 
su savimi nusinešė ir ginklus. Jeigu tai 
yra tiesa, tai Mussoliniui didelis smūgis.

Iš Jugoslavijos praneša, kad taipgi 
daug Italijos kareivių ir jaunų vyrų bė
ga 4 Jugoslaviją.

Prileidžiama, kad tarpe Italijos ir Vo
kietijos yra slapta karo sutartis sto
ti is vieno. Tautų Lygos posėdis įvyks 
4 d; rugsėjo, kur bus svarstoma Italijos- 
Ethiopijos karo pavojus. Gali būti seka- i 
mi žingsniai:

1. Italija yra užpuolike, kaipo prieš to- ' 
kią gali būti reikalaujama žingsnių: už
daryti jos kareiviams ir karo medžia
goms Suezo kanalą.

2. Tas reikštų, kad Italijos kareiviai 
pastatyti prieš Ethiopiją bus paskirti iš- i 
naikinjmui. Mussolinis atsako, jeigu bus 
jammždarytas Suezo kanalas, tai bus pa
saulinis karas.

3-.''Suezo kanalas yra Anglijos rankose, 
ji turėtų neleisti Mussolinio laivus per jį, 
bet"Mussolinis rengiasi ten duoti jūrų 
mūšį Anglijos karo laivynui, sumušti jį 
ir atsidaryti sau kanalą.

^.Italijai gali būti paskelbta blokada, 
ji beturi savo žemėje anglies ir aliejaus, 
ir Cbdel negalėtų vesti karą.

{į Manoma, kad Italija yra padarius 
slaptą sutartį su Vokietijos fašistais, kad 
patęsti Vokietijai Austriją, per kurią 
gal Italija prie Vokietijos prieiti ir gau
ti Iš Vokietijos už Austriją anglies ir 
aliejaus.

& Japonija pirmiaus purkštavo prieš 
Italiją už Ethiopiją, bet dabar jau skel
bia Savo neutralitetą. Matyti, Japonijos, 
Vokietijos ir Italijos fašistai susiderėjo 
ir stos išvien.

Lenkijos fašistai laiko vieną ranką 
su "Vokietijos fašistais, nors tuom pat 
kartu jų ir prisibijo. Bet visvien ‘jie I
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grupuoja kitas šalis karui prieš Lietuvą 
ir Sovietų Sąjungą. <

8. Francija kol kas šaltai kalba, bet jei
gu nenorės leisti Italijai įsigalėti Afriko
je, tai bus priversta su savo talkininkė
mis stoti į Anglijos pusę.

Karo žaibai raižo- visą padangę. Dar 
daugiau karo pavojų didina Roosevel- 
tas su savo protestais prieš Sovietų Są
jungą ir visokiais priekabiais, kuri vie
natinė tivrtai stovi už taiką.

Įtūžę, Bet Nieko Negali Padaryti
“Prager Presse,” buržuazinis vokiečių 

kalboj laikraštis, išeinąs Pragoję, Čecho- 
sloyąkij'oje, talpina savo korespondento 
Berlyne aprašymą apie tai, kaip Vokie
tijoje buvo reaguota į Septintąjį Komu
nistų Internacionalo Kongresą Maskvoje. 
Laikraštis pažymi:- • ' ■' -

f

Nors tūli žmonės giriasi, būk jie isgelbę- , 
ję pasaulį nuo bolševizmo ir tikrina, būk 
komunizmas—paskutinis Vokietijos istorijoj 
skyrius, Komunistų Internacionalo Septinto
jo Kongreso eiga nesukėlė niekur tokio su
sidomėjimo, kaip Vokietijoj. Vokietijos 
šnipų departmentas patiekė kiekvieną dieną 
pranešimus apie Kongresą, ir ypačiai buvo 
didelis susidomėjimas Dimitrovo bei kurio 
Vokietijos komunisto atstovo prakalbomis. 
Už pečių aštraus kalbos tono buvo paslėpta 
baimė del plačios komunistinės veiklos Vo
kietijoj.
Toliau straipsnis apibendrina tą gabiai 

suorganizuotą darbą, kurį atlieka Vokie
tijos Komunistų Partija. Straipsnyj ypa
čiai pabrėžiama tas faktas, kad naziai 
turi daug vargo su “Ą. M. aparatu” (an- 
ti-militaristine, prieškarine darbininkų 
organizacija), kuris veda savo propągan- 
•dą armijoj ir policijoj. , ’ .

•UU 1 ,l." r * - *'■*'»*

Hearstas ir Grigaitis
Grigaičio “Naujienos” vis mažiau at

skiriamos nuo Hearsto melagingų didla- 
pių. Kaip vięphs, taip antras skelbiaf 
bjauriausiu^ melus. Sųviętų' Sąjdngos ir 
komunistų judęjimo reikąlais.. ‘

' “Naujienų”'202-numeryje.itįlpo hears- 
tinis e-ditorialas už RoosŲvelto protesto., 
notą Sovietų Sąjungai. Grigaitis šaukia: 
“... komunistų- įtaka. Amerikoje niekuo
met nebuvo taip žema, kaip pastaruoju 
laiku.” O toliaus patsai .sau nušluosto 
nosį, nes sako, kad Amerikos Darbo Fe
deracija daro spaudimą. į Washingtono 
valdžią, kuriai komunistų veikimas,,įke
rę j o unijose. ■

Toliaus “Naujienos” vaidina tikro pro
vokatoriaus rolę ir prieš Sovietų Sąjun
gą ir prieš Amerikoje revoliucinį darbi
ninkų judėjimą, nes jos Amerikos ko
munistus apšaukia šeriamais iš Maskvos 
ir jos agentais. Jos rašo: “Maskva bus 
priversta savo agentus Amerikoje paža
boti arba jų visai atsižadėti... Komuni
stų Partija Amerikoje yra niekas kitas, 
kaip Maskvos užlaikoma agentūra.

Kokia tai bjauri provokacija ir niek
šiškumas! Kiekvienas darbininkas su
sipažinęs su komunistais žino, kad jie 
yra niekas kitas, kaip šios šalies darbi
ninkų klasės dalis, kad komunistai yra 
drąsiausia ir kovingiausia darbininkų • 
dalis kovoje už bedarbiams šalpą, už so- 
cialę apdraudą, už kareivių bonus, už 
darbininkų geresnes sąlygas. Komunis
tai neturi jokių kitų reikalų, kaip, tik 
bendrus visų darbo žmonių ir pavergtų
jų reikalus. Bet Grigaitis; staugia lygiai 
taip pat, kaip Hearstas, kaip Kiekvienas 
darbininkų neprietelius. Jam komunis
tai ir “agentai,” ir “trukšmadariai,” ir 
“nenuoramos,” ir “demagogai” ir kitokį. -

Kodėl taip Grigaitis siuntą? Todėl, 
kad komunistai visada yra 'darbininkų 
reikalų gynėjai, kad komunistai kovoda
mi prieš visus išnaudotojus kartu neuž
miršta ir Grigaičio visas apgavystes, kad 
ir dabar kėlė ip kelia aikštėn jo biznį iš 
Vaitkaus skridimo, sakė ir sako, kad tas 
“garsiausias ir ilgiausias skridimas’ su
rengtas tik Grigaičio biznio sumetimais.

Toliaus “Naujienos” dūksta prieš Ko
munistų Internacionalų. Jos jį veik į ka
pus jau užkasa. Kokis tas tai begėdiš
kumas! Komunistų Internacionalo eilė
se viešpatauja tvirčiausias solidarumas, 
vienybė, masėse įtaka auga. Komunis
tų Internacionalas 1928 metais turėjo 65 
sekcijas ir 1,676,000 narių, o dabar jau 
turi 76 sekcijas ir 3,148,000 narių.

Kuomet Komunistų Internacionalas 
augą ir stiprėja, tai tuom metu Antrasai 
(Socialistų)'' Internacionalas pergyvena

Kataliko Pasikalbėjimas su Kataliku 
Apie Kataliką

Aną sykį vaikštinėdamas po (keturis mėnesius. Na, kadangi 
miestą, susitikau savo seną pa-j jie buvo bedarbiai, jis jiems at-
žįstamą, vokietį. Pradėjome pa
sikalbėjimą apie bėgančius die
nos reikalus. Mums bekalbant, 
prieina kitas mano, taipgi ir jo, 
pažįstamas, slavas. Kadangi jie 
maždaug vienokį gyvenimą gy
vena, būdami abu stubų savi
ninkai, tai jie, tuoj ir pradėjo 
rokuoti savo bėdas. . . Pirmiau
sia jų kalba—tai randauninkai.

Slavas gan pasiturintis; turi 
apie porą ar trejetą stubų, ku
rias išrandavoja. Vokietyš turi 
vieną stųbą del dviejų šeimynų; 
vienuose kambariuose jis pats 
gyvena, b kitus išrandavoja.

Vokietyš klausia slavo, kaip1
su stubomis, ar . išranduotos. KcUlJ . . - .....
Slavas sako, kad dveji kamba-1 ’
riai esą dyki, tačiaus jau turįs Kus PasHnla> Jei nepajėgsiu is- 
randauninkus, kurie greit atei- simokgti. Tie žmonės, ypatingai 
šią gyventi.

“Ar katalikai?” klausia 
kietys.

“Taip, katalikai, vienas 
las, o kitas slavas”, atsakė 
vas.

“Tai neranduok jiems. Jie ta
ve apsuks,” sako vokietyš.

Tuomet ir aš įsimaišiau, nu
stebęs, ir sakau vokiečiui: “Ai
tu neklysti, taip sakydamas? 
Juk ir tu esi katalikas, o visgi 
nežinau, 
čius.. .”

“Taip, 
ne vagis 
karščiavosi.

leidžiąs už tai, nors, jis sako, 
jie galėjo jam kiek pamokėti iš 
pašelpos, kurią gaudavo iš mie
sto. Bet kas jį labiausiai įpy
kino, tai kitos dvi šeimynos.

Viena vokiečių šeimyna, kata
likai, išgyvenus keturis mėne
sius jo kambariuose. Nors vy
ras dirbęs, vistiek jie pamokėję 
tik už pirmąjį mėnesį, o kitus 

:tri.s išbuvę veltui; o magary
čioms, turėjęs primokėti val
džiai, kad juos iškraustytų.

“O trečia šęimyna,” sako se-1 
nis vokietyš, “taip mane įėdė 

į iki kaulo, kad daugiau savo 
kambarių niekam neberanduo- 
iu; lai valdžia namą už tak

sus pasiima, jei nepajėgsiu iš-

Waterbury, Conn.
Parapijonų Piknikas

nijų draugai turėtų susimokin- • 
ti ir sulošti, nes nelabai ilgast ‘ 
ir nepainus.

Kaimiečio Duktė.

PvUgpjūčio 25 d. atsibuvo 
Linden Parke parapijonų pik
nikas. žmonių matėsi didelis 
būrys, bet nieko naujo nebuvo. 
Programos kaip ir nebuvo. 
Buvo viena pora boksininkų ir
kokia ten dainininkė dainavo i 
su vargonininku. Buvo ir švil-J 
pūkų benas, kuris susideda iš 
vąikų. Tai ir viskas. Net ir tą 
programą ne visi girdėjo. Nie
kas nesakė, ‘ kada programa 
prasidės.' Mat, nenorėta, kad 
sutrukdytų biznį. i Laukiamas 
miesto gaspadorius neatsilan
kė, o .net angliški laikraščiai

i garsino, kad bus. • t
Šį Sykį ir gatvekariai už dy

ką žmones vežė į pikniką ir 
parvežė atgal. O įžanga į pik
niką buvo 25 centai.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. B., FreehoiJ, N. J.—Ne- 

paduodate pilnos pavardės, 
visai nežinome, su kuom turi- 

į me reikalą. Neatsakome į jo
kius nepasirašytus laiškus.

ŠYPSENOS

moteris, buvo jau taip pasiutę 
katalikai, kad.net anksčiausiai

Ivo- iš ryto turėdavo bėgti bažny- 
j čion. Aš per šešis mėnesius nei 
vieną nedėlios rytą negalėjau 
vėliau pamiegoti: nuo penkių iš ] ,• 
ryto jau jie turėjo trankytis Į 
ant ankstyvųjų mišių. O ką jie 1 
man padarė su atlyginimu, ar 
žinote?”

Jis Turi Kitą Būdą
Ponia tarnui:— Kuomet 

tau reikės eiti į mano kam
barį, tai pabarškink duris,- 
nes gal būt aš tuosyk reng- 
siuos.

Tarnas:— Durų barškini
mas — tai tik bereikalingas 
triukšmas. Aš žinau tykesnį 
būdą. Visuomet, einant į 
kambarį, aš pažiūriu 
rakto skylę, ka tamsta 
ki.

per 
vei-

ita- 
sla-

būtum suk-

Ta trečia šeimyna, 
susidėjus iš keturių narių: 1 
vai, duktė ir sūnus. Vyras ir 
moteris nedirbę. 1

katalikas, bet aš 
ne melagis,” senis 
Jam vėl mėginau 

pasakoti, jog t ir kiti katalikai 
taipgi ne visi nei vagys, nei me- j 
lagiai.

ir

Dirba už pinigus
Vienas paparapijonas priėjo 

prie manęs ir sako ’man, “ko
dėl mano korespondencijų 
‘Laisvė’ daugiau netalpina?” 
Pasakiau, kad gerai laisviečiai 
ir daro, kad netalpina. Aš j siuntėt anties 
jam prirodžiau, kad jis dirba;vieton vištinių. 
del kunigijos ir nepriklauso nė I Krautuvninkas:— O, ne. 
vienai ’darbininkiškai ' organi- Mes anties kiaušinių visai 

i zacijai. Jis užrašinėja “Drau-, nelaikome.
airiai,'k?” “Darbininką" ir eina| Pirkėja:—Jau nemeluok, 

te- • programas rinkti del kunigų . tamista. Manęs neapgausi. 
•. pikniko, lai tas žmogus at-iAg išbandžiau juos vande.

. ūiyje. Visi jūsų atsiųsti kiau
šiniai plaukia — reiškia an
tiniai.

1 pikniko.
...„L;. bet sūnus ir kad jis.dirba už pinigus.,
duktė, kurie jau užaugę, dirbę. Jei8u bolševikai užmokėtų, tai |
Kadangi jie seniui vokiečiui Jls dirbtų ir del bolševikų, 
rondos nemokėję, apart pirmo | 
mėnesio, tai jis nuėjęs skųstis 
miesto valdžiai, idant ji privers-

Geras Veikaliukas
Rugpjūčio 20 d. “Vilnyje

Išbandė
Pirkėja:— Jūs man 

kiaušinius
at-

Nėra Blogo be Gero...
’ .Nors kai kurie tavo žmo-

■ nos elgesiai ir labai nepri- 
i vadina “Dvidešimt Minučių”, i ihinūs tau, bet tu tylėk. 
I Veikaliukas’ perstato1 tūlus sti-'Nes, gal būt, tik tįie jos eige- 

■ | situokimus ir‘p’erskyrds Soviė-Jsiai ir sulaiko kitą geresnį 
' Sulošimui rei-.vyrą nuo įsimylėjimo į ją...

i . Surinko Es—Džei.

tų juos jam rendą mokėti, arba bUVo atspausdinta labai geras 
lagiai. Į iškraustytų laukan; o kad ne,, jr juokingas veikaliukas. Užsi-

“Aš nebežinau ant to nei ką tai lai valdžia jam apmokanti. į vadina “Dvidešimt Minučių”, 
besakyti,” sako slavas. “Pas • Miesto valdžia pardėjus tyri- 
mane didžiurnoj gyvena skirtin-’ Dėti ir ..suradus, jog tję žmonės 
gų tautų katalikai. Vėlesniu lai-j turį net kelis tūkstančius dęlė- 
ku didžiumą ji) mane apskuto, ’ rių( banke įr gauną iš mieštoj 
tiesa. Nežinau ką kaltinti tame pašaipą. Už tai miestas jUos iiu- į

1 1 J 1 1,1 m ‘baudęs, ir tie 'žmonės turėję
miestui sumokėti keturi šim
tus dolerių.

“Taigi va, taigi va,” karščia
vosi senis, “ar jūs galite mane 
kaltinti, kad aš praradau visą ’ 
pasitikėjimą katalikuose ir jų 
visoj supuvusioj bažnyčioj?”

Slavas lingavo galvą, sakyda
mas, “Je, je, je.” O aš suda
viau seniui vokiečiui per petį, 
linkėdamas, kad jis daugiau to
kių nesmagumų neturėtų, ir nu- 
sinešdinau savais keliais.

A. Gihncin.

tų Sąjungoje.- t/i
kia tik septynių-ypatų. Kolo-1, ; .

. . . . i
t J-' f- •-—katalikybę ar ką kitą. Tu

riu vieną žydą, pas mane gy
venantį jau apie dešimt metų, 
ir jis dar nėra praleidęs mėne
sio, kad nebūt man randos mo
kėjęs.”

“štai, štai, kodėl aš taip ma
nau apie katalikus,” užsikarš- 
čiavęs senis vokietyš tęsė to
liau. Ir jis pradėjo slavui pasa
koti, kokias bėdas jis turėjo 
pereitus ketverius metus su sa
vo randauninkais. Viena italų 
šeimyna pas jį išgyvenus, ku
rie buvę bedarbiai, šešis mėne
sius ir nedamokėję randos už

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

Telephone: Humboldt 2-7964
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DARBININKŲ 
SVEIKATA

DVI PASKAITOS: MAISTAS, 
VAISTAI IR MES IR VIDU

RINIŲ LIAUKŲ VEIKLA.
Paraše Dr. A. Petriką.

pūstai, špinakai, obuoliai, vyn
uogės (grapes), grūšios, sly
vos, aprikotai, pyčės ir kiti • 
vaisiai bei daržovės yra sulieti 
ūkininkų smarkiais nuodais,

Švedijos Kooperatyvo PUB departmentinč krautuve, kurioj 
dirba 1,200 darbininkų ir kuri kaštuoja apie $3,000,000.

Peržvalga.
Pirmoji paskaita—“Maistas, 

Vaistai ir Mes” pusėtinai gy
vai ir ūpingai parašyta, čia 
ištisai ir nuolatai kritikuoja
ma maistas, vaistai, pasidabi- 

I nimo priemonės. Tuštokomis 
. spalvomis piešiama, kaip nuo
dijama maisto dalykai. “Mūsų 
duona, pienas, mėsa, daržovės, 
vaisiai ir kiti pamatiniai mais
to produktai yra begėdiškai: 
apnuodinti visokiais chemika- 

r . Jais, kad tiktai ilgiau galėtų 
išlaikyti sandėliuose ir krau
tuvėse. Jie nėra natūralūs, 
jie yra sugadinti.” Čia jau 

1 stiprokai ir perdaug kategoriš- 
t kai pareikšta. Kad tūli mais
to dalykai kai kur laistoma, 
apipurkščiama, apšvirkščiama, 
“kad apsaugojus juos nUo kir
minėlių,” tai yra tiesa. Bet vis 
gi dėlto netaip jąų tirštai “su
liejama smarkiais nuodais” ir 
netaip jau visuotinai; ne visos 

I daržovės bei vaisiai taip jau 
j kategoriškai, be atodairos , 
nuodijama. “Bet, pasakys ■ 
mums ‘natūralistai’, valgyk I 
pieną, daržoves, vaisius, tai 
bus tikrai ‘naturalis’ mais
tas. . “Vaisiai? čia vėl jų ‘na
tūralumas’ pranyksta, kada 
atsimename, kad salotos, ko-

didžiausį krizį. Jo geriausios partijos 
Vokietijoje ir Austrijoje pakriko, geriau
si jų kovotojai stojo į Komunistų Parti
jas. Grigaitis ta nepasako savo skaityto
jams/jis tiksliai ta slepia, jiems meluoja

ir apgavinėja juos. Jis per 18 metų bjau
riausius melus skleidė ir skleidžia prieš 
Sovietų Sąjungą. Jis ir .dabar pučia vie
non dūdon su Hearstu ir kitais karo ruo- 
šikais ir- dąrbininkų neprieteliais. •

vadinamais ‘lead arsenate’ 
(švino ir aršeniko mišiniu)...” 
“Numazgoti tyru vandeniu 
tuos nuodus negalima, nežiū
rint, kaip stropiai juos mazgo
tum ...”

Pasidaro labai jau šiurpus 
išvaizdis. Visa kas aplieta 
nuodais, ir nuodų vandeniu 
nenumazgosi. Išeina taip, kad 
kur tik nepasisuksi, bile koks 
maistas, ar tau bus duona, mė
sa, ar pienas, ar vaisiai, dar
žovės: visur tau gręsia pavojus. 
Vely jų nie nevalgyti, nes gali 
apsinuodinti. Tikrenybėje vis 
gi taip jau tirštai nėra, žmo
nės vis gi dėlto šio-to valgo, o 
vienok visi, visuotinai neapsi
nuodija.

Tegul bus ir taip. Tūlos la
puotos daržovės ir tūli vaisiai; 
kai kada vietomis apšlakstoma 
nuodingais skiediniais, nuo ■ 
vabzdžių, nuo kirmėlių. Bet 
tie skiediniai gražiai ir lengvai 
nusiplauna tyru vandeniu. Tik-; 
rūmo dėlei daržovės patartina 
pat pirma palaikyti keletą mi
nučių šiltam muiluotam van
denyj arba vandeny, dadėjus 
dubenin šaukštą amonijos. 
Paskui perplauti karštoku van
deniu. Galite paskui sau drą
siai kramtyti ir nesibijoti tų 
natūralinių valgių. Jų natūra
lumas nepranyksta. Taip pat. 
ir su vaisiais. Jie galima ir*' 
pavieniui sumuiluoti, net ir šeP 
petuku pabraukyti, paskui- 
karštoku vandeniu nuplauti.

k: . - (Tąsa bus). i J-

kad.net


> šeštad., Rugpjūčio 31, 1935 LAISVE Puslapis Trečias •

Kur Link 'Opozicija’ 
ISklok; J?

ir “Workers Age”. Ar dele
gatai maršuos į tą šventą 
karą, ar jie sutiks traukti 
vieną klumpakojį su Hears- 
tu prieš Komunistų Inter
nacionalą, tai parodys grei
ta ateitis.

Iki šiol “Opozicijos” vadai 
—Lovestonas, Wolfe (taip 
pat lietuviški — Prūseika, 
Butkus) tvirtino, kad jie 
negali sutikti tiktai su Ko
munistų Internacionalo “ar
kline taktika.” Dabar kas 
kita. Dabar, po Septinojo 
Kongreso, beveik visi keliai 
atsiskiria, Pav., pasak Love
stono, Septinojo Kongreso 
“naujoji linija linkui buržu
azinės demokratijos” yra to
kia pavojinga, kad “Komu-| 
nistų Internacionalas žings
niuoja pavojingu keliu.” Jei
gu šita linija “bus pravesta 

nacionalas Virto Socialde- praktikoje”, šaukia Lovesto- 
mokratišku?” Jau pats to- n.as, tai prives prie pražū- 
fcio klausimo statymas paro
do autoriaus politinę fiziog- 
nomiją.

Lovestono straipsnis yra 
labai “gudrus” ir labai “di
plomatiškas.” Jo tikslas, ži
noma, savo pasekėjams už
berti pipirais akis, idant 
jie negalėtų matyti paties 
Komunistų Internacionalo ir 
jo Kongreso. Lovestonas la
bai lengvai apsidirba su 
Septintu Kongresu, būtent, 
viskas, ką Kongresas nuvei
kė gero, priklauso “Opozi
cijai,” gi viskas kita yra 
“bloga”, pavojinga,” “nepri
imtina darbininkams.” Ačiū 
“Opozicijai”, jis sako, kad 
VŠominternas padarė “orga
nizacines reformas komu
nizmo pasaulinėj partijoj”; 
ačiū “Opozicijai”, kad nuta
rė, kad kiekvienos Komu
nistų Partijos strategija ir 
taktika turi būti išdirbta 
pagrindu konkretės padėties 
ir specifiškų sąlygų, esan
čių kožnoj ypatingoj šalyje” 
ir tt. Pagaliaus, girdi, Ko- 
minternas pakrypo prie 
“Opozicijos” pozicijos su sa
vo “revoliuciniais pereina
mais obalsiais, tokiais, kaip 
darbininkų kontrolė produk
cijos.” Tai visa, sako Love
stonas, “mes net esame pa
sirengę pasveikinti.”

Bet tai ir viskas. O tai vi
sai mažai. Tai tik lašelis 
tyro vandens į baisiausi ku
bilą dvokiančių sutrų! Ištik
imųjų, visi kiti Septinto Kon
greso tarimai ir darbai 
Lovestonui ir “Opozicijai” 
yra baisūs, pavojingi ir iš- 
davingi, prieš kuriuos “opo
zicionieriai” šaukiami į 
šventą karą. Ką pasakys su
važiavę “Opozicijos” delega
tai, mes nežinome. Mes tik 
imame “Opozicijos” vadus

Lovestoninės Komunisti
nės “Opozicijos” (kuriai pri
klauso ir lietuviška Prūsei- 
kos-Butkaus vadovaujama 
“Opozicija”) organas “Wor
kers Age” (rugpj. 31 d.) 
praneša, kad “opozicionie- 

triai” laikysią savo konvenci
ją pradžioje rugsėjo. Kal
bėsią daugiausia apie Ko
munistų Internacionalo Sep
tintą Pasaulinį Kongresą, 
taip pat apie patį Komunis
tų Internacionalą ir “Opo
zicijos” santikius su juomi. 
“Workers Age” vedamos 
prieškonvencinės diskusijos, 
iš kurių galima pusėtinai 
teisingai spręsti kur link žy
giuoja ta nelaiminga “Opo-, 
zicija.” Pats “Opozicijos” 
vadas Jay Lovestone rašo 
ilgą straipsnį, kurį jis pava
dina: “Ar Komunistų Inter-

ties. Tai yra, Komunistų 
Internacionalas esąs stačiai 
nusistatęs ginti buržuazinę 
demokratiją prieš proletari
nę diktatūrą! Išeinant iš to, 
Lovestonas pasmerkia visą 
Francijos Liaudies Bendrą 
Frontą prieš fašizmą. Tenai 
Komunistų Partija jau fak- 
tinai virtusi socialdemokra
tine partija. Šita francūzų 
draugų pozicija virtusi po
zicija viso Kominterno. Jis 
sako: “Tragiška Komunistų 
Internacionalo klaida ran
dasi kaip tiktai jojo pareik
štame pasirengime susidėti 
su socialdemokratija ir net 
su smulkiaburžuazinėmis 
organizacijomis, kad pada
ryti buržuazinę demokrati
ją, buržuazinę demok^tinę 
sistemą, kaipo tokią, apsi
gynimu prieš fašizmą.” To
dėl Lovestonas sako, kad 
“Opozicija” jau turi užves
ti sėkmingą kovą “prieš ši
tą Komunistų Internaciona
lo pradėjimą nukrypti prin
cipe”. Taigi, nuo taktikos 
persikėlėme prie principu. 
Tas reiškia, kad “Opozici
ja” šaukiama į kovą prieš 
Komunistų Internacionalo 
principus.

O kaip su patim Komu
nistų Internacionalu ? Iki 
šiol Lovestonas sakė, kad 
“Opozicija” kovoja tiktai 
prieš Kominterno “arklinę 
taktiką”, bet vis tiek remia 
patį Kominterną, nes, girdi, 
su Kominterno principais 
jie sutinką. Bet kaip dabar 
bus, kuomet jau ir princi
puose nebegalima susitaiky
ti? Ar ir toliau Lovestonas 
apgaudinės savo pasekėjus, 
sakydamas, kad “mes ko
vojame prieš Kominterno 
principus, bet vis tiek re
miame patį Kominterną?” Į

šį klausimą, Lovestonas, 
kaipo “gudrus diplomatas”, 
dar nedrįsta atvirai atsaky
ti. Bet jis turi gerų pagelbi- 
ninkų. Tam pačiam “Work
ers Age” num. Lovestono 
redaguojamame, už Love- 
stoną atsako tūlas Lane sa
vo straipsnyje “Kokia Ko
munistinės Opozicijos Atei
tis?” Lai Lane pareiškimus 
perskaito ir įsideda į galvą 
kiekvienas Prūseikos ir 
Butkaus pasekėjas, nes jis, 
Lane, sako, kad visoj “Ko
munistinėj Opozicijoj” nėra 
jokio pasidalinimo “linkui 
klaidingumo Komunistų In- 
ternacion. priimtos pozici
jos atsinešime link buržua
zinės demokratijos, imperi
alistinio karo ir revoliuci
nio defitizmo”. Vadinasi, 
ką Lane skelbia, tai yra po
zicija visos “Opozicijos” va
dovybės:
Atviras “Opozicijos” Karas 

Kominternui
Akivaizdoje Septinto Pa

saulio Kongreso darbų, sa
ko Lane, “jau laikas Komu
nistinei Opozicijai daryti 
daugiau, negu nurodyti klai
dingumą ir neleistinumą to
kios veiklos. Tikrai, aišku, 
kad šitokia Kominterno pri
imta politika negali palikt 
nepajudinus mūsų pozicijos 
principinio prisirišimo prie 
Trečiojo Internacionalo.”

Kas liečia Kominterno 
taktiką, senai atvirai ir vie
šai “Opozicija” sutraukė ry
šius su Kominternu. Dabar, 
kaip matote, Lane sako, kad 
nebegalima jam reikšti pri
tarimo net principuose.

“Jeigu Komunistų Inter
nacionalas padarytų Septin
tojo Kongreso reformistines 
rezoliucijas savo praktiška1 
politika,” šaukia Lovestono 
leitenantas ponas Lane, “ta- 

£jda mes neturėtumėme kito 
pasirinkimo, kaip tiktai 
principiniai priešintis Tre
čiam Internacionalui.” Gi 
kaip diena aišku, kad Ko
rn u n i s t ų Internacionalas 
tikrai ir visomis pajėgomis 
vykins gyveniman Septinto 
Pasaulinio Kongreso tari
mus ir rezoliucijas. Tuo bū
du “Opozicija” tikrai turės 
atvirai vesti principinę ko
vą prieš Komunistų Inter
nacionalą.

Toliau Lane pareiškia: 
“Pirmas, mes turėsime pa
reikšti, kad Komunistų In
ternacionalas nebėra revo
liucinis Internacionalas. An
tras, mes turėsime stoti už 
organizavimą neprigulmin- 
gų komunistinių grupių ir 
ten, kur mes organizaciniai 
esame pakankamai tvirti, už 
organizavimą K o m u n i stų 
Partijų, paremtų komunis
tiniais principais ir mūsų 
teisingas taktikas.”

Pono Lane pasakyta vi
sa, burna. Joks “Opozici-' 
jos” eilinis narys nebeturi kus su “Nauja Gadyne” at

save apgaudinėti. Keli mė-'sineša linkui Septintojo 
nėšiai atgal trockistai pra- Kongreso? Kurį kelią pa
keikė Komunistų Interna
cionalą ir organizuoja “Ke
tvirtą Internacionalą”. Iš 
“Workers Age” matome, 
kad lovestoniečiai prisirengę 
panašiam žygiui. Ypatin
gai dabar, kuomet Ameri
kos valdžia ir Hearsto fa
šistinė šaika skelbia sunai
kinimo kara Komunistu In
ternacionalui įr grūmoja 
Sovietų Sąjungai del Septin
tojo Kongreso, “Opozicijos” 
vadai išeina neva iš “kai
rės” ir taip pat puola Sep
tintąjį Kongresą ir Komu
nistų Internacionalą. Vi
sus šiuos penkius metus mes 
nurodėme, kad Lovestono 
“Opozicijos” taktika, veik
la, keliai veda prie atviro 
karo prieš Komunistų Inter
nacionalą. Ne tik taktikoje, 
bet principuose “Opozicija” 
nuėjo j oportunizmo balą. 
Dabar jie patys jau sako, 
kad jie turės paskelbti Ko- 
minterna “neberevoliuciniu 
Internacionalu.”

Visi tie pasiteisinimai, 
kad būk Septintasai Pasau
linis Kongresas iškrypęs iš 
komunistinio kelio, atsiža
dėjęs komunistinių principų, 
žinoma, yra blofas, netiesa, 
Lovestono v e i d m a i nystė. 

! Grynas melas, kad būk Ko- 
minternas priėmęs “tėvynės 
gynimo” principą, atmetęs 
proletarinę diktatūrą ir pri
pažįstąs buržuazinę demo
kratinę parlamentarinę sis
temą. Melas, kad būk Sep
tintasai Kongresas prisakęs 
Komunistinėms Partijoms 
remti savo šalių buržuazi
nes valdžias. Pirmiau “Op
ozicijos” vadai šaukė, kad 
Kominternas apgedo nuo 
Šešto Pasaulinio Kongreso 
ir todėl reikalavo, kad būtų 
sušaktas Septintas Kongre
sas. Septintas Kongresas 
įvyko. Jame dalyvavo ke
turi šimtai atstovų, geriau
sių kovotojų, nuo beveik 60 
Komunistų Partijų. Pasvė
rė patyrimus, iškritikavo 
padarytas klaidas, apžvelgė 
naują padėti (karo pavojų, 
kruvino fašizmo siautimą 
Vokietijoj, Italijoj* it tt.) ir 
išdirbo naujus taktikinius 
būdus ir kelius kovai už dar-, 
bininkų klasės pasiliuosavi- 
mą. Tai ir viskas. Jokių 
Komunistų Internacionalo 
principų Septintasai Pasau
linis Kongresas nepermainė 
—senų neatmetė, naujų ne
pagamino. Kaip buvo, taip 
tebėra Komunistų Interna
cionalas Markso ir Lenino 
mokslo vykintojas, pasauli
nis revoliucinis darbininkų 
klasės vadas, vienintelė vil
tis pavergtosios žmonijos, 
vienįntėlis * tikras pavojus 
kapitalizmo viešpatavimui.

Kur ir su kuo eis lietuviš
ka “Komunistinė Opozoci- 
ia”? Kaip Prūseika ir But-

Iš UMWU Pirmo Distrikto Pastogės
sirinks “Opozicijos” eiliniai 
nariai lietuviai?

Į šiuos klausimus atsaky
sime kitam straipsnyje.

A. Bimba

Atydai Visų Korės 
pondentų

kartųDraugai! Jau daug 
buvo prašyta, bet ne visi dar 
stengiatės pildyti redakcijos 
prašymą.

1. Niekados nerašykite jūsų 
parengimų ir susirinkimų skel
bimus toje pat korespondenci
joje, kurioje kiti dalykai ap
rašomi. Tankiai draugai garsi
na korespondencijoje papras
tą kokio nors komiteto susi
rinkimą. Redakcija mano, kad 
ten bus konferencija, kada 
kalbama, kad tai yra šaukia
mas prieš karą ir fašizmą. Vė
liau paaiški, kad1 ten buvo tik 
paprastas jau išrinkto komite
to susirinkimas. Tas daro nes
magumo ant vietos ir laikraš
čiui.

Visokiems praneši mams 
apie kuopų, organizacijų, pa
rengimų didesnių komitetų su
sirinkimus yra specialis sky
rius PRANEŠIMAI ir į tą sky
rių reikia skyrium apie tai pa
rašyti.

Pranešimas, apie kokius su
sirinkimus arba parengimus, 
įterptas į korespondencijos 
tarpą, ne tik tą koresponden
ciją atskiedžia, bet ir kartais 
suvėluoja. Redakcija neturi 
vietos greit ją įtalpinti ir ta 
korespondencija telpa vėlokai, 
kartais ir visai vėlai ir naudos 
nėra.

žinoma, didesni ir svarbesni 
judėjimo reikalai iš konferen
cijų, mitingų ir parengimų, 
kartais yra įtalpinami ir ko
respondencijų skyriuje, bet tas 
laikraščiui daro žalą.

Dar kartą prašome, rašyda
mi korespondencijas apie at
sibuvusius parengimus,

“Check-off” Sistema ir Kaip 
Ji Įgyvendinama

Per dešimtmečius šios uni
jos vadai varė propagandą 
tarpe angliakasių už šios sis
temos išsikovojimą nuo kom
panijos su tuo supratimu, kad 
kompanijos išskaitliuodamos 
nuo kiekvieno darbininko duo
kles jau automatiškai pripa
žins uniją. Kiekvienu sykiu, 
kada buvo daromas naujas 
kontraktas, visados tarpe įvai
rių reikalavimų, buvo šis rei
kalavimas statytas pirmoje 
vietoje. Daug sykių buvo strei
kuota po šešis mėnesius vien 
del to, kad šis reikalavimas 
būtų pripažintas.

Bet visados nueidavo kova 
veltui, nes komp. tą reikalavi
mą griežtai atmesdavo saky
damos, kad tai priešįstatymiš- 
kas reikalavimas ir todėl ne
priimtinas. Angliakasiai to
dėl labai rūstinosi ir “nenuri
mo”, kaip lietuviai be Vii-.- 
niaus. O tatai būta menko da
lyko iš komp. pusės, bet nei 
kiek naudos nenešančio del 
pačių angliakasių, kaip jie pa
tys šiandien mato. Lewisas tą 
gerai suprato del savo nau
dos, kaip tuos dolerius lengvai 
būtų iškolektuoti ir todėl savo 
užmanymą varė pirmyn.

Juk tai būtų puikus dalykas 
gaut dolerines nuo visų dir
bančių dar ir nuo tų, kurie ne
organizuoti, o Jdtaip iš jų rei
kia maldauti ir dar prašyti, 
kad crganizuotųsi. Vienintelė 
tiktai ir buvo priežastis komp. 
pripažinime, kad tada būtų 
reikėję dol. išrinkti ir iš tų 
darbininkų, kur nebuvo uni
jos.

Bet ar atitraukimas duok
lių per komp. nuo kasėjų tik
rai reiškia unijos pripažini
mą ?

Visai ne. Tiktai komp. ne-c 
pakentė to, kam reikėtų duok
les atitraukti iš neorganizuo
tų, nes tas juk paskatintų juossįbuvūsius parengimus, de-i

monstracijas, darbininkų judė- Pr*e organizatyvio supratimo; 
jimą, svarbiausius įvykius, mū
sų judėjimo uždavinius, prie
šų veikimą ir tt., niekados ne

gal jie, kada vėliau išsirinktų 
komitetus na, ir komp. nerei
kalingi nepatogumai.

. įterpkite į tuos raštus savo pa- P° daugelio metų reikalavi- 
_ rengimų* ir- susirinkimų pi^a- mo L kovų, galu gale, 1930 
nešimų.

2. Reikia stengtis kiek nors,mas išpildytas per komp 
daugiau susipažinti ir su raš
liavos taisyklėmis. Jeigu yra 
draugų ant vietos, susipažinu
sių su gramatika, tat jų parei
ga pagelbėti kitiems drau
gams nors kiek arčiau su ja 
susipažinti.

Draugų rašančių taipgi pa
reiga stengtis lavintis. Moky-j

m., betgi likosi šis reikalavi- 
tik- 

tai ne taip, kaip vadai norėjo, 
bet 'pertaisytas. Taisymas bu
vo toks, kad duoklės bus at
skaitytos tik ten, kur gyvuo
ja lokalai ir neverstinos. Gau
dami angliakasiai algas gaus 
sykiu ir dol. vertės čekį, už 
kurį ant pareikalavimo galės

čia tik didžiausia nauda uni
jos vadams. Vienok jau šį 
prezentą Lewis aplaikė ir jau 
gyvuoja nuo minėtų metų.

Per veik keturis metus kom
panija atveždavo algas ir vie
ną syk į mėn., konvertus su 
čekiais dol: vertės. Pagal kon
traktą, kad čia neprievarta, 
tai kompanijos atsiveždavo ir 
žmogų, kuris su tomis doleri
nėmis mainydavo čekius. Ir 
būdavo puikaus juoko, kada 
tie kovotojai už “check-off”, 
nuo mokėjimo algų langelio 
skubindavosi prie čekių mai
nymo langelio ir taip jie ištuš- 
tinavo unijos ižą iki paskuti
nio dolerio. Ka*ip kur tai dar 
ir tą baksą kur turėjo mesti 
čekius del unijos, nuplėšdavo 
ir sulaužydavo.

Per tuos keturis metus, ti
kiu, Lewisas griaudinosi su sa
vo “check-off” sistema. Bet ši 
Lewisui depresija šiandien pa
sibaigusi.

Du metu atgal “pasipainio
jo” Maloney ir pradėjo sukti 
uodegą apie šių dol. šienapjū
tę. žinomas dalykas, jis pradė
jo organizuoti naują uniją. 
Darbininkai pradėjo čekius 
palaikyti del Malonės, del 
naujos unijos. Naujoji unija 
kovodama už angliaka
sių reikalus supurtė anglies 
baronus. Pasekmė to, baronai* 
pamatė išganymą pas UMWA 
nes ji visados laužė naujos 
unijos streikus. Tokiu būdu 
pasuko savo uodegą į tą pusę, 
kur UMWA baronų atsispyri
mas prieš angį. Tuoj bosams 
įsakė, kad verstų visus darbi
ninkus, kad mestų savo če
kius į UMWA baksus prie mo
kėjimo lango. Ne visai vie
ningai angliakasiai to patvar
kymo paisė. Tada užsisuko iš 
kitos pusės, būtent, pagamino 
blankas, kur sakoma: “Sutin
ku, kad kompanija atskaity
tų vieną dol. per mėnesį iš 
mano algos ir atiduotų į UM 
WA”, ir pakišo visiems anglia
kasiams pasirašyti, nes esanti 
“gera unija.”

Šis skymas, matosi, puikiai 
veikia po to, kaip Malonės jė
gos liko iškrikdytos, nes, kas 
turi kokį darbą, tai bijo ne
tekti.

šis baronų pasukimas link 
UMWA neoficialiai kaip ir 
pripažino ją.

Puikus baronų manevras ir 
naudingas Lewis mašinai. Bet 
visais atžvilgiais pragaištis 
angliakasiams. Kada baronai 
pamatė reikalą susidrūtinti 
prieš angį., o susidrūtinimo

___ o _ _ ___ atsiimti savo pinigus nuo kom- ^pamatas yra UMWA vadai, tai 
tis niekados nėra vėlu ir bū-' panijos kasierių. Komp. taip-! J’e check-off padarė verstiną.

PROLETARINIO MENO PIKNIKAS 
$200 DOVANOMS GRYNAIS PINIGAIS Cash 

Nedėlioję, 1 d. Rugsėjo—September, 1935
VOS E PAVILION PARK MAYNARD, MASS.

Puiki dailės ir sporto programa. Dainuos visi Naujosios Anglijos chorai, visi bendrai iš 250 balsų.

Kalbės R. Mizara, “Laisvės” redaktorius. Gera Orkestrą Šokiams.
Risis J. J. Bakšys su Bull Berini. kumščiuosis Peter Caroll su Alex Mechall.

Kodėl gi jiems nepripažinti tą 
uniją, kuri jau jų rankose, ku
rios vadai su jais.

Taigi tokia trumpa check
off sistemos istorija ir taip ji 
įgyvendinama šiame distrikte.

Nors baronai ištiesė ranką 
Lewisui už užmovimą maišo 
ant galvų kasėjams ir pavedi-

tinai reikia. Patiems sunku | gi nepripažino jokių “ases- 
mokintis, bet vis gi šiek tiekjnientų” kolektavimo, kuriuos 
galima. Įsigykite gramatiką, | užsimanytų užkrauti, kaip bū- 
labai gerą galima gauti ir davo daro ’ “ ’
ALDI.D centre, Sovietų Sąjun- unijos vadai, 
goję gamintą, skaitykite ją, ti, kad šis reikalavimas buvo 
mokinkitės. I pripažintas jau tuo laiku, ka-

Draugai, kurie rašote mašinė- da eiliniai nagliakasiai pradė
ję, tai pasidarykite dvi kopijas jo atšalti ir atsisakyti nuo to, 
ir vieną siųskite redakcijai, o nes jie pradėjo suprasti, kad ] mą baronų vergijon, bet mes 
kitą pasilikte sau. Kada jūsų 
korespondencija tilps spaudoje, 
tai palyginkite jos žodžius, sa
kinius. Kurie laikraštyje kitaip 
parašyti, tai stengkitės juos iš
mokti taip rašyti ir vengti pir
mesnių jūsų klaidų. Abelnai, sa
vo korespondencijas reikia skai
tyti ir tėmyti rašliavą. Tas ne-
sunku, o daug pagelbės pramok
ti teisingiau rašyti.

3. Visada geriau tankiąu, 
bet trumpiau rašykite. Tan
kus padavimas žinių iš kiek
vienos kolonijos yra daug ge
resnis, negu vienu kartu daug.

4. Rašykite ne vien apie lie-, 
tuvių darbininkų judėjimą, ki- 
tų tautų darbininkišką veiki
mą, bet ir taip, svarbesnius' 
įvykius, kurie atsitinka jūsų ’ 
kolonijoje. Reikia būtinai 
matyti mūsų klasinių priešų 
judėjimą. Tėmyti, ką veikia 
priešingos sriovės katalikai, • 
tautininkai, socialistai ir kiti, 
aprašyti teisingai, be jokių t

be “check-off”,
Reikia pažymė-

perdėjimų ir nereikalingų iš
juokimų. Visada atminkite, 
kad mūsų tikslas ne išjuokti 
kitų sriovių darbininkus, bet 
juos pertikrinti ir laimėti dar
bininkų kovoms už jų pačių 
klasinius reikalus, už jų geres
nį gyvenimą.

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

; neturim jau rankas susidėję 
aimanuoti ir ištikimai nešti 
vergiją. Mūsų užduotis yra iš-* 
siliuosuoti iš tų žabangų ir 
mes galim tatai padaryti susi
koncentravę.

Nenusiminkime, bet koncen- 
truokimės, angliakasiai!

j Požeminis. .
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So. Boston, Mass

Turime p ra-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks 2 d. rugsėjo (September), 7:30 
vai. vakare, 735 Fairmount Avenue. 
Visi draugai-gės, malonėkite daly- 
vaut, nes turim daug svarbių reika
lų apsvarstyt, taipgi, kurie dar nesa
te užsimokėję duoklių už šiuos me
tus, greitai užsimokėkite.

Sekr., K. Bukauskas.

SO. BOSTON, MASS. ? t <
5 busai išeis nuo 376^ Broadvsjayį 

So. Bostone, nedėlioj, rugsėjo (Sep.), 
1-mą, 1935 m., 11:30 vai. ryto, į A 
LPMS 2-ro Apskričio pikniką May- 
narde. Įsigykite tikietus iš anksto 
jeigu norite užtikrinti sau vietą. Ke
lionę į abi pusi 65c.

Bušų Komisija.

Visi jaučiame, kad oras at
vėsta ir vasaros parengimai ei
na prie pabaigos.
dėti rengtis prie žieminių pa
rengimų, kad jie būtų sėkmin
gi. čia yra LDS, ALDLD, Pi
liečių Kliubas ir kelios kitos 
draugijos. Man rodosi, kad 
mūsų visų pareiga tuojaus im
tis ir atgaivinti vaikučių drau
gijėlę, nes jeigu mes nedėsime 
pastangų mokinti vaikus ir pa
augusi jaunimą, tai niekados jo 
ir neturėsime mūsų judėjime.

i
LDS. kuopos susirinkimas 

bus 14 d. rugsėjo, ALDLD su
sirinkimas 28 d. rugpjūčio tu
rėjo įvykti. Reikia, kad orga
nizacijos išrinktų komisijas tam 
darbui. Man teko girdėti, kad 
literatūros draugijos kuopos 
pirmininkė agitavus vaikučių 
draugij. likviduot. Aš negaliu 
suprasti, kokią naudą tas duotų i 
darbininkams? Mano šuprati-į 
mu, kad tokis žygis būtų labai 
kenksmingas. Mes turime susi- į 
rūpinti mūsų vaikučių auklėji
mu darbininkų dvasioje, nes jei
gu mes tą nepadarysime 
juos pasigaus priešai.

kariuomenę. Apie Wilkes Bar
re dar dirba po senovei mai- 
nieris ir leberis ir yra daugiau 
progos seniems gaut darbą. 
Bet mažai mainų dirba, dau
guma uždarytos. Vienas daly
kas apie mainas yra gerai, tai 
bedarbiams pašalpą lengviau 
gauti, negu pas mus Waterbu
ry j e. Tenai kožnas nors kiek 
gauna, vedęs ar pavienis. Pas 
mus pavieniai siunčiami į 
“flaphausę” dirbti už sriubą, 
o ten duoda pinigais kožnam 
ir dirbti nevaromi. Waterburyj 
turi dirbti, o jeigu nedirbi 
kokią dieną, tai negali gauti 
už tą dieną apmokėti. Aprno-! 
kėjimą gauna ne pinigais, bet' 
tavom dalį algos ir turi kož-i 
nas neštis namo, nežiūrint' 
kaip toli gyvena. Kyla klausi-j 
mas: kode! taip yra, kad tai 
pati valdžia, o vienur bėdai-j 
biai pašalpą gauna, kitur turi i

Ar ne laikas pagalvoti apie' 
tai ir susiorganizuoti. Kur yra ( 
organizuoti darbininkai, tenai j 
ir valdžia daugiau skaitosi.

Bedarbis.

Rugpjūčio 1 dieną tur 
k o n f e r n ei ją French

o

jome I 
RoofĮspūdžiai iš Anglies

Kasyklų ApielinkėslU.L,- vIXfeZSzaCijos.
---------  |ji buvo šaukiama Lackawanna - • 1Per Dainų Dieną suėjau i apskričio darbininkų reikalus 

draugus Giraičius ir pakalbino aptarti. Buvo atstovai nuo be
važiuoti į Pennsylvanijos vals
tiją į Scranton ir Wilkes Bar- 
rę. Būdamas be darbo ir tu-1 nizacijų, nuo lenkų kelių Rymo 
rėdamas laiko, sutikau many-1 katalikų organizacijų, nuo poli- 
damas, gal bus galima gauti ■ tikos kliubų ir kitokių organiza- 
darbą, kadangi tenai daugelį, cijų. Delegatai atstovavo kelis 
metų dirbęs ir turiu pažįsta- tūkstančius organizuotų narių ir 
mų. Bet stambiai apsirikta, užgyrė Hazletone įvykusios kon- 
Tenai atrodo, kad visai niekas ■ ferencijos ir bedarbių reikalais 
nedirba, kaip kalbi su žmonė- į išdirbtus planus, 
mis, tai didžiuma gyvena iš 
pašalpos, kasyklos uždarytos; 
vieni kitus kaltina. Wilkes' 
Barre, kur buvo streikas, vieni i 
streikavo, o kiti dirbo; seno
sios unijos nariai dirbo, naujo
sios unijos nariai streikavo, i 
Aišku, kad streikas bus pra-i 
laimėtas, tiktai tada gali būt 
streikas laimėtas, kada visi iš
eina į streiką ir bendrai kovo-: 
ja. Apie Scranton 
dirba pagal naują 
Dirbama mašinomis 
ta kontraktoriams.
su vienu kontraktorium, tai jis 
sakė, kad dabar mainose yra 
daugiausia pinigų. Bet ne vi
siems, tiktai kontraktoriams. 
Kurie dirba prie kontraktorių, j French Roof Hall svetainėje, 1 
tai yra senovės vergai, 
traktorius jeigu ] 
turite prikrauti tiek karų, tai Į rinkti savo delegatus ii 
ir turi padaryt į 8 valandas, siųsti į šią k " 
o jeigu į tą laiką nepadarai 
tai turi dirbti 10 ir 12 valau-į tų Partija tikslu, 
dų' . . •

Mainose jauni ir seni negali, statys kandidatai 
darbo gauti, tiktai viduram- ■ rinkimuose.
žiai kiek darbo gauna. Rciš- Į čia eina smarkus prisirengi- 
kia, rinkti vyrai, taip kaip į' mas prie darbininkų demons-

buvo

darbių tarybų, darbininkų 
grupių, nuo italų kalbinių orga-

kasyklos
sistemą.

ir atiduo-| 
Kalbėjau I

Lackawanna apskričio ben
dro veikimo ši konferencija 
nutarė keliose vietose laikyti 
viešus susirinkimus kovai už 
bedarbių reikalus. Vienas iš 
tokių susirinkimų įvyko 20 d. 
rugpjūčio, 4 vai. po pietų, prie 
Scrantono teismabučio. 
rinkimas pilnai pavyko, 
to policija siuom kartu 
nerodė. Paskleista daug
mos ir antros laidos bedarbių 
laikraštuko “U n employed 
News,” kuris daugeliui darbi
ninkų pagelbės susipažinti su 
savo klasiniais reikalais.

Kita darbininkų konferenci
ja yra šaukiama 4 d. rugsėjo,

Susi-
Mies- 
•akių 

pi r-

Kon-jval. po pietų. Visos darbinin- 
pasako, kad | kų organizacijos prašomos iš- 

‘ ‘ ’ 1 ’ ' ’r pri
siųsti j šią konferenciją. Šią 
konferenciją šaukia Komunis- 

kad patys 
! darbininkai nuspręstų, ką jie 

sekamuose

MAYNARD, MASS MAYNARD, MASS

PIKNIKAS IR DAINŲ DIENA
Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 1 d., 1935

VOSE’S PAVILION
MAYNARD, MASS.

Rengia ALPMS 2-ro Apskričio Chorai

$200.00. Dovanų prie įžangos Tikietų $200.00 
PIRMA DOVANA ŠIMTAS DOLERIŲ

šokiams Grieš Bert Orris Orkestrą

.250 Balsų Choras
Jlistynės
Bėgimo lenktynės
Kumštynės
Plaukimo lenktynės
Volley Ball

PROGRAMA
Virvės Traukimas: Našves Dzūku 
Su Bostono Kriaučiais 
Ir Bostono Kriaučiai 
R. Mizaros Prakalba
Sokol Prakalba 
Laimėjimai Pinigų

ĮSIGYKITE T1KIETUS Iš ANKSTO
Visus kviečia ALPMS 2-ro Apskričio Chorai.

Levanevskio orlaivis "USSR,” kuriuo jis bandė lėkti iš 
Maskvos i San Francisco, per šiaurini polių, bet sugrį
žo, nes motore atsirado mažas defektas. Levanevskis 
žada lėkti sekančiais metais.

tracijų, kurios bus “Labor 
Day” dienoje, 2 d. rugsėjo, 11 
valandą ryto, ten pat, kur ir 
visada demonstracijos prasi
deda ir bus maršuojama prie 
teismabučio ir John 
paminklo, 
visi vyks į

ga prie atlikimo tam tikro 
darbo.

&

Mitchell
Po demonstracijų 
“Daily Workerio” 

pikniką, kuris yra rengiamas.
Į pikniką nuveš High Work 
busai. Visi remkite šiuos pa
rengimus ir darbininkų, judėji
mą už geresnį gyvenimą ir tei-! 
sę.

S. P. S.

Lawrence, Mass

Naujos Anglijos, šokiams įreng
ta nauja svetainė. Valgių ir 
gėrimų bus pasirinkimui.

Rugsėjo 1 d. dieną Laisvės 
Choras važiuos į dainininkų 
pikniką, kuris įvyks Maynarde. 
Busas išeis nuo Lietuvių Kliu- 
bo, 10 valandą ryto. Kurie tik 
norite važiuoti į taip labai gerą 
pikniką, tai ateikite minėtu lai
ku prie kliubo. Tikietas į abi 
puses tik $1, kas yra labai pi
giai.

L. Choro Reporteris.

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 11 

d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 376 
W. Broadway. Visi nariai malonėki
te dalyvaut, nes turim daug svarbių 
reikalų apsvarstyt. Svarbiausias 
klausimas, tai ateina vajus ir rei
kia išrinkt organizatorius ir gera ko
misija del mobilizavimo ir gavimo 
naujų narių.

.1. Burba.
(206-207)Seniau jau buvau “Laisvė

je” rašęs, kad Oxford Paper 
Mills darbininkai kelis kartus 
bandė į uniją susiorganizuoti. 
Ir dabar pradėjo organizuotis 
į International Brotherhood 
of Pulp Sulphite and Paper 
Mills Workers unija. Buvo su-1J *" # 1 uiau^c<O) Leto lav
daryta du lokalai ir išrinkti' naudai “Laisves 
prezidentai. Bet vienas iŠ jų 1 laikraščiai yra darbininkiški, ir mes 

turime juos paremt kada tik galima.
Kviečiame visus draugus ir drau- 

važiuot, nes kaina labai pigi.
KAIMIEČIO DUKTĖ.

HEMPSTEAD, L. L, N. Y.
Nedėlioj, rugsėjo 1, yra rengiamas 

Bendro Fronto Komiteto iš septynių 
organizacijų didelis piknikas, Pas- 
chak’s Grove, Jerusalem Avenue, E. 
Hempstead, L. I. Pradžia 1 vai. po 
piet. Įžanga tik 25 centai. Bus labai 
gera muzika, grieš Daniel Sobchak 
iš New York City. Šis yra paskuti-, 
nis piknikas šio sezono, tai mes kvie
čiam visus atsilankyt skaitlingiau
siai. Čia galėsite gerai pasilinksmin
ti, nes bus visokių žaislų, taipgi 
visokių gėrimų ir valgių. Jeigu tą 
dieną lytų tai piknikas atsibus rug
sėjo 2-rą.

NEWARK, N. J.
Rengiamas nepaprastai didelis pik- 

i nikas su krutomais paveikslais, ku
ris įvyks nedėlioj, 1-mą d. rugsėjo, 
Crystal Lake Park, West Orange, 
N. J.

Šitą didelį pikniką su programų 
rengia darbininkų apšvietos centras. 
Tad kviečiame visus atsilankyt kuo 
skaitlingiausiai’ Bus rodomas geras 
krutomas paveikslas iš Sovietų Są
jungos. Taipgi bus įvalias valgių ir 
gėrimų. Grieš gera orkestrą. įžanga 
15 centų asmeniui.

Kviečia Komisija.

NEW BRITAIN, CONN.
Draugai ir draugės, rugsėjo (Sep

tember) 2-rą, New Britain, Conn., yra | 
rengiamas didelis išvažiavimas. Du ■ 
busai išvažiuos iš Waterbury, tai | 
kurje norite važiuot užsisakykite vie- i 
tas pas bilo, draugą iš choristų. Lė- ' 

Į šos į abi puses bus 65c. Draugai ir I 
I drauges, tas išvažiavimas rengiamas ' 
r.avdai “L~:sv3s” ir “Vilnies,” abu

lokalo 22 motė uniją ir prezi-i 
dento vietą ir nuėjo policijai1 
tarnauti, tai tas įneša daug de
moralizacijos. Toki jau* tie re- 
formistinių unijų vadai. Jeigu 
kada ta darbininkų unija su
tvirtės, paskelbs streiką, tai 
tas buvęs unijos prezidentas, 
o dabar policininkas, pirmas 
bus galvų skaldytojas.

Tas patsai atsitiko ir su an
tro 26 lokalo prezidentu, šiam j 

■ bosai pasiūlė didesnę algą ir j 
Į jis parsidavė bosams. Reiškia,!
abu prezidentai nuėjo prieš

ges

PHILADELPHIA, PA.
Rugsėjo 2 d., tai yra Labor Day, 

bendro fronto demonstracija neįvyks, 
nes

E. ST. LOUIS, ILL.
International Red Press Piknikas
Visi yra kviečiami atsilankyt ant 

šio didžiojo pikniko, kuris įvyks rug
sėjo 1 dieną, Rodenberg’s Grove, 
6200 N. Broadway, šį pikniką rengia 
visų tautų grupės, atstovaujant kokį 
darbininkišką laikraštį. Pelnas šio 
pikniko bus skiriamas “Daily Wor- 
keriui.” Bus labai geras programas, 
nes bus visokių žaislų, muzikos, tt. 
Trekai veš veltui nuo Trade Union 
Hali, 1229 N. Leonard, Carr Park,' 
5706 Easton, 2936 Chouteau, tai visi 
kurie norite važiuot, susirinkite ant 
1:00, 2:00 ar 3:00, nes trekai tada 
išvažiuos. Įžanga tik 15 centų iš- 
anksto ir 20 centų prie durų.

(205-206)

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras praneša visiems savo 

draugams ir rėmėjams, kad 1 d. rug
sėjo (Sept.), nedėlioj, turės labai 
puikų išvažiavimą, šis didelis ir 
draugiškas išvažiavimas bus ant Va
lančiaus farmos pas Petraitį. Ten 
tarp žaliuojančių medžių bus pri
rengta visiems gerų valgių, gėrimų 
ir gera muzika šokiams. Todėl drau
gai ir draugės nepamirškit šį pra
nešimą ir visi dalyvaukite šiame pas
kutiniame šios vasaros išvažiavime.

Nuvažiuot galėsite busais, kurie 
išeis nuo Darbininkų Centro, 325 
East Market ir Sherman Strs., 9:30 
vai. ryto.

Kviečia visus Aido Choro Kora.

L ' Fj nnnn.W fl

“The Lawrence Sunday 
Sun” kas sekmadienis puola 
darbininkus. Tas kapitalistų 
laikraštis veda agitaciją už 
American Woolen kompaniją 
ir įkalbinėja darbininkams, 
kad jie neklausytų unijos or
ganizatorių ir nesiorgatizuotų. 
Giria kompaniją, įkalbinėja, I darbininkus. Vienok jie ir pa
būk darbininkams gerai mo-1 tys nesupranta to, kad bosai 
karna ir darbininkai nieko ne
privalo reikalauti. - žipoma, 
tie leidėjai gerai" žino, kaip 
darbininkai ir darbininkės yra 
išnaudojami, bet tiksliai taip 
rašo. Daugelis darbininkų už 
cielą savaitę gauna algos taip 
mažai, kad nežino nei kaip 
gyventi.

United Textile Workers uni
ja išleido lapelius į darbinin
kus aiškinant jų vargingą pa
dėtį ir nurodant kapitalistinio 
laikraščio priešdarbininkišką 
rolę. Bet tame lapelyje per 
silpnai nurodoma to laikraščio 
bjaurią poziciją.

Rugpjūčio 23 dieną buvo 
tardomi Greenway Wood Heel 
Co., darbininkų streiko vadai. 
Kapitalistinis teisėjas Purce 
pripažino kaltu unijos vedėją 
J. R. Ring. Paleistas po kau
cija $300 ir antras teismas 
įvyks 3 d. rugsėjo.

L. K. Biuras

Nuo Red. Apie paros, ren
giamas 25 metų ženybinio gy
venimo sukaktuvėm, praleido
me, nes tokis paprotys yra 
plačiai tarpe žmonių. Taipgi, 
apie Methuen policijos abla- 
vas ant greitų automobilių va
žinėtojų netalpiname, nes jau 
apie tai buvo 'pirmiau, o kas
dieniniai toje srityje įvykiai 
nėra kitų ųiiestų darbininkams 
svarbūs.

Mexico, Me
Sužeidė Darbininkus

tapo atšaukta.
Draugiškai,

P. Puodi|s.

SCRANTON, PA.
kuopa rengia didelį 

Works Grove parke, 
d. rugsėjo (Sept.), 
sukėlimo finansų p.

Antano, kuris

;|a«EMR7'"CEĮEBffATI0H

18 Mėty Sukaktuvės
Atmintinos Vakacijos

Matykite Sovietų Sąjungą Parodoj

CAMBRIDGE, MASS.
ALPMS 2-ro Apskričio pikniko bu

sai į Maynard išeis rugsėjo (Sept.) 
1-mą, 11:30 vai. ryto, nuo Washing
ton ir Moore'Strs. Kelionė į abi pusi 
65c.

Bušų Komisija.

APLA 57-ta 
pikniką High 
nedėlioj, 1-mą 
1935 m., delei 
Proleikienės sūnaus
serga paralyžium per daug metų, 
kad padengus lėšas gydytojams. Pra
džia 11-tą valandą prieš pietus. Bus 
gera muzika, kuri grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius, taipgi turė
sime gardžių užkandžių ir skanaus 
alučio. Visi serantoniečiai ir apielin- 
kės draugai atkeliaukite j šį puikų 
pikniką.

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

Oct. 17. Laivu Aquitama

tik laikinai juos panaudojo, o 
kaip bus nereikalingi, tai mo
kės ir jiems kitaip atsimokėti.

žinoma šie nepasisekimai 
negalės sulaikyti darbininkus
nuo organizavimosi ir kovos.

Mexico Vadovas.

Haverhill, Mass.
Laisves Choro Veikimo

MASS. IR APIELINKĖ
Didysis Proletarų Meno Sąjungos 

Antro Apskričio piknikas įvyks 1-mą 
dieną rugsėjo (Sept.), Vose Pavilion, 
Maynard. Dainuos bendrai 7-ni cho
rai. Bus ristynčs, kumštynes, virves 
traukimas Našves dzūkų su Bostono 
kriaušiais, ir kitokių sporto rungty
nių. Brangios dovanos bus suteik
tos laimėtojam. 200.00 dolerių dova
nų paskirta prie įžangos tikietų. 
Pirma dovana $100.00. Kalbės R. Mi- 
zara iš Brooklyn, N. Y., ir jaunuo
lis Socol iš 
Bert Orris

Rengimo 
visuomenę 
ir linksmai 
ti Proletarų Meno Sąjungos Antro 
Apskričio chorus.

Worcester, šokiams grieš 
Orkestrą iš Montello.
komisija kviečia plačią 

dalyvauti šiame piknike 
laiką praleisti ir parem-

Kviečia Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO
d. rugsėjo Komunistų • Partijos 

6-tas distriktas rengia Clam Bake, j 
Puikioj Ohio Villa darže. Programas ’ 
susidčstfjaš sporto žaislų, dainų ir į 
prakalbų, 
didatas į 
svetaine 
dailiausia

Važiuojant mašinomis, 
žiuot iki Highland Rd. ir kampo 
Richmond. Gatvekariais, imkite Vil
lage arba Green Rd. karą iki pabai- I 
gos linijos. Iš ten busai nuveš vel
tui.

1

Kalbės d. I. O. Ford, kan- j 
miesto majorus. Yra puiki 
šokiams. Ohio Villa yra 
vieta visoj apielinkėj. 

reikia va-

Komitetas.

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 l

World Tourists, Inc.
175 Fifth Avenue

New York City 
Algonquin 4-6656-7-8

CUNARD WHITE STAR-
Limited

<F
<*>

<♦>

<♦>

<♦>

<į>

<!>

<!>

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N

IUIM IUI IMI IMI

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

neimkite, nes kada 
Laisvės Choras, tai 
suvaidinti, jeigu tik

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E.. 23rd St.

pro- 
visi! 
cho- * 
pra- į 
pik- ; NEDALIOMIS

Nuo 10. iki 12 vai. UI ryto

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

Laisvės Choras nutarė persta-' 
tyti operetę “Tamylą”. Greitai1 
gausime knygeles ir pasidalinsi
me rolėmis. Artimų miestų lo
šėjams pranešame, kad operetę 
“Tamylą” 
susimokius 
galės jums 
bus noras.

Rugsėjo 15 dieną choras ren-' 
gia savo metinį pikniką, Lie-! 
tuvių Ūkės Parke, Bradwood,1 
Mass.. Piknike bus puiki 
grama, nes yra užkviesti 
Antro Dainininkų Apskr. 
rai dalyvauti, todėl visus 
šome būti piknike. Vieta
nikams yrą geriausia iš visos

Rugpjūčio 15 dieną, Oxford 
Paper Mills fabrike, sužeidė 
3 darbininkus. Du darbininkai v • 1lengviau sužeisti, bet trecias 
tai labai pavojingai, rankos ir 
šonkauliai sulaužyta. Nelaimė 
atsitiko betaisant mašiną. Tai 
jau ne pirmą darbininką pa
tiko tokia nelaime šioje dirb
tuvėje, tai vis sunkaus darbo 
ir baisios paskubos pasekmės. 
Bosai teisina kompaniją ir 
kaltina darbininką. Bet visi ži
nome, kad tas darbininkas iš 
kitur neatėjo, bet . į mašiną 
įlindo, nes tas buvo reikalin-

Tel. TRObridge 6330

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 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

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.

.IMI IMI IMI M IMIIMI,IUI IMI M M IMI IMI IMI W M J

Notary Public Tel STagg 2-5043

660 GRAND ST.,

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

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

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

Mti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

199 l-Z. ssvuojęiąi
A ’N ‘itCpioojH F941S puuif) £8t

(vfiNVdwoN ftnoNV AiAnian)

ANVJBI03 1V03 Ml-nai

’A ’N aXHOOJH 'ųę
•;S PUFJ19 jų ’9AV UOJUfl
fcsrjo I paqIEJjrsed ajpga^n sqxe
1991-4 usaiSaaig yaijąonupjapjc

•tuojapą it tsaipv t^CtuaąĮSj 
emofBij -snuivu hsnt t ;jai3 amo} 
-UįSUJ 'SLIOAS I15! ‘SBUO)
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SKAITYTOJU BALSAI
Skaitytojų Balsti , ui skaitytojai pripratę į dides- 

Gerbiami draugai! Aš noriu 11 ia^es žiūrėti. Antra, 
reiKst žodi kitą kas link Lais- smulkių rajdžių Kas

Philadelph. Žinios
Rytoj Pasimatysim “Lais

vės” Piknike
Rytoj bus mūsų didžiulis pik

nikas. Nors vieta didelė, bet ji 
bus pilnai užsigrūdus žmonėmis. 
Iš artimų ir tolimų kolonijų su
važiuos. Bus proga susieiti sa
vo pažįstamus, kurių gal kaip 
kas yra nematęs per daugelį 
metų. Tad jei kuris dar nesi- 
ruošėte atvažiuoti į “Laisvės” 
pikniką, nedarykite klaidos, at
ivažiuokite.

Komitetas yra pilnai prisiren
gęs priimti visus svečius ir su
teikti pilną patarnavimą.

Bus gera orkestrą šokiams.
Kurie norės maudytis, yra dide- • ---------------- —vv. ----------
lis ir gerai įrengtas prūdas, j O antra, jūs, draugai, dary-' kiška spauda auga, o tuo pačiu 
Ypatingai jaunuomenė turės kite, kaip jūs 
pilną progą praleisti laiką link- galėsit užtekt to grašio del pa- bankrutuoja.
smai. Rytoj pasimatysim pikni-j didinimo tokios bedarbės laiku, j 
ke, Westville Grove, N. J. i:”K —

skleidžiant garbingą apšvietą 
visuomenėje ir užslėgt fašistinių 
gaujų špaltas, kurios nuodija 

suse- darbininkų protą ir kurios sten- 
veikia ant | giasi visais būdais palaikyti da- 

__ ; smulku, j bartinę pūvančią išnaudojimo 
vės padidinimo. 8 puslapių tik tai ir palieki neskaitęs, kad įr 
į savaitę vieną sykį, o jau didelė 
suma pinigų susidaro per me
tus laiko, iki $2.340. Mano su
pratimu, užtenka ir 6 puslapių 
ir iki valios yra skaitymo gau
nant 6 sykius į savaitę “Lais- 

i vę”. Mat, dienraštis tai ne san- 
vaitraštis. Sudėk 6 numerius j 
savaitės laidos, tai kupeta pasi-'j 
daro rašto. O pigumas irgi, at
sieina ne brangiai prenmne- , . rp . ,v._____ ..i . ,. . . ;puslapių, lai džiuginantis dar-ratoriams palyginus su savai- . . . . .... . .,. . . ... H ... . i bininkams reiškinys, kad nettunais laikraščiais. . . . .......i ekonominiam krizyje darbmm-

būtų žingeidu. Ot “Povilas Jur- 
ka” knygos dideles raidės ir ge
rai skaitęsi. Tai puiki knyga, 
patraukianti skaityti.

A. Čekanauskas.

MONTREAL, CANADA

sistema.

Pakeltieji kovų obalsiai visur 
prigijo ir auga su geromis pa
sekmėmis tarpe lietuvių darbi
ninkų. Nebepajėgia suvilti iš
naudotojų agentai, kurie turi 
pilną laisvę skleisti įvairias ne
sąmones tarp darbininkų. Dar
bininkai jau pradeda aiškiaiSveikinu dienraštį “Laisvę 

kad jis paaugo net iki aštuonių i permatyti jų nepadorius darbe
lius. Ypatingai dvasiški ja ne
praleidžia nė vieno sekmadie
nio neįkriminavus nekaltus ko
vojančius darbiniu. Ji numa
to, kad ateis laikas, kuomet dar
bininkai pristatys visus dyka-

iš- duonius prie naudingo darbo.
P. Gelinas.

NUO RED. Atleiskite, kad

išmanote, kad kartu fašistiniai laikraščiai

j Mes velijame “Laisvei
Kas link raidžių • mažinimo, 'augti kuodidžiausiu laikraščiu ir 

aš to nenorėčiau. Mat, mes se-' pasiekti kuoplačiausias mases,

kitą dalį jūsų korespondencijos J}0® „J, 
apleisime. ----- , A1 , „y. . v . i the Alcoholic Bečiai rasote apie tas ceremonijas t Av^n\f. 
ir tiktai pakenks darbininkų 
reikalanąs, o ne pądėis. 
tikslas taip rašyti, kad tikin-| 
ČillS dai’bininkllS laimėms kovai 1 A 7078 has been issued to the undersigned i n'Yvm*'i 'S KIV?n, LicenseLIUS (IdlOHllRKUb laimėjus KOVdl, to sell b0Gr nt retall under Sectlon of Į p 51?0 has been issued to the undersi 

o ne kad juos atstumus. 1

i NOTICE is hereby given that License Noundersitmed ’ IS nereoy given uiat license no.
Mat, labai šiurkš- t0 beer at reta*i under Section 75 of ; .^as ^>een *s9ued t? ^e undersigned

’ Beverage Contro.l Law at ;
. , Borough of Brooklyn, 

i Cqun,ty of #ings, to be consumed off the 
. premises.
I ERHĄąDT NORBY

MUSU , 3002 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No.

BEER, WINE, LIQUOR

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

i to sell beer at retail under Section 76 of 
the ~ ~ • •
807 Sutter Avenyo, 
County of 
^premises.

807 Sutter

Alcoholic Beverage Control 
Sutter Avenge, Borough of

Kings,

MAX 
Ave.,

Brooklyn, 
to be consumed on the

SCHWARTZ 
Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No.
to sell beer at retall under Section 75 of ft ,naR Dfn unaenugned
the Alcoholic Beverage Control Law at ! ° Sel’. at nreta11 undgr ‘6
1209 Me Donald Ave., Borough of Brooklyn. Alc°hohc Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the Avenuc- of Brooklyn,

** CountV Of Rintrfi in lw* rnnmimod nn
____ Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK Me CAFFREY
210 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

premises.
LOUIS BELITSKY

1209 Me Donald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ) 
B 5108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELMA SNYDER
ADM. ĘST. of ADAM SNYDER

• 313 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

given that License No.

to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
727 Wythe 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of , .
the Alcoholic Beverage Control Law at | NOTICE is hereby 
503 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 1 R 5m baa becn iKSUC<) to the undersigned 
County of Kirigs, to be consumed off the •• -

I premises.

' NOTICE is hereby given that License No. 
B 2510 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 Emmons Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE CARANNANTE
1819 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

HENRY J. GESSMĄN
503 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn,

IRENE BRONSKY
, Brooklyn, N. Y.I 727 Wythe Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. | ---------------------------- •
A 7905 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that License No. 

; to sell beer at retail under Section 75 of
the Alcoholic ~ 
4816—3rd Avenue, 
County of Kings, 
premises.

JACOB M.
4816—3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3471 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
933—3rd Avenue, 
County of Kings, 
premises.

ABRAHAM 
933—3rd Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

MORGENSTEIN
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control
Borough , of 

to 1

Law at 
Brooklyn, 

be consumed off the

j. BJORNHOLM
Brooklyn, N. Y.

B 5103 has been issued to the undersigned 
to sell beer at r<d.ail under Section 76 of 
the Alcoholic BeV,erage
255 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

AUGUST
255 Greenpoint Ave.,

Control Law at 

be consumed on the 

LESSING
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 11792 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

I Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 157—21st St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO AGOGLIA
157—21st St., Brooklyn. N. Y.

—•—"—"—•—WI — w—« —— • —- w « —• N — n—OB — ta — m — an — na-- mi — w —— m—m — n---n —— w—mi — n—t« — n—m—nn —— a u—wn — n n — ra—mi —— im-—m-—HM-——M
v •

Didysis “Laisvės” Piknikas
Bus Sekmadienį

Pradžia 10 valandą. Programa - 5:30 vai.
Dien. Rugs.-Sept

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

WESTVILLE GROVE
Westville, N. J.

MT Prie New Jersey Highway No. 47;
Puikus Prūdas Maudytis

Nuo New Yorko kelias No. 130. “SrS
* 4' <•»

.75 Paskirta dovanų prie Įžangos* Pirma dovana $

Viso 21 dovana. 17 Dovanų Pinigais.
Bus skanių valgių ir gėrimų. Labai graži vieta-’ daug medžių ir po tais medžiais daug stalų. Šokiams graži platforma.

___

Gera ir Didelė Orkestrą be Pertraukos Grieš Šokiams
Prašome Įsitėmy ti 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. 
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.

A. Bimba kalbės

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.

Ar Turite
Jžangos

Tikietą?

Iš Philadelphijos busai eis nuo šių vietų: North Side—735 Fairmount Ave., 658 No. IQth Street; 
South Side-143 Pierce St. and 1331 So. 2nd St.; Richmond—2715 E. Allegheny Ave., and 28th and 

Poplar Sts.; Frankford—4647 Melrose St.; So. Ph ila.—7928 Harley Street.

Pasiimkite 
Bathing 

Suits
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS)

šeštadienį grįžta iš 
tino Lietuvių Kongreso

Išgirskite Delegatus iš Lietuvos
--------J--------------

Visuo- bus visiems labai svarbios, 
mūsų Tik šiomis dienomis atėjo ži-

delegatai, draugai F. Abekas nios iš Lietuvos, kad vargo ir 
ir J. Mažeika. Jie parveš vė- skurdo spaudžiami valstiečiai, 
liausiąs žinias iš Lietuvos, nes gal būt daugelio broliai ir se- 
plačiai važinėjo po Lietuvą ir 
susipažino su darbininkų, vals
tiečių ir abelnai darbo žmonių 
gyvenimu.

jBrooklyne jiems rengiamos 
dvejos prakalbos.

Ketvirtadienį, 5 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių Am- Į 

801

Cle-
Chi-

erikos Piliečių Kliube, 
Union Avenue.

Kalbės dd. Mažeika iš 
velando ir F. Abekas iš 
cagos. •

Antros prakalbos įvyks So. 
Brooklyne, penktadienį, 6 d. 
rugsėjo, 7:30 valandą vakaro, 
Darbininkų Centre, 723——5th 
Avė., prie 23rd St.

Kiekvienas ir kiekviena at
eikite į šias prakalbas, nes jos

serys, tūkstančiais buvo pas
toję kelią linkui Kauno ir ne
leido gabenti žemės ūkio pro
duktus, už kuriuos mažai mo
ka—streikavo. Juos puolė po
licija. Du valstiečiai užmušti, 
daug sužeistų.

Mūsų delegatai parvykę 
praneš, kaip Lietuvoje valstie
čiai gyvena ir kodėl jie skelbė 
šį streiką.

Iš delegatų jūs sužinosite, 
kas buvo tas “Visuotinas Lie
tuvių Kongresas,“ kaip jis 
buvo vestas ir kas jam rūpėjo.

Įžanga veltui. Visi ir visos 
ateikite ir išgirskite draugus, 
kurie ką tik iš Lietuvos par
vyko !

Aido Choro Dramos Grupei
Brooklyno menininkai turė

tų atkreipti atydą ir koope
ruoti Aido Choro Dramos 
Grupei, štai pirmas šio rudens 
susirinkimas, įvyks sekantį 
panedėlį (Labor Day) 2 d., 
rugsėjo, 7 vai. vak., “Laisvės” 
name. Kviečiami visi jame da
lyvauti.

Grupės Pirmininkas,
Baranauskas.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Rengėjai.

Penki Bušai Pilni Važiuot i keli’IN.° .....*• j Laisves Administracija.

NEWARK, N. J.
Į Philadelphi jos pikniką 

busas išeis nuo Jurgines svetai
nės, 180 New York Avenue, 
8:30 vai. ryto. Nesivėlinkite.

“Kelionė Sovietų Žemėje”

Pereitomis dienomis buvo 
rodoma Cameo Teatre, ant 
42nd St., New Yorke, sovieti
nių krutamas paveikslas var
du “Soviet Journey” (Sovie
tų Kelionė). Šis paveikslas nė
ra veikalas bei drama, bet, 
taip sakant, bendra peržvalga 
Sovietų šalies. Jis maž daug 
padalintas į tris dalis: Pirmo
je dalyje parodoma Sovietų 
naujai pastatyti namai, mū- 
zėjai, įvairios įstaigos, nuties
ti nauji keliai, senelių poilsio 
namai ir abelnai dirbtuvių dar-j 
bininkų gyvenamieji namai ir 
parkai.

Moterys Ginies Svarbią 
Prelekciją

Brooklyno moterys turės 
progą .išgirsti labai svarbią 
prelekciją moterų sveikatos 
klausimu, kuris didžiumai mo
terų yra be galo svarbus jų 
gyvenime. Tą prelekciją duoti 
pakviesta ir pasižadėjo -d. Elz
bieta Vilkaitė, kuri yra baigus 
slaugės mokslą ir per keletą 
metų praktikos prie ligonių 
yra puikiai susipažinus su kaF 
barnu klausimu.

Prelekcijos išgirsti kviečia
mos visos organizuotos ir neor-

ganizuotos Brooklyno ir prie
miesčių moterys. Apart pre- 
lekcijų sveikatos klausimu, 
bus raportas ir iš Liet. Darb. 
Visuotino Suvažiavimo Cleve
land e.

Įvyks trečiadienį, 4 rugsėjo 
(Sept.), 8 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėj, kampas Lori
mer ir Ten Eyck Sts., Brook
lyne. Įžanga veltui. Rengia 
ALDLD moterų komitetas.

Rep.

Kliubai Remia “D. Worker”
žydų Darbininkų Kliubai 

New Yorke pasižadėjo sukelti 
“Daily Workeriui” $2,000 šia
me vajuje, kuriame New Yor- 
kas pasižadėjo sukelti $30,000 
.arba pusę " visai šaliai skirtos 
kvotos. Dar nieko nesigirdi iš 
lietuvių darb. organizacijų. 
Laukiam žinių.

Streiku Išgavo Sulaikytas Algas
Kova prieš Works Progress 

Administracijos verginių algų 
skalę tebetęsiama. Elektristų 
ir plytų dėjikų unijos, AF of 
L organizacijos, ketvirtadienį 
visą dieną pikietavo WPA 
admin istratoriaus Johnsono 
raštinę, taipgi keletą Nat. Re
employment Service raštinių 
New Yorke.

rodo, kad duos pasėkas. John- 
sonas turėjo pasisakyti, kad 
jis išskirsiąs lavintus iš jau 
pasamdytų darbininkų ir pri
žiūrėsiąs, kad ateityje būtų 
siunčiami į jiems atatinkamus 
darbus. Tačiau augštesnių al
gų klausimas tebesąs neišriš
tas. Matomai, reiks didesnio 
organizuotų darbininkų spau
dimo tuo klausimu.

S

Cr-----------------------:_____________ ---------------------------------------------------------

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA )

Dr. J. S. MISEVIČIUS
VALANDOS:

12—2 p. p.
270 BERRY STREET 6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK

161 NO. 6th STREET

8—10 ryte 
1—2 p. p.
6—8 vak.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p.

6—8 vakare
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS VALANDOS:
1—2 p. p.

(PETRAUSKAS) 6—8 vak.
65-80 GRAND AVENUE Išskiriant Ketvirtadienius

MASPETH, N. Y. ir Sekmadienius.
Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ
VALANDOS:

9—12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
221 SO. 4th ST. Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 2—8 vakare
499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706 

Namų, Republic 9-3040

‘S

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves« 
tuvių, kitokių

ROBERT LIPTOjN

Konferencija
O r g a nizacijos rūpestingai 

rengiasi ir renka delegatus 
I svarbiai Brooklyno ir priemies
čių konferencijai, kuri įvyks 
8 rugsėjo, 10 vai. ryto, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj, 
80 Union Ave., Brooklyn.

Kaip matoma, iš jos progra- 
I mos, tai ji labai pritaikyta 
šiam momentui, kuomet karo 
pavojus grūmoja ir net patys 
kapitalistai atvirai kalba už 
greitą pradėjimą karo. Pro
grama yra sekama:

1. Kova prieš karą ir fašiz
mo pavojų.

2. Kova už bedarbių pašal
pą, socialę apdraudą ligoje ir 
senatvėj.

3. Už lietuvių darbininkų 
organizavimą i unijas ir uni
jų vienybe.

4. Už sveturgimių teisių gy
nimą, kova prieš deportacijas

‘Laisvės’ Pikniką Sekmadienį1
Gautais is komisijų praneši- 

mais, penktadienio rytą, jau 
5 busai buvo pripildyti kelei
viais, kurie šį sekmadienį va-

... _ *1V— n ' t *1 * Svarbi Brooklyno LietuviųWestvillen. Pikniką rengia 
Philadelphijos ir apielinkės or-, 
ganizacijos. !

Paimta šeštas busas ir jam į 
registruojama keleiviai. Visi 
norintieji važiuoti piknikan
draugai ir draugės prašomi už-| 
siregistruoti šeštadienį, 31 į 
rugpjūčio. Šeštadienį dar galė
sime užsakyti daugiau busų,1 
jei pasirodys reikalas.

Kelionė į abi puses kainuo
ja $1.75 asmeniui ir $3.00 po
rai.

Busai išeis 8 v. ryto, grįš 7 i 
vai. vakaro.

Visi važiuojantieji busais j 
privalo pribūt laiku, nes busai 
negalės laukti; susirinkusieji 
laiku norės anksčiau pasiekti: 
pikniką, o ne laukti pavėlavu-j 
šių.

WILLIAMSBURGE
U ž s iregistruokit “Laisvės”, 

raštinėj, 46 Ten Eyck St., ar- j 
ba nusipirkite tikietus pas juos l 
platinančius draugus-ges. Bu-I 
sai išeis nuo kampo Lorimer 
ir Ten Eyck Sts.

“CENTRAL BROOKLYNE
Tikietus galima gauti pas J. |aįSVę, spaudos ir žodžio lais-

5. Už pagelbą Lietuvos dar
bo liaudies, už civiles teises, 
organizavimąsi, s u s i r inkimų

Antra dalis, tai bus bene 
pirmu kartu taip nuosekliai 
rodoma, kaip Sovietuose dar
bininkai dirba. Kadangi kapi
talistinėse šalyse yra didelė 
dalis aristokratijos, kuri nau
dojasi darbo žmonių padaryto
mis gerybėmis, gyvena puoš
niuose namuose, važinėja 
brangiais automobiliais, lanko 
brangius, gražius teatrus, vie
nok jie net -supratimo neturi, 
kaip tas viskas tapo sutver- 
ta-padaryta. Tad šiame sovie
tiniame judamajame paveiksle 
aiškiausiai ir nupiešiama, kaip 
dideliuos plotuos pelkių su 
mašinomis arba su rankomis 
iškasama grioviai, išsausina
ma ir paskiaus jau matoma' 
gražūs kanalai, kuriais net 
laivai gali vaikščioti, o nusau
sintos tos lygumos paverčia
ma dirbama žeme. Ir čia pa
rodoma. kaip Sovietu darbinin
kai pasiryžusiai dirba, po van
deni braido basi; su dalgiais 
ant kolektyvų kerta javus, sku
ba—ypatingai darbymetės lai
ku. Paskiaus jie gali pasi
džiaugti tais savo darbo vai-, 
siais;
jie patys tą padaro.

Trijų projektų darbininkai 
New Yorke išgavo užvilktas 
algas, kada sustojo dirbę. Taip 
padarė su virš 200 lavintų ir 
nelavintų darbininkų prie 
Houston St. ir East River, ry- 
nų tiesimo projekte. Daugelis 
jų silpni nuo alkio, metė dar
bą per pietus ir pareikalavo, 
kad nuo pereito stapičiaus ža
damos algos būtų išmokėtos.

“Mes turime eiti visą mylią 
pešti nuo eleveiterio stoties ir 
jie neduoda t’ranšportacijos,” 
pasakojo negras darbininkas. 
“Kai kurie iš mūs praleidom 
paskutinį centą atvažiuodami 
į darbą šiandien. Mums priža
dėjo išmokėti 
mes turėsim 
mo.”

Jiems buvo 
nuo 29 liepos,
tapo išmokėta vienos savaitės 
alga.

Dedantieji rynas prie 14th 
St. ir Avenue D apie 80 WPA 
darbininkų iš pat ryto sustojo 
dirbę ir nesijudino ' pakol 
jiems atnešė čekius. Prižiūrė
tojas pasiūlė juos aprūpinti 
pietumis, jei čekiai nepribus,

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteriškė pri

žiūrėti vaikutį 5B metų. Darbo išly
gos tokios: Jei prižiūrėtų tik ketu
rias dienas į savaitę, tai mokestis 
po 50c į dieną ir valgis. Jokio dar
bo nereikės dirbti. Jei visam laikui, 
tai duodame valgį ir kambarį. Kreip
kitės sekamai: 192 So. 1st Str., ant 
pirmu lubų, Apart. 2.

(206-208)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 2 d., 8 vai. 
vakare, “Laisvės” raštinėje." Draugai 
visi skaitlingai ateikite ir naujų na
rių atsiveskite į kuopą.

A. Bakaitis.
(204-206)

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja- 

. ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

HARMAN

»r 9L

Susižiedavi- 
rr.ams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

algas. Dabar 
parvažiuoti na-

nemokėta jau
Sustreikavus.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio William Bla- 

žis, savo žvogerio, Povilo Walan- 
tavičiaus ir savo moters ir dukters, 
Alice Bložienės ir Emma Bložiutės. 
Meldžiu jų pačių atsisaukt arba kas 
žinote kur jie randasi praneškite, už 
ką būsiu dėkingas. Turiu svarbių 
reikalų su jais. George Blažis, Gorod 
Polock., 12 Distancija, Puti M.B.B.Ž. 
D., BSSR.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 6 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Setų $10.00
Speciale nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

(206-208)

, ir jiems smagu, kadangij<acĮ jįe dirbtų, bet jie at-

Jušką, 79 Hudson Ave. Bušai 
išeis nuo 40 Hudson Ave.

SOUTH BROOKLYNE
Bušu reikale kreipkitės pas 

Adam Walmus, 339—21st St., | 
arba pas Wm. Kulik, 174—. 
31st St< Bušai išeis nuo 723—; 
5th Avė. 

I 

Kelrodis Mašinoms
Katrie važiuosit per New1 

Jersey valstiją, iš Brooklyno, 
New Yorko, Newarko, Eliza
beth ir tos apielinkės, važiuo
kit keliu No. 130 iki pamaty
sit Camdeną ir Philad., priva- 
žiavę platų kelia ir circle, se
kite kelią No. 130 po kairei, ir 
antras circle Įves No. 130 į 
Black Horse Pike, toliaus va
žiuodami šekit No. 130 ir tu
pėsite sukti po dešinei. Priva
žiavę circle sukit po kairei į ( j

darbinin- 
gyvenimu.

Lietuvos

WORKERS SCHOOL
Registration begins Sept. 1st 

k35 E. 12th St., New York Cityv. oo r„. ov., new ioik vul;
Telephone: Algonquin 4-1199 

Fall Term 1935

Trečia dalis paveikslo dau
giausiai parodo jaunimą. Ypa
tingai, kaip Sovietų jaunimas 
užinteresuotas sportu, šokiais, 
muzika ir dar labiau mergi
nos, kurios neatrodo, kad bū
tų išbadėję, bet gana tvirto su- 
b u d a v o j i mo, muskulingos. 
Ypatingo pastebėjimo verta, 
tai Maskvos paradas, kuris 
taip puikiai sutvarkytas, kad 
kada paveikslas iš augščiau 
nuimtas, tai paradas vis pada
ro įvairius tartum braižinius, 
apvalius, keturkampius ir tam 
panašiai. Gana įdomu pama
tyti vaikučių auklėjimas spe
cialiuose vaikų darželiuose. 
Vaikučiai iš pat mažens pra
tinami prie veikimo, prie šva
ros ir kiek vėliau, kaip tik 
šiek tiek vaikas paauga, tuo- 
jaus jis lavinama kokio nors 
užsiėminlo, muzikos, dainavi
mo, 
kos

Sept. 23rd to December 14th

. COURSES FOR WORKERS
Principles • of Communism; Politi

cal Economy; Marxism-Leninism; 
Organization; Negro Problems; Trade 
Enion Strategy; American Labor 

bvement; History of Russian Re
volution; Historical Materialism; 
Decision of the Seventh World Con
gress; Revolutionary Journalism; 
Public Speaking; English; Russian.

vę.
Visos organizacijos, kurios 

sutinka su minėta bendro vei
kimo programa, arba nors at
skirais klausimais, yra kvie
čiamos dalyvauti šioje konfe
rencijoje.

Apie Lietuvos darbo liau
dies padėtį konferencijoj ra
portuos J. Mažeika iš Cleve- 
lando, kuris atstovavo Ameri
kos lietuvius Išeivijos Kon
grese, Kaune, ir plačiai susi
pažino su Lietuvos 
kų ir valstiečių 
Mažeika grįžta iš
šiandien, laivu Champlain.

“Tamylos” Aktoriams
Gerbiamieji “Tamylos” ak

toriai ir aktorkos: Iki “Tamy- 
__j” lošimui beliko tik vienas 
mėnuo laiko. Tai labai trum
pas laikas. Todėl nuo dabar 
jau laikysime praktikas ant
radieniais ir penktadieniais, 
7 :30 vakarais. Taigi, visi vai
dintojai, be jokių išsikalbėji
mų, malonėkite būti visose 
praktikose. Atminkit; kad 
“Tamyla“ šiemet yra operetė, 
prie kurios reiks padirbėt be 
tingėjimo, kad išmokt lošt ir 
dainuot. Kurie aktoriai ar ak
torkos nebūsite ant kiekvie
nos praktikos, tie kenksite lo- 2 d., šv. Jono kapinėse. 
Šimo

dailydystės, arba techni- 
mokinami.

Veismūniškis.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

John Rukujzo, 41 metų, 248 
Pearl St. (Brooklyne), mirė 
rugpjūčio 29 d. Laidos rugsėjo

sisakė jo “malonę” priimti. 
Tik po 3 vai., kada pribuvo 
čekiai, vyrai pradėjo dirbti.

Tas pats atsitiko prie Hous
ton ir Pitt St., kur apie 400 
darbininkų metė darbą.

Darbininkai Rašosi Unijon

Pasinaudodami “liuosu” lai- L 
ku; prie vienos iš užstreikuotų w 
vietų pasisuko Projektų Darbi
ninkų Unijos nariai ir apie pu
sę darbininkų surašė į uniją.

Johnsonas bandė užginčyti, 
kad algos buvę sulaikytos, bet 
faktas yra, kad mėnuo praėjęs 
nuo paskutinės algos ir nieks 
nesiskubino jų mokėti iki po 
stapičiaus pereitą savaitę. Gi 
po atkartojimo stapičiaus ats
kiruose projektuose jau išmo
kėta 2,149 čekiai. Į

Bedarbių Tarybų kova prieš 
statymą lavintų darbininkų ne
lavintų darbuose, su $55 mė
nesine alga, tebevedama ir at-,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y. 

Tel. Stage 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, N. Y.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS GRABORIUS § 

1 S. Sena) dirbąs graborystės pro- S 
I 8 fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
• g kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
Į S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsamavimu ir palaidojimu c 
8 mirusių. S

i Veltui Chape! Šermenim g 
8 Parsamdo automobilius Serme- p 
3 nims, vestuvėms, krikštynoms g

S ir kitokioms parems g
<5 Saukit* dieni *r naktį g

g 423 Metropolitan Avė. g
X Brooklyn, N. Y. £

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

t

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
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.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St.. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
■ Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 
Non 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, 
Mešlažarnės Li

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

Čiepų įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 Easl 16 SU N. Y.

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.
I MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

darbui.
“Tamylos” Režisierius.




