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KRISLAI
“Čysta” Darbo Partija. 
Veikimo Komitetai.
“Teisių Daktarui.” 
Nusisuks Sprandą. 
Kova prieš Religiją.

Rašo S. LAISVIETIS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Socialistų “Naujienos” neva 
pritaria Darbo Partijos sukūri-1 
mui, bet reikalauja nieku bū- i N°. 219 
du neįsileist į ja komunistinių ' l . -

PMS UETUVAIPRMUST KLAIPEDA
įsivaizduoja. ' • w

Bet leiskime, kad kokiu tai !
būdu pavyktų “apvalyt” Darbo
Partijos judėjimą nuo kovingų 
darbininkų. Ko verta būtų to-( 
kia Darbo Partija?—Jinai išsi
gimtų į trečią buržuazijos par
tiją. '

Vietiniai Lietuvių Veikimo ko
mitetai, susidarydami sulig 
Clevelando Suvažiavimo progra
mos, turi susirišti su tarptauti
ne Amerikos Prieškarine-Prieš- 
fašistine Lyga. Kitaip jie ne-į 
galėtų tikrai atlikt pamatinį sa
vo uždavinį.

Sovietų Sąjunga yra galinga 
taikos atspirtis ir Tautų Lygo
je, kaip matome iš pačios ka-, 
pitalistinės spaudos. ouviClu ici-

Bet nemanykite, kad “Nau-’kalų komisaras M. Litvmov 
jienų” Grigaitis atgal suval- ’ nurodė, kad jo šalis pilnai, 
gys šmeižiančias savo šnekas, j besąlyginiai rems Tautų Ly- 
būk Sovietai “nieko nedarą”'gą bendruose žingsniuose, 
Ethiopijai apginti. Nes “Dak- daromuose delei kelio pa- 
taras” Grigaitis dar nesurado stojimo, Italijos karui prieš 
savo teisių knygose punkto . Ethiopiją. Bet, darant žing- 
apie politinį teisingumą. • _

Sovietai Dedasi prie Anglijos ir Francijos 
Suvaldyti Mussolinį; Litvinov Žada Sovie- 

ty Paramą Tautų Lygai Prieš Karą
>--------------------------------

Sovietų Sąjunga Mano, kad Tautų Lyga Turėtų Bendros* 
Jėgom Užtikrini ir Rytus nuo Hitlerio Užpuolimo

FRANCUOS NUSISTATYMAS PRIEŠ KARĄ YRA 
DIDELIS SMŪGI S MUSSOLINIUI

GENEVA.—United Press 
žinių agentūra iš čia prane
ša, jog Sovietų užsienių rei-

i snius išvien su Anglija, 
Mussolini“prisipažįsta, kad I Fra"ci> ir visa Tautų Ly-

negalėtų atšaukti karo prieš 
Ethiopiją, jeigu ir norėtų. Ka
ro atšaukimas reikštų pavojin
gus sukilimus prieš jo pradėtą 
beprotišką žygį, kuris taip 
brangiai lėšavo, nors dar nei 
vienas šūvis ten neiššautas.

Na, o kokį užtikrinimą Mu- 
ssoliniui žada karo vedimas, 
dargi akivaizdoj didelio tarp
tautinio pasipriešinimo ?

Komunistai jau senai sako, 
kad fašizmas su savo avantiū
romis nusisuks sprandą.

MINN. POLICIJA TRECIĄ SYK BUDELIŠKAI 
ATAKAVO DARBININKU MINIĄ

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Rugs. 13 d. pusantro tūks
tančio darbininkų susirinko 
prie City Hali protestuot 
prieš kruvinus darbus poli
cijos, kuri diena pirmiau du 
streiko pikietininkus nušo
vė ir 50 sužeidė. Protestuo
dami darbininkai reikalavo 
pašalint policijos galvą. Bet 
vadinamas “farmerys-dar- 

; bietis” majoras Latimer už
siundė policiją ir ant šio 

, Ir- policininkai 
nuodingų dujų bombomis ir 
buožėmis išblaškė minią. 

. Tai buvo jau trečias iš eilės

ri, kad Franci jos karo lai
vynas apsaugotų Anglijos 
pakraščius, įvykus susikirti-, 
mui su Italija; tuomet be-; 
veiką visas Anglijos laivy-1 . . -
nas galėtų veikt prieš Itali- 
ją Viduržemių ir Raudono
siose jūrose.

Tokiame atsitikime būtų policijos užpuolimas, 
užblokaduota Italijos lai
vams išplaukimas į vande
nyną pro Gibraltaro perlają 
ir į Raudonąsias marias per 
Suezo kanalą..,

rinėtojai išteisino visus po
licijos žygius.

Minnesotos gubernatorius, 
taipgi “farmerys-darbietis” 
Fl. Olson turi priruošę’s bū
rį milicijos siųsti į Minnea- 
polį ir įvesti karo stovį prieš 
darbininkų mases, pikietuo- 
jančias užstreikuotą Flour 
City Ornamental Iron dirb- Lietuvą, kad ji turi laikytis

Anglija, Francija ir Italija Liepia Lietuvąi 
Laikytis Klaipėdos Konstitucijos, kad į 

Neduot Hitleriui Karo Priekabės
Kai Kitos Valstybės Bus Užimtos Italijos-Ethiopijos 

Kivirčiais, Hitlerininkai Gali Užpult Lietuvą

ga, Sovietai nori, kad Tau
tų Lyga užtikrintų savo 
bendrą veikimą ir prieš hit- 
lerizuotą Vokietiją, jeigu 
pastaroji pradėtų karą ry
tuose, tai yra, prieš Pabal
tijo valstybes bei Sovietų 
Sąjungą.

Kaip jau buvo minėta, 
Francijos ministeris pirmi
ninkas P. Lavai Tautų Ly
gos Taryboj prižadėjo rem- 
ti Lygos valstybes bendruo,, mari netoli Ethiopijos.
se veiksmuose prieš Italiją,; 

Buvo pradėtas “grand 
džiūrės” neva tyrinėjimas 
viršminėtų žudynių, bet ty-

dideles savo* karo laivyno 
jėgas Viduržemių jūroj, ties 
Suezo kanalu ir pačiame 
kanale. Italija, iš savo pu
sės, taipgi paskubomis siun
čia karo laivus į svarbesnes 
strategines vietas toj jūroj.

Abiejų šalių karo laivai
i taipgi telkiasi Raudonosiose s
I ‘ .. zT V

LONDON. — Anglija, l per savo įgaliotinius tėmyti 
[pačiame Klaipėdos krašte, 
kaip ten pravedama rinki
mai.

Šis persergėjimas Lietu
vai atėjo kaip tik tuo laiku, 
kai pasklido gandai, jog 
Hitleris savo šaukiamam ne
va “seime” sekmadienį dau
giausia kalbės apie Klaipė
dos kraštą ir vokiškų jo gy
ventojų “persekiojimus.”

Yra manoma, kad tuom 
perspėjimu yra atliekamas

Francija ir Italija per savo I 
atstovybes Kaune perspėjo

tuvę. Klaipėdos krašto statuto,
Miesto majoras Latimer .arba ’ konstitucijos, kurią 

buvo atėjęs į Farmerių-Dar-1 priėmė 1924 .metais. Tos 
bo Partijos Moterų Federa-, konstitucijos vykdymą tada 
cijos sušauktą susirinkimą.'užtikrino Francija, Anglija 
Čia patys jo partijos nariai ir Italija, o Klaipėdos kon- 
iškėlė prieš jį audrą, smerk- stitucija 
darni jį už jo policijos kru- kraštui vietinės savivaldy- 
vinus darbus. Išeinant La- 
timeriui iš svetainės, vienas 
streikierys drožė jam kum-1

or -LIETUVOS ŽINIOS
1 klg. ašutų mokama iki 5 lt. 
Kartu su tuo Žemaitijoj, ypač 
Šiaulių apskr., labai įsigali 
vogčiomis arklių uodegų pjau
stymas.

reikalauja tam

Vienas draugas rašo, kad jeįgu jį kariaus prieš Ethio-'

j”’ EXTRA *mūsų judėjime paskutiniu lai
ku esanti “apleidžiama” kova 
prieš religiją; girdi, jau džiau- į 
giasi del to kunigai.

Bet tai įlevisai tiesa.
Pas mus kova prieš religiją 

yra vedama, kaip kad ir turi 
būti; bet ji nėra pirmon vie
ton statoma.

Jeigu komunistai daugiau
sia domės kreiptų į kovą prieš 
religiją streikuose, bendro 
fronto judėjimuose prieš ka
rą ir fašizmą, ir tt., tai kuni
gai ištikro turėtų ko džiaug
tis. Jie matytų, kad dar ne
įtrauktus į kovą darbininkus 
mes paskirstom bei šalin nu- 
baidom. O juk pačiose eko
nominėse ir politinėse kovose 
darbini nkai nepalyginamai 
skaitlingiau persiauklėja į lai
svamanius, negu per tiesioginę 
bedievybės propagandą.

piją. Jis pabrėžė, ‘ 
Francija tame pilnai sutin- 

Įka su Anglija. Lavai taip- 
I gi pareiškė, kad visa Fran- 
cijos politika yra paremta

Neužilgo “Laisvėj” pasiro
dys drg. Metelionio didelis 
turiningas straipsnis apie krik
ščionybę ir darbininkus.

Nazisms Uždrausta Būti “SfSiZ" E t
ArlvnLataie abejo, svarsto tokius klau-MUVUKdldlb simus: ar sutikt su siūIo_

BERLYNAS.
partija išleido įsakymą, ku
riuo uždraudžia bet ko-

Nazių

ROMA. — Mussolini su 
ant Tautų Lygos, ir todėl i savo ministerių kabinetu 
Francija negali vengti tųĮ rugs. 14 d. nusprendė ka- 
pareigų, kurias jai uždeda riaut prieš Ethiopiją, nežiū- 
Lyga. Vyriausia gi Lygos rint visų to karo priešų. Sa- 
pareiga—išlaikyti taiką. ko, “dabar * negalima daryt

Savo kalboj Lavai stengė- nusileidimų po> tokių 
si tuo pačiu sykiu draugiš-Italijos padarytų milžiniškų 
kiaušiai atsitliept apie Itali-. PastangU ir lesų.
ją. O vis dėlto Italijos im- Į Mušsolinio valdžia, todėl, 
perialistai pajuto smūgį, skelbia, jog dar smarkiau 
Jie nustebę spėlioja, ar gamins ginklus ir amunici- 
Francija prisidės tik prie ją, tuo pačiu laiku skubotai 
tarptautinių finansinių ir.siųsdama kaip galint dau- 
ekonominių veiksmų prieš Į giau kariuomenės. ■:'; 1
Italiją, ar sutiks reikale pa
naudot ir karišką jėgą prieš 
Mussolinį.
Mussolini Svarsto, Kas Rei-:

kės Daryti
ROMA. — Italijos dikta

torius Mųssolini. ūmai su-

ko, “dabar negalima daryt

mais ekonominiais nusileidi
mais Ethiopijoj be kariško 
Italijos viešpatavimo toj ša-

GENEVA. u- Tautų Ly
gos Taryboj Sovietų užsie
nių reikalų komiskras Litvi
nov rugs. 14 d. pareiškė:

“Sovietų valdžia yra prie
šinga kolonijų sistemai, įta
kos sritims ir imperializmui. 
Bet čia dabar Sovietų val
džiai stovi tik vienas klau
simas—apginti Tautų Ly
gos įstatus, kaip taikos 
įrankį ir Sovietų vyriau
sybė neatsiliks nuo jokios

VOKIEČIAI STATYS SOLDI
NE DARIUI IR GIRĖNUI 

PAMINKLĄ

“Lietuvos žinios” rašo:
“Tarp Lietuvos aero kliubo

atstovo inž. Bulotos ir vienos
vokiečių statybos firmos Ber
lyne buvo pasirašyta sutartis, 
kuria ta firma pasižada pasta-

i per Atlanto vandenyną
perskridusiems Lietuvos lakū
nams Dariui ir Girėnui, jų nu
kritimo vietoje ties Soldinu, 
paminklą.
dviejų didelių granito akmenų,
mozaikines plokštumos ir sun-; pirštus taip sudėjęs, kad kietijos vėliavą. Nors pasi
klos paminklą apsupančios bėjusi “špyga”. Pilietis tuoj i rojo kad daugelis net armi- 
grandmės, kuri bus prikalta b j x hvla nwdiinto . . . ??1Snrip marmuro stulnu Iš Lietu buv0 sulaikytas, byla perduota J()S oflcierių išreiškė prie- pne maimuro stulpų, is uietu I tardytojui. Kaltinamas pilie- 
vos bus atgabentas didelis lie-1 ai§kinas> kac| j0 esa ne’svei- 
tuviško medžio kryžius. Pa-1 ki pirštai ir del to išėjus trijų 
minklas turi būti pastatytas' pirštĮJ kombinacija. Net ir me.
jau ateinantį mėnesį. Į ekspertai tikrinę jo

Nors yra įvalias spėjimų,1 ranką ir konstatavę, kad pirš- 
kad hitlerininkai pašovė D a- tai netvarkoj. Byla perduota 
riaus-Girėno lėktuvą, tačiaus apylinkės teismui ir šią savai- 
jiems duodama paminklo pa
statymo garbė ir pelnas. .

ITALAI J IEŠKO PIRKTI
NAGŲ IR RAGŲ

KAUNAS. —Viena Italijos 
firma per užsienio reikalų, mi
nisteriją teiraujas, ar galima 
.Lietuvoje pirkti'ir kokiomis 
sąlygomis, nagų, ragų, kaulų 
ir odos liekanų. ;

Nagai ir ragai, matyt, rei
kalingi kariškų nuodų gamy
bai.

bės su laisvai išrinktu sei
meliu. .

Anglijos, Francijos ir Ita- draugiškas p a t a r navimaę 
lijos atstovai Kaune parei- pačiai Lietuvai. Nes kuo4 
kalavo aiškaus užtikrinimo, met Anglija, Francija ir įta
ka d Lietuva teisingai pra-! Ii j a bus įsivėlusios į kivirl, 
ves ateinančius Klaipėdos' čus arba susikirtimus del 
seimelio rinkimus, nevaržy-‘Ethiopijos, tai Hitleris galė
dama vokiškai nusistačiusių. tų pasinaudot proga ir pa
to krašto gyventojų. » daryt karo žygį, pagrobt

Trijų minimų šalių atsto- Klaipėdą ir apsidirbt su pa- 
vai pareiškė, kad jie ketina čia Lietuva.

daryt karo žygį, pagrobt

HITLERININKU PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS 
SKELBIA NEATLAIDU KARĄ BOLŠEVIZMUI

ŠPYGA PRIESAIKAI 
PATRAUKĖ KALTINAMUO

JU DEL NEPADORAUS 
ELGIMOSI TEISME

Prieš kurį laiką viename 
Kauno teisme buvo saikdinami 
liudytojai. Publikoje sėdėjęs 

,v, krimin. polic. valdininkas pra- idant paskelbt swastikinę Valstijas, kam pripažino 
Paminklas bus is nevg vienas liū- j vėliavą (su žargonišku kry-

dytojas iškėlęs priesaikai ran- žium) kaipo'vienatinę Vo-

NUREMBERG, Vokieti- padarytų, tai būtų išnaiki- 
. — Hitleris sušaukė faši- nimas tų pačių intelektua- 

stinį “seimą” - Reichstagą, lų.” Jis smerkė Jungtines
ja

Sovietų valdžią. Sykiu Go
ebbels gerkliojo prieš žydų 
tautą, kaipo “vyriausius 
raudonųjų propagandistus.”

JAKŠTO—DAMBRAUSKO 
JUBILEJUS>

KAUNAS.—-Suėjo 75 metai

tę bus sprendžiama.
■ ■ ■ ___

Ind. Darbo Federacija 
Remia Industrines Uni

jas Vietoj Amatinių
MUNCIE, Ind.—Po dvie- 

jų dienų ginčų, Indianos 
valstijos Darbo Federacijos 
suvažiavimas nubalsavo 
perorganizuot unijas iš am- 
atinių į dideles industrines 
unijas, apimančias ištisas 
pramones.

Viešų WPA darbų direk
torius, prof. Manion atėjęsiiuu ucu nu- nanjub cvj aa- .... v .. vvk4vmp Tautu “•---------- 1 F” a T /L

kiems savo viršininkams bei lyj; ar pasitraukt iš Tautų T Y J amziaus Pralotui A. Jakštui-
t,™- pareigų — zings- i Dambrauskui, bažnytiniai - pa- į suvažiavimą karštai ragi-

triotiškam poetui ir laikraščių no sutikti su vergiškai že- 
rašytojui. momis algomis tuose pašal-

viršininkėliams advokataut Lygos ir pradėt karą, ne-' 
žydų biznio įstaigoms teis- paisant Anglijos ir visos 
muose. Kad ir menką biske- Lygos.
lį pinigų žydai būtų įdėję į 
vokječių biznio firmą, na- 
ziai skelbia visą tą įstaigą 
“žydiška” ir šaukia ją boi-! 
kotuoti. I

Ko Anglija Nori iš 
Franci jos

LONDON. — Pranešama, 
Ijog Anglijos vyriausybė no-

niuose reikalinguose stab
dymui Italijos karo prieš 
Ethiopiją.

Litvinov sakė, kad čia nė
ra klausimas vienos šalies 
rėmimo prieš kitą, bet tai
kos apgynimo reikalas.

šingumą fašistinei vėliavai 
ir reikalavo palaikyti seną
ją kaizeriškos imperijos vė
liavą.

Nazių partijos suvažiavi
me Hitleris, be kitko, pasi
gyrė, kad jis turi 20,000 
nuolatinių politinių savo 
partijos organizatorių. Jis 
taipgi didžiayosi atsteigęs 
Vokietijos armiją, kad “ap
gint atgriebtą laisvę” (tik
rumoj—vergiją).

Hitlerio propagandos mi- 
.nisteris J. Goebbels savo 
kalboj tame suvažiavime 
šaukė vesti neatlaidų karą 
prieš bolševizmą. Jis rėkė, 
kad bolševizmas esąs “visų 
tautų užkeiktas priešas, taip 
'pat priešas visų religijų ir 
visokios kultūros.”

Sykiu Goebbels, tas Hitle
rio gramofonas, liejo kroko- 
diliaus ašaras, kad “Komu
nistų Internacionalas su vel
nišku gudrumu patraukia 
sau į talkininkus daugelį 
Europos intelektualų.” To-

Didelė Lėktuvo Nelaimė 
Panamos Kalnuose - ‘

PANAMOJ, Centralizes 
Amerikos šalyj, atsimušė į 
Bejuco kalną ir sudegė di* 
delis lėktuvas. Nelaimėję 
žuvo amerikonas jo vairuo 
toj as Robert Marsrtand* 
penki Panamos ir du Jamai- 
cos piliečiai. i *»)

Prigirdė Krikštijamą

piniuose darbuose. Bet su
važiavimas atmetė jo ragi-lliau, Goebbels, nachališkai 
nimus ir nubalsavo reika-1 meluodamas, šaukė, kad

SMARKIAI PJAUSTO. ARK
LIŲ UODEGAS!

KAUNAS. — DabaM lyra laut unijinių ąjlgų visuose “pirmas dalykas, ką pasau- 
pabrangę šeriai ir ašutai. Už Jokiuose darbuose. ilinė bolševikų revoliucija

MYSTIC, Conn. — Savai
tė atgal baptistų kunigas 
Jacob Williams bekrikštyoa- 
mas upėje prigirdė Erskiną 
Kiddą, 27 metų amžiaus?'" 
Todėl dabar muzėjaus tar
nautojas C. Q. Eldredge, pa
rašė laišką prezidentui Roo- 
seveltui, prašydamas pinigų 
įtaisyt gyvybės gelbėjimo 
diržus taip krikštijamiems 
baptistams. Sako, pinigai 
tam “reikalui” turėtų 
paimti iš $4,000,000,000 
šalpinių darbų fondo.

H
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Po Laiko Raudojimas
Kauno “Rytas” (krikdemų laikraštis) 

išspausdino kunigo Bumšos nuomonę 
apie Kalino kongresą. Bumša, kai žinia, 
veikia Pietų Amerikos lietuviuos katali
kuos. Kunigas pasakė :

Ar kongresas ką davė Pietų Amerikos iš
eivijos gelbėjimui, sunku pasakyti, nes ne
žinia, kaip bus vykdomos priimtos rezo
liucijos. Tačiau viena aišku, kad rezoliuci- 
jds visų lietuvių reikalų neapima. Kongre
se nebuvo duodama atstovams išsikalbėti. 
Kongresas dažnai atrodydavęs panašus į 
mokyklą, kurioje sukviesti atstovai verčia
mi klausyti paskaitų, kurios paskui nedisku
tuojamos.
Gerai, bet kodėl kunigas Bumša tylė

jo pačiam kongrese? Kodėl jis nepakėlė 
savo..balso prieš fašistų diktatūrą? Ko
de! jis neorganizavo katalikų delegatų ir 
nestojo su darbininkiškais delegatais, 
pasiųstais iš Jungtinių Valstijų ir Ka
nados? Po laiko apsižiūrėjimas, kuni
gėli. Dėlto tavo parapijiečiai turėtų tau 
parodyti duris.

Naujas “Bluffas”
Grigaitis didžiuojasi (“Nauj.” už rugs. 

11d.), būk jo laikraštis “pirmas paduo
da tikrų žinių apie Lietuvos valstiečių 
subruzdimą prieš ūkio produktų pigu
mai'apie jų kovą prieš monopolines pro
duktų supirkinėjimo įmones.” Ir parei
škia: “Šiame dienraščio puslapyje telpa 
ir tekstas atsišaukimo, kuriuo ūkininkai 
yra šaukiami į streiką.” .. ..

įtiek tai liečia “pirmenybę”—tai pa
prastas Grigaičio “bluffas.” Tasai atsi
šaukimas į valstiečius “Laisvėje”’tilpo už 
rugsėjo 3 dieną laidoj (Daugiau negu 
savaite pirmiau, negu “Naujienose.”). 
Tai’ iš kur “Naujienos“ pirmosios jį pa
talpino? Jos arba pasiėmė tai iš “Lais
vės/? bei “Vilnies,” arba, jeigu gavo iš 
Lietuvos, tai daug vėliau, negu mūsiškiai 
dienraščiai.

Bet šitame pareiškime Grigaitis ir ki
tą netikslumą pasako, tai ten, kur jis 
kalba apie valstiečių streiko tikslus. Jis 
nepasako, kad ši valstiečių kova yra nu
kreipta prieš Smetonos valdžią. Pasa
kyti, kad streikuoja “prieš ūkio produktų 
pigumą,” bei “prieš monopolines produk
tų supirkinėjimo įmones,” nieko nereiš
kia*- Valstiečiai kovoja prieš Smetonos 
režimą. Streikas taikomas pries valdžią. 
Pastaroji išstatė savo ginkluotas pajė
gas prieš streikierius ir nemažai jų už
mušė.

Bet Grigaitis vengia tą pasakyti. Mat, 
tuomet jo laikraštis negalėtų gauti Sme
tonos užgyrimą ir jis galėtų būti cen
zūros sulaikytas.

Ar Dar Bus Išvengta Karas?
Prieš fašistinės Italijos grobikišką pri

sirengimą karui ant Ethiopijos jau pasi
sakė visa eilė didelių • ir mažų valstybių. 
Anglija, Sovietų Sąjunga, Francija, Ho- 

< laridija, Belgija, Turkija ir eilė kitų. •
Trancija ilgai svyravo. Praeitą sausio 

mėhėsį Italijoje buvo Francijos ministe- 
rių pirmininkas Lavai ir yra supranta- , 
ma; kad jis sutiko su Italijos planais lei- ; 
sti'užgrobti Ethiopiją.

I -Francijos labai įtempti reikalai su fa
šistine Vokietija. Anglija Vokietijos | 
klausime padėjo fašistams ruoštis karan, f 

' ^veidmainingai “kovojant” prieš Hitlerio 
apsiginklavimą, susitariant su Vokietija 
karo laivynų reikale, gaminant Vokie- 

? tijaį.karo orlaivius ir tt. Francija pik
tai žiūrėjo į tokį Anglijos elgesį, - dališ 
Francijos spaudos smarkiai kritikavo

| Anglijos poziciją.
• Dabar Italijos veržimasis į Afriką, • 

ruošimasis paimti Abyssiniją, tiesiai pa
vojun pastatė Anglijos kolonijas: Egip
tą,-Anglų Sudaną, Keniją, Anglų Soma- 
lilandą ir kitas kolonijas Afrikoje. Mus-

solinis pradėjo galvoti apie didelę Itali
jos imperiją Afrikoje. Jo planai pasta
tė pavojun Suezo kanalą ir Anglijos su
sisiekimą su Indija ir kitomis jos koloni
jomis Azijoje.

Anglijoje įvairių buržuazinių partijų 
vadai pradėjo šaukti, kad Italijos verži
masis į Afriką yra lygus peiliui po kak
lu Anglijai. Prieš Francijos svyravimus 
panaudota tiesioginiai grūmojimai. Jau 
nuo senai Anglija sakė, kad jos karo ru- 
bežius prieš Vokietiją dabar ne Anglų ka
nalas, atidalinantis Angliją nuo Europos, 
bet upė Reinas, tai yra Francijos rube- 
žius su Vokietija. Bet dabar, kada 
Fraricija svyravo, ar pasisakyti prieš 
Italijos užpuolimą ant Ethiopijos, tai 
Anglijos laikraščiai pradėjo rašyti:’ 
“Hitleris... vis daugiau nori draugingu
mo su Anglija... Jeigu francūZai, nepa
norės atsisakyti nuo faktiškos sutarties, 
padarytos su Italija sausio mėnesį, tai jie 
sugriaus Tautų Lygos sistemą, neteks 
savo draugų Rytuose ir pastatys save pa
vojun po Hitlerio atakomis.”

Iš to išvada aiški, jeigu Francija ne
išstos prieš Italijos fašistus, tai Anglija 
dar labiau susidraugaus su Hitleriu, o 
turėdama įtaką Lenkijoj ir su Lenkija, ir 
tada prieš Franci ją susidarys galingas 
blokas — Vokietija-Anglija-Lenkija.

Iš antros pusės Francijai ir vėl pavo
jus. Kada ji pasisako prieš Italijos grobi
mo planus, tai sukelia Italiją prieš save. 
Jau nuo senai Francijos ir Vokietijos 
reikalai labai blogi. Gi tarpe Italijos ir 
Vokietijos nors ir eina niovynės už Aust
riją, bet jau numatomas jų tarpe susitai
kymas. Italija paves Austriją Vokieti
jai mainais už žibalą ir kitas karo reik
menis. Tada prieš Francija gali būti du 
dideli priešai.

Francija tvirtai apdrūtino savo rube- 
žių nuo Vokietijos. Ten pribudavojo ke
lias eiles didelių tvirtumų, cemento sie
nų, visokių karo painiavų. . Bet jeigu 
Italija užpuola ant Francijos iš ryt-pietų, 
tai Italijos armija užeiną užpakalin ‘ vi
soms toms Francijos tvirtumoms ir pa
verčia jas į nieką. Francija, norsdr yra 
labai apdrūtinus Alpius prieš Italiją, bet 
kiekvienam aišku, kad ji negalės viena 
atsilaikyti prieš Italijos ir Vokietijos ben
drą. puolimą. Todėl Francija’ ii’ buvo1 pa- ’ 
skutinė, kuri pasisakė prieš Italijos už
puolimą ant Ethiopijos. ..

Iš kitos pusės, sujungti karo laivynai 
Anglijos ir Francijos Viduržeminėse jū- 
rCe.e pasidaro jėga, kuri ištaškys Italijos

o laivyno jėgas. Jeigu uždaromas 
Suezo kanalas, neleidžiama per jį Itali
jos armija ir karo reikmenys prieš Ethio- 
piją, tai aišku, kad pastaroji apsidirbs su 
tomis Italijos karo jėgomis, kurios yra 
dabar pastatytos prieš Ethiopiją. Bet 
užtad Italija Afrikoje (Libijoje) jau su
traukė 80,000 kareivių, kuriuos yra pasi
rengusi mesti ant Suezo kanalo ir jį pa
imti.

Baisiausias karo pavojus čia pat. Abie
jų grupių karo jėgos grupuojasi. Ir vie
niems ir kitiems yra karo pralaimėjimo 
pavojaus. Labai galimas daiktas, kad 
Italijos fašistai, karo nepaskelbę, bandys 
užpulti kurį nors savo priešą, kad sunai
kinus jo jėgas ir tuom palengvinus sau 
karą. Aišku tas, kad jie ne vien savo 
jėgomis pasitiki, kad jie turi sutartį su 
Hitleriu, Lenkija ir veikiausia dar kaip 
su kuriomis kitomis šalimis bendram ka
rui. Nepaisant kad prieš juos pasisakė 
didžiausios šalys, net ir Jungtinės Vals
tijos per savo sekretorių Hull priminė 
Keįloggo prieškarinę nutartį, l)ėt Italija 
vis daugiau ir daugiau karo jėgų siun
čia prieš Abyssiniją ir iki 10 dienai spa
lių rengiasi karų pradėti, < • .. . ; ,

Komunistų Internacionalo Septintas 
Kongresas dar kartą pabrėžė, kad bent < 
kokios viltys, kad karas gali - būti tik 
dviejų šalių, lokalinis, ■ yra niekas kitas 
kaip svajonė. I tali jos-Abyssini jos karas . 
virs visapasauliniu karu, jeigu jam nebus 
kelias pastotas. Komunistų Internacio
nalas šaukia visus darbininkus į kovą 
prieš imperialistų ruošiamą karą. Tuom 
pačiu kartu išdirbo planus ir paskelbė, 
kas reikės darbininkams daryti, jei
gu nepaisant visų darbininkų kovų prieš 
karą, o karas visvien bus pradėtas. Vy
riausias darbininkų uždavinys bus tas, 
kad paversti imperialistinį karą į piliečių 
karą prieš kapitalistus, prieš darbo žmo
nių ir kolonijų gyventojų išnaudotojus, 
prieš žmonijos pavergikus.

Bet šiandienė vyriausias mūsų visų už
davinys—kova už taiką, prieš imperialis
tų karo ruošimą, prieš visokias apgavys
tes ir karo ruošimo slėpimą!

\ Lietuvos Politkaliniai Mopro Plenume
Raudonosios Pagelbos Pild-'viai šaukia obalsius.

komo II Plenumo 
Atidarymas

1935 m. rugpjūčio. 22 d. 
Maskvoj pradėjo savo dar
bą Tarptautinės Raudono
sios ' Pagelbos Pildomojo 
Komiteto II išplėstas plenu
mas. Raudonosios Pagelbos 
reikšmė revoliucinėj kovoj 
remiant tos kovos aukas 
yra kiekvienam sąmonin
gam darbininkui gerai ži
noma. Ta reikšmė vis didė
ja, nes kapitalistinėse šaly
se augą! teroras, visoj eilėj 
šalių įsigalėjo fašizmas. Vis 
daugiau to teroro ir fašiz
mo viešpatavimo aukų rei
kalingi paramos. Kartu au
ga ir plečias tarptautinio 
darbininkų solidarumo ju
dėjimas, kurį ypač smarkiai 
pirmyn pastūmėjo drąsi d. 
Dimitrovo kova su fašizmu 
Leipcigo bylos metu. Vokie
tijos fašistai vis dar laiko 
nelaisvėj savo auką, kaip 
ženklą laikinos fašizmo per
galės ant Vokietijos darbi
ninkų klasės,—d. Thaelman- 
ną, kuris didvyriškai perne
ša visus fašistų pasityčioji
mus ir kankinimus. “Mūsų 
karšti linkėjimai d. Thael- 
mannui ir visiems antifašis
tams, kalinamiems buržua
zijos rūsiuose!” Šiuos d. 
Marti, plenumo pirmininko 
žodžius, ; 
palydi garsiais plojimais.

I Audringi plojimai atsi- 
I kartoja Įtaigus d. Pajars- 
jkiui savo trumpą kalbą. 

Kai Prezidiumo dalyviai — dd. 
Armėnijos pionieriai, plo- Pikas, Marti, Stasova ir Ri
jant < plenumo dalyviams, ti—širdingai spaudžia bu- 
apleidžia su pakeltomis ran- vusiems kaliniams, o dabar 
komis salę, juos, palydi, ko- 'pilnateisiams Sovietų Są- 
v i n g a s t r i g u b as “Rot jungos piliečiams rankas. 
Front!”

Plenumo pirmininkas d. 
Marti praneša, kad tik va- į 
kar iš Lietuvos kalėjimų 
buvo išplėšti šeši mūsų 
draugai ir lėktuvu atvežti į 
Maskvą, šeši iškeistieji pa
kviečiami į sceną, už. prezi
diumo stalo. Audringais 
plojimais plenumas sutinka 
šią žinią ir šešis iškeistuo
sius Lietuvos politkalinius. 
Gavęs žodį vienas iš pakeis
tųjų d. Pajarskis Petras, pa
pasakoja plenumui apie 
Lietuvos fašistų teroro po
litiką laisvėj ir kalėjimuos. 
Jis nurodo visą eilę pavyz-

Pirmadien., Rugs. 16, 1935

Franci j os Kompartijos va
dų. Draugės buvo labai pa
tenkintos sužinojusios visa 
tai apie Marti. Kai draugė 
važiavo Sovietų Sąjungon, 
draugės prašė perduoti jų 
linkėjimus ir draugui Mar
ti. Naudodamasi proga 
draugė ir perdavė tuos ka
linių linkėjimus draugui 
Marti, čia pat už arbatos 
stiklo sėdinčiam prie stalo. 
Draugas Marti buvo ■ labai 
patenkintas, kad ir mažu
tės Lietuvos kalėjime jo 
vardas populiarinamas.

An. Ramutis. 
1935-VIH-26.

—šešių Lietuvos draugų 
išplėšimas iš fašistų nagų 

j yra mažas MOPR-o laimė- 
Ijimas. Kovokime, kad tie 
laimėjimai būtų didesni,— 
pareiškia d. Marti.

Pasibaigus plenumo ati
darymo posėdžiui iškeistieji 
politkaliniai buvo pakviesti 
kartu su prezidiumu prie 
arbatos. Gyvoj kalboj drau
gai pasakojo, kaip gyvena 
politkaliniai Lietuvoj. Drau
gas Pikas susiinteresavo at
einančiais į kalėjimą žmo
nėmis iš ■ neorganizuotų 
sluogsnių ir politkalinių 
taktika juos priimant Lsa- 

džių, kaip buvo sudarytos v.° ^arP^- Juk si ^taktika ati- 
provokacinės bylos dd. Lis- tlrjka j _ 
ams, broliams Balčiūnams, taktiką del organizavimo vi- 
Romanauskams, d. Mocke- s^. antifašistinių jegų^ ko- 
vičiui Antanui, kuriems ^ai SV Rasizmu. Viena is po- 
žvalgybos agentai pakišę btkalimų papasakojo, kaip 
komunistinės literatūros, o!^ kameroj draugės ne vi- 
paskui bekratydami “rado.” sos zir}ojo, kas tas Marti. x
Nežiūrint aiškios, provoka- Mat Marti vardas buvo pa- karštligę ir nuo karštligės 
cijos visi jie buvo nuteisti minėtas burzuaziniuose vaistus duoda, o kaip ligo- 
ilgiems metams (iki 15 me- laikraščiuose saryšyj su’nis numiršta,^tai sako mi
tų) kalėjimo.

Nė kieR nemažesnis tero-

ŠYPSENOS

naują' Kominterno

Jis Tikras už Save
Ligonis:—Ar ištikro dak

tare, man yra viltis pasveik
ti? Juk būna atsitikimų, 
kad daktaras pripažįsta

; saryšyj su nis numiršta, tai sako mi- 
VII kongresu. Draugė pa- ręs nuo plaučių uždegimo, 
brėžė, kad “geda nežinoti, Daktaras:—Aš esu visaiC KiCik IiemazeblllS Lei o- I nau gcua vow. V 100.1

ras viešpatauja ir Lietuvos kas tai yra Marti” ir papa- tikras už save. Jei aš gydau 
kalėjimuos. Pav. Kauno ka-< šakojo, kaip Marti vado- nuo karštligės, tai ligonis 

™ ’ ----- 1 jūrininkų sukilimui ir miršta nuo karštligės!
Surinko Es-Džei.

plenumo dalyviai Įėjime iš 80 politkalinių vy-jvavo 
rų per tris paskutinius—ge- Juodojoj jūroj, kada Fran-, 1 • v T • T A- (
mėnesius buvo nubausta 50 laivus prieš Sovietų Rusi- i 
žmonių po 1-2 mėn. be mais-1 ją pilietinio karo metu ir 
to iš laisves, be laikraščių,1 kaip dėka to sukilimo suiro džiai, 
knygų ir pasimatymų. Per Francijos interventų pla- męt Petras po vidurnakčiui 
tą pat laiką 12 žmonių buvo nai. Papasakojo, kad Mar- trečiu kartu užgiedojo,— 
nubausta karceriu,, kurie ti už aritiimperialistinį dar--gaidys .apsipylė karčiomis. 
bencĮi]ai atsėdėjo 70 parų.»bą sėdėjo 8 metus kalėjime ašaromis; 
Politkalinius varo prie dar
bo kasti durpių. Ten juos 
verčia dirbti nuo 8 vai. ry
to iki 11 vai. vakaro. Elgę
sis su dirbančiais kaip ir su 
visais kitais politkaliniais ’ 
žiaurus. Kai d. Pečiokas pa
darė del tokio administraci
jos elgesio pastabą kalėjimo 
valdininkams, jį nubaudė 6 
mėnesiams baud žiamojon • 
grupėm Politkalinius bau
džia už • menkniekius: bau- , 
džia, -kad pakeltu balsu at
sakai į administracijos tar
nautojo klausimą, baudžia 
ir tada, kai neatsakai. Vie
na gi kamera—18 žmonių— : 
buvo nubausta 3 savaitėms 
drausmės už tai, kad ėmė 
valgyt ne administracijos 
nuskirtu laiku. ~

.Ir visgi, nežiūrint fašistų gyduolių, tai'yra'dėl' kraujo

Žodį gauna Ispanijos pro- gūžes, birželio ir liepos—- cijos valdžia pasiuntė karo
letariato Spalio kovų au
koms remti komiteto atsto
vas. Jis pasakoja apie tą 
plačią tarptautinę kampani
ją, kuri taip daug padėjo 
paremti Spalio kovų daly
vius kaip njoraliai, taip ir 
materialiai., Vpač gi daug 
prie (tos pąraįnos prisidėjo 
Sovietų Sąjungos MOPR-o 
organizacija ir visi darbo 
žmonės., Apie tai jis pats 
-toniniai įsitikino važinė
damas po Sovietų Sąjungą: 
visur SSRS darbo žmonės 
parodė savo tarptautinį so
lidarumą, gyvai interesavo
si Ispanijos proletarų ko
vomis. Už kelių savaičių 
prasideda kairiųjų Ispani
jos socialistų vado Kabaije- 
ro byla. Viso pasaulio dar
bo žmonės turi pakelt savo 
balsą, reikalaudami Kabal- 
jero ir kitų Spalio mūšių 
dalyvių paliuosavimo. Ispa
nijos darbininkai pažino, 
ką tai reiškia tarptautinė 
solidarumo judėjimo para
ma ir jie niekuomet suteik
tos pagelbos neužmirš. “Šir
dingą dėkui visų Ispanijos 
darbininkų vardu!”

šlapias Gaidukas
“Išsipildė viešpaties žo-

” tarė kunigas. “Kuo-

> ■

ir dabar’ yra • vienas iš
, n

Sųiunkp J. šilingas.
j

j
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DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

TEKA IR BLOGAI ATSIDUO- vėlių, kad jos būtų iš sveikų 
normalių narvelių padarytos. 
Šitaip galima padaryti tik sis
teminiu —viso organizmo gy- 

Vadinas, Jums visų 
pirma reikia visam pasveikėti,.

j sutvirtėti. Reikia gero natū
ralinio maisto, su visa gausa 
vitaminų, mineralinių druskų, 
kurių dažniausia esti visai ma- 

j žai mūsų priprastuose valgiuo- 
i se. Kai gausite bent per ke- 
j lėtą mėnesių gausiai vitaminų, 

’ | tai nosyse ir visur viduriūoše 
*." Į pasidarys sveikesnės, patvares-

< nes plėvės. Normalesni tada 
ir skysčiai bus nosies plėvių, ir 
geresnis pasidarys kvapas.

' Tai vartokite, kiek tik gali
ma, daugiau daržovių, žalie
nos, lapų, vaisių, čielo grūdo 
javinių valgių, taipogi ir pie-: 
niškų, kiaušinių, žuvų, šviežios 
mėsos..

Vitaminas A Jums ypač rei
kalingas, tai imkite žuvų alie
jaus, paprasto cod liver oil, 
bent po šaukštą po valgio, iš
tisais mėnesiais. Pieno kalkių 
—Calcium lactate, .10 grst, 
100 tablets, po 2 tableti, su 
vandeniu, po valgio. 'lodo 
tinktūros, po lašą kas pora 
dienų, visą gyvenimą.

Pačiai nosiai štai ką daryki
te. Tepkite su cod ’ liver oil 
ointment, į nosis, į vidų, kele
tą kartų dienoje. Gaukite 
Chlorazene (Abbott). Ištar- 
pinkite po vieną tabletę stik
le šilto vandens ir to skiedinio 
leiskite į nosis, kartą ar du 
kart kas diena. ’Galite ir.bur
ną pagargaliuoti tuo patim

DA IŠ NOSIES

Drauge gydytojau, dar sy
ki atsiliepiu į jūs, tai yra apie , 
gyduoles dėl mano nosies. Kaip 
buvau rašęs apie gyduoles dėl 
perdidelio tekėjimo iš nosies, 
tai ne kraujas teka, ale kokis 
skystimas, kaip ir vanduo. Vai- 

. t I stininkas davė visai priešingų 
_________ __ ___  

teroro, politkaliniai nenusi- tekėjimo. Tai gi sunaudojau j 
mena, o išnaudoja savo ne- kelias pilsas, turėjau apleisti, i 

ba pradėjo kairiam šone gale Į 
krūtinės skaudėti. Taipgi ir 
aliejų dėl nosies sunaudojau 
visą, ir tas nieko nepagelbėjo. 
Taigi, gerb. gydytojau, Jeigu 
būtų galima dar sumanyt ko
kių tinkamesnių gyduolių, tai 
malonėkite pranešti per laik- 

“Laisvę”. Svarbiausis
su- 

iš

laisvės laiką pasiruošimui
Audringais plojimais sus-{būsimiems mūšiams. Jeigu 

to*ję plenumo dalyviai su tin-1 anksčiau į kalėjimą. pakliu- 
• ka Armėnijos jaunųjų MG 
; PR-o draugų—pionierių de
legaciją. Delegatai —12-13 
metų niergaitės ir berniu
kai, /apsirengę; tautiniais 
drabužiais,^ ,su> pionieriškai 
pakeltomis rankomis įeina 
salėm Jie dainuoja armėniš
ką dainą, plepumo dalyviai 
muša jiems delnais taktą.* 
Šypsodamasisi vienas iš pio
nierių užlipą., ant tribūnos

> ir perduoda plenumui 32 
tūkstančių jaunųjų Armė
nijos MOPR-o draugų var
du sveikinimą. Jie > pasiža
da tą skaičių artimiausiu 
metu padidint iki 50 tūks
tančių. “Tegyvuoja draugas 
Stalinas, o taip pat mūsų 
draugai Thaelmannas ir Ra- 
koši!” Susijaudinusių ple
numo dalyvių plojimams nė
ra galo, štai pionieriai <šo- 
ka ^utinius ■ kaukaz jetiškus 
šoįdįusy dainuQja armeniskai 
“Partizanų dainą,” kolėkty-

davo dažniausiai tik organi
zuoti . darbininkai, tai da
bar vis dažniau ateina ir ne
organizuotų, kurie metami 
kalėjiman už pasipriešini
mą policijai beginant savo 
turtą nuo licitacijos, už ėnii- 
mą be leidimo malkų iš 
miško, už kasimą svetimų 
bulvių, kad papenėt alka
nus vaikus ir tt. Tokius dar
bo žmones-politkaliniai pri
ima į savo tarpą ir stengia
si iš jų išauklėt tikrus ko
votojus prieš fašizmą. Jaus
dami r nuolatinę darbo žmo
nių,' o ypač Raudonosios Pa
gelbos teikiamą kaip mora
linę, taip ir materialinę pa
ramą, Lietuvos kalėjimuose 
sėdintieji politkaliniai ir to
liau pasiryžę nepasiduoti 
fašistų terorui. Jie pilni 
vilties, kad augantis darbo 
masių revoliucinis judėji
mas »neužilgo atidarys ir 
jiems,kalėjimų vartus.

raštį 
dalykas, kad būtų galima 
laikyti tą dvokiantį kvapą 
nosies, tai būtų ačiū.

ATSAKYMAS

Nelengva, Drauge, tai pada
ryti. Matot, su tuo. blogu kva
pu visaip esti. Gali blogai at
siduoti ir iš gomurio, iš gerk
lės, iš burnos,''gal dėl nesvei
kų dantų ar dantų smagenų, 
dėl nesveiką tonzilių, dėl ko
kios įsisenėjusios slogos plėve
lėse.

Jums, kaip matyt iš Jūsų 
laiško, ir negerai atsiduoda ir 
dar teka iš nosies koks skysti
mas. Veikiausiai tai paeina iš 
įsisenėjusios nosy slogos. Čia 
vien tik kokių lašų į nosis toli 
gražu nepakanka. Lašai pavir
šium tik kiek plėveles suvilgys, 
bet nepakeis, neišgydys tų plė- ,skiediniu.

&
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Iš Lietuvos Draugų Komiteto Raštinės
Kas rūpinasi Lietuvos Po

litiniais Kaliniais
Labai malonu pažymėti, 

kad net ir šiuo bedarbės ir 
didelio ekonominio krizio 
laikotarpiu, yra draugų-gių, 
kurie randa galimybių pa
remti Lietuvos priešfašisti- 
nius kalinius. Šie draugai- 
gės atjaučia neapsakomai 
sunkią Lietuvos priešfašis- 
tinių kalinių padėtį ir, nors 
ir patys gana vargingai te- 
pragyvena, vienok pasiau
koja sumažinti savo pragy-; .. . ‘ °T . ... .. . , .
venimo išlaidas ir paaukoti;*"- L?gotl ?velkl al‘ 
tiems kaliniams, kurie ken- 'koml kartu- Tai Xalzdas> 
čia Lietuvos kalėjimuose tik kurJ mes Sa“e >.s Pae?H 
todėl, kad jie išdrįso pasi- ;Llet"vos, P?h k* . tai 
prieš nt fašistiniams darbo kuFls tur.et.H suAau- 
t . .v j x i j dmti kiekviena stoti jiem žmonių išnaudotojams, kadi J
jie stojo už gynimą Lietu-' ^aJ,e . \ !J J j Štai talpiname aukas, ku

rios įplaukė rugpjūčio mėn. 
Prisiuntė šie: W. Černiaus
kas, Rochester, J 

i $11.50; K. Ustupas,

žiaurusis Rusijos carizmas 
taip žiauriai nebausdavo 
prasikaltėlius. Pačiuose ka
lėjimuose štai kokia padė
tis: kamerose, kur pagal pa
čių fašistų apskaitliavimą 
gali sutilpti 10-12, sėdi po 
23 kalinius, o kartais ir virš 
33 kalinių. Maistas blogiau
sias ir jei Mopras (Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas) nepadėtų, jie ba
dautų. Daugelis iš kalinių 
serga džiova, reumatizmu, 
nervų ligomis ir bendru nu-

kalbose, piknikuos ir įvai
riuose parengimuose. Kai 
kurie iš draugų perdaug 
įprato teisintis: “mes turi
me literatūros.” Gal būt 
kad turite, bet kokia iš to 
nauda jei nesirūpinate pla
tinimu.

Labai džiuginantis daly
kas, kad preso išmokėjimą 
draugai akuratnai seka. Be 
jokių maldavimų ir net be 
priminimų aukos reguliariai 
plaukia. Skaitykime, ką ra
šo draugai iš visos Ameri
kos:

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: 
Prisiunčiu už ‘Laisvės’ pre
numeratą $5.50, už ‘Raudo
nojo Arto jaus’ $2.00 ir pre
so išmokėjimui šiuom kart 
skiriu $2.00. Viso prisiun
čiu $9.50. Draugiškai, J. 
Zavecka, Perth Amboy, N.

BURŽUAZIJOS GYVENIMAS PO 
DARBININKU REVOLIUCIJOS

ko-

ve, kur didžiausias skirtumas. ' gausi pašaukimą. Atsake, kad 
Nors ištikimiausiai darbininkai I jis pasikavos miške. Aš priro- 

džiau, kad nereikia kavotis,

vos biednuomenės reikalų.1 
Tokių kovotojų, kuriuos jo- 
kis fašistinis teroras negali 
sulaikyti, šiandien yra gana 
daug. Pastaruoju laiku pa- i 
sireiškiąs valstiečių bruzdė
jimas tatai geriausias įro- 

* f dymas. Tas parodo, kad ne
tik miestų darbininkai, bet 
ir kaimo valstiečiai jau skel
bia griežtą kovą Smetonos 
fašistinei valdžiai. Tose ko
vose jau žuvo keletas vals
tiečių, daugelis bus areštuo
ta ir sugrūsti ilgiems me
tam kalėjiman.

Kaip žiaurus, kruvinas 
Lietuvos fašistinis teroras/ 
galima matyti iš vėliausiai 
atėjusių žinių, kurios paro
do sekamą: Darbininkas 
Cerberis, 18 metų, areštuo
tas laike mitingo, nubaustas 
12 metų sunkiųjų darbų ka
lėjiman. Darbininkas Elja- 
ševas, 18 metų, pas kurį ra-.

kituose ten darytuose paveik
sluose. Bereikšmėmis sceno
mis vadinu tas paveiksle vie
tas, kur rodoma, kaip mašinos 
ratas sukasi, kaip traukinys le- 
kia-važiuoja, kaip debesiai 
slenka ir taip toliau. Aš sutin
ku, jog tokie visi veiksmai yra 
reikalingi padarymui paveiks
lo gyvu ir realiu, natūraliu; 
bet jeigu to yra prikrauta pa
veiksle perdaug, persūdinta, 
kaip tas buvo galima pastebėti 
pirmesniuose Sovietų Sąjungoj 
darytuose paveiksluose, tai tas 

“Gerb. ‘Laisvės’ Red.! Čia 1 padaro paveikslą nuobodžiu ir 
randate money-orderį ver
tės $7.

tello, Mass., $7.00; J. Slan- Į ‘Laisvės’
Chicago, Ill., I $6. O preso išmokėjimui $1.

vz. Girnienė, Bing- Su pagarba, Jūsų L. Silabai- 
hamton, N. Y., $12.00. (Au-. tis, So. Putnam, Conn.” > 
kos surinktos pokily j e del Nors 
Slesoraičių); J. < 
Bedford, Mass., f__ , ________ __ ____ ___
Slonksnis, Philadelphia, Pa.,'pranta, draugas, kad penki: luOse, prie ko Amerikos žiūrė- 
$2.00; K. Beniulis, Mentei- i ir pusė peržema kaina.
Io, Mass., $50.00 (tai aukos' 
nuo Montellos organizaci
jų) ; J. Shagow, Anson, Me., 
$2.00 ,\ J. Kampik, Pentwa
ter, Mich., $1.00; Mrs. A. 
Zuparko, Hillside, N. J., 50 
centų; draugė Bepirščiūtė,

tarnautų buržuazijai, visvien 
nuo ekonominių krizių, nuo ale reikia organizuotis į vieną 
bedarbių neišsigelbės prie bur- grupę visiems ir tik tada gali- 
žuazinės tvarkos. O juo ma
žiau darbininkai priešintųsi 
buržuazijos išnaudojimui, ma
žų algų mokėjimui, ilgų valan
dų darbe, tuo darbininkai tu
rėtų daugiau kentėti bedarbės 
ir badą. Juk ir mažam vai
kui jau aišku, kad greitas dir
bimas, ilgos valandos prie dar
bo, mažos algos, greitai pri
pildo rinkas produktais-reik- 
menimis. Kada produktų per
daug, kapitalistai jų daugiau 
nebegali pelningai parduoti, 
didžiuma darbininkų būna pa
leisti iš 
bedarbė 
šiandien 
kai turi 
pinių gyvehti, kuriuos buržu
azija karts nuo karto suteikia, 
bijodama, kad darbininkai ne-

ma bus išvengt karo. O pasi- 
kavot negalima, vis tiek suras. 
Tik organizuotai mes išveng
sime karo ir tik tada mes ga
lėsime pasakyti, kad mes ne
norime karo ir neisime kariau
ti už turčių reikalus. O jeigu 
mes nebūsime organizuoti, tai u 
kapitalistai surengs naują ka-' 
ra ir skers darbininkus be pa
sigailėjimo.

Darbininke.

Nuėjau pažiūrėti Sovietų Są
jungoj padarytą paveikslą 
“Valstiečiai”—(Peasants). Tai 
labai puikus paveikslas. Man 
jis patinka geriau už kitus So
vietų Sąjungoj darytus paveik
slus tame, kad jame nėra tiek 
daug bereikšmių scenų, kaip | sitikimų, kur buvusieji buožės 
kituose ten darytuose paveik- -bagoti ūkininkai turėjo stoti 

sykiu kolektyvan su mažaže
miais, bežemiais ir sykiu dirb
ti be jokių pirmesniųjų privi
legijų. Nemažai jų ir dirba 
prie naujos tvarkos, kaip pri
dera.

Ir ta buvusi buržuazija, tie 
buvę buožės nei biskučio ne
būna nuskriausti kolektyvuose, 
jei jie atlieka užduotį pride
rančiai, kaip ir visi darbinin
kai. Kaip mums Sovietų Są
jungos darbininkai dabar pa- sukiltų ir nepasiųstų ją, kur 
rodo savo paveiksluose tenai- pipirai auga.
tinį gyvenimą, tai buvusi _buo-_ | žinomk už buvimą kapita- 
žija jokiu būdu negali rūgoti pSįuį geru> ištikimu, kapitalis- 
prieš darbininkus, kuiie pasi- į.as, paleisdamas darbininką iš 
ėmė valdžią savo rankosna.' 
Ve, jie sau, kolektyve, geria 
vyną ir valgo lašiniečius-vir- 
tienius, kad net per barzdą 
varva, kada kolektyvas paky
la ant tokio ekonominio laips
nio, kad visiems užtenka to, 
kas geram gyvenimui reika
linga. 

« 
Buvusi buržuazija kasdien 

ten įgyja lygių teisių. Tik 
šiomis dienomis Sovietų Są
jungos vyriausybė paskelbė, 
jog nuo dabar visi vaikučiai 
bus lygūs moksle, nežiūrint, ar 
jie darbininkų tėvų vaikai, ar 
buvusių buržujų. Iki šiolei tik 
-darbininkų vaikams buvo ga
lima eiti ;
dabar galės eiti visi, darbinin-! nuskriausta: kiek ko yra dar- 
kų ir buvusios buržuazijos. bininkams, tiek to pat yra ir 

Nereikia manyti, kad pir- buvusiai buržuazijai - jiems 
miau, ■_ 
buvusios buržuazijos vaikai tik 
todėl negalėjo eit mokyklosna, 
kad jie buvo buvusios buržua
zijos vaikai. Tai buvo kita. ...
rimta priežastis, kodėl jie visil1!3, ?YS. riaus a • J 
negalėjo eiti mokyklon; Kada darblnlnk'l revoliumja. 
darbininkai paėmė valdžią į 
savo rankąs, tai jie rado tiek 
mažai mokyklų ir mokytojų, 
kad net neužteko patiems dar
bininkų vaikams. Iš tos prie
žasties, buržuazijos vaikai tu
rėjo būt patenkinti tuomi, kas 
liko nuo darbininkų: jei buvo 
mokykloj vietos, galėjo eiti, 
jei ne, turėjo būt be mokslo, 
kaip darbininkų vaikai prie 
caro. Bet dabar tas viskas 
sulyginama; dabar darosi vi
siems lygus gyvenimas kaip 
ekonominiai, taip ir dvasiniai.

Nereikia manyti, kad ir 
tiems buvusiems buožėms ir 
buržuazijai viskas gerai, kurie 
vis turi noro grąžinti carinę 
tvarką, kurie prie kiekvienos 
progos mėgina kenkti naujai 
tvarkai—darbininkų tvarkai— Į

užmuša patį dalyką, apie ką 
eina kalba, kas yra perstato
mas. Ir pirmesniuose'Sovietų 
paveiksluose buvo pastebima 
perilgas tęsimas vieno veiks
mo, kas padarydavo paveikslą 
monotonišku. Dabar, šiame 

■ paveiksle, visa pasaka bėga 
daug greičiau—panašiai, kaip

“ ‘ ; Nors “L.” prenumerata
Gittzus, dabar tik $5.50, bet draugas !___

$4.50; F. < Silabaitis užsimoka $6. Su- , Amerikoj darytuose paveiks-

tojai yra pripratę; tau nėra 
kada nuobodauti—vis esi nau
joj vietoj—naujame veiksme...

Bet čia neturiu mintyj kal
bėti apie šį paveikslą, apie 
patį jo perstatymą; čia norisi

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: 
Kadangi suvėlinau užsimo
kėjimą už ‘L.’ prenumeratą 
tai dabar mokėdamas me
tams prenumeratą $5.50, už- ! man pakalbėti apie gyvenimą, 
sidedu $1 bausmės. Lai tas kuris tęsiasi po darbininkų re- 
doleriukas eina į preso voliucijos, kaip dabar Sovietų 

Zenkevičienė, Pittston, Pa., i fondą. Suvėlavimo priežas-

vietų Sąjungoj. Ten ėjo 
lektivizacija, sujungimas mažų 
ūkių į vieną didelį ūkį, kuri 
paskui visi bendrai apdirba, 
naudodami vėliausios mados 
ir geriausias ūkio mašinas del 
palengvinimo darbo. Buvo at-

Senelių Atsišaukimas .
darbo. To pasekme, 
pasireiškia, kaip kad 
turime, kur darbinin- 
badauti arba iš tru-

Gerbiama “Laisvės” „11
Redakcija: j

Prašome mūsų atsišaukimą ■ 
patalpinti į tamstų brangų, 
laikraštį “Laisvę.”

Mes, keli lietuviai seneliai iš 
Prieglaudos Namo, Ghent, N. 
Y., būdami tarpe kitataučių^ 
šaukiamės ir meldžiame visų 
lietuvių ir lietuvaičių gęros šir
dies, kad mums užprenume
ruotumėte “Laisvę” laikraštį 
ant metų arba nors ant pusės 
metų. Ir, brangūs lietuviai ir 
lietuvės, mažum kas turite at
liekamų lietuviškų knygų, pra- •. 
šome mums paaukoti. Mes 
tamstų nepamiršime ilgai už 
tamstų geraširdystę ir būsime 
dideliai dėkingi. Mus labai su- ’• 
raminsite ir mums greičiau !ai». t 
kas eis. Mes kaip buvome drū-r . 
ti, dirbome, taipgi aukavome 

I kur reikalas buvo. Nekurie pri-

darbe pasireiškia, darbininko 
darbo, į bado nasrus, kada be- 
nemuša, nepersekioja; jis dar 
jį gal ir paglosto, gal ir aša
rą išspaudžia, matydamas, 
kad darbininkas eina į bado 
nasrus, o jis jo daugiau nebe
gali išnaudoti del savo gero,

1 iš priežasties konkurencijos, ir 
turi paleisti be lupimo kitos 
skūros nuo jo. Bet šitokie da
lykai darbininkams prasti, o 
ne geri.

Koks tai yra skirtumas prie Į gulėjome prie Amerikos Lie- 
darbininkų-komunistinės tvar-1 tuvių Darbininkų Literatūros, 
kos, kaip dabar Sovietų Sąjun- Draugijos ir “Laisvę” skaitė-

Prie darbininkų tvarkos me. O dabar esame priversti 
ri n vnim n Ir n n /VAvni o i 1 vwnrGrL nnlm

goj. :
netik darbininkams gerai, ale 

augštesnį mokslą; i ir pati buvusi buržuazija nėra 
oiPl X71C1 rl o v*Vai n 1 n _. į uolm n nctn • Izmir Irrx

prašyti kitų aukų.
žinoma, toks mūsų dabarti

nis gyvenimas verčia mus pra
šyti kitų malonės. Esame bioti
ni ir suvargę, todėl • prašome

Sąjungoj. Tokį gyvenimą ge- 
i, negy

venant Sovietų Sąjungoj, raš
tuose—o geriausiai veikaluose 
—kratomuose paveiksluose,
kaip šis, apie kurį eina kalba. 
Tūli pasakys, kad tai yra pai
kas dalykas tikėti paveikslams 
arba raštams, nes jie gali būti 
pagaminti tokioj prasmėj, 
kaip norima, idant būt, o ne 
kaip yra. Tas tiesa. Bet čia 
eina kalba apie Sovietų Sąjun
gą, iš kur mes skaitome ne
tik raštus ir matome paveiks
lus, ale ir kalbamės su žmonė
mis, kurie grįžta ten apsilankę 
ir mums atpasakoja, ką matė. 
Todėl žinoiūė, jog tai yra tie
sa, ka' matome ir krutomuose 
paveiksluose.

Toji buržuazijos dalis, kuri 
nėra prasikaltus darbininkų 
mėsinėjime pirm darbininkų 
revoliucijos ir kuri sutinka ščy- 
rai dirbti naudingą darbą sy
kiu su visais darbininkais po 
revoliucijos, nėra nei biskučio 
nuskriausta. Ant kiek gyveni
mas būna pagerintas, ant tiek 
būna geriau visiems lygiai— 
taip buvusiai buržuazijai, kaip

Shagow, Anson’ tį veikiausia įspesite, tai nausiai £ah™e 2™^
& ’ v , . I i ____ • • „ x venant Sovietu Sąiung'Me., $2.00; H. Žukienė, 

Binghamton, N. Y., $12.07;
ekonominis nedateklius. Bet 
žinodamas, jog ir dienraš-

do komunistinės literatūros ■aukos surinktos tarP vietos čio finansin5 pad?tis bloga.’
SStaKf J- JnaMs. Chicago, 111.” I

« S Cleveland, O.. *2.00; J. Ory- _ .

per septynioliką metų, Ibadauti "^ia, kaip darbi- mums dovanoti

kas Šaferis, 14 ir pusės me
tų, nuteistas 12 metų sun
kiųjų darbų kalėjiman.

Daug pravesta bylų ir nu
teista, pasiremiant tik 
agentūrinėmis žiniomis (be

bas, Norwood, Mass., $5.30 
ir A. Žalis, Hillside, N. J., 
$3.00.

Geriausia pasirodė Bing- 
hamtono ir Montello drau-

jokių liudininkų įrodymų). 
Taip buvo patrauktos teis
man Kalaitė, 14 metų ir,-. v. . . , .
Geršenovičiutė, 17 metų. Srazl suma pinigų de 
Abidvi nuteistos 6 metam fasiznio kankinių. Kitų 
sunkiųjų darbų kalėjiman. miestų draugai turėtų taip 
Del nepilnametystės jiems ls^a'
nuskaito po trečdalį baus- ~ .
mės. Ir taip teisiama jauni 
vaikinai ir merginos tik dėl
to, kad pas juos randama 
komunistinės literatūros, 
arba kad jie priklauso prie 
kokios organizacijos, kuri antrašu: J. WEISS, 857— 
priešinga Smetonos fašisti- 55th St., Brooklyn, N. Y.‘ 
nei diktatūrai. Tai jau nei | J. W.

siuntė suvirs 24 dol., o mon- 
tęlliečiai net 57 dol. Tai la-

pat neatsilikti ir pagal išga
lę kiek paaukoti.

J. Weiss.
P. S. Siųsdami aukas, iš- 

pirkite money orderį iždi
ninkės S. Sasnos vardu ir 
pasiųskite sekretoriui šiuo

“Brangūs Draugai: Labai 
ačiuoju, kad paraginote at
sinaujinti ‘Laisvės’ prenu
meratą. Aš žinojau, kad iš
sibaigė, bet trukau ištek
liaus atsinaujinti. Šiame 
laiške randate $6, tai bus 
už ‘L.’ prenumeratą $5.50, 
o 50c paskirkite, kur jūs 
numatote. Draugiškai, V. 
Butas, Canada.”

Kad greičiau išmokėjus i 
presą, drg. Buto auką per-| 
vedėm į preso fondą.

! ninkams prie buržuazinės 
tvarkos.

Kalbant iš ekonominio at- kame skaityti. Jeigu kaikadA 
žvilgio, buržuazija visai nebū- pagauname kokį lietuvišką l'ai- 

L.” Red.) kraštį, tai jis negreitai iš mūsų 
Taigi ■ pabėga, tik kada “sveikatos 

ypatingai smulkiai buržuazi- ■ netenka,” palydime į kapus, 
jai, kuri nemažai turi vargo 1 žinoma, čia nėra gerai būti; 
gyvenime del didžiosios bur- o ypač tarp kitataučių, ale 
žuazijos konkurencijos, ar yra kad geriau nėra, tai turi būti 
taip nesvietiškai ko bijotis dar- gerai. Gerbiami 
bininkų tvarkos? Aš manau, lietuvės, nepamirškite mūs, se- 
kad ne.

čia atneša knygų, ale an- 
1 gliškų, o mes angliškai nemo

lietuviai ir

A. Gilman.

Waterbury, Conn

nelių. Mes tamstas taipgi pa
minėsime skaitydami knygas.

Pasilikite visi su didele pa 
garba.

M. Tencky, 
County Home,
Ghent, N. Y. _

Red. Viena
Gamina Amuniciją

Karo baisenybės kasdieną^ 
didėja. Tas galima matyti tik 
pažvelgus į dirbtuves, čia Sco-r į 
vili dirbtuvė dirba dieną ir 
naktį be sustojimo visokius 
amunicijos reikmenis. Aš kož- 
ną dieną vaikščioju po tą de- 
partmentą, kuriame dirba vi
sokius kariškus darbus. Daug

Nuo 
kopija bus siuntinėjama 
liams veltui. Taip pat

| Centro Sekretorius drg. 
lomskas pasiuntė keletą 
gų. Tikimės, kad atsiras 
vienių draugų, kurie 
senelius knygomis. Mums 
gu girdėt, kad jūs, seni 
draugai, įdomaujate 
kų judėjimu ir trokštate 
tyti mūsų darbininkišką 
ratūrą.

Laisves” 
na sene-

sma-

“ ‘Laisvės’ Administraci
jai. Draugai: 'prisiunčiu 
$5.50 už ‘Laisvės’ prenume
ratą, 50c Liet, politkaliniam, 
50c Agitacijos Fondui, nuo- 

įšimtis už suvėlinimą atsi- 
• naujinti prenumeratą 50 ir
50c preso išmokėjimui. Vi- j ir patiems darbininkams, ka
so $7.50. Draugiškai, J. Jor- , riuos ta pati buržuazija ne- 
dan, Norwood, Mass.”

Ir bausmę pervedame į 
'preso fondą, tai bus $1.00 

kad ir jis nesivėluos stoti į preso reikalui, 
naujų skaitytojų gavimui --------
kontestą. Pastaraisiais po- “Gerbiamieji! Štai pri-'50c; Z. Dvareckas, Worces- 
ra metų drg. Geo. Šimaitis siunčiu $7. Už ‘Laisvę’ me- !ter, Mass., 50c; M. Stakoff, 
pervėlai pradėdavo veikti tam $5.50, preso išmokė ji-'i New York City, 50c; F. 
kontestuose. Norime žinoti, mui 50c ir $1. Liet, politka-, Kavaliauskienė, Tacoma, 
ką jis mano apie šį kontes- liniam. Draugiškai, Jonas j Wash., 50c; M. Surviliutė,

J. Matulevičius, Dorchester, Bayonne, N. J., 50c; P. Ja- 
Mass.” jniunienė, Bayonne, N. J.,

--------  150c; Geo. Pileckas, Higga-
Daugiaus draugų* aukojo num, Conn., 50c; O. Maro- 

sekamai: |ziene, Waterbury, Conn.,
Drg. Keršulis $1.00; B. B. 50c; L. Menkus, Waterbury,

DRAUGU ŽINIAI
Rašo P. Buknys

Nuo šios savaitės kiekvie
ną penktadienį “Laisvė” iš
eis aštuonių puslapių. Pra
šėme draugų patarimų, ku
ri diena savaitėje geriausia 
tiktų padidintai laidai. Di
delė didžiuma pasisakė už 
penktadienį.

Kad “Laisvę” išlaikyti 8 
puslapių nors kartą į savai
tę, aukų neprašome, ale pra
šome draugų gauti naujų 
skaitytojų. Padidintoji lai
da visada būs turtinga svar
biais ir įvairiais raštais.

“Gerbiamieji!

j svietiškai išnaudojo pirm revo- naikinti produktus, žudyti dar- ' naujų jaunų vyrų darbininkų
liucijos.

Kad taip yra, mes dabar 
galime aiškiausiai matyti So

tą? Šis vajus yra nepapras
tas. Jis. yra prisirengimas 
minėti “Laisvės” sidabrinį 
jubilėjų.

ziene, Waterbury, Conn
Draugas Mažeika, atlikęs Drg. Keršulis $1.00; B. B. 50c; L. Menkus, Waterbury, 

dalį savo maršruto, stebisi, Spudiene, Montreal, Cana- Conn., 50c ir J. žemaitis, 
kaip labai apleistas literatu- da, $1.00; Geo. Wareson, Waterbury, Conn., 50c.
ros platinimo darbas. Dau- Brooklyn, N. Y. $1.00; G. Iš anksčiau aukų turėjo- 
gelyje miestų niekas iš vie- Kardauskas, Linden, N. J., me $1,338.81, dabar gavome 
tos draugų nepasirodo su $1.00; Antanas Lakickas, $18.50. Viso aukų esame ga- 
literatūra prakalbose. Ge- Coalville, Pa., $1.00; J. Sta- vę $1,357.31. Skolos dar tu
rai, kad pats kalbėtojas tu- nys, Baltimore, Md., $1.00; rime $642.69.
ri literatūros, tai nors dali- L. Nacienė, Philadelphia,! Būtų gražu, kad su šiuom 
nai .padengia tą reikalą. j Pa., 50c.; A. Dulsky, W. rudeniu užpildytume preso 

Kiek buvo rašyta, kiek Orange, N. J., 50c; J. Savog, fondą,“tai lengvai galėtume 
prašyta draugų apsirūpinti Endicott, N. Y., 50c; F. Ka- veikti “Laisvės” jubilėį’aus 

piknike. TaČiaus yra vilties,[literatūra ir platinti ją pra- ladinskas, Lowell, Mass., reikalu. ’

“Laisvės” vajus prasidės 
su 1 d. spalio (Oct.). Bet 
draugai M. Dobinis, S. Rei- 
kauskas ir J. Mažeika sako
si jau dabar pradėsią ver
buoti naujus skaitytojus. 
Drg. A. Smith, sirginėja iš 
po sunkaus triūso “Laisvės”

Iš anksčiau aukų turėjo-

bininkų valdininkus. Tokių 
paukščių plūksnas dažnai pa
svilina karšta darbininkų val
džios ranka. Kitaip ir būti 
negalima, kuomet visų gyveni
mas yra aprūpintas lygiai.

Bet atsiras buržuazijos ir 
buržuazinės tvarkqs apgynėjų 
ir sakys, kad būk ir buržuazi
ja, buržuazinės valdžios, el
giasi irgi labai žmoniškai su 
tais darbininkais, kurie pasi
duoda visakuomi buržuazijos 
tvarkai: nepriešinasi prieš ne
žmonišką išnaudojimą, neina 
streikuosna, nekelia protestų 
prieš skerdynes-karus, kur mi- 
lionai darbininkų žūna dėl su- 
krovimo begalinės krūvos auk
so kapitalistams. Taigi, tie 
žmonės pasakys, darbininkų 
elgimasis gerai su tąja buržua
zija, kuri viskuom pasiduoda 
darbininkų tvarkai, neparodo 
nieko naujo, nes ir buržuazija 
atsimoka tiems darbininkams 
gerai, kurie jai tarnauja išti-

. kimai...
j Tas dalinai gal ir tiesa. Bet,

priimta ir visi baisiausiai sku
bina, dirba ir bosai, l^aip mu
sės laksto, kad tik greičiau pa
dirbti. Mat, darbas nuo pra
dėjimo iki pabaigimo tam pa
čiam rūme dirbasi, tai greitai 
padaro ir šfftina (veža) kuo-i 
greičiausia ten, iš kur turi už
sakymus.

Tie jauni darbininkai nepa- Lietuvių Išeivijos 
galvoja, ką jie dirba, tik ’ duos pranešimus, sakys 
džiaugiasi, kad gavo darbą, kalbas apie tai, kas buvę 
Gal patys sau pasigamina mir-j veikta tame kongrese 
tį. Paimtus į karą kanuolės abelnai aiškins apie Li 
sudraskys—tos kanuolės, ku- žmonių, kaimiečių ir visų, 
rias jie patys pagamina. - bininkų padėtį, nes tik

Draugai darbininkai, pagal- sykiu užsimezgė pilni 
vokite, ką jūs dirbate? Jeigu tarpe Amerikos lietuvių ir 
ne sau, tai savo broliams ren- tuvos darbininkijos.
giate mirtį. Į Todėl verta visiems

Aš paklausiau vieno darbi- parvežtą gyvą žodį nuo 
ninko jaunuolio, ar jis nebijo lių ir sesučių iš Lietuvos, 
dirbti amunicijos darbus. Jis į Prakalbos rengiama 
man atsakė, kad “ne.” Aš jam dienį, rugsėjo 18 d. 7:30

vakare, Lietuvių
354 Park St.

Pas mus kalbės 
Mažeika iš Cleveland,

Kviečia

sk ai

New Britain, Conn.
Nuo 60,000 Amerikos 

j vių rinkti delegatai

man atsakė, kad “ne. 
pastebėjau, kad tave paims į 
karą ir nušaus su ta pačia kul
ka, kurią tu padarei. Jis atsa
kė, kad jis neisiąs į karą. Pa
klausiau, ką tu darysi, kada (

buvę nu- 
Kaune ir

dar- 
šitto

bro

and, Ohio, 
Rengėjai.
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Kentėjimo Valanda
Kuomet So. Bostone Minkų 

pastangomis prasidėjo lietuviš
kas ir bepartyvis radio pusva
landis, tai tuomet“ “Darbinin
kas” vadindavo tą “radio ken
tėjimo” pusvalandžiu. Po to 
įsisteigė ir “D.” savo radio 
pusvalandį, bet tai jau ne ken
tėjimo, ale visai mizerikordijos 
pusvalandis, nes apart vienos 
kitos kartais pavykusios dai
nuškos, visa kita dalis radio 
paversta į melų ir pigaus juo
ko maišą. Todelei neima uk- 
Vata jo klausyti.

Bet rugpj. 10 d. užsidaviau 
šau p4kutą ir išklausiau. 
Apart visko, to radio vedėjas 
nesidrovi skelbti, buk “Darbi
ninkas” esąs didžiausias ir ge
riausias laikraštis. Lai jau ir 
būtų geriausias, bet pačiam sa- 
Ve be saiko aukštinti yra dur- 
fta. Tai tiktai užsigėrę žmonės 
gavimi didžiuojasi.

Arba vėl buvo garsina
ma knyga apie “pasaulio pa-j 
baigą” ir, esą, ta knyga “mok-J 
sliška.” O tačiaus moksliniu-į 
kai minimu klausimu jokių, 
Jfnygų nerašo, nes dangiškų 
kūnų koncentracijoj katastro
fa gali įvykti bile sekundą 
taip, kad mūsų žemė pavirstų 
j- dulkes beribėj erdvėj ir ta
lija, žinoma, sudiev pasauliui 
įr visiem prabaščiam. Ta “D- 
ko” peršama brošiuraitė, tai, 
žinoma, tiktai legendų rinki
nys.

kita 
’Bet

suotino Suvažiavimo dokumen
to), užsakymus siųskite že- 
miau paduotu antrašu. Kito
kios literatūros galima gauti 
mūsų dienraščių, “Laisvės” ir 

! “ V i 1 n i es” administracijose, 
i Neprošalį yra turėti pigių, ma
žų brošiuraičių anglų, kalboj.

Norwood, Mass
Be to, buvo siūloma ir 

juokų knyga už dolerį, 
kam, rodos, reikėtų mokėti do- 
leris už juokus, kad iš to pa-; 
ties radio skelbėjų galima gar- , , ...
džiai nasijuokti ir dargi už dy- Jli m galybės, vėliausiais ir 
ką. Pavyzdžiui, buvo garsina- gyviausiais klausimai.

Draugo Mažeikos Maršruto 
Eiga

Draugas Mažeika šiomi die
nom lankosi Connecticut vals-

| tijoj. Jo maršruto eiga seka- 
I ma:

Rugsėjo 14, Ne*w Haven.
Rugsėjo 15, 2 vai. po pietų, 

Naugatuck; 7:30 vai. vakare, 
Waterbury.

Rugsėjo 16, Oakville. 
Rugsėjo 18, New Britain. 
Rugsėjo 19, Hartford, 

............ .......; Su dvidešimta diena šio mė- 
ir socialis- nėšio išvyksta į Massachusetts 

valstiją. ALDLD 7-tas Apskri
tys maršrutą skelbia sekama 
eiga:

Rugsėjo 20 d., Gardner 
Rugsėjo 21, Fitchburg. 
Rugsėjo 22, 2 vai. po pietų,

> vai. vak.,

gyviausiais klausimai.
ma Kunigų Vienybės Kongre
sas, buvęs Philadelphijoj ir 
minėtos to kongreso devynios 
devyneriopos rezoliucijos. Ir 
vis tiktai prabaščiai išganysią 
liaudį, kaip dvasiškai, taip ir j 
materiališkai. O juk, rodos, da 
niekas nematė nė vieno pra- 
baščiaus stovint ant “pikiet 
lainės” arba streiką vedant.

i Berods suminėjo kapitalistus, 
j depresiją ir darbininkų skriau
das ir tuom klausimu buvo 
priimta vysk. Matulionio re-

I zoliucija, skelbianti kryžiaus j 
karą komunistam i_ _____
tam. Tai matote, del ko dar
bininkai skriaudžiami. Rodos,

. tasai rezoliucijų autorius Ma
tulionis per keletą metų kirtęs 
i malkas bolševikam, tai galėjo 
i priprasti prie darbininkų būk-1 
‘lės, bet, mat, vilkas miške au- i Worcester; 7:30

džia dainuoti.
LLR Choro Vyrai Taisykitės

L.L. R. Choro pamokose, ku
rios įvyko -10 d. rugsėjo, vyrų 
tik pusė susirinko. O tai bloga, 
kad draugai taip nekreipia do
mės. Choras nutarė dalyvauti 
programoj draugo Mažeikos 
prakalbose. Reikia gerai pri
sirengti, kad galėtume tinka
mai pasirodyti prieš publiką, 
nes į tokias svarbias prakalbas 
reikia žinoti, publikos susi-

Todel p ras-

SO. BOSTON, MASS.
“Laisvę” pavieniais numeriais gali- į^ite skaniai pavalgyti, gerai pasi- 

ma nusipirkti Išminties ofise, 315 E. ,> <)1. ,ir, .^oni _k_artu paremsite 
St., So. Boston, Mass. Ofisas atdaras 
iki 9 vai. vakaro kiekvieną dieną, iš
skiriant nedėldienius.

čiam visus skaitlingai dalyvauti. Ga-
a

(217-222)

darbininkiškas organizacijas.
Rengimo Komisija.

(219-220)

gęs, į mišką ir žiūri.
Taigi, ricieriai iš 

stogės, beniekindami Minkų 
vedamą kaipo liaudies radio 
pusvalandį, su savo radio, taip 
sakant, “miserere nobis” toli 
gražu užpakalyj atsiliko. Tai 
visi girdi ir supranta.

Klausovas.

DRAUGU ABEKO IR MAŽEIKOS 
PRAKALBU MARŠRUTAI

pa

Po Amerikos lietuvių kolo- brošiūros kuogeriausiai tinka, 
nijas pradėjo važinėti su pra
kalbų maršrutu ką tik grįžę (Prieš Karą ir 
Iš Lietuvos draugai F. Abekas I siutinėta buvusiem 
v- t * m vr. -i-- j___I o j_ ___ ________ir J. Mažeika. Nereikia daugi 
agituoti, kad pertikrinti lietu
vius darbininkus, jog šie mar
šrutai yra visų svarbiausi. Šie- 
3u draugai atstovavo 60,000 
Amerikos organizuotų lietu
vių taip vadinamam “Viso Pa
saulio Lietuvių Išeivių Kongre
se” Kaune. Apart to, pasta
rieji įvykiai Lietuvoj: atsista
tydinimas ministerijos, kruvi
nos kovos valstiečių su Smeto
nos. policija, įdomina kiekvieną 
Amerikos lietuvį, nepaisant 
kokių jis bei ji būtų politinių 
ar religinių įsitikinimų.

Praktiškas patyrimas paro- 
. do, kad Kauno delegatų mitin

guose susirenka daugiau žmo
nių, negu bile kada pirmiau. 
Klasiniai susipratę darbinin
kai, prakalbų rengėjai turi dė
ti didžiausių pastangų, kad iš
naudoti šią progą stiprinimui 
mūsų judėjimo; šiuomi tarpu 
vyriausiai sudarymui bendro 
fronto su kitų pažvalgų dar
bininkais svarbiausiais šių die
nų klausimais:■

Kova Prieš Karą ir Fašizmą.
4 Bedarbės ir socialės apdrau- 

c|os klausimas.
Prieš augštas maisto kainas. 

••Už gynimą ateivių teisių.
< Gelbėjimas Lietuvos darbi

ninkam ir valstiečiam jų kovoj 
už civiles teises.

šiais visais klausimais ga
lima ir būtinai reikalinga su- 
rfipbilizuoti kuoplačiausias ma
ses Amerikos lietuvių. Kiek
vienoj kolonijoj, kur dar nėra, 
reikia tverti Bendro Fronto 
komitetus, kurie stovės ant 
sargybos už viršuj išdėstytus 
punktus.

hinkė Organizavimui Bendro 
Fronto

•Nacionalis Lietuvių Veikimo 
Komitetas ką tik atspausdino 
Visuotino Suvažiavimo tari
nius, raportus, rezoliucijas ir 
ateities veikimo planą didžiu
lėj; brošiūroj,. Dabar, kada el
ite maršrutas mūsų delegatų, 
kūrie buvo išrinkti Visuotino 
Suvažiavimo, platinimas tos.

Reikalingas Bendras Frontas, 
kad Atsteigti Demokratiją ir 

Parlamentarines Taisykles

J. Pakarklis, socialdemokra
tams simpatingas darbininkas, 
per “Keleivį” rašo apie N.A. 
L.P. Bendrovės reikalus ir sa
ko : “Bėgau nuo vilko, užbė
gau ant meškos.” Tikra jo 
mintis išeina taip: Bėgau nuo
komunistų, o užbėgau ant rinks skaitlingai, 
sklokininkų ir fašistų. Ir iš Pa- tas pasirodymas pakenks mū- 
karklio rašto galima aiškiai SU rengiamam koncertui, kuris 
suprasti, kad pas dabartinius atsibus spalių mėnesį. Tik dve- 
bendrovės valdytojus yra aiški jos praktikos iki prakalbų be- 
diktatūra, kur susirinkimuose liko, todėl visi būkim ant pas- 
absoliutiškai yra neigiama nebutinių dvejų pamokų. Vyrų 

Choras taipgi turi turėti nors 
dvi pamokas del savo dainų, 
nes juk mes irgi dainuosime 
kai kurias iš naujų dainų. To-

GARDNER, MASS.
A.L.D.L.D. 53 kp. rengia svarbias 

prakalbas drg. J. Mažeikai, 20 d. 
rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 205 Main 
St. Drg. Mažeika ką tik sugrįžęs 
iš Lietuvos ir daug ką svarbaus ir 
interesingo turės mums pasakyti. 
Kaip ten darbininkų klase gyvena 
ir skursta. Tad kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti.

Komisija.
(219-221)

Po vieną kopiją brošiūros 
Fašizmą) iš- 

i Visuotino 
Suvažiavimo delegatam, kurių 
turėjom antrašus. Bet šis is
torinis dokumentas skirtas ne- 
vien delegatam—jie ir be to 
žino, kas buvo nutarta Cleve
land© suvažiavime. Brošiūrą 
reikia masiniai paskleisti tūks
tančiais egzempliorių. Platinti 
ji irgi nesunku. Pirmutiniame 
draugui Abekui surengtame 
mitinge Chicagoj parduota 
virš 100 egzempliorių. Kaina 
irgi visiems prieinama—tik 10 
centų kopija.

Hudson.
Rugsėjo 23, Lowell.
Rugsėjo 24, Cambridge.
Rugsėjo 25, So. Boston.
Rugsėjo 26, West Lynn.
Rugsėjo 27, Montello.
Rugsėjo 28, Bridgewater.
Rugsėjo 29, 2 vai. po pietų, 

Stoughton; 7:30 v. vakare, 
Norwood.

Rugsėjo 30 ir spalio 1, Law
rence.

Spalio 2, Haverhill.
Spalio 3, Nashua, N. H.

Spalio 4, Lewiston-Auburn, 
Me.

Spalio 5 ir 6, Rumford, Me.
šiuom maršrutu rūpinasi A- 

LDLD 7-to Apsk. Organizato
rius, drg. J. Grybas, 44 Cha
pel Court, Norwood, Mass.

Draugo Abeko Maršrutas 
Vidurvakaruose

Iki 20 dienai šio mėnesio, 
draugas Abekas atlankys įvai
rias kolonijas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Su 2 diena rugsėjo praT 
sideda maršrutas Michigan 
valstijoj sekama tvarka:

66 kuopa, Grand Rapids, 
Mich., rugsėjo 22 ir 23 dd.

83 kuopa, Muskegon, Mich., 
rugsėjo 24 d.

207 kuopa, Hart, Mich., rug-

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25 

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS,

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

SO. BOSTON, MASS.
L.D.S. 62 kp. ir Jaunuolių 225 kp. 

bendrai rengia smagią vakarienę ir 
šokius, nedėlioję, 6 d. October, 6:30 
vai. vakare. Bus gera orkestrą šo
kiams ir skani vakarienė. įžanga 
tik 40 centų; vaikams 15 centų. Kvie-

tik demokratiškumas, bet ir 
parlamentarizmas.

Tą, ką Pakarklis per “Kelei
vį” rašo, 
nariai jaučia. Bet kas reikia 
daryti, kad tokią padėtį ati
taisyti ? Viena iš geriausių 
priemonių, tai bendras frontas : 
socialistų, komunistų ir bepar- 
tyvių darbininkų, Kada mes 
sudarysime bendrą frontą, tai 
ne tik "demokratiją atsteigsim, 
bet, taipgi yra svarbu, finansi
nę kontrolę įvesime tokią, kad 
vienas žmogus, ar keletas di
rektorių nesinaudotų visos or
ganizacijos pinigais.

„ Aš būdamas knygų 
rėjimo komisijoj, su 
suradom, kad biznio 
nesutinka ant $461. 1 
vadai leidosi nuodugniai tyri
nėti? Ne. Nesileido. Vadinas, 
mes didžiuma nesudarom ben
dro fronto, tai maža grupelė 
naudojasi visu geru.

Kitas finansinis klausimas: 
A. Pratašius iškelia klausimą, 
kad gaspadorius per keturius 
mėnesius nepridavė bendrovei 
$74.00. Ar šis klausimas bu
vo bešališkai ištirtas? Ne. 
Viešam susirinkimui visai ne
leido šiuo klausimu nei kalbė
ti. Bet direktoriai neva “ty
rinėjo”. Bet) kaip Pratašius 
ant susirinkimo aiškino, kad 
direktoriai netyrinėjo, bet 
bandė gaspadorių nubaltinti, 
bet vis tik visai nepavyko, nes 
$29 turėjo sugrąžinti. Bet 
Pratašius sako ant susirinki
mo, kad jis su tokiu tyrinėji
mu nesutinka, ir reikalavo, kad 
būtų išrinkta komisija, kuri 
nuodugniai dalyką ištirtų. Bet 
tokio klausimo vadai neprilei
džia.

Todėl, , aš kviečiu visus, ku
rie tik nesutinkate su dabar
tine padėtim bendrovėj, suda
ryti bendrą frontą ir dalykus 
pataisyti, atsteigiant visuome
nišką demokratiją.

J. Grybas.

i Keli K ULlclo lo lietųjų Ucllllų. 1U“ 

visi piimeiviškesni [ dej disciplinuoti, imkim
pavyzdį iš merginų.

Choristė.

Maynard, Mass
SOVIETŲ SALDAINIAI

peržiū- 
kitais, 

knygos 
O ar tie

TUOJAU UŽSISAKYKITE PARENGIMAMS 

SOVIETŲ SALDAINIŲ 
PADARYTOS IŠ VAISIŲ IR MEDAUS 

Kaina nuo 35c iki 40c Svaras

Praėję Piknikai

Maynardas mažas miestelis, 
bet labai pagarsėjęs su pikni
kais. Dėlto, kad jis stovi tar
pe Bostono, Worcesterio ir ki
tų miestelių. Kadangi šita vie
ta yra paranki del visų, tai čia 
ir stengias visokios organizaci
jos surengti piknikus.

Pereita vasara buvo visokių 
piknikų, bet nei vienas tiek 
žmonių nesutraukė, kiek Spau
dos Piknikas 4 d. liepos ir ne
buvo išmetinėjimų iš publikos. 
Visi buvo aprūpinti viskuom.

O paskutinis piknikas buvo 
visų kliubų piknikas rugs. 8. 
Diena pasitaikė gana gera ir 
žmonių suvažiavo gana gerai, 
tačiaus daug mažiau, negu 
rengtame chorų piknike 1 d. 
rugs. Bet tvarka, tai dar aš 
neesu matęs tokios nei vienam 
piknike.

Aš turėjau reikalų pas par
ko prižiūrėtoją, tai nuvažiavau 
ryte 10 vai., bet dar nei vienas 
iš komiteto nebuvo pasirodęs. 
Policistai pirmiau suvažiavo į 
parką, negu komitetas.

Dar iš sykio galima buvo Į 
gauti kas pasipirkti, bet pava
kariais nei nebandyk, žmogus 
prieina prie baro, $rašo stik
lo alaus, “neturime stiklų”, 
“duok butelį”, “neturime jau 
ir buteliais”, nueini ten, kur . . . Iužkandžius paradavmėja, iri 
ten nieko negali gauti. Keli 
darbininkai sukaliojas, o visi 
apgulę barą rėkia : “Ei! ei I 
ei!”

O su programa ir tas pat. 
Buvo bėgimų moterim. Viena 
laimėjo dovaną, bet apsižiūri, 
kad ta jaunesnė ir lengvesnė 
už kitas, tai vėl atšaukia, kad 
nelėgališkai.

O jau prie to garsiakalbio 
pastatytas tokis žmogus, kuris 
visai nemoka lietuviškai kal
bėti. Galėjo rasti tinkamesnį 
tvarkos vedėją.

Prieinu prie baro, žiuri u, sto
vi adv. Bagočius ir kad riečia 
savo praeities istorijas, o' keli 
vyrai klauso. Aš nugirdau, 
kaip jis sakė, kad atvažiavęs į 
Ameriką ir nemokėjęs lietuviš
kai šnekėti, bet skaitydamas 
“Saulę” išsimokinęs.

Pamaniau sau: “Iš ‘Saulės’ 
Taradaikos mokinos, 
nuo jos ir nuvažiavo.”

Piknike Buvęs.

Už tą kainą draugijos parduoda perkanticm po 
svarą ar mažiau. Gi draugijom perkant, nema
žiau kaip 5 svarus, kaina daug žemesnė ir pa
rengimuose galima ant saldainių gerai uždirbti.

Del platesnių informacijų kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

ti

<!>

<♦>

<1>

<!>

<♦>

<♦>

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

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Gaila sakyti, bet, nors jau) sėjo 25 d. 
keliais atvejais skelbėme spau
doj apie.brošiūros išleidimą ir, 
kad tai yra nepavaduojamas 
įrankis patraukimui plačiųjų 
masių į veikimą, į bendrą fron
tą—užsakymų dar visai mažai 
gavome. Apart Brooklyno 
ALDLD. apskričio, Montrealo 
draugų ir poros kitų kolonijų, 
niekas dar nepareikalavo bro
šiūros “Prieš Karą ir Fašiz
mą”. Ypatingai tai reikia pa
stebėti rytiečiam < 
Massachusetts, Uonnecticuc, *’• *-<*«-i wwuu awwub ovawivo
New Jersey, Pennsylvania, Į desdale, Detroit, Mich. prakalbos. Kalbės draugas J.
New York ir kitiems. | Pradedant su 6 diena spalio, Mažeika, tik sugrįžęs iš Kau-

Kur mūsų literatūros pla-, draugas Abekas lankysis AL- no Kongreso, pasakys vėliau- 
tintojai, kur ALDLD. apskri
čių bei kuopų darbuotojai? 
Draugai, vieną dalyką nepa
mirškime : nors į prakalbas su
trauktume tūkstančius žmo
nių, jeigu jose nesusisieksime 
organizacjniai su įvairių pa
žiūrų darbininkais, jeigu neuž- 
megsime ryšius jr nepadėsime 
pamato bendro fronto pagrin
dais—maršrutai neatneš pa
geidaujamų vaisių.

Platinimas darbininkiškos 
literatūros turi būti svarbiau
siu mūsų dienotvarkio punktu. 
Pasiklausyti prakalbų, nežiū
rint kaip jos būtų svarbios, at
eina tik maža dalis darbinink. 
Ir gerai apsipažinęs su klasių 
kova darbininkas retas pajėgs 
atpasakoti kitam ką girdėjo 
prakalbose. Kas kita, , kuomet 
jam parduosime - literatūros :■ si, kad šie maršrutai atneštų 
kiekviena kopija parduotos Ii-, kuodaugiausiai. naudos visam 
teratūros, galima sakyti, pasie- darbininkiškam j,u d ė j imui. 
kia abelnai 4-5 ypatas

Reikalaudami brošiūros'naudodami, stengkįmės užmeg- 
“Prieš Karą ir Fašizmą” (ViT 1 sti ryšius su plačiom organi-

218 kuopa, Scottville, Mich., 
rugsėjo 26 ir 27 dd.

Saginaw, Mich., rugsėjo 
28 d.

52 kuopa, Detroit, Mich., 
rugsėjo 29 d.

188 kuopa, 
Mich., spalio 3 d.

Michigan valstijoj maršrutą 
tvarko ALDLD 10 apskritys, 
tad reikalui esant kreipkitės 
sekamu antrašu :

draugam : j ALDLD 10 Apskričio sekre- 
Connecticut, tore, N. Astrauskienė, 700 Lid- 

Pennsylvania,; desdale, Detroit, Mich.

Hamtramck,

Draugo Mažeikos Prakalbos, 
Dainuos. Lietuvių Lavinimosi 
Ratelio Choras ir Vyrų Choras.

29 d. rugsėjo, 1935, Nor
wood© atsibus labai svarbios

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystoąe—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

DLD 4-to ii* 15-to Apskričių 
rybose, tai yra Clevelando- 
Pittsburgho apielinkėj iki spa
lio 19 dienos.

Nuo 20 iki 30 dienos spalio 
—pietiniam Illinois. Dienos 
dar nepaskirtos, tuom rūpina
si vietinis ALDLD apskritys ir 
greitai paskelbs.

Nuo 1 iki 9 dienos lapkričio 
Centraliniam Illinois ir St. 
Louis, Mo. Dienos irgi dar ne
padalintos, bet greitai bus pa
skelbta.

Grįždamas iš Centralįnio Il
linois sustos Westville, Ill,) ir 
Terre Haute, Ind.

Apie vidurį lapkričio mėn, 
užbaigs maršrutą Wisconsin 
valstijoj.

Draugai, apskričių ir kuopų 
valdybos, pasidarbuokime vi-

sias naujienas iš abe.lno Lie
tuvos gyvenimo ir iš paties 
kongreso darbų. O juk yra 
labai svarbu kiekvienam susi
pažinti su. Lietuvos dabarti
niais įvykiais. Kodėl Lietuvos 
valstiečiai sukilo? Kodėl kon- 

. grėsė nesilaikė demokratišku
mo ? Kokia užduotis Lietuvos 
valstiečių ir Amerikos lietuvių, 
kad įvykdinti Lietuvoj demo
kratiją? Tuos ir. kitus klausi
mus draugas Mažeika nuosek
liai aiškins. Taipgi turėsite 
progą pasiklausyti Choro Dai
nų. Taipgi ir Vyrų Chorą iš
girsit dainuojant revoliucines 
dainas,, kurių per radio nelei-

netoli

Worcester, Mass

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

Ypatingai šią ja proga pasi

iZUotų lietuvių darbininkų ma
sėm, paskleisti kuodaugiausiai 
darbininkiškos literatūros.

L. Jonikas.

Nacionalio Lietuvių Vei- 
( kimo Komiteto Sekret.

3116 S. Halstad St., 
Chicago, Ill.

Atsišaukimas
Atsišaukiu į draugus, kurie 

turite veikalo “Dvi Seserys” 
knygučių, kad prisiųstumėte 
man. Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopa nutarė lošti 
tą veikalą, bet trūksta knygu
čių. Reikalaujantiems už kny
gutes bus atlyginta. Siųskite 
šiuo adresu:

WM. ŽITKUS, 
94 Dorchester St.

Worcester, Mass.



Klaus Neukrantz !

Barikados Berlyne
d A1D.LD. REIKALAI

(Tąsa)
—Prie tvarkos, draugai, — sušuko Ot

to garsiai.—Nesijuokite iš Frico taip 
durnai. Jis dalinai yra teisingas. Jeigu 
traukiniai neis trečiadienį, tai laimėji
mas bus mūsų. Tas duotų skirtingą iš
vaizdą miestui, ir garbingi žmonės tuo
jaus suprastų iš ryto, kad dedasi kas to
kio nepaprasto. Bet žinoma, uždraudi- 

£ mas demonstruoti rymo ne tik ant to
* vieno. Čia leiskite man jums parodyti, 

kiek daug dar ,socialdemokratų darbinin
kų laikosi tos iliuzijos, kad “draugas” 
policijos prezidentas permainys savo nu
sistatymą. Tik klausykite:

Jis išsiėmė laikraštį iš kišeniaus ir, at
lenkęs jį, pradėjo skaityti:

“Ar draugas Zorgiebel nežino dar to 
fakto, kad kiti, apart komunistų, taipo
gi demonstruos Gegužės Pirmą; ištikimi, 
seni mūsų Partijos draugai, kurie neleis 
niekam atimti teisę demonstravimo Ge
gužės Pirmą? Ar jis nejaučia to fakto, 
kad jo žingsnis reiškia didelį smūgį mū
sų Partijos 40 metų senumo tradicijai? 
Ar mūsų draugas nėra tik linkęs susi
draugauti su Bulgarija ir Jugoslavija—

* šalimis, kur viešpatauja baltasis teroras? 
Ar draugas Zorgiebel nemato kito kelio, 
kaip tik despotizmą...?”

Jo klausytojai smarkiai atkreipė aty- 
dą į skaitymą. Nekurie darbininkai at
ėjo iš priekinio kambario ir stovėjo tarp
dury. Otto laikė laikraštį iškėlęs augš- 
tai, kad visi jį galėtų matyti.

—Ir kas tatai rašo? Nugi socialdemo
kratų laikraštis iš Plauen!

Fricas pergalingai apsižvalgė aplinkui. 
—Na, ką gi aš sakiau?—Otto smarkiai 
nusijuokė.

—Palauk valandžiukę, Fricai, netaip 
greitai. Suprantama, kad daugelis dar
bininkų, narių socialdemokratų partijos,! 
panašiai mano. Bet mes būtumėm žiop
liais, jeigu tikėtumėme, kad “draugas po
licijos prezidentas” kreips į juos atydą. 

' . Velnią jis tą darys! Šitie “kairieji” SDP 
9 laikraščiai todėl taip .rašo, nes daugelis 

jų skaitytojų mano, kad uždraudimas yra 
purvina apgavystė.' Gerai, bet tą dary
dami jie laiko opoziciją savo eilėse. Tai 
yra darbas “kairiosios” SD partijos. Mes 
pamatysime, ką “kairieji” darys trečia
dienį, ar jie kaipo “geri partijos drau
gai” leis atimti jų teisę demonstruoti per 
jų pačių “draugus” ar ne!

—Mes padėsime Kunstlerį (sekreto
rius SD Partijos Berlyne) vidurin, — tū
las darbininkas suriko ir nusijuokė.

—Draugai,—Otto tęsė, — įsitėmykite 
faktą, kad dabartiniu momentu nė SD 
Partija, nė valdžia netoleruos masinės 
demonstracijos, komunistinės revoliuci
jos pobūdžio gatvėse. Tai priežastis už- 

« draudimo, ir jis nebus pakeistas.
Ir dabar dar Fricas nebuvo įtikintas; 

nors visi kiti sutiko su Otto.£
' Tas visgi ką tokio reiškė, jeigu social

demokratų laikraštis taip galėjo rašyti! 
Frico vidujinis įsitikinimas buvo, kad 
uždraudimas demonstruoti bus atšauk
tas dar pirm Gegužės Pirmos. Jis nu
sprendė pasikalbėti su draugu Hermann, 
politiniu vadu Partijos branduolio apie 
tai. Gatvės kuopelė- laikė savo susirinki
mą ^Lakštingaloj” šį vakarą. Gal Her
mann turės ką tokio naujo.

Staiga durys atsivėrė ir mergina už
dususi įpuolė ir skverbėsi per kitus vi
durin. Ant jos pilko užvilkimo ji turėjo 
ženklą Jaunųjų i Komunistų Lygos.

—Otto...—ji rėkė nuo pat durų,— 
< Bad gatvėje.naziai užpuolė mus tris!

—Greitai, pagelbon!
Panašūs įvykiai atsikartojo dabar ga

na tankiai. Atrodė, kad naziai veikia su- 
<lig konkretaus plano, kad terorizavus 

raudonąjį Weddingą atakomis ant atski
rų darbininkų.

* * *
Tuščiame kambaryje Juodas Willi iš- 

lengvo nuėjo į užpakalį ir atidarė langą.
Jie rūko, kaip kaminai,—jis bumbė

jo, tuštindamas pelenyčias ir stumdyda
mas krėslus į jų vietas.

Priekiniame kambary radosi keli se
nesni darbininkai, ir tarpe jų senis Hub- 
ner, kuris nors jau šešiasdešimt astuo
nių metų amžiaus, bet aktyvus Partijos 
branduoly. Jis dėvėjo švarią, mėlyną 
kepurę ant savo baltų plaukų. Kaip ir 

’ daugeliui senų žmonių, jo oda, susirauk-

Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.— -- ---- ---
šlėjusi kasdien darėsi, vis baltesnė ir lyg 
permatoma—todėl, kad jis vis mažiau ir 
mažiau valgė. Jo sūnus, prie kurio jis 
gyveno, nedirbo jau suvirš metus. Ir se
nukas atiduodavo savo dalį maisto ketu
riems anūkams. Kūdikiams sunkiau ba
dauti, negu seniems. Jis padėjo savo 
kauluotas rankas su mėlynomis gyslomis 
ant lazdos ir sužiuro į savininką. >

—Willi! Ką tu manai apie tai? ••
Juodas Willi skarmalu šluostė bufetą. 

Jis palaukė valandžiukę. Tu niekad ne
buvai tikras su tėvu Hubner, ar jis tęs 
toliau, ar jau užbaigė.

—Na, tėve Hubner, — pagalios tarė 
jis,—tai nelengva atsakyti. Tik aš ma
nau, kad jeigu bus trečiadienį pralietas 
kraujas, tas patiks ponams iš viršaus. 
Kitaip, kam gi būtų tas uždraudimas?

Senis palingavo galvą—Ne, ne, Willi, 
aš visgi negaliu tikėti. Aš esu senas 
žmogus ir aš apvaikščiojau Gegužės Pir- 

j, mą suvirš per keturiasdešimt metų, nuo 
laiko tapimo organizuotu darbininku, aš 

i ėjau į gatves. Willi, aš atsimenu, kaip 
1 mes apvaikščiojome Gegužinę pirmu kar

tu 1890 metuose, su raudonais gvaizdi
kais, čia Berlyne, netoli Landsberger 
Tor. Tas juos taip nugąsdino, kad jie 
ėmė ir suorganizavo Federaciją Berlyno 
Metalo Darbdavių, kad apsaugojus save 

i nuo gegužinių demonstracijų. Jie da
vė policijai 3,000 markių už “atliktą pa- 

i tarnavimą,” todėl kad jie naudojo savo 
i kardus prieš mus... bet tas jiems ne- 
( gelbėjo...

Jis trumpą momentą patylėjo, rodos 
rišo problemą. — Willi... ar tu manai... 
kad po trečiadieniui pinigai bus duoda- 

i mi Berlyno policijos prezidentui už “at
liktą patarnavimą” taipgi?

Ir staiga tėvas Hubner nusispjovė,— 
jis to niekuomet nedarydavo—nusispjo
vė į pat vidurį kambario. Jo išdžiūvę, 
drebanti pirštai kietai suspaudė lazdos 
rankeną, kad net sąnariai pabalo.

—Bet aš neliksiu, Willi, aš nepasilik- 
siu namuose,—jis sušuko keistai- permai
nytu balsu. Staiga jis pakilo, numetė 
du pinigu ant stalo, ir išėjo, netaręs žo
džio.

—Kristau!—senis buvo įniršęs. Juo
das Willi žiūrėjo į jį su nusistebėjimu, 
jis niekuomet senį tokiu nematė. Tėvas 
Hubner nutarė apleisti Socialdemokratų

1 Partiją ir įstoti į Komunistų Partiją po 
kruvino malšinimo sukilimo Centralinė-

i je Vokietijoje 1921 metais. Juk tai bu- 
I vo ne juokas išbūti vienos partijos nariu 

per suvirš trisdešimt metų, partijos, ku
ri šiandieną pastatė žmogų, kuris užgina 
Gegužinę demonstraciją su pagelba poli
cijos teroro. Piktai jis numetė skarma
lą po bufetu.—Prakeiktos kiaulės...! — 
jis murmėjo ir rengėsi prirengti mažąją 
svetainę susirinkimui.

SKYRIUS V
145-tos Gatves Branduolis

Aštunta valanda. Laipsniškai jie vie
nas po kitam ėjo per duris į mažąją sve
tainę. Didžiuma jų buvo suaugę darbi
ninkai ir darbininkės aptrintuose, išdėvė- 
tuose drabužiuose. Jie pažino ir svei
kino vienas kitą, klausdami apie sergantį 
kūdikį, apie rytmečio eVikciją ir kitką. 
Čia žmonės suprato vieni kitų rūpesčius.

• Durys ir vėl atsidarė.
—RAUDONAS FRONTAS! — •Her- 

mann’as įėjo su paku lapelių,po pažas- 
čia.

—Na, Hermann, kas tokio <iaujo?
Priprastas šių dienų klausimas! Per

daug visko buvo ore. ’Darbo biuruose, 
dirbtuvėse, ant gatvių, tramvajuose ir 
krautuvėse, visur fantastiški gandai. 
Agentai-provokatoriai, draugai, priešai 
—-kas gali pasakyti? Jie kalbėjo, kad 
yra traukiama kariuomenė delei trečia
dienio. Kad policijos prezidentas išleido 
specialį dekretą liečiantį muštynių gatvė
se. Kad’uždraudimas bus tikrai atšauk
tas delei Gegužės Pirmos. Kad fašistinių 
organizacijų nariai tapo aprengti - poli
cijos uniformose,—ir taip toliau, be galo. 
Buržuazinis laikraštis “Tempo” ir vaka
rinė laida “Vorwarts” (Social Demokra
tų) bombardavo Berlyną su kurstančiais 

( antgalviais. Kas yra faktai? Kas yra 
melai?

Pranešimas Visomš ALDLD 
9-to Apskričio Kuopoms

= Draugai ir Draugės:
9-to Apskr. Komitetas turė

jo savo posėdį rugsėjo 8 d., 
kuriame nutarė laikyti apskri
čio pusmetinę konferenciją 

! spalio 27 d., 10 vai. ryte Mo- 
i kyklos name, 5th St. Gray- 
! town (Port Carbon, Pa.) Rei- 

. , kalinga ALDLD kp. tai įsitė- 
myti ir ruoštis prie šios konfe-
rencijos. Vėliaus bus pasiųsta 
laiškučiai kuopoms konferenci- 

■ jos šaukimo reikale.
Kiti susirinkimo tarimai, tai 

kad ALDLD pagelbėtų organi
zacijai bendro fronto prieš 
kąrą ir fašizmą surengti; pra
kalbų maršrutą mūsų apielin- 
kėj delegatui, sugrįžusiam iš 

i Lietuvos drg. Mažeikai.
j Iš apsk. iždo paaukota $3.00 
“Daily Worker” ir $1.00 auko
jo drg. M. Zavecka.

Apsk. org. drg. A. žemaitis 
raportavo, kad susitvarkė kuo
pa ir gavo 2 naujus narius

Mahanoy < City,! Pa. Drg. Va
liukas prisižadėjo darbuotis 
minėtoj kuopoj.

Apskričio Komitetas ragina 
visas kuopas aktyviai darbuo
tis sekamais dienos klausi
mais: 1. Mėsos streike,' kuris 
plečiasi po visą apielinkę už 
nupiginimą: mėsos 20 nuoš. 2. 
Bedarbių organizacijoj už uni
jines algas pašalpiniuose dar
buose, už bedarbiams didesnę 
pašalpą.

3. Organizuotis kovai 
karą ir fašizmą.

• 4/ Tinkamai paminėti

prieš

(Daugiau bus)

Nuolatinės CCC Stovyklos

Įsigykit Šias Knygas

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRA&TK

Krikščionybė Ar Komunizmas
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai brošiūra, kuri parodo skirtumą siūlomų 'dvie
jų tvarkų pakeitimui —kapitalistinės išnaudojimo 
tvarkos.

parėmė. Todėl varde ALDLD, | stovyklas - į nuolatinę. |stai 
31 kjp. Juozapui Beleckiui ir 
draugam Stukam, tariu širdin-, 
gą ačiū! Pelno nuo pikniko kp. 
liko-$24.71.

Gamtos Sūnus.

HYDE PARK, N. Y. — 
Prezidentas Rooseveltas, at
ostogaujantis Čia savo dva
re, pareiškė, kad reikėtų pa
vergt CCC pašalpinių darbų

gą. Nesitikėdamas, kad be
darbe praeis, -Roosevfeltas 
planuoja kas-metai'paimti į 
tas pusiau-vergiškų ddarbų 
stovyklas po pusę miliono 
j aunuolių * bedarbių. * O4 to
kiose stovyklose vis Paly
džiau ■ jaunuoliai' yra mušt- 
ruojami ir rengiami būsi
mam' karui.

4.' Tinkamai paminėti Lite
ratūros Draugijos 20 metų 1 
švietimo ir kultūros darbą, 
gaunant juo daugiau naujų ■ 
narių ir platinant jos išleistą 
literatūrą.

Pasitikime, kad kuopos tin
kamai atsilieps į šį mūsų pri-! 
minima.

Draugiškai,
9-to Apskr. Seki’.,

K. Rušinskienė, 
212 Middle Str. 
Minersville, Pa.

Labai svarbiais mūsų gyvenimo’ klausi
mais knygos, rugsėjo (Sept.) mėnesiu 
galite jas gauti už nupigintą kainą.,

Pirmoji Pagelba Ligoje Ir Nelaimėje
Parašė Dr. Jonas J. Kaškiaučius

Freehold, N. J.
Freeholdiečiai Gražiai Parefne 

Lietuvos Politinius Kalinius
Rugsėjo 8 d. vietos Ameri

kos L. P. Kliubas turėjo ant 
Jaskos ūkės surengęs pikniką. 
Atsilankė gražus skaičiuj žmo
nių. Apie 6 vai. buvo pakvies
tas kalbėti delegatas J. Ma
žeika, dalyvavęs lietuvių kon
grese Kaune. Kalbėtojas . nu
švietė Lietuvos žmonių gyveni
mą ir supažindino svečius su 
tikrąja padėtim pasilikusių 
mūsų brolių ir sesučių. Ypatin
gai pažymėjo, delko kilo Lie-

I tuvoje streikas prješ Lietuvos 
ponus, kurio pasėkoje žuvo 9 
valstiečiai, išstojusieji prieš 
nebepakenčiamas sąlygas.

Po prakalboj buvo parinkta 
aukų Lietuvos kovotojams, ku
rie pūdomi ir kankinami Lietu
vos 'kalėjimuose. Aūkavo šie: 
A. Duskis $1; po 50 centų: C. 
Šalčius, Prijaučiantis, M. !Ze-

' ralis ir J. Bagdonas; po 25c.: 
' A. Arbačiauskienė, K. Kau
pelis, P. Alminas, Birienė, 
Markauskas, Bulevičius, J.dar daug kuo 
žiurieriė, K. Kilinauskienė, K. j ---------------- ---
Yocis, S. Kupciunienė, A. Au-1 —__________

i gunas, P. Slivka, F. Jamisevi- 
čius ir J. Kilinauskas; Rami- 
sauskienė—-20c.; po 10c.: 
Hansenas, Valinčienė, Kupce- 
vičius, Yakštonis, ir kiti po 
mažiaus; viso surinkta $7.32.

Taipgi gauta ’‘Laisvei” du 
nauji skaitytojai, L. P. Kliubo 
nariai.

mis sustoję į didelį ratą už
traukė liaudies ir darbininkiš
kas dainas.

Laike tų dainų prieina prie 
manęs vienas senelis ir sako: | 
žiūrėk, norint darbininkai yra • 
nuvarginti bedarbės ir visokių 
išnaudotojų,! bet kaip jie gra
žiai linksminas, rodosi, kad 
pas juos kokia gamtos nema
toma jėga (spėka) sukelia 
jausmus ir sako, linksminkitės 
ir užmirškite ant valandėlės 
savo vargus ir rūpesčius, o pa- 
s i 1 i n k sminę organizuokitės, 
kad galėtumėt valdančiajai 
klasei užduoti mirtiną smū
gį ir pasiimti viską, ^kas tik 
yra gamtos ir darbininkų pa
gaminta.

Juozapas Beleckis atvežė į 
pikniką milžinišką sūrį (ir pa
aukavo mūsų kuopai), kuris 
buvo išleistas ant laimėjimo, 
surinkome $1.90. Draugas 
A. Stukas ir jo žmona yra 
ALDLD 31 kp. nariai ir leido 
ant savo ūkės pikniką rengti 
už dyką. Ne tik kad iš kuo
pos jokio mokesčio neėmė, bet

• pagelbėjo ir

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

Wholesale Retails

Svečias J.

Lewiston ir Auburn 
Maine

Gražus ir Naudingas

Rugsėjo 8 d. ALDLD 31 kp. 
ant draugo Antano Stuko ūkės 
(farmos) surengė pikniką. 
Piknikas visais žvilgsniais nu
sisekė kuo geriausia. Lietuvių 
darbininkų buvo privažiavę ne 
tik vietinių, bet ir iš kitų apie- 
linkės miestelių, viso galėjo 
būti daugiau kaip 400. Viena, 
kas darė gerą įspūdį, tai tas, 
kad piknike dalyvavo visokių 
pažiūrų žmonių ir draugišku
mas viešpatavimo pavyzdin
gas, rodosi, kad visi vienos šei
mynos nariai. Aš pats kata
likus darbininkus girdėjau, 
kalbant, kad mes turime vieni 
kitus remti ir. sykiu kovoti 
prieš savo išnaudotojus kapi
talistus, nes jeigu mes skirs- 

I tysimės, tai turėsime vargti ir 
I skursti ne tik mes, bet ir se
kančios gentkartės; ypatingai 
gera nuotaika ir gražus vaiz
das apsireiškė tame laike, ka- 

i da saulė nuslinko prie hori
zonto ir didėlė dalis piknike 
dalyvavusių darbininkių ir 
darbinirikij ‘ po medžių šako-1

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9413 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ■ wine and liquor at' retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 612 Kings Highway. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the, premises.

ABRAHAM ZIMBLER
612'.Kings Highway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is .hereby gi/en that License No. 
A-7929 has been issued to the ..undersigned 
to sell , beer at retail, -under Section 75 of5 the Alcoholic Beverage Control Law at ’ 

I 7522—Third Ave., Borough of Brooklyn, 
’County of Kings, to be consumed off the 

premises.
REINHARD OSMERS

7522—Third Ave., Brooklyn, N( Y. i
NOTICE is hereby given that License No. J 
A-9197 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8303 
—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off ithe< premises. ,

J. SCAFIDI and SONS
8303—3rd Ave., ''Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby, given that’ License - No. 
A-8967 has been issued to the undersigned 
to sėli beer at retail,’ iunder ’ Sttion 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at .8612— 
4th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. .

JOHN NATOLI
8612—4th Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1415 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail,, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 954 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

, HERMAN S. ATLAS,
954 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-5154 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1144 
Halsey St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the- premises.

RICHMOND A. LITCHFIELD
1144- Halsey St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is. hereby given that .License No. 
B-5169 has been' issued to the undersigned i 
to sell beer at retail, under Section 76 of 1 
the Alcoholic Beverage • Control Law at 
98 Humboldt St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

.ROMAN PAZDRIJ
98 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-1554 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of , 
the Alcoholic Beverage- Control Law at 212 | 
Berry St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to1 be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK
212 Berry St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-6898 has been issued to the undersigned ; 
to sell >beer' at retail,, under Section 75 of 
th Alcoholic Beveruge Control Law at 524 
Graham Ave., Borough >of -Brooklyn,; County 
of Kings, to be consumed off the premises.

i JOE WEINIGER ‘
524 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Knyga iš 126 puslapių, stipriais * apdarais 
kaina $1.00 šį menesį už 50c

Ši knyga pamokina, kaip ligoje ar susižeidime 
pačiam save gelbėtis, pavyzdžiui:

Ką daryti, kada apsidegini'ar apsišutini? 
Kaip sulaikyti, kada iš nosies teka'kraujas ? 
Kaip pačiam gydytis užgavimą ar sumušimą? 
Kaip gelbėtis išsinarinus ar nulūžus kaului? 
Ką daryti, kada žmogus nuslobęs’-nebekvfepuoja? 
Kaip gelbėti gazu pritroškusį?

Pagelba elektra pritrenktam ir daugelis kito
kių priepuolių, kaip tai gelbėjimas šviežiai pa
sikorusio, paspringusio, apsinuodinusio, prigėru- 
sio ir taip toliau.

' Kiti dažnus prietikiai: staigi vidurių liga, apalpi
mas, tonsilų pavojai ir kiti priepuoliai.

Knygoj e . yra sužymėta virš šimtas ligų ir duoda
ma patarimai, kaip pačiam gelbėtis, kad del; neištek- 
liaus ar kitų kliūčių sunku gauti gydytojaus pagelba. 
Tuojaus įsigykite ją, kurie dar neturite.

Ar Stebuklai Pagydo?
Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran

da stebuklai, kam jie-reikalingi, kur ir kokios yra 
stebuklingos vietos. Kodėl yra kalbama, kad būk 
stebuklai pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir 
ronuotus. »

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. MIZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį menesį 10c.

Ji labai naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti
kintiems, nes yra gausybė f Aktų, štebūklų5 klausimu.

Kaip Patapti J. V.'Piliečiu?
Klausimai ir atsakymai’lietuvių ir anglų kalbose, su 

priedu naujų pakeitimų’ pilietybes įstatymų
. Knygutė patogi nešiotis kišeniiije, kaina 25c. šį mėnesį 15c.

■ REIKALAUKITE JOS TUOJAUS.

Kodėl Turės įvykti Komunizmas
Apie komunizmą dabar kalba valdininkai, armijų 

galvos, visokie profesionalai ir buržuazija. ' Parazi
tų klasė dreba iš baimės, įmatydama artinantis -pro
letarinei revoliucijai kapitalistinėse šalyse. Tad dar- * 
bininkai turi aiškiai žinoti, kodėl komunizmas turės 
įvykti. ’Būtinai nusipirkite šią knygelę ir atydžiai 
ją perskaitykite. •

, Knygele 64 Puslapių, Kaina 10c.
JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS

-Žydų darbininkų dienraščio Freiheit redaktorius

Kunigas S. Kneižis
Siūlo krikščionybę kaipo išsigėlbėjimui žmonijos iš 

nelaimių. O drg. Bimba, remdamasis Markso-Lenino 
mokslu paraše šią brošiūrą, kur įrodoma, kad tik 
komunizmas išgelbės žmoniją iš kapitalistinės prie
spaudos.

Knygele iš 32 puslapių, kaina 5c.

i Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu u 
"prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer’ Street, • Brooklyn,. N. Y.



LIPTONROBERT

Painters and Carpenters
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HARMAN

Kings Apskričio teismabu
tyje, penktadienį, 14 vagišių 
ir plėšikų tapo nuteista 158 
metams kalėjimo sudėjus krū
von visų bausmes.

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

žmona patraukė 
teisman už vagystę.

Pikietų nešiojamos ant save 
uždėtos iškabos, matomai, 
duoda geras pasėkas, kad visi

Du policistai ir gaisrininkas 
tapo sužeisti susidūrus gais
rininkams su policijos radio 1 
karu prie Kent Avė. ir Hewes 
St., Williamsburge.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas 

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti i šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

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

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškąu senyvos moteries prižiū

rėjimui 5i metų vaikučio. Mokestis 
50c. Į dieną ir valgiu. Atsišaukite 
greitai: 192 So. 1st St./ Apt. 2., 
Brooklyn, N. Y.

SK6

8International Seamen’s Uni-
dedant nuo

Reikalauja Išmest Viršininką

Areštavo 23 Mokytojus
Trumpos Žinutės

•*
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WPA Darbininkai Streikuoja
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Trys tūkstančiai moteriškų 
drabužių grąžintojų sustreika
vo ketvirtadienį, kuomet bosai 
pareikalavo kontroliuoti unijos 
darbo biurą.

munistų Partijos sleite randasi 
vardai trijų Bendro Darbinin
kų tikieto kadidatai.

Kiekvieno komunistų bal
suotojo pareiga susirasti sa-

V

k w

Carl
Partijos Rinkimų 
sekretorius, išleido 
mą į visus užsiregistravusius
komunistų balsuotojus daly
vauti nominacijų rinkimuose 
šį antradienį. Jisai nurodo, 
kad nors pas komunistus nėra

kad žmonės, į jį eidami, ture- Demokratų ir 
tų pasitraukti iš parapijų, So- partijose, tačiaus 
cialistų Partijos, tautininkų ir 
kt. organizacijų,—ar ne?

Ar gali darbininkai, nežiū-

T/1 <!>>

Puslanis šeštas LAISVĖ

i’1

i
Pirmadien., Rugs. 16, 1935

NEW YORKO IR APIELIN ŽINIOS
Diskusijos Visiems

Svarbiais Klausimais
jekto į gretimais esantį tuščią 
lotą. Mat, prie budavojamo 
namo yra plytų ir kitų įran
kių įvalias, kas policijai galė
tų padaryti bėdos, jei streikie- 
riai sumanytų apsieiti su po
licija, kaip policija su jais.

Prieš pradėsiant streiką, pie
tų laiku, buvo mitingas, kur 
kalbėjo unijų ir bedarbių or
ganizacijų kalbėtojai. Streiko 
veikloj dalyvauja 5 plytų, dė
jikų lokalai, elektristų ir me
talistų lokalai, taipgi Bedarbių 
Unija, Bedarbių Taryba ir 
Projektų Darb. Unija. Sėkmin
ga Astor projektų darbininkų 
kova numatoma kaipo pradžia 
didelio judėjimo.

Operetę Tamylą Aidas Jau 
Baigia Prirengi Scenai

pradeda jomis naudotis.
Metai atgal pražuvo mergi

na, Ruth 
net Avė. 
pastangas 
pėdsako.
keliaujantį iškabų nešėją arba

Neidman, 51 Ben- 
Jos tėvas dėjo visas 
ją surasti, bet nei 
Dabar jisai siunčia

Ateinantį ketvirtadienį, rug
sėjo 19 d., bus “Laisvės” sve
tainėje diskusijos apie Komu
nistų Internacionalo paskutinio 
kongreso tarimus. Tie tari
mai paliečia visus darbinin
kus; jie taipgi svarbūs smul
kiesiems biznieriams ir profe
sionalams.

Hitleris dabartiniame fašis
tų suvažiavime pikčiausiai rė
kė prieš tą Komunistų Inter
nacionalo kongresą. Del jo 
protestavimo Sovietams Roose- 
velto valdžia ir Japonija. Taip 
kapitalistiniai valdovai, iš 
priešingos pusės, suinteresuoti 
Komintemo kongreso tarimais 
ir planais. Juo labiau jais tu
ri susidomėti darbininkai.

Todėl į šias diskusijas yra 
kviečiami visi — tautininkai, 
katalikai, socialistai, skloki- 
ninkai ir komunistai.

9 _____ _________

Kiekvienam atsilankiusiam 
bus duota laisvai išreikšti savo 
nuomonę tokiais klausimais:

Ar bendras frontas reiškia, vidujinių lenktynių, kokios yra 
Republikonų

> yra labai 
svarbu, kad kiekvienas užsire- 
gistravęs komunistu balsuotų 
už savo partijos kandidatus 

rint religinių ir politinių skir- nominacijose.
tumų, visi išvien kovot prieš 
gręsiantį karą ir fašizmą ?

Parkų komisionierius Moses angliškai vadinamą “sandwich ( 
graso pravaryti 10,000 WPA man”, 
darbininkų. Jis, dabar susigin- Newarką, Bostoną, 
čijo su generolu Johnsonu. phią, 
Moses sako, kad jam reikalin- Clevelandą ir 
ga esą 658 formanų, o Johnso- stijų miestus, nešdamas duk
nas jam nepristatęs. Gi tie j terš pajieškojimo iškabą žy- 
10,000 be formanų negalį i mesnėse miestų gatvėse, 
dirbti. Iš savo pusės, John-I 
sonas baugina ištrauksiąs vi- 

N. Y. ‘Durys atsidarys 3-čią | sus 36,000 darbininkų iŠ par- 
valandą po pietų, o vaidinimas ! kų projektų, jei Moses daug 
prasidės 4:30 vai. vakare, j reikalausiąs.
Įžanga ypątai 75c. ir 50c. . ----- *—
Vien tik, šokiams 40 centų. , Areštuoti • keturi 
' Pernai Tamyla buvo statyta °Y Painteys,^Decorators 
kaipo melodrama. Dabar per
daryta į operetę1

Operetę Tamylą pirmu sy
kiu vaidins Brooklyno Aido 
Choras sekmadienį, 6 dieną 
spalio (October), 1935 m., 
Labor Lyceum svetainėj, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn,

kuris apkeliausiąs
Philadel-

Pittsburghą, Chicagą,
vakarinių val-

Charles A. Neidman yra ge
ras prie, stalų patarnautojas ir 
gerai uždarbiaudavęs, bet ne
tekimas dukters taip į jį 
veikęs, jog negalįs dirbti.

pa-

Brother-

Registruotiems Komunistų
Balsuotojams
Brodsky, Komunistų

Komiteto
atsišauki-

ir Paperhangers Unijos 18-tos 
Tarybos viršininkai. Maliorių 

■ darbų bosas Rogoff kaltina 
Operetėj Tamyloj yra 13 juos reikalavus $300 kyšių, 

dainų : trys dainos mišraus Areštuotieji sakosi nekalti, bet 
choro, dvi merginų choro, ke- padėti po $25,000 ir $10,000 
turi duętai, vyrų kvartetas, kaucijos. Ar ne naujas suo- 
trio ir solo. Eiles Tamylai pa- > kalbis prieš uniją ? 
rašė aidietis, o muziką—B. ša-! 
linaitė. Dainos gražios ir 
skambios—choras šauniai jas 
dainuoja. Taigi, operetės Ta- 
mylos vaidinimas visiems pa
tiks, nes surinkta gabiausios 
dailės spėkos. Kviečiame visus 
dailę mylinčius žmones pama
tyti ją.

Po vaidinimui bus šokiai— 
prie W. Norris orkestros. 

Kviečia Aido Choras.

Miesto mokyklų viršininkai 
pridavė Sąmatų Tarybai reika
lavimą duoti $141,574,071, pa
laikymui mokyklų 1936 me
tais.

Ar ne naujas šuo-

Pavyzdingas Laivo 
Jūreivių SolidarumasSkaitlingi komunistų balsai 

i nominacijose yra geriausia ap-
Ar visiem darbininkam, pra- sauga Komunistų Partijos iš- _ —

katalikų ir bai- statyto sleito. Nominacijų jos delegatas Lyons arba “Be
giant komunistais, yra naudin- balsai uždės masių užgyrimo 
ga apgint dabar esančias de- Į antspaudą, kuri ypatingai rei- 
mokratines laisves Amerikoje kšminga dabar, kuomet Ko- 
prieš grūmojantį fašizmą? Ar 
mes visi suvienytomis spėkomis 
galėtume geriau apgint dir
bančiųjų ir bedarbių reikalus?

Kaip mes išvien, • darbinin
kai, inteligentai ir smulkieji 
biznieriai, galėtume padėt Lie
tuvos liaudžiai atgriebti bent 
kiek laisvės?

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. MARGIUKAI

M M M M M M M MM

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Pašto departmentas arešta
vo jauną pašto tarnautoją, 
William D. Howell, iš Ozone 
Park, vagiant iš laiškų pini
gus. Sulaikytas po $2,500 
kaucija. Jis dirbo prie per
siuntimo laiškų iš Brooklyno į 
New Yorko paštą požeminiais 
keliais “tubes”. Pastaruoju 
laiku paštan ateidavę skundų, 
kad dingsta su pinigais siun
čiami laiškai. Vesta tyrimas 
per 10 mėnesių ir nuožiūra 
puolė ant Howell.

Keturi ginkluoti plėšikai at
ėjo į kailių krautuvę, 2,189 
Broadway, suvarė dvi parda
vėjas, Max. Alfus, savininką ir 
jo sūnų, į galutinį kambarį, su
rišo rankas, o patys sukimšo 
į maišus brangius kailinius ir

zo”, k|ip darbininkai jį va
dina, atėjo ant laivo Ameri
can Merchant, atmetė kovingo 
unijisto Gamier duokles ir pa
reikalavo Int. Mercantile Ma- išvažiavo nekliudyti, 
rine raštinėje atleisti jį iš 
ddrbo. ką kompanija' ir pa- 

w_____ ___ _ _____ ____ darė. Tas iššaukė jūrininkuo-
vo distrikto nomipacijų vietą se didelį pasipiktinimą ir 73 
ij- balsuoti už Komunistų Par- jūrininkai, ir * radio operatoriai 
tijos sleitą.

Kur link dabar eis skloka-. J 
opozicija po Komunistų Inter.* Krautuvių tarnautojų unijos, 
paskutinio Kongreso? | Retail Clerks Int. Protective

Kas kliudo socialistams veik-' Association, nariai sukilo prieš 
ti kasdieniniais reikalais iš- R. D. Denise, unijos atstovą 
vien su komunistais ir visais, rytinėse vals. Tarybos 14-kos 
kitais darbininkais? (

Kokius atsakymus davė Ko
munistų Internacionalo pasku
tinis kongresas į šiuos ir pa
našius klausimus? Ar jūs su
tinkate su tais jo atsakymais?

Įžanga į diskusijas veltui.
Visus kviečia

Lietuvių Komunistų Frakcija.

metė darbą. t Laivas tapo su
laikytas nuo išplaukimo 4 va- 

1 landas. Darbininkai parodė, 
kad jie netoleruos darbininkų 
spėkų skaldymo ir viršininkų 
diktatūros.

•! ■ • • i > • .

Mrs. Sarąh Ringelheim su
silaukė tikrai ankstybą svetį. 
Ji takse , važiavo į Borough 

. Park Maternity ligoninę, bet 
pribuvo jau. su sūnum. Mato- 
mai, jis Jau žino, kad kapi- 
tąlizmo laikais reikia labai 
skubinti. ...

Reakcionieriai mokytojų uni
jos viršininkai rezignavo iš 
unijos viršininkų, kadangi 
jiems nepavyko išmėtyti iš 
unijos komunistus ir kitus pa
žangius žmones. Jie bandė 
net šaukimu policijos į mitin
gus suvaldyti neklaužadas, bet 
nepavyko, tad dabar pasikam- 
šę marškinius zuja iš organi- 
zacijjos.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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.

10: 2

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Mokytojai pikietuoja New 
Yorko WPA Centro raštinę, 
111 8th Avė. Juos užpuolė po
licija ir 23 areštavo, kaltinda
mi “Netvarkiam _ elgesyje”. 
Tačiau teisėjas Sanell, Jeffer
son Market teismabutyje, kal
tinimus išmetė. Mokytojai ypa
tingai kovoja už sugrąžinimą 
darban mokytojų, kuriuos 
mokyklų viršininkas Campbell 
pravarė iš darbo už stapičių.

lokalų turėjo bendrą susirin
kimą ketvirtadienį ir 11 pasi
sakė už Denise prašalinimą, du 
balsavo prieš, 1 susilaikė. Lo
kalai atstovauja 7,000 narių. 
Lokalai reikalauja šaukt uni
jos konvenciją, kurios nėra bu
vę per 15 metų. Jie taipgi 
kaltina viršininką bandyme 
grąžinti čarterį Hyman Nem- 
ser grupei ir sugrąžinti virši
ninkus, kurie yra patraukti at
sakomybėn už rakietieristines 
metodas unijoj.

ALDLD 185-tos Kuopos 
Susirinkimas

Kartą išėjai iš namų, jie ne
be tavo. Taip buvo jaunam 
Buster Fox, kuris po atsisky
rimo su žmona sugrįžo į na- 

« mus ir iš ten išnešė $50 vertės
ši trečiadienį, rugsėjo (Sen- drabužių ir batų žmonai ne-, 

tember) 18 d., ivyks ALDLD sant namie, žmona patraukė 
mėnesinis susirinkimas Kiburio 
svetainėje, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Visi nariai pribūkite, nes 
daug reikalų yra apsvarsty
mui.

M. Misevičiene, Sekr.

Pirmadienį laivu Rungsholm 
sugrįžo, 12 studentų, kurie šią 
vasarą - perplaukė Atlantiką 85 
pėdų laivuk.u Wanderbird. Ke* 

piavo X7.jaunų vyrų,/daugiausia

ver.šitetų studentai. Jie sakosi 
tdrėję: pėšitėrikinimo patys jū- 
rinihkAudami ; ir! atlikinėdami 
jūreivių fdarbus. žinoma, < jie 
dirbo,’ kiek patiko, kadangi tu
rėjo 6 reguliarius f jūrininkus. 
Laivukas perplaukė Atlantiką į 
16 dienų. . . .

Maujer St. Projekte Rado 
Skeletoną

WPA darbininkai, kurie
verčia Williamburgo laužynus,'gios apielinkėš kolegijų ir uni- 
randa įvairių radinių. Bet vie
nu iš nepaprasčiausių buvp 
pereito ketvirtadienio radinys 
buvusiam 92 Maujer St. plote. 
Stubos ten buvo nugriautos
jau tūlas laikas atgal. Dabar 
darbininkai kasė žeme. Tik
įtaiga iš po pikio išsirito kau
kolė. Jos iškasėjas, negras 
darbininkas, pasibaisėjęs radi
niu, suriko ir nubėgo į gatvę.

Susirinko daugiau žmonių ir 
pranešė Stagg St. policijai. 
Toj vietoj atkasta visas žmo
gaus skeletonas ir nugabentas 
policijos stotin. Ant greitųjų 
paviršutiniai ištyrus, pasirodė, 
kad kaulai yra apie 20 m. 
žmogaus, dar nenustatyta kat
ros lyties. Bus tyrinėjama, 
kad nustatyti mirtięs priežas
tį. Seni tos apielinkės gyven
tojai sako, kad ten niekad nė
ra buvę kapinių, tad minėtas

Penktadienį, 1 vai., sustrei
kavo 1,500 darbininkų Astor 
Housing projekte, 1st Avenue 
ir 3rd St. Tai yra atnaujin
tas pasipriešinimas prieš $19- 
$94 į mėnesį algų skalę. Po 
piet apie 300 kitų darbininkų 
buVo suėję dirbti, bet strei- 
kierių delegatai perėjo visus 
5 statomus namus ir su virš 
200 iš atėjusių išvedė lauk.

Tuojaus pašaukta didžiau
sias policijos būrys, koks ka
da yra buvęs iššauktas į strei
ko lauką pastaraisiais lakais, 
su trim trokais, trim radio ka
rais ir 15 šnipų. Jie greit skeletonas bus palaikai keno 
išvarė darbininkus nuo' pro-1nors “žuvusio be žinios.”

REIKALAVIMAI
Reikalinga ženoti žmonės del pri

žiūrėjimo keturių- šeimynų namo. 
Kambariai randasi ant, pirmo flioro 
(basement) yra du dideli kambariai, 
elektra duodama veltui, yra visi įtai
symai, karštas vanduo, ir šiluma. 
Primokėsiu $5.00 į mėnesį del prižiū
rėjimo virš minėtų . kambarių. Atsi
šaukite 330 Keap St., Brooklyn, N. 
Y. arba telefonuokite:

Buckminster 2-0979. '
(218-220)

512

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.

Specialiai
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi* 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn. 3 

Specialė nuolaida, kurie atęis su 
"• t .šiuo'laikraščiu,

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Consumers Research žurnalo 
streikuojanti darbininkai veda 
platų vajų gavimui prenume
ratorių paramos laimėjimui 
streiko. Ketvirtadienį įvyko 
prenumeratorių ir streiko sim- 
patizatorių susirinkimas Town 
Hall, kur sumetė vedimui 
streiko $481.30 aukų. Strei- 
kieriai reikalauja pripažinimo 
unijos ir mažiausia $15 į sa
vaitę.

: Rabino Gross leidžiamo lai
kraščio, “Jewish Examiner”, 
233 E.. 4£nd <St, darbininkai 
sustreikavo ketvirtadienį įr 
Raštinių, Darbininkų "Uniją jau 
pastatė pikietus. Streikas ki
lo savininkui atsisakius page
rinti sąlygas.

Telefonas: Evergreen 7-7770 g

PAUL GUSTAS | 
LIETUVIS GRABORIUS | 

Sena) dirbąs graborystės pro- S1 
fesijoje ir Brooklyno apielin- c 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar Š 
atidarė savo ofisą ir patarnauja g 

balšamavimu ir palaidojimu £ 
mirusių, t £

Veltui Chapel Šermenim į 
Parsamdo automobilius šerme- ? 
nirns, vestuvėms, krikštynoms Į 

ir kitokioms parems s
Saukit* dieną ar nakt|

423 Metropolitan Avė. g 
Brooklyn, N. Y. Č

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
ParHamdau automobilius vestuvėm, 

parėtu, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

____ Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Moterų 
Chroniškos

Areštuotas Roy Paulding, 21 
Manhattan Avė, kuris seniau 
dirbo miesto teismabutyje raš
tininkų. Jis kaltinamas pasi
savinęs miesto pinigų $4,877, 
kuriuos po $2 iki $6 imdinėjęs 
per 5 metus. Tame arešte 
keista tas, kad jis tą darbą, 
apleidęs pora metų atgal, o 
tik dabar apsižiūrėta, kad bu4; 
vę nedateklii).

Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir iš lauko
A. BALČIŪNAS

Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Te!.: Foxcroft 1-6101
ritei

Tel. Stagg 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.

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i ę 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, 
Mėšlažarnės Li

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. 
O sekmadieniais 9 

MES KALBAME

iki 8 P. M.
iki 8 P. M.
LIETUVIŠKAI




