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Už Akių ir Pagrobi Ethiopu Ežerą Tsaną

Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Niekd” 
N e p r a 1 aimesite, 
Retežius, o IšlaimčsitCl 
Pasaulį!
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KRISLAI
Ar Bus čia Fašizmas? 
Del Mainierių Vienybės. 
Vėl Tas Skridimas. 
“Svečiai” iš Parapijų.

Rašo S. LAISVIETIS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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Ar fašizmas Amerikoj išven
giamas ar ne?

šį klausimą atsakyt tarnauja 
sekantis drg. Ercoli’o pareiški
mas, imtas iš jo raporto Ko
munistų Internacionalo Septin
tam Kongresui:

“Suvienytas frontas pasto
ja kelią fašizmui, bet galuti
nai užkirs fašizmui kelią tik 
pergalinčioji proletariato ko
va už valstybės galios paėmi
mą j savo rankas.”
Vadinasi, tik plačiausių minių 

bendru frontu tegalima atremt 
fašizmą, bet iki darbo žmonės 
paims šalies valdžią j savo ran
kas, tol vis dar gręs fašizmo 
pavojus.

SUSIJUNGIA PRANCŪZU DARBO UNIJŲ Italijos Armija Prirengta Užbėgt Anglam 
DIDŽIAUSIOS ORGANIZACIJOS; TAI 
SVARBU IR TARPTAUTINEI VIENYBEI

Numatoma Darbo Unijy Vienybė ir Kitose Šalyse; Komun. 
Internacionalo Paskelbtą Vienybės Obalsj Remia Minios

-------  I PARYŽIUS. — Pereitą
Drg. A. Čekanauskas korės- antradienį susirinko į savo 

pondencijoj iš Springfieldo, UI., atskirus kongresus Franci- 
andai barė mainierius už jų jė-Jos Generalė Darbo Konfe-
gų skaldymą. Sako:

“Vieni kitus terliojasi bei 
niekina, kad tai mano unija ge
resnė”. ...

Čia kalbama 
Jungtinę Mainierių 
naujesnę Progresyvę 
Uniją.

Naujos Japonų Provo
kacijos prieš Sovietus

deracija (dešinioji, reformi- 
stinė) ir Unitarinė Generalė 
Darbo Konfederacija (revo
liucinė). Bet, pagal Unita
rinės Konfederacijos pasiū
lymą, abidvi tos didžios 
darbininkų unijų organiza- 

Dar blogiau, kad pats Pro- cijos ketvirtadienio vakare 
gresyvės Unijos vadas Keck lie- jau suėjo į vieną bendrą 
pė savo nariams dirbti, kuomet 
dabar streikan išėjo senosios 
unijos mainieriai.

Bet jau ne visi Keck’ų klau
so, ir keli tūkstančiai Progre- 
syvės Unijos narių taipgi metė 
dirbę, pareikšdami vienybę su 
savo draugais iš senosios uni
jos.

“Laisvės” ir “Vilnies” kores
pondentai ir skaitytojai čia taip
gi gerai vaidina savo rolę.

apie senąją 
Uniją ir 
Mainierių

MASKVA. — Valdiška 
Japonijos žinių agentūra 
Rengo skleidžia provokato
rišką melą, būk Sovietų Są
junga rengiasi prijungt sau 
Chinijos provinciją Sinkian-

nominiai ar kariškai, tada 
Mussolini atsimeta nuo Ly
gos ir paskelbia, kad Itali
ja liko “išstumta”, iš Lygos!

Mussolini taipgi sakė, kad 
jis nori suderint Italijos ir 
Anglijos reikalus rytinėj 
Afrikoj. Jis jau nereika
lauja Italijai visos Ethiopi- 
jos, bet tik Italų mandato 
(“globos”) ant “kitataučių” 
žemių, kurias kada tai už
ėmė Ethiopiją.

ANGLIJA, FRANCI JA IR ITALIJA . 
REIKALAUJA IŠ NAZIŲ LAIKYTIS

TAIKOS DEL KLAIPĖDOS KRAŠTO
t į Į ' . [ ’'i |

Lietuva Pakvietė Tų Trijų Valstybių Atstovus Tėmyti;. j 
Klaipėdos Seimelio Rinkimų Eigą ir Tvarką

VAKAR KLAIPĖDOS SEIMELIO R I N K IM U O SE 
ESĄ IŠRINKTA DAUGIAU LIETUVIŲ NEGU 1932

Tas

Kada Japonija ruošiasi 
prie kariško Chinijos grobi-; 

,mo, visuomet pirma pasklei
džia gandus, būk Sovietai 
turį kokius planus prieš 
Chiniją. Dabartiniai gan-

kongresą. Tuo būdu jos 
faktinai jau susilieja į vieną 
galingą organizaciją ir su
vienija visą Francijos dar
bininkų unijinį judėjimą.

. Dešinieji vadai reformis- J da?/todėl, yralenkfas nau- 
tinės Konfederacijos sten-!j0 rengjamo Japonijos už- 
gesi bent toliau . nustumti pU0iįm0 ant Chinijos.
vienybę, bet narių masės i 
nugali vadų atkaklumą.

Franci jos Darbo Konfede
racijų susivienijimas padės 
judėjimui linkui unijų vie-Leiskime, kas taip sau skris

tų Lietuvon parodyt, ką jis ga-
i Ii, nekaulytų iš i
publikos pinigų ir nedarytų fa-1 

šizmui tarnaujančių kermošių, 
kokie buvo išvystyti del dviejų 
ligšiolinių skridimų. Kas ir 
kaip tada galėtų jį sulaikyt?

“Laisves” pastaboj prie ži
nių apie Vaitkaus skridimą pra
vesta mintis, kad ji nebuvo prie
šinga tik šitaip apribotam žy- 
gui, reiškia,“pačiam lėkimo vei
ksmui.

Bet kai kas klaidingai išsiaiš
kino, būk “Laisvė” tuom užgy- 
rė ir visą “Naujienų” ruošimą 
to skridimo su jau visiems ži
nomais bizniškais ir politiniais 
rengėjų sumetimais.

Nejaugi tuos žmones suklai
dino tik skirtingas jų suprati
mas žodžio “žygis?”

žygis pirmoj vietoj reiškia 
patį “trip’ą,” kad ir pagal La- 
lio žodyną, bet ne bizniškai-po-j Italija, jeigu Mussolini pra- 
litikierišką veiklą, kuri buvo dės karą prieš Ethiopiją. 
jungiama su tokiais “tripais.”

darbininkiškos iBybės ir kitose šalyse. O
tam žymiai tarnauja Koipu- 
nistų Internacionalo pasku- « 
tinio kongreso paskleistas 
unijinės vienybės obalsis.

Francijos abidvi Darbo 
Konfederacijos nutarė sueit 
į vieną bendrą kongresą 
kaip tik tuo laiku, kada Ko
munistų Internacionalas at
sišaukė į Socialistų Interna
cionalą sudaryt judviejų 
bendrą frontą kovai prieš 
karą ir fašizmą.

Bendras abiejų Darbo 
Konfederacijų k o n g r esąs 
jau nusprendė kovot prieš 
Italijos karą su Ethiopiją. 
Reikalauja, kad Franci j a 
nutrauktų visokius preky
bos ir finansinius ryšius su

Sovietuose Steigiama 
Institutas Gaivinti 
Nepilnai Mirusius

i 1 v — J • čii Vienų Motery Vairuojamas 
oVno alraiul'Hm hnrn rloino- I *zauskas skaudžiai barė daino- 

rius, kam eina pas bolševikus 
dainuoti; girdi, visi būsią su
spenduoti iš parapijos,”—rašo 
drg. žvalgas iš Detroito.

Bet del ėjimų pas bolševikus 
susirūpinęs ne vieno Detroito 
kunigas.

Ateinančių iš parapijų “dai- 
norių” ir nedainorių rasime 
pas mus kiekvienoj stambesnėj 
lietuvių kolonijoj—choruose'bei 
kitose kultūrinėse ar pašalpinė- 
se organizacijose. .

Ar jie pasiliks pas mus kai
po darbininkų judėjimo nariai 
ir veikėjai, tai priklauso nuo 
mūsų,—kaip mes mokėsime su 
jais apsieiti, klasiniai juos ap
šviesti bei perauklėti.

Neapleiskime tad klasinės ap- 
Švietos reikalą masinėse mūsų 
organizacijose.

Oro Traukinys Sovietuose 
Nuskrido 1,170 Myliy

Japonijos Viešnioj Žuvo 
827 Žmonės

KOKTABEL, / SSRS.—Iš 
Leningrado atskrido 1,170 
mylinį Krįmą lėktuvas su 
prikabihtais prie jo trimis 
sklaidytuvais, neturinčiais 
jokių motorų. To oro trau
kinio kapitonas buvo Vero
nika Strucko, 25 metų am
žiaus. Kita moteris tarnavo 
lėktuve kaip sklandytuvų at- 
kabinetoja, jeigu kur rei
kia.

Lakūnė Vera Zylenkova 
sklandytuvu išskraidė vienu 
pradėjimu 8 valandas ir 22 
minutes, veždamasi 
pasažyrių. Tuom ji 
še pasaulinį moterų 
dytojų rekordą.

Leningrade dabar daroma 
išbandymai dideliam sklan
dytuvui, kuris galėsiąs vežti 
18 žmonių.

vieną 
sumu- 
sklan-

.TOKIO. — Japonijoj per 
audringas viesulas su tva- 
niškais lietumis žuvo 827 
žmonės, jų tarpe 52 karo

laivyno oficieriai ir jūrinin
kai, kurie buvo nublokšti 
nuo laivų į vandenį.

ADDIS ABABA. — Spė
jama, kad Italija panaudos 
bent 100 savo didžiųjų lėk
tuvų privežt kareivių į Ethi- 
opijos sostamiesčio Addis 
Ababa apygardą ir užimt šį 
miestą. Toks lėktuvas neša 
po 25 vyrus. Taigi 100 lėk
tuvų atneštų 2,500 kareivių 
vienu žygiu. Kitais lėktu-

ASMARA, Eritrrea. — 
Italija turi 200,000 kareivių 
vien savo kolonijoj Eritrė
joj. Jie sutelkti tik už .10 
amerikoniškų mylių nuo 
Ethiopijos šiaurrytinės sie
nos. Dar 50,000 Italijos ka
reivių stovi < Somalilande. 
Vieni ir kiti yra gatavi pri
ruošti maršuoti prieš Ethi
opiją.

Įžiūrima, jog karui prasi
dėjus italai svarbiausia 
briausis į šiaurines Ethi
opijos sritį Gondarą už
grobt ežerą Tsaną.
ežeras yra ir Anglijai svar
biausias ten dalykas. Iš jo 
plaukia Nilo upė per Ang
lijos koloniją Sudaną ir Ai- 
giptą.

ROMA. — Po pasitarimo 
su savo ministeriais, Itali
jos diktatorius Mussolini iš
leido pareiškimą, kad jo Ša
lis tol neatsimes nuo Tautų 
Lygos, kol Lyga pradės 
“plakti”

Išeina 
kariaus 
Bet jeigu Tautų Lyga už pietus 10,000 savo kareivių, 
tai nutars baust Italiją eko- Jie suvalgę 5,000 veršiukų.

New Yorko vokiečių 
“Staats Zeitung” praneša, 
jog sekmadienį, Klaipėdos 
seimelio rinkimų dienoj, iš 
Vokietijos buvo per radio 
vėl skleidžiama Hitlerio 
kerštinga kalba, kurią jis 
pasakė laike uazių suvažia
vimo Nuremberge. Toj kal
boj jis grūmojo atplėšt 
Klaipėdą nuo Lietuvos, jei
gu bus varžoma vokiečiams 
seimelio rinkimai.

KLAIPĖDA. — Anglija, 
Franci ja ir Italija, kaipo už-

vais būtų prigabęnta jiem tikrintojos Klaipėdai savi-
ginklų ir amunicijos.

Italus.
štai kas. Italija 
prieš Ethiopiją.

ADDIS ABABA. — Eti
opijos valdovas Haile Sela
ssie užfundijo žalios mėsos

LIETUVOS ŽINIOS
MASKVA. — Sovietai I -----■

rengiasi įsteigt naują insti- Streikuoja Kauno Knygrišyk-
tūtą, kur bus daroma platūs 
bandymai atgaivint žmones,

“Kuntaplis” Nubaustas
lų Darbininkai i įįjpUSj^ “Kuntaplio” 36

Prieš pusantrų metų spaū- nr« karikatūrą “Maisto žvejai”• « e • « O. AAVM JU VA U4 kJ W *• v

neR!, .ai ^^SlUS per ap- ^og darbininkai buvo išsikovo- Kauno m. ir apskr. karo komen- 
troskimą bei kitokią nelai- ję geresnes darbo saly- dantas “Kuntaplio”’leidėjus nu- 
mę, kuomet nėra galutinai • gas ir uždarbį. Bet paskutiniu baudė 100 litų arba 7 paromis 
sugadinta bei sunaikinta metu darbdaviai vėl pradėjo are^to.
būtini gyvybės išlaikymui, atlyginimą keisti ir neišdavinė- 
organai.

Nepilnai mirusieji,
ma, baigtinai numiršta, jei
gu jie nėra gaivinami nau
jausiais mokslo būdais.

S o v i etinis mokslininkas
Dr. S. S. Bruchinenko jau 
atgaivino didelį skaiČjų ne
pilnai numarintų šunų ir ki-'

ti atsiskaitymo knygelių. Su- Revoliucinis Darbas Tarp 
žino- sirado daug ir kitų nenorma-

lumų. Knygrišių padėtis pasi-* 
darė nepakenčiama. Todėl nu
tarė pradėti streiką.

‘Fašistiniu” Jaunuolių

Komu nistų Internacionalo

valdybės Lietuvos globoj, 
atsiuntė Hitleriui mandagų 
reikalavimą, kad Vokietija 
nekurstytų kokių sujudimų 
Klaipėdoj, nes Lietuva už
tikrina teisingus ir tvarkius 
rinkimus.

Kurstymai prieš Lietuvą 
betgi buvo varomi dieną, ir 
naktį per radio, tiesioginiu 
žodžiu, lapeliais ir paveiks
luotais plakatais. Klaipė
dos hitlerininkai grasino, 
kad “ateis Hitleris ir iš
kars” visus Lietuvos šalinin
kus.

KAUNAS. —Lietuva pa
kvietė Anglijos, Francijos 
ir Italijos atstovus asmeniš
kai vykti į Klaipėdą prižiū
rėti teisingumą seimelio rin
kimų. Kiek žinoma, tik 
Anglijos atstovas nuvažiavo 
tuo tikslu į Klaipėdą.

Nors balsavimai vakar

iki šios savaitės galo. Už 
kiekvieną kandidatą buvo 
balsuojama atskirai; bal-' 
suotojų buvo apie 80,000; 
taigi “balotu” išviso susida
rys iki 2,000,000. Reikia 
kelių dienų laiko juos?su
rankioti ir suskaityti.

Lietuvos valdžia tikėjosi 
pravesti kokį desėtką savo 
atstovų į Klaipėdos semelį, 
į kurį renkama viso 29 at
stovai. Tokiame atsitikime 
vokiečiai hitlerininkai nętur 
retų seimelyj gana didelės 
savo daugumos, kad išleist 
nepalankius Lietuvai vieti
nius įstatymus.

Nežiūrint, kad hitlerinių-' 
kai užpuldinėjo lietuvių su
sirinkimus, grūmojo Lietu- ' 
vos šalininkams ir varė pa-i t 
šėlusią agitaciją prieš LiėtU- ■ i 
vą, vis tiek yra nurodymų, • 
kad vakarykščiuose rinki
muose į Klaipėdos seimelį > 
pravesta daugiau lietuviškų 
atstovų negu 1932 ’ metų £ 
rinkimuose. 1932 metais 
buvo išrinkta 24 vokiečių' 
partijos žmonės ir 5 lietu-' ‘ 
viai; tada vokiečių kandida-. 
tai gavo 52,903 balsus, o lie
tuviai tik 12,864.

TOKIO. — Bemanevruo- 
jantį Japonijos karo laivy- 
ną ištiko smarki viesulą; 
penkis laivus viens į kit% 
sukūlė ir 60 jūrininkų nu
šlavė jūron ir prigirdė.

tų gyvulių. Jis yra išradę- j ijstaiJ0Si spaudos darbus 
jas “dirbtinos širdies.” Ta 
“širdis” yra padirbtas apa
ratas, kuris varinėja žmo
gaus bei gyvulio kūne krau
ją taip, kaip tikroji širdis. 
Su to išradimo pagelba jau 
atgaivinta gyvulių, kurių 
širdys buvo nustojusios 
tvaksėti.
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Darbdaviai aiškina, kad ka-, Pasauliniame Kongrese drg. užsibaigė, bet tikros jų pa- 
lėjimo dirbtuvės labai konku- ■ Wolf Michal, delegatas iš (sėkmės dar nebus žinomos 
moja ir del to negalį daugiau 1 Ceehoslovakijoš, ragino sto- -----------------------------------
mokėti. Valdžios ir privatinės ti į fašistines jaunimo orga-1... •• n I- F» • I 117

į1 -Inizacijas ir iš vidaus .vesti KoHlDaDlja 1)31106 Rpirkt 113116113
K. Billingsą Kreivai Liudyt pnes Mooney 

milžiniškas skaičius jaunuo-1 - - - - - - - - - ,
lių fašistinėse organizacijo-Į SAN FRANCISCO, CaL-judimas privertė tuometiftį, 
se ištikro yra priešingi fa-' Perklausinėjime prieš. Cali- prezidentą Wilsoną pakeist 
šizmui, tik nedrįsta veikliai fornijos vyriausio teismo Į jiems mirties bausmę kalėj! 
prieš jį išstoti. 1 ,referą Shaw delei Tomo mu iki gyvos galvos.

I duoda konkurso keliu, kuria
me ir kalėjimas dalyvauja.

Bet kalėjimo delei privatiš- 
ki samdytojai stengiasi juo 
gryniau aplupt darbininkus.

, ------- ----------- ----------------------

Šveicarijos Socialistai
Daro Bendrą Frontą su j

Komunistą Partija

Sulaikytas Vokiečių 
Baronas•

KAUNAS. — Slaptai iš Vo
kietijos Lietuvon atvyko ’ vokie
čių pil. baron von> Streicher, Jo 
išvykimo iš Vokietijos; priežas
tis nežinoma, žvalgyba Strei- 
cherio keliones /reikalus tyrinė
ja.

j referą Shaw
i Mooney bylos pernagrinėji- Minimą pasiūlymą šniukš- 

‘ mo, Warren K. Billings, ne- tas Swanson padarė Billing-

• ’ ’U > _• *

Minimą pasiūlymą šniukš-
I ' ' f 1 •» • 11 _ • • < j u t»,

■ Vmoula IT^mneo Kalini mo, Warren K. Billings, ne- tas Swanson padare Billmg- 
> VlcMlld UZlllUdC nlluUJ kaltai įkąlintas iki gyvos Įsui.-už keturių dienų pirrri

i

MASKVA. — Nepapras
tas suvažiavimas Šveicarijos 
Socialdemokratų P a r t ijos 
nutarė sudaryt vieną fron
tą su Komunistų Partija at
einantiems šalies seimo rin
kimams, kurie įvyksta šį 
spalių mėnesį. Suvažiavime 
dalyvauja 500 socialistų de
legatų.

Vasarojus Apdygo
RASEINIAI. — Paskutiniu 

laiku lietus sutrukdė vasarojaus 
valymą ir žiemkenčių sėją. 
Trečdalis vasarojaus dar yra 
ant lauko ir jau gerokai apdy
go. Kitais metais šiuo laiku 
būdavo ir atsisėjusiu, tuo tarpu 
šiemet dar niekas grūdų 
bėrė.

neiš-

Trierločim! ^mnniu ’ /galvos kitas darbininkų ,ya- kariško prisirengimo pąro- 
lllallCdUlll AlHUllllį • igag, paliudijo, kaip buvo dos San Franciscoj 1916 ip.,' ’ 

q ; ; daromas ,. sumoksiąs . nu- kur nežinia kas išsprogdino;
HVANA. — Viesulą Kū- smęrkt f mirtin Tomą Moo- bombą, ir taip liko užrpųątą; ? 

boję šėkrįpO mylių pločio ney. Billings štai ką paro- 10 žmonių. Tas darbas į)U}-

t

ruože; užmušė 30 žmonių, 
sužeidė 300; sunaikino 1,000. paeific Gaso ir Elektros 
nam>i- Kompanijos detektyvas tas Mooney’ui ir Billings’?)!

Martin Swanson siūlė dide- ir jiedu tapo visiškai nekal-

vo, pagal kapitalistų ir teis* 
mininkų sumoksią, primes-

ir jiedu tapo visiškai- nekafr

Roma. — Uždrausta visoj 
Italijoj leisti didesnius kaip 
6 puslapių kasdieninių laik
raščių. Taupoma celiulozo 
medžiaga, reikalinga šovi
niams. i

Artistai Išvažiuoja į 
Maskvą

Priimtas į dramą artistas Ro
mualdas Juchnevičius šiais me
tais teatre nedirbs, nes jis vėl 
važiuoja studijuoti režisūros į 
Maskvą. Taip pat kuriam lai
kui į Maskvą vyksta ir artis
tas Alg. Jakševičius.

Streikas Dažymo Masi- lius pinigus BilUngsui, kad tai nusmerkti.
n L* '* D liudytų, būk Mooney dina- Kaip jau buvo “Laisvėje”ną Uarbmin. ratersone mitu sprogdinęs tos kompa-1 rašyta, šnipas Swanson siū- 

 Inijos elektros bokštus laike lė $5,000 ir Is. Weinbergui, 
T> A rTTT'DC’AM "K T T O.. mEirnVo vun aLvoilrn TAnEnlr- IrnrJ nia Iii” nvinč TVTrkA-'

tyvas grasino Billingsui: ney, būk matęs jį sprogdi- 
Nebūk kvailas. Jeigu tu nant elektros kompanijos 
neliūdysi, pats būsi pakar-nuosavybę, 
tas arba amžinai įkalintas.

Bilings nesutiko tokią 
bjaurią rolę lošti ir todėl 
jis su Mooney‘u buvo nu- 
smerktas mirt; tik paskui 
milžiniškas darbininkų su-

liudytų, būk Mooney dina- *

i •<
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PATERSON, N. J.—Su-1gatvekarių streiko. Detek- kad jis liudytų prieš Moo- 
streikavo visi 160 darbinin
kų Van Vlaanderen Mašinų 
Kompanijos, reikalaudami 
pripažint Amerikos Darbo 
Federacijos Mašinistų Uni
ją. Vlaanderen Kompanija 
yra didžiausia pasaulyj iš
dirbę ja mašinų audimam 
dažyt.

Dabartiniame perklausi- 
nėjime Weinberg taipgi pa
rodė, kaip Gaso ir Elektros 
Kompanija per savo agentą 
norėjo jį papirkt kreivai 
liudyt.
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tokis platus demokratas, kaip p. Vitaitis, 
būtinai, mūsų nuomone, turėtų pasidai
ryti visapusiškiau.

Mes i pakartojame: sandariečiai-fašis- 
tai sudarė bendrų frontą išrinkimui SLA 
pild. tarybon savo žmonių. Komunistai 
su socialistais neturi jiems pasiduoti. Jie 
privalo sudaryti bendrą frontą ir nuga
lėti anuos. Jei tik socialistai sutiks tą 
padaryti, tai, aišku, sandariečiai-fašistai 
rinkimus prakiš.

Kiškelis Kai-kuriy Davinių Apie 
Klaipėdos Kraštą

Pasiuntinybės
Informacijų

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
tfeė'Tost Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
' __________ • of March 8, 1879

Šeštasis Kongresas Jaunųjų Ko
munistų Internacionalo

Kaip ir buvo tikėtasi, pereitą penkta- 
dįepį Maskvoje prasidėjo Jaunųjų Ko
munistų Internacionalo šeštasis Pasau
linis kongresas. Jis, be abejo, padarys 
visą eilę pakeitimų JKI taktikoje, kaip 
padarė KL; atsižiūrint į esamąją padėtį.

prganizavimas jaunimo, atsukimas jo 
prieš karą ir fašizmą, yra nepaprastai 
sv.ąrbiu dalyku. Deja, tūlos Jaunųjų 
Komunistų Sąjungos buvo tam darbui 
nepasiruošusios. Perdaug ėmė viską 
sektantiškai, siaurai, atsiribodamos nuo 
plačiųjų darbininkiško jaunimo masių, ir 
todėl negalėjo praplėsti savo organiza
cijų ir užkariauti naujus milionus jauni
mo- komunizmui.

rNėra jokios abejonės, kad šeštasis 
Kdhgresas, vadovaujamas KI vadų, Di- 
mitrovo ir kitų, visą jaunųjų komunistų 
darbą pastatys į atatinkamą vagą ir mes 
grėitoj ateityj galėsime kur kas labiau 
pasidžiaugti naujais mūsų jaunų kovo
tojų pasiekimais.

Kodėl Žiūrėti tik Viena Akim?
“Tėvynė” piktai išstojo prieš nelabai 

šėpai “Laisvėje” tūpusį d. Bimbos straip
snį, siūlantį socialistams sudaryti bend
rą, frontą su komunistais SLA pild. tary
bos rinkimuose. Pažymėjusi tai, “Tėvy
nė-’ šitaip išveda:

,r[‘ Vadinasi, siekiama sudaryti bendras fron- 
"ta's SLA ‘užvaldymui iš tokių elementų, ku- 
Yik nieko bendra su mūsų organizacija |ię-

5..' • <« <•
.Pasirodo, kad “T.” redaktorius neturi 

nuovokos apie bendrą frontą ir d. Bim
bos, minėto straipsnio turinį. Ten buvo 
siūlyta sudaryti bendrą. frontą, aišku, 
SLA nariams, komunistams ir socialis
tams, bei jų pritarėjams. Ar paslaptis, 
kad SLA nariai pasidalinę sulyg sriovė- 
mis ir partijomis? Jei šiandien paimtum 
tuos 14-ka tūkstančių SLA narių tyrinėti, 
taįsurastum, kad tik labai maža dalis jų 
yra tokių, kurie nepritaria jokiai sriovei 
bęi partijai. Didelė didžiuma jų tuojau 
pasidalintų. Referendumo balsavimai 
pąftodė, kad SLA randasi tokių narių, 
kurie balsuodavo su komunistais arba jų 
pritarėjais, arti du tūkstančiai (be abe
jo, jų ten randasi daugiau, bet mes imam 
tiktai tuos, kurie dalyvauja balsavimuo
se). Socialistai savo pasekėjų SLA taip
gi turi. Na,’tai kodėl prieš tai užsimerk
ti, kuomet iškyla klausimas, kas ir kaip 
turėtų rinkti SLA pild. tarybą?

CDgal p. “Tėvynės” redaktoriui apskri
tai nepatinka partijos ir jų kišimasis į 
SLA reikalus? Gerai, bet tai kode! jis 
nieko nesako prieš fašistų-sandariečių 
planus? Andai Brooklynė įvyko fašistų- 
sandariečių susirinkimas, kuriame daly
vavo ir SLA pild. tarybos narių, ir ten 
oficialiai nutarta pastatyti savo sąrašą į 
SLA pild.’ tarybos rinkimus. Kode! p. 
Vitaitis nesurinka, kad tai kišimasis į 
SLA reikalus', kad tai bandymas SLA už
kariauti partijų, politikai? ’!

Mes tą “paslaptį” atidengsime: todėl, 
kad ten buvo ta partija, kuriai priklauso 
p. Vitaitis. Todėl, kad ten nutarimas pa
daryta tos, partijos naudai (Sandaros), 
kurios Vitaitis yra lyderis!

Vadinasi, į šitą visą padėtį Vitaitis 
bando, žiūrėti tiktai viena akia ir todėl 
jis mato tik komunistus ir socialistus. 
Ęet šitaip klausimai nesiriša. Ypačiai

Jie Ruošiasi
Vienas rašytojas (matomai, pats ju-, 

dančiųjų šnekių artistas) jau rašo sa- 
vaitraštyj “New Masses” (už spal. 1 d.), 
kaip tos pramonės karaliai ruošia žmo
nėms nuodus. Rašytojas nurodo, kad 
dabar, kuomet visur kalbama apie besi
artinantį jūrininkų streiką, tai judomų- 
jų paveikslų gamintojai ruošia naujus 
“veikalus,” kurie yra juo aršesni, juo la
biau atkreipti prieš organizuotus darbi
ninkus. Jis ten sumini keletą veikalų, 
tarpe kurių yra Riff-Raff, atsuktų išjuo
kimui ko vingesnių darbininkų ir pagar
binimui skebų.

Judžiai yra labai didelis ginklas išnau- 
į dotojų rankose prieš darbininkus. Kiek

vieną tokių, kaip “Riff-Raff,” darbo
1 žmonės turėtų boikotuoti.

n.. ■■ i i"

Naujos Skridimui Aukos
Tuojau po to, kuomet Vaitkus nutū

pė Airijoj, mes spėjome, kad Chicagos 
biznieriai dar gali bandyti ir toliau “ant 
tos intencijos” pasipinigauti. Atspėjo- 
me! “Naujienos” (už rugsėjo 28 dieną) 
rašo:

“ALTASS iždas seniai išsisėmęs, tuo 
tarpu kai susidejusiose aplinkybėse atsirado 
ūmių reikalų. Aukščiaus paminėtos aukos 
ir kitos, kurios dar įplauks, ir yra jiems 
skiriamos...

■ Vadinasi, aukos bus renkamos. Nauji 
doleriai krapštomi “užbaigimui” Vait
kaus skridimo.

Tam pačiam numeryj rašoma dar apie 
kitą skymą. Girdi; “Lituanica II” bū
sianti sutaisyta (pats Vaitkus pareiškė, 
kad jos jau negalima pataisyti—smar
kiai sudaužyta) ir Vaitkus “kad kokios” 
ąJJėįHs > Įdauno į Ameriką.'

- • Šis skymas, girdi, siūlomas iš Kauno. 
Tai puiki proga pasipinigavimui. Tai auk
sinis ALTASS biznieriams skymukas!

Lietuvoj Žmonės Bedievėja, Sako 
Pral. Krušas

Pasižymėjęs dideliu reakcingumu, pra
lotas Krušas, besilankydamas Lietuvoj, 
pasakė “Ūkininko” -reporteriui.”

Gerai buvau prisižiūrėjęs Lietuvos gyve
nimui prieš 10 metų. Kai dabar po 10 me
tų pažvelgiu, daug daug skirtumų matau.

Tikėjimo ir doros atžvilgiu iš tolo atrodo, 
kad Lietuvoje per 10 metų padaryta didelė 
■pažanga. Viešai įvairūs nepraustaburniai 
neburnoja prieš bažnyčią, nešmeižia katali
kų vadų. Tačiau, giliau pažvelgus, ypač 
jaunuomenėje, pastebimas savotiško pago- 
nizmo dvasios įtaka... Be to kaip pastebi
ma, kad jaunimas savo jaunatvės energiją 
ne tiek kreipia savo asmenybės' ugdymui, 
savęs prūsinimui, kiek savęs suprastėjimui. 
Vakaruškos, kortos, girtavimas ar kitoks 
betikslis laiko leidimas yra nuolatinė kaime 
šeštadienio ir sekmadienio vakarų progra
ma. šitie reiškiniai neatidėliojant šalinti- 
ni.

Taip pat nemalonaus įspūdžio daro Lie
tuvoje didieji atlaidai. Į tokius atlaidus 
daugiau važiuoja h,e savo, dvasiai, rąąisto 

. duoti, bet tik pasimatyti, sueiti, o paskui 
ta progą išgerti. Todėl peštynes ir kiti 
nekūltūiįingi reiškiniai iš atlaidų. Kai kur 
atlaidai paverčiami didžiausiu turgu.

Kitais žodžiais, Lietuvos jaunimas be
dievėja. O reikia atsiminti, kad ta šalis 
valdoma gerų katalikų. Patsai Smetona 
yra katalikas ir jis remia bažnyčią; ka
talikai ir jo ministerial. Katalikų baž
nyčia Lietuvoj, yra valstybin.ė. bažnyčią.. 
Ąkiregyj, to, visvien progresas šiek tiek 
žmonėse skleidžiasi ir jie pradeda kraty- 

. tis tamsos.

čiai. Todėl Seimelio rinki
mai visados buvo tikros var
žytinės tarpe vokiečių ir lie
tuvių ir betgi vokiečiai rin
kimus laimėdavo; laimėda
vo ypač dėl to, kad jiems 
visokiais būdais padėdavo 
užnemuniečiai vokiečiai.

“Didelios reikšmės rinki
muose turėjo ir tas liūdnas 
faktus, kad daugelis klai
pėdiečių ūkininkų (laukinin
kų) turėjo nelaimės tapti 
Vokietijos bankų skolinin
kais.

“Štai koks yra Klaipėdos 
Krašto sąstatas gyventojų 
I I 1 — I v • i • • i 1 . !

ne lietuviškos, bet vokiškos 
statistikos žiniomią: patys 

Klaipėdos Kraštas, api- vokiečiai, per 500 metų ne- 
mąs 2442,8 klm. ploto že- įveikę lietuvių klaipėdiečių; 
mes su 246 ketv. kilomet-1 suvokietinti, turėjo ■ pripa- 
rais vandenų, bendrai 1090 žinti, kad sulig 1905 metų 
ketv. mylių, turi tik 150,000' visuotino gyventojų sąrašo 
gyventojų; tačiau naudoja-'visame Klaipėdos Krašte 
si plačia autonomija (savi- lietuviškai kalbančių buvo 
valda), kurią tam kraštui 
1924 metais davė didžiosios 
valstybės (Anglija, Francū- 
zija, Italija ir Japonija) ir 
Lietuva, kaipo to krašto iš 
anksto numatytas suvere
nas. Reiškia, Klaipėdos 
Krašto savyvalda yra už
tikrinta tarptautiniu aktu, 
kuris vadinasi Klaipėdos 
Konvencija (Memel Con
vention). Klaipėdos Krašto 
gyventojai turi teisę rinkti 
į Seimelį 29 atstovus. Klai
pėdos Krašto administraty- 
vinė valdžia yra Direktori
ja, kuri priklauso Lietuvos 
prezidento skiriamam Gu
bernatoriui ; tačiau sulig 

. konvencijos, Direktorija tu
ri gaut Seimelio pasitikėji
mą. Reiškia, kokis yra Sei
melio sąstatas, tokia turi 
būti ir viso, Klaipėdos Karš
to Valdžia,—Direktorija.

“Jau pradedant 1925 me
tais yra buvę keturi Seime
lio' rinkimai. Dabar 29 rug
sėjo įvyksta penkti rinki
mai. Nors lietuviai Klaipė
dos Krašte yra didžiumoje, 
bet nėra taip tvirtai tautiš
kai susipratę ir susiorgani
zavę, kaip tenykščiai vokie-

Lietuvos
Washingtone 
skyrius pateikia šiek tiek 
informacinių davinių apie 
Klaipėdos kraštą. Kadangi 
vakar (rugs. 29 d.) ten įvy
ko rinkimai į krašto seime
lį, kurių pasėkomis rūpinasi 
visas pasaulis, tai mes čia 
tūlus jų paduodam mūsų 
skaitytojąms. Žinoma, ten, 
kur ’kalbama apie Klaipė
dos krašto sąstatą tautybių 
atžvilgiu, skaičiai yra per
daug nusverti lietuviškon 
pusėn. Apskritai, visas ra
šinio tonas yra smarkiai 
nųzalątytas savotiškais su-, tautybės atžvilgiu, ’ sekant 
metimais..

Dalys rašinio seka: > 
a

nuoš., o • lietuvių atstovų—5.
“IV Seimelis 1932 m. ga

vo lietuviškų balsų 18,2 
nuoš., o lietuvių atstovų—5.

“Klaipėdos Krašto seime
lio rinkimai, kurie įvyksta 
29 dieną šio rugsėjo mėn. 
netikėtai įgijo tarptautinės 
reikšmės. Panašių rinkimų, 
kaip matėm, buvo jau kele
tas; tenai ir čia, rodos, nie
ko nepaprasto neturėtų bū
ti. Tačiau dėl t ateinančių 
Klaipėdos rinkimų nepa
prastai subruzdo vokiečiai 
kaimynai; tais rinkimais 
gyvai domisi Didžiosios Val
stybės; suprantama, kad tie 
rinkimai negali ir Lietuvai 
nerūpėti. /

1 f . t r • • .

“Nuo Boęttcherįo, Neų- 
mano'ir Sasso, bylos ląikų 
vokiečių propagąųda prieš 
Lietuvą yra pasiekusi • mil
žiniško : laipsnio .̂ Propagan- 
distai-vokietmiinkąiL per i. ra- 
dioj per parodas ir slaptais 
būdais dažnai' peršoka pa
prasčiausio padorumo ry-

žinoma, būtų lengva vokie-. 
čius patraukti Lietuvos P.U-" 
sen. IJž tai reikalinga koya-. 
ti. . | r ' ' ’ 
i •  . '

Worcester, Mass.
Iš ALDLD n Kuopos Susi

rinkimo, Įvykusio 22 d. Rugs.

Šiame susirinkime padaryta 
keletas naudingų tarimų. Ka
dangi ALDLD centrui buvo iš
laidų išlėidirtie brošiūros “Ke
lias į Šviesą”, tai šis susirinki
mas nutars iš kasos paaukoti 
$2 ir k^rtu pasiųsti jubilėjinį 
pasveikinimą, o vėliaus 11 kp. 
p.asistėngs duoti puikesnę fi
nansinę paramą. Nutarta 
šaukti “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojų ir visų ALDLD na
rių bendrą' susirinkimu'vdjaus 
klausime; Čia bus išrinkta pla
ti vaj’inirikų ’’ komisija ir pa
skelbta ^Ldisvėj.” : ; J f'

Likos išrinka, komisiją pa- 
rupšimui perstatymo bendrai 
su ALDLD 155 kuopa. Taipgi 

teigimui 
bendrai ■ 
Išrinkta1, 

ikomisija padėti vietinei Kom-’

Easton, Pa.
Rezoliucija

Visame kapitalistiniame pa- 
stfūlyje viešpataujant kriziui, 
iš kurio kapitalistų kla«ė te

mato vieną išeitį, tai per karą 
ir fąšizipą. Mųssolįnio puoli
mas Ethjopijos, Hitlęrio. nuola
tinis grąsinimas Lietuvai del 
Klaipėdos, tai faktai, rodanti 
prisiartinantį karą, nuo kurio 
nukenčia darbininkų klasė.

Atskriose, šalyse mes mato-.

me kas kart didesnę priespau
dą ant darbininkų./ Čia pat, 
Amerikoj, fašizmo diegai pa
sirodo įvairiose formose ir kė
sinasi atimti darbininkams pa
skutines teises, įvedant pas- 
•pęrtų ir deportacijos įstatymus 
ir t.t.

68,035 arba 48,3 nuoš., gi vo
kiškai kalbančių 71,56.6 ar
ba 50,8 nuoš., kitų 1,261 ar
ba 0,3 nuoš., o išviso 140,852 
gyventojų. Taip tai rodo 
valdiškoji vokiečių statisti
ka. Tačiau vokiečių dvasi
ninkų 1912 metų metraštis 
duoda žymiai kitonišką 
vaizdą: lietuvių būta 71,810 
arba 51,9 nuoš., vokiečių 
būta 66,719 arba 48,1 nuoš. 
Tat negali būti abejonės, 
kad lietuviams visame Klai
pėdos Krašte priklauso^ bent 
52 nuoš. didžiuma; tas lie
tuvių nuošimtis yra be abe
jo gerokai pakilęs (iki dvie
jų trečdalių) šiais laikais 
(1935 m.). Tik pačiame 
Klaipėdos mieste lietuviai 
yra mažumoje ir sudaro-tik 
apįe 30 nuoš. . ; •

“Betgi Keturių seimelių 
rinkimų išdavos buvo to
kios:

“I Seimelis 1925 m. gavo 
lietuviškų balsų 6,0 nuoš., o 
lietuvių atstovų—2.

“II Seimelis 1927 m. gavo 
lietuviškų balsų 13,4 nuoš., 
o lietuvių atstovų—4.

» “III Seimelis 1930 m. ga
vo. lietuviškų balsų 17,7

has Tip dažnai Hp- !'išrinkta ' komisijaoas. jie aaznai mėgsta ne :lavinimoš mokyklos 
tuvius kokoti 'ir Lietuvą1^ ALDLD 155 kp. 
pravardžiuoti' barba nsku! ______
ar aziatišku kiaštu; iieap- partijai rinkimų kampanijoj, 
seidavo be langų daužymo Nacionalio Komiteto at- 
ir kitokių kriminališkų vei- st0Vų raporto paaiškėjo, kad 
ksmų, už kuriuos kai kam n. K. piknikas įvyks ^6 d', spa-' 
tekdavo kalėjimo ragauti. * lių ant Olynipia Parko.. '
Prie to viso Berlyno vyriau- bus paskutinis piknikas šiais.' > 
sybė sugalvojo piktą eko- metais; visi dalyvaukite.
nominį prieš Lietuvą spau- j Nutarta parsitraukti plati-* 
dimą, neįsileisdama Lietu- nimui 100 kopijų brošiūros 
vos žemės ūkio produktų, i “Raportas Višuotino Amerikos 
Galų gale ir pats Reicho . Darbininkų Suvažiavimo.” , ; 
viešpats' neiškentė ir prabL i. DrŠ- J- Mažeikos prakalboj 
lo. Jo 15 rugsėjo pasakyto- ivyks ' d‘ s^a : . v2į’i 
je N«ra»bęr8« fa1b0ie g™, - į.
sium. su atemanmais . KĮai- idlink§s Iietuviai tą vakk^ 
pęęipje rinkimais, nesigailc-^ dalyvauti,’ nes drg. Mažeika’ 
ta grąsiųimų Lietuvai, ir ka įjk su£rį£0 Kauno' Liėftt-’*'
užgauliojįmijį ,Ąliantų ir kongreso. Jis aplank?’
Tautų Sąjungos ^dręsų.,1 daug Lietuvos valdžios įstaigų' 
Tarp ko kito tęn buvo .pąsa-i'ir kalbėjosi su ‘Lietuvos 4at-J . 
kyta, kad ‘Klaipėdos Kraš-' bihirikų komitetais^ kurie buvo' ' į 
tas. buvęs Vokietijai, išvog-- atsiųsti į tą korigrtesą. Taigi,' 
tas ir kad; ta;vagystė (rob-,. čia'išfcirsimį/platų|raportą gyy 
bėry) buvo-: lėgalizuota per vtCžBdžiu. • ’ '' •

Iš Nacionalio Komiteto at-

i Tautų Sąjungą? Jei pats 
Vokietijos viršininkas to
kiais žodžiais rado galimu 
apibūdinti Klaipėdos klausi
mą, tai lengva suprasti, kaip 
elgiasi eiliniai Klaipėdoš 
agitatoriai.”

Jei Lietuvoj ir Klaipėdos 
krašte žmones turėtų civili
nes ir politines laisves, tai,

•’i.v'AliDLD-'ll Kp; Koresp. ’

ŠYPSENOS

Minneąpolio miesto darbininkai susirinko prie miesto rotužęs protestuoti prieš po-1 , 
licijos brutališkumus linkui Flour City Ornamental Iron Works streikuojančių 
darbininkų, kurių kelis policija užmušė, o nemąžai. sužeidė. Paveikslas, parodo tą 

pačią policiją, puolančią, demonstrantus.

Darbininkų atspirtis rymo 
vien organizacijoje ir bendra
me fronte. į Francijos darbi
ninkų bendras frontas yra 
mums geriausiu pavyzdžiu. 
Ten pasekmįirigai atmuša fa
šizmo įsigalėjimą ir kapitalis
tų klasės pasimojimus. šioj, 
šalyj, kaip ir kitose šalyse, 
darbininkų Reikalai tie patys.

Todėl ir mes, susirinkę at
stovai nuo SLA 342 kp., LDS 
51 kp., ALDLD 13 kp., LDS 
:234 kp. ir Liet. Frakcijos į 
konferenciją rugsėjo 15. d., 
1935 m«, pasižadame plėsti 

,idėją, bendro veikimo prieš 
.karą, ir fašizmą ir už kitus 
darbininkų klasės reikalus, su- 
sirišant su tarptautiniu bendru

frontu, nustatytais Clevelando, 
Visuotino Lietuvių Darb. Su
važiavimo punktais.

Taipgi, kreipiamės į visas 
lietuvių darbininkų, organiza
cijas, ir darbininkus-darbinin- 
kes dėtis prie bendro veikimo 
prieš karą ir fašizmą— prieš 
tą darbininkų klasės nelaimę!

Komitetas.

k

Atiduoda Pirm Laiko
Motina:—Kam tu taip; 

skaudžiai muši mūsų Vincu-*: 
ką? • ‘s

Vincuko Tėvas:—Tu *
nai, rytoj po pietų jis paf-! 
neš iš mokyklos savo rapor< * 
tą, o. aš turiu eiti į dartyį" 
anksti ryte. Todėl aš jam 
dabar atiduodu.

Surinko A. M. Bedievis. ’
’ . r . • . , k < • i I

Negal Pažint “švęsto” » 
Vandens , ,j,

Nekurie katalikai dar ti
ki, kad “šventintas” van-r 
duo> skirtingesnis nuo ■ pa-» 
prastojo. ' Tai kalčdojant 
vienai štukorius1 samdiny^ 
p’ripylė‘ tokią pat bonką, kai’ 
zakrištijonb Su 1 “ švęstu* * 
yandeūiu, ir p6 pašventini-* 
mūi stubos nematant pasta-' 
te.’ šalę švęsto, Zakristijo-; 
nas, radęs dvi bonkas ir nė-‘ 
žinodamas, kuri jo, piktai 
klausią, kas čia tokį Špošą^ 
kreęia. Samdinys jam sako :. 
“Nešk kunigui pakaštavot^ 
tai jis 'ir pasakys, kuris, 
šventas,—juk jis šventino.’’,

Trakiškis.

Paminklo Užsašas .
Čia ilsisi Jonas,
Gyventi paliovęs, 
Su karboliaus rūgščia •••* 
Sau gerklę išplovęs...

Surinko Es-Džet •J
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metus
Baus-

kaltini- 
m. sun- 
(tik!), 
Komu-

*

Tikroji Padėtis Kauno Kalėjime
—:----- !dKauno Kalėjimo Darbininkiškų Politinių Kalin ių Laiškas Amerikos Liet. Darbo Žmonėms

Nesenai “Laisvėje” tilpo I tam. tikslui medžiagų. Bet yra kasacinius skundus atmeta, o 
Amerikos liet, darbininkų1 - -
delegato Kauno kongresan 
d. Mažeikos aprašymas apie 
tai, kaip jis su kitais dele
gatais lankėsi Kauno sun
kiųjų. darbų kalėjime. Bet 
delegacijai kalėjimo admi
nistracija neleido su 'kali
niais kalbėtis, todėl ji galė
jo parašyti tiktai tą, ką ma
tė. Dabargi kaliniai patys 
nušviečia savo gyvenimo są
lygas savo laiške, prisiųs
tam per mūsų dienraščius 
Amerikos lietuviams. Ragi
name mūsų skaitytojus šį 
laišką atydžiai perskaityti 
ir, žinoma, pagelbėti mūsų 
kovotojams, esantiems Sme
tonos katorgoj.—“L” Red.
Trumpame mūsų laiške su

pažindinti jus su mūsų padė
tim Kauno kalėjime yra ne
lengvas dalykas. Kad suteik- 
tumėm ryškesnį vaizdą mūsų I 
gyvenimo, reiktų parašyti ne
mažą knygą. Tačiaus nors
trumpais bruožais pasisteng- 
sim duoti mūsų gyvenimo vaiz- 

•dą, kur i
Lietuvos fašizmo sauvalių ir 
Lietuvos darbininkų bei plačių 
darbo masių terorizavimą.

Dabartiniu laiku Kauno ka
lėjime (be fortų) politkalinių 
sėdi virš 100; vyrų 86, moterų 
virš 25. Vyrų 66 nuteisti, mo
terų—21. 4 vyrai pirmoj in
stancijoj buvo nuteisti mirop; 
1 iki gyvos galvos. Likusieji 
61 gavo kartu 426 
sunk, darbų kalėjimo, 
mės paskirstytos taip: 3 po 
15 metų, 5—12 metų, 
metų, 2—9 metus, 19—8 me
tus, 23—6 metus, 1—5 metus, 
5—4 m. Tik du gavo mažiau 
negu po 4 metus, šie draugai, 
išskyrus kelis, visi nuteisti 
1934—35 metų laikotarpyje. 
1933 m. nuteistus, visus, iš
skyrus sunkiai sergančius, iš
vežė į kitus kalėjimus. Jau 
keletas i grupių išvežta ir 
1934—35 m. nuteistų, į Šiau
lių, Mariampolės, Ukmergės ir 
fortų kalėjimus.

Už ką ?
Taigi, metų nesigailima. Už 

ką jie skiriami? Kylant Lietu
voj revoliuciniam darbininkų 
judėjimui, fašistų valdžia 
griebiasi visokių priemonių, 
kad tik atsikratyti jiems ne
pageidaujamų žmonių. Ypač 
paskutiniais metais buvo daug 
sufabrikuota bylų. Patys pa
kiša nelegalės literatūros ir- 
tada sukiša draugus ilgiems 
metams į kalėjimus. Štai kai 
kurie faktai: Povilui ir Uršu
lei Lisams, gyv. Kupiškio vals
čiuje, Žadeikių kaime, žval
gyba pakišo tvarte ir daryda
ma “kratą” surado; juos abu 
nubaudė po 8 metus sunk, 
darbų kalėjimo. Namie liko 
du maži vaikai be priežiūros. I 

Stasiui ir Marcelei Balčiū
nams, gyv. Subačiaus valsč., 
Pukiškio vienk., žvalgyba įki
šo klojiman senos 1926-28 
metų literatūros, per kratą 
“surado” ir juos nubaudė po 
6 metus s. d. kalėjimo, nežiū
rint to, kad buvo liūdininkas, 
atvežęs žvalgybininką, pakišu- 
sį literatūros, ir atgal išvežęs 
į Subačių. Teismas net nerado 
reikalo iššaukti tą liūdininką. 
» Kaziui ir Alfonsui Rama
nauskams, gyv. Pažaisliu vals
čiuj, Karmėlavoj, žvalgyba 
pakišo literatūros išeinamoj 
vietoj. Kazį nubaudė 8 m. s. 
d. kalėjiman, o Alfonsą ištei
sino.

Antano Mickevičiaus, gyv. 
Kaune, tėviškėj, Kupiškio val
sčiuje, Kreireniškio kaime, 
žvalgyba įkišo daržinėn lite
ratūros ir už tai nubaudė kaip 
recidivistą (nes jis jau kartą 
buvo teistas) 15 m. s. d. kalė
jimo.

Tai keletas bylų, kur žval- 
r'gyba suprovokavo, pakišdama

*

? m

Puslapis TrečiasAI S VS

; išprovokuoti ir bausti ištisas 
kamer. Pav. nesenai į 56 po-

Į litkalinių kamerą, gegužes 21 
praeities 
kuriems

'taip pat reikalingi žalumynų. O 
juos įnešti leidžiama hitleri
ninkams, Sruogoms ir pan.

Kalėjimas visokių ligų lopšys. 
Iš ilgiau sėdėjusių visai nėra 
sveikų, čia vyrauja šios ligos: 
džiova, širdies, nervų, skilvio, 
škorbutas, ekzema ir kt. Gydo 
tik tada, kai ligonis nebegali

Draugo Mažeikos Maršrutas Minersville ir 
Shenandoah Apielinkėse ■t

atkėlė tamsios 
i politkalinį, nežinia
tikslams patekusį į kalėjimą 
‘už politiką’—čečiną. šis Al
fonsas ir vagilis teisme, pasi
vadinęs darbininku, visaip 
šmeižė Sovietų Sąjungą, duo- paeiti, o kol dar eina kalėjimo 
damas medžiagos priešsovieti- medikų laikomas simuliantu, ir 
nei buržuazinės spaudos kam- siūloma karcerio.

bylos, kurios suprovokuotos be ; jei net pasitaiko, kad byla 
grąžinama persvarstyt, baus
mė palieka ta pati, tik vienu 
ir kitu atveju prisideda kele
tas mėnesių, nes tų' formalu
mų atlikimas ir iki teismo at- 

' kalėtas laikas į bausmę neį
skaitomi.

Politiniams Blogiau, Negu 
Kriminalistams

Kaip mus laiko kalėjime? 
Revoliucinių politkalinių būk- 

i lė blogesnė, negu specialistų 
vagių, plėšikų ir pan. Drabu
žiai, patalinės politkaliniams 
duodama gan nudėvėti krimi
nalinių—purvini, suplyšę. Ka
meros politkaliniams parenka
mos kampuose, drėgnos, šal
tos, su vienu langų, į kurias 'buvo drg. Kolas, tą dieną tu- 
neįeina saulė arba kur prie'rėjęs 39 laipsnius karščio, 

drg. Balčiūnas, pilietinio karo ' 
invalidas, drg. Balonas, sėdė
jęs tą savaitę karcery j, kurie

jokios medžiagos. Pav., Šo- 
chotui ir Komodaitei provoka
vo' bylą už provokatoriaus nu- 

■ žudymą, kad teismas galėtų 
; išnešti jiems mirties sprendi

mą. Dėka pravestos kampani
jos prieš provokacinį 
mą, juos nubaudė po 8 
kiųjų darbų kalėjimo 
neva už priklausymą 
nistų Partijai, nors davinių jo
kių neturėjo ir tokiam apkal
tinimui. Kirstuką Balį iš Oniš- 
kio vals. Apkaltino už obalsių 
išrašymą ir vėliavų iškėlimą. 
Teismo ekspertai pripažino, 
kad obalsiai ne jo rašyti; bylą 
atidėjo ir iššaukė tokius “eks
pertus” (dailininką Adomą 
Varną ir mok. Krišpinavičių), 
kurie parodė taip, kaip teis
mas norėjo ir Kirstuką nubau
dė 6 met. S. d. k. Danielių 

| Todesą iš Panevėžio, apkalti- 
: no už straipsnio parašymą Pa
nevėžio komjaunimo organe.

i “ekspertai” pripa
žino, kad, nežiūrint pagrindi-

> jo, 
i motyvuodami tuo, kad Tode- 
sas, kaip inteligentas, gali sa
vo braižą kaitelioti. Nors iš 
pačių žvalgybininkų parody
mų paaiškėjo, kad drg. Tode- 
so tuo laiku Panevėžyj nebu
vo, kariuomenės teismas nu
teisė jį 12 m. s. d. k. Petrą 
Šimėną, iš Klaipėdos, apkalti
no už lankymą komunistinių 
susirinkimų ir agitacijos ve
dimą. Teisme žvalgybininkai 
nurodė ir laiką, kada įvykę 
tie susirinkimai, kuriuose Ši
mėnas agitavęs, tačiau pasiro
dė, kad tuo laiku' drg. Šimė
nas po skilvio operacijos gu
lėjo Raudonojo Kryžiaus ligo
ninėje, ir apie tai turėjo ligo
ninės liūdymą. Teismas neno
rėjo to liūdymo prijungti prie 
bylos; teisiamąjam ir jo ad
vokatui reikalaujant, .teismo 
pirmininkas pareiškė 
jis nepagelbės 
Draugą 
s. d. k.
Nevalia

panijai. Prieš tai jau čečinas 
buvo išprašytas iš dviejų po
litkalinių kamerų. Jis laikėsi 
provokaciniai ir pats daužė į 
duris, prašydamas iškelti jį iš 1 
kameros. Draugai suprato jo I 
tikslą ir nesidavė provokuoja-1 
mi. Tada jis pats paliko ka
merą, o administracija visus 
18 kameros draugų nubaudė 
mėnesiui be pasimatymo, be 
maisto, be laiškų, be laikraš
čių, be knygų, nors jie jokios 
prievartos prieš čečiną nebuvo 
pavartoję. Nubaustųjų tarpe i

kiek reikalin- 
3.6 kb. mtr. 
grindų plotis 
išskyrus narų

išeinamų vietų. Oro kubatūros 
mes turim tiek, 
ga vištai, t. y. 
vienam žmogui, 
vienam žmogui,
ir stalo užimamą plotą, 0.5 
mtr. Kamerose, kurios staty
tos 8 žmonėms, žiemą sėdė
jom 24 žmonės, dabar 20 žm. 
Narai kamerose dviejų aukštų, 
sutilpti ant jų naktį turim di
delio vargo, sukeičiam galvas 
ir kojas. Kamerose žiemą la
bai šalta, vasarą negalima pa
kelti tvankumo.
čioti leidžia 30 min. į parą. 
Vaikščiot reikia ratu, vienas 
paskui kitą po vieną, rankas 
nuleidus ir nekalbant. Kad 
paveiktų greičiau liguistus, nu
silpusius plaučius, laike tų 30 
min. jie verčiami gimnastikuo-

Kieme vaikš-

Tačiau, nežiūrint terorizmo 
visokiais būdais; mes nenusime- 
nam, nes žinom, kad proletaria
to laimėjimas netoli. Tas duoda 
mums energijos ir ištvermės. 

Laiko veltui neleidžiam, dalina- 
|mės žiniomis, nežiūrint statomų 
.kliūčių, giliname marksizmo-le
ninizmo žinias, kaustomės bu
simiems mūšiams, kuriuose lai
mėsim. Ateitis priklauso prole
tariatui.

Mūsų kovoj jūs, draugai, 
daug padedat, šelpdami mus sa- 

! vo sunkiai uždirbtais centais, 
stiprinat mūsų ištvermę, palai- 
kot sveikatą, žinom, kad yra 
plačios masės, nuo kurių mus 

i negali atskirti storos kalėjimo 
sienos ir štanguoti langai.

Siunčiam draugišką sveikini-

Su 16 d. spalio (October) 
iki 21 d. šioje apielinkėj lan
kysis drg. Mažeika su prakal
bų maršrutu, kurį rengia AL
DLD 9-tas Apskritys bendrai 
su Priešfašistiniu Komitetu. 
Vietos ir dienos paskirtos 
karnai:

Spalio 16 d., 
vulio svetainėj, 
rardville.

Spalio
Spalio
Spalio
Spalio 

Knights

d

se-

7 v. vak., 
2nd St.,

Le-

Kulpmont.
Coaldale. (
Port Carbon.

20 d., 2 v. po pietų,
of Columbus Svetai-

18,
19,

jokiu būdu negalėjo dalyvauti ma jr proletariška ačiū visiems 
smurte, jei jis ir būtų, buvęs, aukavusiems!

negalima. Baus-

nėj, Mahanoy City.
Spalio 20 d., 7 v. vak., Mi

nersville.
Spalio 21, 7 v. vakare, Na- 

jaus Svetainėj, Shenandoah, 
Pa.

Suminėtų kolonijų draugai, ., 
pastebėję šitą pranešimą, pa^ 
rūpinkite svetaines ir gerai 
garsinkite prakalbas. Esapt^ 
kokiam reikalui, kreipkitės SV*’ 
kančių antrašu:

E. Motuzienė, 
212 Schuylkill Ave\

Shenandoah, Par'

Pasiteisinti 
mę atlikęs gali duoti skundą 
kalėjimo 
teismo prokurorui, 
skundas iššaukia naujas 
presijas. Skundą padavusieji 
patenka į drausmės kamerą 
(baudžiamoji grupė), iš ku
rios anksčiau 6 mėn. neišsi- 
krapštysi. Ten 
maisto iš laisvės, pasimatymo, 
knygų, laikraščių, laiškų ir tt.

Maistas Prasčiausio  s Rūšies 
Kalėjime duodama maistas 

nemaistingas, be skonio, visuo- j

inspektoriui arba 
bet toks 

re-

Kauno kalėjimo rev. 
politkalinių kolektyvas.

1935 m., gegužės mėn., 
Kaunas, Lithuania.

Lawrence, Mass.
Pirmos Begaliniai Svarbios 
Prakalbos; Kalbėtojas Atva

žiavo Tiesiai iš Kauno

Antradienį, spalio 1 d., 7 
vai. vak., L. U. Kliubo svetai
nėj, 41 Berkley St., kalbės 

oavmu, viouv-1, J- Mažeika, kuris ką tik su- 
met vienodas. Maigavinis, 600 , grįžo iš Lietuvos, kuris daly-

neleidžiama

gr. prastos juodos duonos ir 2V o jfox. pxaovvo juvuuū uuviiųo n c.

ti bent 15-10 min. Už atsisa- • litru sriubos į parą. Kalėjimo 
kymą nuo ; ‘ 
ceris.
Už Mažiausią Dalykėlį Baust!

Kaip mus “auklėjo” kalėji-, 
me? Administracijos princi-' 
pas—kas žingsnis priminti
kaliniui, kad jis ne žmogus, ir 
už kiekvieną “nusikaltimą” 
baust. Koriduriuj ar pasivaik
ščiojime ištarus nors ir pus-! 
balsiai žodį, neužsegus kokios 
sagos, laįku nenuėmus ar ne- 
užsidėjus kepurės — “nusikal
timas,” baudžiami karceriu 
(tamsi kamera, be pasikloji- 
mo ir trečią dieną duodamas 
maistas), žiūrėjimas pro lan
gą, dienos metu atsirėmimas 
į patalinę — “nusikaltimas,” 
baudžiamas nemažiau 3 parų, 
o dažniausia 7. Pav., draugą 
Jurkūną nubaudė 7 parom 
(arešto) už priminimą sargui 
Tiškevičiui, kad jie dar nebu
vę išeinamoj, grįžus po bul
vių skutimo. Tas sargas sura
šė raportą Jurkunui už “at
sikalbinėjimą.” Drg. Jurkūnas 
per vienerius metus atsėdėjo 
28 paras karceryj ir 1.5 mėn. 
jam neleido nei įnešti, nei 
pirktis maisto iš laisvės. Drg. 
Skripkauską—7 parom (areš
to) karcerio už tai, kad sar
gui Paškauskui vadinant ka- 

m. s. d. kai. už tai, kad 8 me-|ineroj draugus kirminais, pa
tai atgal, dar prie “demokra- prašė mandagiau kalbėti.

Drg. Pojarskį nubaudė mė
nesiui be pasimatymo su na
miškiais ir be maisto iš lais
vės už nemokėjimą sukausty
tomis kojomis vaikščioti ne
žvanginant pančių teisme. 
Per metus jis buvo nubaustas 
2.5 mėn. be maisto ir pasi
matymo ir 5 parom karcerio. 
Draugus Timofejevą, Klebans- 
kį, Emiljanovą ir Segalevičių 
be maisto po mėnesį iš lais
vės, be pasimatymo ir izolia
cija už neišėjimą dirbti 1 ge
gužės. Drg. Petriką—7 parom 
karcerio už atsirėmimą ant 
narų. Laucę, Balčiūną, Gad- 
liauską nubaudė be pasikloji- 
mo už tai, kad jie sėdėjo ant 
krašto narų. O kameroj nėra 
ant ko sėdėti, nes ant suolų 
aplink stalą tegalima 10 su
sėsti. Bet administracija ne
si t e n k i na individualinėmis 
bausmėmis, nuolat stengiasi

Šimėną

Vis tik 
ir prijungė, 
nuteisė 8 m.

Kalbėti ApieGražiai ( 
SSSR 

negalima nepaminėti 
nors keleto bylų, su neva “kal
tės įrodymo” medžiaga, 
dentas Lieponis Vincas, 
naudamas kariuomenėj 
bėjo su kareiviais, kad Sovie
tų Sąjungoj nėra bedarbės ir 
kad darbininkai ten geriau gy- l 
vena, negu bet kurioj kapita
listinėj šalyj, už tai drg. Lie- 
ponį nuteisė 12 metų s. d. k. 
Žilinskas Povylas, iš Kauno, 
nuteistas 8 met. s. d. k. už tai, 
kad kratos metu pas jį rado 
sąsiuviny išrašytą Kominterno 
himną. Juozas Lapkauskas, iš 
Šakių Naumiesčio, nuteistas 6 
met. s. d. k. už tai, kad prie 
miško darbų kvietė darbinin
kus streikuot. Pojarskis Pe
tras, iš Kupiškio, nuteistas 8

Dar

leistais įeiti ir ten pasimatyti i organizacijos 20-metų gyvavi- 
su Lietuvos darbininkais, ku-Įmo. Tam darbui likos išrinkta 
rie pūdomi per ilgus metus tik 
del to, kad jie kovojo už dar
bininkų ir valstiečių reikalus. 
Ši Amerikos lietuvių atstovy
bė privertė Kauno valdininkus 
paleisti iš kalėjimo Kauno 
darbininką, kuris buvo areš
tuotas laike skaitlingo, de- 
monstratyvio Kauno darbininkų 
pasitikimo iš Amerikos atvyks-

komisija iš trijų: Mary Dovi- ' 
donienė, J. Galgauskas ir J*. 
Grybas. ’ <'

Nutarta pakviesti Montello 
lošėjus su drama “Už Dievą -ir~ 
Tėvynę.” Prie dramos pridė- 
sim koncertą iš rinktinių spė~- - 
kų. .

r «
“Laisvės” 25-kių metų jutotu-

jasiiiKiniu is nulenkus ivvvyns- j *1; v. A v . • j lejaus klausimas atidėtas dei-tancių Amerikos lietuvių dar-1 , . v. . . .. . .X1. . . . , , sekaricio susirinkimo. Aišku-,-

gimnastikos—kar- j maistu neišgyventum, jei netu- 
| return paramos iš laisvės. Bet iš 
(laisvės ne visą įleidžia: žalių 
'vaisių, daržovių negaunam.
Daug draugų serga vien dėlto, 
kad organizmui trūksta vitami
nų. Drg. Ramanauskui atsivėrė 
akyse žaizdelės. Akių gydytojas 
patarė valgyti daugiau (vitami
nų) žalumynų, nes toji liga-pa
sireiškia del vitaminų stokos. 
Bet kalėjimo administracija ne
leido jam žalumynų įnešti, 
škorbutu (cinga) sergantieji

vavo nuo Amerikos lietuvių 
darbininkų “visapasauliniam 
lietuvių išeivių kongrese,” 
Kaune.

Jis ir kiti trys Amerikos lie
tuvių atstovai, ne vien dalyva
vo kongrese ir drąsiai kėlė 
balsą už Lietuvos darbininkų 
ir valstiečių teises, - laisves, 
bet ėjo pas valdininkus ir rei
kalavo politinių kalinių pa- 
liuosavimo. Jie išsireikalavo 
teisę iš valdininkų eiti į kalė
jimus ir pasimatyti su politi
niais kaliniais, net į 9-to For
to urvus jie išreikalavo būti

bininkų atstovų.
Iš viso ko matosi, kad šios 

prakalbos bus begaliniai svar
bios ir interesuojančios kiek
vieną.

Tai dar pirmas toks atsiti-' 
kimas, kad Amerikos lietuvių ' 
darbininkų atstovai pačiam I 
Kaune pakėlė balsą už Lie
tuvos darbininkų teises ir lais
ves; už politinių kalinių, ka
lėjimuose būvio palengvini
mą; už laisvę politiniam ka
liniam ir tt.

Kviečiami visi ateiti į šias 
prakalbas ir išgirsti tą, ką ne
sate girdėję apie Lietuvą.

Įžanga visiems veltui.
L. K. Biuras.

Norwood, Mass.
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 9 Kp. 

Rengias prie 20-metų 
Paminėjimo

kp. turėjo savo 
kuriame nutarė 
paminėjimo savo

ALDLD 9 
susirinkimą, 
rengtis prie

kad del “Laisvės” jubilėjaus 
norwoodieciai irgi gerai pa-., 
sidarbuos, kad tinkamai atžy^* 
mėti.

Paaukavo del “Daily Work-’ 
er” $5.

Išrinkom delegatus į ALDE/ ( 
D 7-to Apskričio konferenciją/" 
kuri atsibus 29 d. rugsėjo, 
1935 m., So. Boston, Mass. Ąt- 
stovaus kuopą J. Galgauskas 
ir P. Sarapienė.

Draugo Mažeikos prakai*-* 
boms irgi komisija išrinkta;
Budrevičius, Janavičius 4*1 
Grybas. ALDLD 9 kp. veikliais 
dalyvauja visame darbininkų^ 
judėjime. Todėl, kiekvienas, 
nors kiek pažangesnis lietuvis 
darbininkas, biznierius ar pro
fesionalas, turėtų rastis ALD
LD 9 k p. Juk tai vienintėlė 
organizacija lietuvių tarpte, 
kuri tiek‘daug duoda apšvite-“ 
tos savo nariam ir abelnai lieA? 
tuviam. Tai ištikrųjų yra gar's 
bė būti Amerikos Lietuvių * 
Darbininkų Literatūros Drau-t 
gijos nariu. Žvalgas.

i

s

<

>«.i

■if

. i

Antru Kartu Aštunta Metine Dainų Diena
RENGIA CONN. VALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI

Nedėlioj, 6 d. Spalio (October), 1935 Lietuvių Parke, Chestnut Rd., Waterbury, Conit
Šokiams Grajys Merrymakers Orkestrą nuo 12-tos valandos dieną iki vėlai vakare.
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Vilijos Choras iš Waterbury, Conn.

negalima, o tiktai ka- 
Vyriausiam Tribunolui, 

nesprendžia bylos iš es- 
o tenkinasi formale jų

Stu- 
tar- 
kal-

tinės” tvarkps^ Kūpiškyj per 
mitingą šaukė darbininkus ir 
valstiečius kovoti prieš grę
siantį fašizmo pavojų Lietu
voj. Tokių bylų galima būtų 
prirašyt visą eilę.

Veik visos politinės bylos 
sprendžiamos teismuose prie 

kartais 
irgi į 
tik tei- 
namiš-

uždarų durų, o jei 
sprendžia viešai, tai 
teismo salę įleidžiami 
siamo j o artimiausieji
kiai. Fašistai bijosi masių pa
sipiktinimo. Visas politines by
las sprendžia kariuomenės 
teismas ir labai retai apeliaci
jų rūmai. Politinių bylų ape
liuoti 
suoti 
kuris 
m ės,
puse, ir jei ten randa trūkumų, 
grąžina tam pačiam teismui 
persvarstyti. Fasavimas tuš
čias dalykas, nes daugiausia

s® t A CĮĮffijjĘgžMffl
j

L .

*

Programoj dalyvauja keturi chorai: New Haven’o Daina Choras; Hartfordo Laisves Choras; New Britain’o 
Vilijos Choras ir Waterburio Vilijos Choras. Bus ir kitokių žaislų.

Visi esate kviečiami dalyvauti. ' friF ĮŽANGA 25c ASMENIUI.



gai ima

Anglies Dulkes

kaip

14,000 darbi- 
bėgyje trijų 

būdu, tos an-

geriau 
neišsi-

SU- 
mui- 
mes

likusį 
tik vie- 
metus ? 
genera-

Kaip žinoma, minkštosios glies 
anglies laukai susilaukė Guf-ldžia’ 
fey stabilizavimo įstatymo. |

tarnaudamas baro-

Rugsėjo 17 d. baronų spau
da paskelbė žinią iš Mas
kvos, Sov. Sąj., kad ten, Do
necko baseine, draugas Sa
chanovas, 22 m. amžiaus, su-

reguliarė
$5.50,

pis Ketvirtas

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA DĖTUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America 

1322 Reedsdale St. , N. S. Pittsburgh, Pa.

Kas Rūpinasi APLA Vajum?
Pirmiausia vajuj pasirodė 4 

ii 11 kuopos. 4 kuopa prisiun- 
. ”tė dvi aplikacijas, 11 prisiun
tė 1 aplikaciją. Abiejų kuopų 

darbuotojai žada tuojaus dau- 
- giau prisiųsti.

17, 40, 46 ir 55 kuopos par
sitraukia įstojimo blankų ir 
pasižada smarkiai darbuotis | 

• gavimui naujų narių. 52 kuo-i 
pos sekr. Deveikis taipgi žada 
darbuotis.

Manoma, kad ir daugiau 
’'kuopų darbuojasi gavimui 

naujų narių. Bet yra kuopų, 
■- kurios visai nieko nedirba. To

dėl dabar reikėtų mestis dar
ban. Kuomet įstojimas pusiau 
numažintas, gera proga gauti 

„„ naujų narių.
Kaip Gauti Atgal 

Išsibraukusius ?
11 kuopa, Courtney, Pa., duo

da gerų pavyzdį, kaip gaut at- 
— gal tuos buvusius APLA na
trius, kurie delei bedarbės ar 
..“kitokių aplinkybių išsibraukė.

Kuopos sekretorius Baktis pri
siuntė vieną tokios narės apli
kaciją ir sako, kad kita tokia 
narė taipgi išpildė aplikaciją. 

'•- Jisai pakalbinęs keletą ir kitų, 
kurie taipgi žadėjo grįžti at-

......... ■■■■!..»
ta ir pačios Koduoja. Darbi
ninkas ten yra reikalingas tik
tai operuoti mašiną ir rams
čius sustątyti.

Taigi mūsų
Amerikoj tokių automatų 
ra, mūsų 
pažįsta.gal.

Kitose kuopose taipgi rei
kėtų pakelti šitas klausimas. 
Reikėtų paskirti tam tikrus 
draugus aplankyti tuos, kurie 
delei kokių nors priežasčių iš
sibraukė, ir pakalbinti atgal 
stoti. Pamatysime, kad 
nemažai tokių gauti.

Taipgi prižiūrėkime 
i ir senus narius, kad I 
įbrauktų. Jeigu laiku nesumo
ka duoklių, reikėtų juos laiš
kais paraginti arba atlankyti 
ypatiškai.

Organo “Laisvės” Vajus 
Prasideda

Su spalių 1 prasideda APL- 
A organo “Laisvės” vajus ir 
tęsis iki gruodžio 1. Šitas va
jus skelbiamas su 25 metų su
kaktuvėmis nuo “Laisvės” įsi
kūrimo* Tai svarbaus jubilė- 
jaus vajus.

Vajaus laiku naujiems na
riams metinė prenumerata 
$5.00, pusmetinė $2.75. Pa
prastai “Laisvės
prenumerata metams 
pusei metų $3.00.

Darbuojantis gavimui nau
jų narių į APLA reikėtų sykiu 
darbuotis ir gavimui “Laisvei” 
naujų skaitytojų. Nepamirški-.

importas “tenuskriau- 
viso labo tiktai vieno 

breikerio” kasėjus trimi mė- 
Nors tas įstatymas baronų nei ’ nėšiais per du metu. Klausi- 

............................. mas, kieno importas nuskriau
džia du trečdalių visų šios ša
lies kasėjų, kurie niekad jau 
darbo nebeturi ir tą 
trečdalį, kurie bedirba 
ną trečdalį laiko per 

Atsakymas lengvas:
lis susmukimas kapitalistinio 
ūkio. O unijos demagogai 
stengiasi bėdą sumesti ant 
Sovietų Sąjungos ir gelbėdami 
kapitalizmą dumia akis an
gliakasiams, rinkdami parašus 
prieš darbininkų tėvynės an
glį. Vienok yra neišmanėlių, 
kurie tam tiki ir rašosi. Kiek
vieno angliakasio priedermė 
•atsisakyti nuo parašo ant to 
purvino lapo.

;;plauku nenuskriaudžia, bet 
jie šiaušiasi prieš jį, kaip liū- 

'••■tai prieš katiną. Mat, baro
nai nori savo biznio kelią tu
rėti taip nuvalytą, kad nei 

•X p] auk as nesiveltų. O juk tas 
’•" įstatymas biskį sudaro keblu- 

“aiškinimuose” ir kelio
nėmis. Kad atsikratyti ir nuo 
to, jie, vos gimusį įstatymą, 

,.A pasikėsino sunaikinti, reika- 
f^laudami prieš jį drausmės, 
;;"nes esąs nekonstituciję>nališ- 
"•-ku. Rugsėjo 16 d. Augščiau- 

sias šalies Teismas svarstė 
drausmės reikalingumą. Bet 
teismas nesurado nekonstitu- 
cijonališkumo dar iki šiol, nes, 
esą, įstatymas nepradėjęs 
veikti.

Puiki žinia Lewisui. Bet 
. dar kaip kur randasi pavojus. 

Štai Kentucky valstijoj, Har
lan paviete 16 anglies kompa
nijų padavė tokį pat reikala- 

- vimą. Komisijos, šio įstatymo 
vykdymui, jau paskirtos. Ga- 

... Įima tikėtis, kad greitoj atei
tyj daugiau priešų atsiras ir 
ta “mažoji” NRA žlugs, 
“didžioji” žlugo.

Angliakasiai turėtumėm 
prasti, kad tas tiktai yra 
linimas mums akių, kad 
į streiką neitumėm, kad baro
nai turėtų progą išsisukti nuo 
pakėlimo darbininkams algų, 
nuo suteikimo geresnių darbo 
sąlygų.

Lewis šeštu sykiu atideda 
streiką, 
nams, o mes, angliakasiai, ty
lim. Kur mūsų protas, kad ne
įmatome šio pažeminimo?

UMWA darbuojasi rinkda
ma parašus savo narių ant 
peticijos, kur reikalaujama 
prez. Roosevelto, kad jis pa
naudotų savo jėgą ir nuo $2 
iki $5 ant tono pakeltų taksus 
ant importuojamos anthracite 
anglies iš Sov. Sąj. Pasirodo, 
kad šios unijos viršininkų nai
vumas niekur nesuranda sau 
ribų. Pamislykim, per porą 
metų įvežta į šią šalį 270,000 
tonų šios anglies ir todėl čia 
sudaroma bedarbė! Tokį 
skaitlių tonų vienas “breike- 
ris”, kur dirba 
ninku, pateikia 
mėnesių. Tokiu

me savo organo “Laisvės”. 
Rašinėkime į ją apie APLA 
reikalus. Platinkime 
mūsų dienraštis.

Taipgi tuo pačiu 
na vajus sukėlimui
“Daily Workeriui,” kuris yra 
vienatinis darbininkų dien-

ją. Tai

sykiu ei-
$60,000

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WILKES-BARRE, Pa.

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

$

Komisija. 
(231-232)

drg.
spa-

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 90 kp. rengia prakalbas 

drg. F. Abekui, nedėlioj, 6 d. spa
lio, Lietuvių Kliubo Svetainėje, 628 
Franklin Ave., 3 vai. po pietų. Drg.

žmonių pabėgo iš kaimų ir 
miestelių ir slapstosi duobė
se bei tarpkalnėse.

WORCESTER, MASS.
Rengiamos svarbios prakalbos 

J. Mažeikai, ketvirtadienį, 3 d. 
lio-Oct., 7:30 vai. vakare, 29 Endi
cott St. Drg. Mažeika neseniai su
grįžo iš Lietuvos Visuotino Kongre
so, Kaune, ir mums pasakys ką jis 
matė ir girdėjo lankydamas visas 
įstaigas Lietuvoje. Taipgi papasakos 
apie bendrą darbininkų gyvenimą 
Lietuvoj. Aido Choras duos muzika- 
liškį programą.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, SeredomU ir Suhatom'U 
. nuo 6 iki 7:36 vai. vakarais. ‘ 4

daug ką svarbaus mums papasakę# 
apie dabartinę Lietuvos darbininkų 
gyvenimą. Kviečiam visus lietuvius 
skaitlingai dalyvaut, atsiveskite ir 
savo draugus. Jžanga veltui.

Komisija.
(230-231)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

ketverge, 3 d. spalio, 7:30 vai. vaka-

4

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

WILLIAMSBURGHE: i
252 Berry St, t BrooŲyn, N. Y

srti Grand Street ,
Telefonas Evergreen 8-10494

an

Požeminis.

LICENSES

retail, 
Bever- 
Island 
Kings,

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 5728 New Utrecht Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
NICHOLAS BRIENZA & PAUL VITOLO 

(Blythebourne Bar & Grill)
5723 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3213 has been issued to the undersigned 

' to sell beer, wino and. liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1100—60th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises., ...
NICHOLAS BRIENZA & PAUL VITOLO 

(I'l-B-A Rex Tavern)
1100—60th St., Brooklyn, N. Y.

palaimintoj” 
nė- 
ne-

Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6503—11th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

FRED CATALANO &
' CESARE A. GARGANO

D-B-A as Catalano and Gargano 
6503—Uth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
I4 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, unde>r' 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 6216 New Utrecht Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off tho premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
L 54 has been issued to the undersigr|fcd 
to sell wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 185 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

THOMAS GOMERINGER
(Avenue U Wino & Liquor Štoro) 

185 Avenue U.» Brooklyn, N. Y.

baronai dar jų

šiame Sovietų 
sutartingame darbe

Grože 
gliakasių 
yra dar ir ta, kad darbininkai 
užsidirba po 540 rublių per 
šešias valandas. Amerikoj ir 
tie dhrb. turėtų vergauti už 
kelis dol. per ilgas valandas.

rastis anglų kalboj Amerikoj, i Sovietų valdžia ne tik kad ne- 
APLA kuopos ir nariai pagal j numuša algų, bet didžiuojas 
išgalę turėtų paremti ir tą ■ tokiais darbininkais ir tokiu 
dienraštį—-ar tai'įš iždų po ke-Į darbo našumu ir vėlina darbi- 

ar tai; ninkams tą algą imti, nes jie 
paren-. teisingai užsipelno ir turi tie- 

siųsti Są gerėtis tuo gerbūviu.
Daily Drg. Sachanovas dabar už

ima pirmą vietą laikraščiuose, 
kvie-' o sachanovizmas įvedama vi- 

čiame visus draugus ir drau- same Donecko baseine. < 
ges APLA narius stoti darban j Tiktai darbininkų tėvynėj 
gavimui naujų narių, būdavo- mašinos dirba del darbininkų.

lis centus paaukojant, 
aukų susirinkimuose 
kant. Aukas galima 
Centran, kuris priduos 
Workerio” komitetui.

Dar sykį nuoširdžiai

jimui savo brangios organiza
cijos ir rėmimui savo darbinin
kiškos spaudos. Kviečiame 
taipgi rašyti Centran apie savo 
veikimą. Jeigu kur nors ma
tote negerai, jeigu nužiūrite, 
kad Centre negerai dalykai 
vedami, tuojaus rašykite. Visi 
bendrai darbuodamės ir ko
operuodami visados turėsime 
geresnių pasekmių. Geriausio 
pasisekimo visuose darbuose.

J. Gasiunds, 
APLA Centro Sek.

revoliucionizavęs anglies ka
simą. Iki šiol tebuvę galima 
iškasti po 5 tonus nuo kiek
vieno žmogaus. Dabar pada
roma iki fantaziškos skaitli
nės—310 tonų ant kiekvieno 
žmogaus per šešių vai. darbo 
laiką. Drg. Sachanovas, kuris 
mokinosi technikinėj mokyk
loj, pradėjęs dirbti kasyklose, 
pamatė tris pamatines nenuo
seklumo priežastis, būtent: siau
rumas pleiso, vėlavimas išėmi
mo liuosos anglies ir trūkumas 
sutarties darbininkų darbe. 
Drg. Sachanovas suorganizavo 
pastovią grupę gerų darbinin
kų taip, kad kas dieną skait
lius tonų augo, kaip lapai bi
ro, kol į trumpą laiką pasiekė 
310 tonų. Amerikos angliaka
siai, pamatę tokią žinią, be 
abejonės, kurie dirbame prie 
taip sakant mechanizuotų dar
bų, prie “šeikerių,” pamisli- 
nome, kad tai pasiutęs darbi
ninkų išnaudojimas, nes žino
me, kad “šeikeriai” tai tikri 
ryklės žmonių sveikatos. Ši
taip manydami turim nepa
miršti, kad Sovietų mašinos 
yra automatiškos—pačios ker-

Sov. Sąjungos kolchozninkė vairuoja kombainą. Šiandien 
SSSR randasi tūkstančiai moterų, valdančių 

sudėtingas mašinas.

Yonkers, N. Y.

buvo
visus streikierius

tų. Ką aš turėjau, tai viską 
perdaviau “trusčių” susirinki
mui.

Paviršutiniai, aš galiu tiek 
pranešti, kad mūsų nadjas 
parkas jau davė įeigų. Tai la
bai linksma girdėti. Rugpjūčio 
11 d. buvo duota pirmam be
darbių piknikui už dyką. Pel
no bedarbiams liko $18.

Rugpjūčio 18 d. buvo daržo 
vartų atidarymas. Pelno davė 
$47.

Rugpjūčio 25 d. buvo su
rengtas piknikas pačių, “tra
čių” ; pelno liko $11.

Rugsėjo 1 d. turėjo pikniką 
J. Praleikienė. Ji man nusi
skundė, kad sulindus į. skylę, 
jeigu reikės mokėt už parką 
$5.

Rugsėjo 2d., tai yra, .Labor 
Day, buvo atiduota “Daily 
Workeriui,” bet iš priežasties 
lietaus parengimas neįvyko.

Rugsėjo 8 d. pikniką rengė 
P. Šlekaitis. Man rodė ir bilą, 
į skylę sulindo ant $6.80.

Rugsėjo 15 d. vėl laikė pik
niką del “Daily Workerio”; 
pelno liko tik $3.

ALDLD 39 kp. Koresp.

BAISI VIESULĄ SIAUTĖ 
JAMAICA SALOJE

KINGSTON, Jamaica. — 
Nepaprasto smarkumo vie
sulą išrovė 2,000,000 bananų 
medžių ir užnešė Norvegijos 
laivų “Ciss” ant seklumos, 
kur jis ir prisvilo. Viesulą

pleška' į Kubą. Tūkstančiai *■*>«» M «k » Lietuvos 
t . * u- i • • Visuotino Kongreso, Kaune, ir turi

APLA 51 kp. susirinkimas įvyks- re, 3014 Yemans St. Visi nariai pri- 
nedelioj, 6 d. spalio-Oct., 2 vai. po būkite laiku, nes turim daug svar- 
pietų. Visi įsitčmykite, kad laikas bių reikalų apsvarstyt. Penktadienį 
permainytas nuo 10 vai. ryto ant 2 įvyks drg. Abeko prakalbos, tad šau- 
val. po pietų. Tad visi dalyvaukite ! 
tuo laiku, nos turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt. Taipgi nepa
mirškite užsimokėti duokles, nes vė
liaus įvyks daug nesmagumų.

". Kp. Valdyba.
(231-232)

kiam šį susirinkimą viena diena pir
miau. Drg. Abekas kalbės apie Lie
tuvos darbininkus, ir išduos raportą • 
iš Liet. Visuotino Kongreso, Kaune. 
Atsįbus svetainėje virš Rusų restau- 
ranto, 9219 Russell St.

Kviečiam visus skaitlingai daly- 
vaut susirinkime ir užkviesti savo. 
draugus dalyvaut prakalbose.

Sekr. A. Varaneckienė. A 
(230-231)

PHILADELPHIA, PA.
Draugai ir draugės, “L.” skaityto

jai ir visos organizacijos, katrie tu
rite apnešiotų bei atliekamų nesu- 
naudojamų kotų, dresių, vaikų siute- 
lių, bei kitų drabužių malonėkite at
nešt į Liaudies Namą, čia bus komi
sija kuri priims šiuos drabužius. 
TDA rengia drabužių bazarą 12 d. 
spalio, pelnas nuo šio bazaro skiria
mas politiniam kaliniam. Prašome 
draugų mums padėt ir paaukaut bi
le kokį drabužį ir jeigu turite Man
ketų bei kitų tokių dalykų, prašome 
atnešt j 735 Fairmount Avė.

TDA 9 Kp.
(230-231)Alexander Smith karpetu 

dirbtuvės audėjai dar tebe- 
streikuoja. Pikietas buvo su
stabdytas, kada bosai 
prižadėję
priimti atgal į darbą. Bet dar
bininkai buvo apgauti. Bosai 
nepriėmė nė vieno streikierio1 
atgal. Tada išnaujo streikie- 
riai pradėjo pikietuoti.

Streikas eina septinta savai; 
te. Daugiau į streiką neišei
na, kas streikierius labai ap
sunkina. Jeigu visi audėjai 
streikuotų, tai streiką būtų 
lengva laimėti.

Nežiūrint visų sunkumų, 
streikieriai tvirtai laikosi ir tę
sia pikietą, reikalaudami vi
sus streikierius priimti atgal į 
darbą.

Du sykiu buvo atvažiavęs 
valdžios atstovas Mr. Davis ir 
bandė kompaniją su streikie-( 
riais sutaikyti. Ėet kompanija 
atsisako taikytis, sakydama, ... . „ t T.17 ’ v / ' NOTICE is hereby given that License No.kada biznis pagerės, tada pri- ICl has been issued to tho undersigned 
. . . to Hell beer, wine and liquor at retail,,ims streikierius atgal. Žinoma, under Section 132 A of the Alcoholic Bever-

I age Control Law at 6023—3rd Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN HRYCYSZYN, Jr., 
6023 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6612-14 New Utrecht 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTONIO GROSSI, Jr. 
(Kelly's Kabin)

6612-14 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6516 Bay Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed off the premises.

LOUIS ABRAMSON 
(Parkway Liquor Store)

6516 Bay Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RW 530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 7623—13th Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on tho premises.

ALFONSO CHIARIELLO 
7623—13th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
undei- Section 132 A of the Alcoholic 
ago Control Law at 998-1000 Coney 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
to bo consumed on the premises.

PARKVILLE TAVERN, INCORPORATED ' 1 
998-1000 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given mat License No. 
RL 409 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, , 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 5501—8th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises,

TERESA COYLE 
I (Paddy’s Tavern)
------1—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 54 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 367 Avnue U’, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK PESCO 
(Savoy Tavern)

i 367 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

kad tai yra melagystė.
Rugsėjo 22 d. streikierių mo

terys su vaikais pikietavo baž
nyčią, kurioje lankosi bosai.

Streikierys.

Scranton, Pa
Iš Specialio ALDLD 39 kp. 

Susirinkimo
Susirinkimas įvyko rugsėjo 

19 d. Buvo šauktas šiems svar
biems reikalams aptarti:

1. “Laisvės” 25 metų sida
brinis jubiliejus.

2. Rengimas prakalbų draugui 
Mažeikai. Jis čia lankysis 
ateinantį mėnesį. Tam tikslui 
išrinkta komisija. Nutarta 
pranešti Centrui arba 12-tam 
apskričiui, kad paskirta die
na sekmadienis čia netinka, o 
mes pasirinksime kitą dieną, 
būtent, penktadienį, arba šeš
tadienį.

3. Buvo įnešta ir paremta, 
kad būtų varomas darbas pir
myn del įsteigimo lavinimosi5501

• • 'NT/-\rTmokyklėlės, kaip jauniems, 
taip suaugusiems. Bet šis klau
simas atidėtas kitam * susirin
kimui, kad geriau išdiskusa- 
vus, kaip būtų galima prisi
rengti prie tokios mokyklėlės, ' . r—— . T.° 1 J , NOTICE is hereby given that License No.kuri yra jau nuo senų laikų i L 47 has been issued to the undersigned

. c c to sell wine and liquor at retail, underpageidaujama.

Pastaba draugui Rumboniš- 
kui, kuris savo korespondenci
joj pabara vietinius korespon
dentus. *Tas yrą vietoj, bet 
man labai patinka “Laisvės” 
pastaba kas del paties draugo 
Rumboniškio. Jis pats turėtų 
dažniau Tašyti.

O kas link parko, kurį AL
DLD 39 kuopa -įsigijome ir kas 
link jojo išlaidų ir įeigų, tai 
aš nieko neturiu, ba pas ma
ne nesiranda jokių dokumen-

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rąntuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass

Vienintelė Lietuviška Vaistine Worcesteryie.

JŪ0Z4S 
OVALMUSOS 
Laisniuotas Graborius 

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. . Prista
tome greit į jūsų namus. Prašom# 
j s item y ti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1461 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

FLĄTBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661



Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Iš Anglų Kalbos Verte V. Liemus

LAISVE • ...
NOTICE is hereby g|ven ihat; License No. NOTICE is hereby given that 
RL 456 has been issued to the undersigned B 1770 has been issued to th< 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section 182 A of the Alcoholic 
Control Law at 130 Nassau Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOHN SWOBODZINSKI 
OAK TAVERN

130 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

Puslapis PenkTafl

(Tąsa)
Visi susilaikė ir susmeigė į Kurtą akis. 

. —Aš darau sumanymą, kad mes šios 
firmos darbininkai nueitume pas polici
jos prezidentą ir pasakytume žodį-kitą. 
Ar tas gelbės ar ne, nežinau, bet tai mū
sų, kaipo darbininkų pareiga tas pada-

—Ar tu, Kurtai, nori prašyti jo, kad 
šaudytų su saldainiais rytoj ?

—Eiti pas “Aleksą” ir sudaužyti jam 
snukį, tai ve kas reikia daryti.

Tolle išlengvo pakilo. Buvo aišku, kad 
jam nelengva yra kalbėti.—Draugai,... 
Kurtas turi tiesą. Darau sumanymą, 
kad laike pietų visi darbininkai būtų su
šaukti tikslu išrinkus delegatus ir pa
siųsti pas policijos prezidentą ir įteiktų 
mūsų protestą. Manau, kad jis priims 
mus ir tikiu, kad tas kiek pagelbės.

—Tai tu tik taip manai, Tolle!
—Geriau tu pats eik pas savo draugą.
Tolle atsigrįžo nerangiai linkui jauno 

darbininko ir dusliai atsakė:
—Gerai. Aš pats eisiu su delegacija... 

jei tu to reikalausi.
Užveizdos švilpukas pasigirdo antru 

kartu, aštriai ir nerimaujančiai.
—Nusiramink jau, nusiramink, senas 

gaidy, darbas nepabėgs.
—Gerai, draugai, pasakykite ir ki

tiems. Laike pietų visi susirinksime di
džiajam name.—Ųžsidėdamas dulkėtą 
darbinę kepurę pasakė Kurtas. Jis la
bai gerai žinojo, kad šis žingsnis neturės 
praktiškų pasekmių, bet politiniai kal
bant tai buvo geras punktas. Senas Tol
le, doras žmogus, pats pamatys, kokis to
šis yra lošiamas ten.

Maišai sveriantį centnerį su ketvirta
daliu atrodė lengvesni, negu jis tikėjosi. 
Kuomet tik susidurdavo su darbininkais 
vis sumesdavo po kelis žodžius. Iki pietų 
visi darbininkai ten jau buvo perskaitę 
Vorwartse policijos prezidento pareiški
mą.

Per pietus tapo vienbalsiai nutarta pa
siųsti delegaciją tiesiog nuo darbo pas 
policijos prezidentą. Tapo išrinkti: Se-

nas Tolle, kitas darbininkas nepriklau
santis nė prie jokios organizacijos ir 
Kurtas. Užveizda labai nustebo, kuomet 
tie trys vyrai prašė paliuosuoti valandai 
laiko, bet ką jis galėjo padaryti?* *

Ant Alexanderplatz gariniai muštuvai 
dundęjo ir tratėjo požeminėj statyboj. 
Bušai baladojosi, važiuodami per tuom- 
laikinį sudarytą tiltą iš sienojų, o apa
čioj darbininkai būriais darbavosi. Pro 
siaurus perėjimus grūdosi minios. Loka
liniai traukiniai ūžė virš tilto, sustodami 
ant stočių su spiegimu uždedamų verž- 
tuvų. Alexanderplatz—su trukšmingai 
mušančiu pulsu darbo, nepaliaujančio 
dieną ir naktį, Alexanderplatz pilnas dū
mų, purvo ir triukšmo, su besisukalio
jančiais, skubinančiais žmonėmis.

Aikštės pietų pusėj radosi didelis, ap- 
šutęs raudonų plytų keturkampis prezi
diumo Berlyno policijos: smegnys ir šir
dis Berlyno įstatų ir tvarkdarystes. Ner
vų centras su ryšiais su kiekvienu kam
peliu viso miesto, su keturiais milionais 
gyventojų: surašai, dokumentai sukrau
ti raštinėse, skundai, paveikslai ir pirštų 
antspaudos. Oia radosi ir raštinė Politi
nio skyriaus IA,. kur radosi visų žymių 
komunistų vardai rūpestingai sugru
puoti, .:

Raudonų plytų namas ant “Alexo”, pri
pildytas su batlaižiais ir augštais virši
ninkais. “Vabalų Palocius” Berlyno gy
ventojų pramintas. Kada tai raudonas 
policijos prezidentas, Emil Eichorn čia 
viešpatavo, čia spartakiečiai kovojo,, čia 
nesuskaitomas skaičius revoliucinių dar
bininkų buvo kankinami ir teisiami, ir 
čia šiandieną gyveno ir diktavo žmogus, 
kuris parašė: “...Taip, kraujas liesis 
Berlyno gatvėse Pirmojoj Gegužės!”* * *

*

Policistas sargyboje prie įėjimo į pre
zidiumą nužiūrinčiai pažvelgė į tris dar
bininkus, kurie praėjo pro šalį ir tolinosi 
viename ilgų koridorių. Gal jam nerei
kėjo praleisti neišegzaminavus tuos tris 
nužiūrimus išvakarėse Pirmos Gegužės.

(Daugiaus bus)

Reikalu Draugo Abeko Prakalbų Maršrū 
to LDS 9-tam ir ALDLD 13-tam Apsto.

LICENSES
BEER WINE

Wholesale
LIQUOR 
Retails

Beverage 
Borough 
be con-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of. tho Alcoholic 
at 8624—5th Avenue, 
Coųpty of Kings, to

isistengkit Surengti Kuo 
Skaitlingiausias Prakalbas
Sugrįžęs iš Lietuvos iš “Pa

saulinio Lietuvių Kongreso“, 
draugas F. Abekas lankysis 
centraliniam Illinois, prade
dant su 1 diena lapkričio (No
vember). Maršrutas eis seka
ma eiga: -

Lapkričio 1, 2 ir 3 dienom, 
St. Louis, Mo. ir E. St. Louis, 
Ill. * (

Lapkričio 4, Collinsville, Ill.

ties veikimo planas. Brošiūra 
.didelio formato, 48 puslapių,. 
■Parsiduoda tik po 10 centų. 
Platintojam duodame 20 nuor- 

jišimčių komiso. Apart to, reį- 
jkalinga užsisakyti naujų bro-

No.that License 
to the undersigned

Lapkričio 5 ir 6, Benld ir Wil-

išiurų. iš mūsų dienraščių 
•.“Vilnies” ir “Laisvės” admi- 
mistracijų.
I Lapelius pagamins Nacio- 
Įnalio Lietuvių Veikimo Komi
teto Sek. L. Jonikas, 3116 S. 
iHalsted St., Chicago, Ill.

LDS 9-to Apskričio kuopos 
maršruto reikalais gali kreip- 

į apskričio sekretorių: 
387,

;tis 
Wm. Mickelaitis.
Benld, Ill.

Box

Waterbury, Conn
Nuoširdus Prašymas,!

Į “Laisvės” skaitytojų susi-

užsisakyti

kad
pra- 
die- 
lan-

sonville, Hl.
Lapkričio; 7, Auburn, Ill.
Lapkričio 8, 9 ir 10, Spring

field ir Bulpitt 111.
Lapkričio 11 ir 12, West

ville ir Georgetown, Ill.
Lapkr. 18, Terre Haute,. Ind.
Šių kolonijų draugai priva

lo tuojaus pasitarti ir pasam- 
džius svetainę, pradėti garsin
ti prakalbas. Kad pigiau at
šertų, patartina
kiek reikia lapelių, iš komiteto 
žemiau paduodąrnu antrašu. 
Lapeliai bua padaryti vienodi 
visom kolonijom, išskiriant 
tik dienas ir vietą, kur įvyks 
mitingas.

Kviečiu kuopų valdybą, 
pasistengtumėt surengti 
kalbas jum pažymėtom 
nom, o gerbiamą publiką
kytis taip svarbiose prakalbo
se. Manau, kožnas vienas lie
tuvis žingeidaus patirt apie 
Lietuvą.

Rengiant prakalbas, patar
tina išanksto užsisakyti dar
bininkiškos literatūros. Dabar
tiniu laiku gerai platinasi bro
šiūra “Prieš Karą ir Fašizmą.“ 
Tai yra Visuotino Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo tarimai, 
raportai, rezoliucijos ir atei-

rinkimą žada, ateiti ir bepar- 
tyvių liet, darb., katalikų ir 
kitų. Labai puiku.

Bet būtų nejauku, jai n,e 
visi “Laisvės“ skaitytojai, AL- 
DLD 28 kp. nariai ir visi pri
tarėjai nepribūtų, kaip sykiais, 
pasitaiko.

Nesilankydami į susirinki
mus, atsilieka klasiniam sur 
pratime, nupuola dvasioj, vis
kas pradeda būti negerai, vei
kimas negeras, draugai nege
ri, taip amžinai ir kritikuoja 
viską stubose. Reikia lankytis, 
reikia pagelbėt veikiantiems 
draugams veikti, tada viekas, 
bus gera.

“Laisvės“ skaitytojų ir mus 
organizacijų narių ir visų pri
tarėjų bendras susirinkimas 
įvyksta pirmadienio vakare, 
rugs. 30, 775 Bank St. Nuošir
džiai visų prašome atsilankyti.,

J« Žtis.

NOTICE is 
RL 458 ha8 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on the premises. 
JOHN J. McNALLY Sc JOHN 
8624—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

DILLON

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 406 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

THOMAS KENNY
767 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic 
at 767 Fulton Street, 
County of Kings, to

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 713 Rockaway Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SIDNEY JURIS
ADM. of the ESTATE of HARRY JURIS 
713 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wkie and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage' 

Control Law at 156 Calye.r St., Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the promises.

CHRISTOPHER IMMEN, JR.
156 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 485 has 
to sell beer. 
Section 132

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2688 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 148 Hoyt Street, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL 
148 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2450 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 9110-9116—4th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

PAUL GUDAS 
9110-9116—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 621 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
surned on

4118-4120

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of tho Alcoholic 
at 4118-20- Avenue H, 
County of Kings, to 

the premises.
ALFRED J. GROTE 

Avenue H,

Beverage 
Borough 
be con-

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
RL 1902 has been issued 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 835 Gates Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM TROYANO
835 Gates Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 349 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
symed on the premises.

ALBERT TRAMPOSCH
; 299 Wyckoff Aye., Brooklyn, N, Y.

' NOTICE is hereby given that License No. 
RL 518 has been issued; to the undersigned 
to sell beer. 
Section 132
Control Law at 426 South 5th, St.,. Borqugh 
of Brooklyn, ~ 
sumed on the premises.

MATEUSAS SIMONAVICIUS 
426 South 5th St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licenap No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic 
at 299 Wyckoff- Ave., 
County of Kings, to

Beverage 
Borough 
be con-

vvine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage

County of Kings, to be con-

hereby given that License No. 
been issued to tho undersigned 
wino and liquor at retail under 

,___ A of the Alcoholic
Control Law at 14 Moore Street, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on

NOTICE is 
RL 670 has 
to sell beer, 

. Section 1.32

14; Moore

NOTICE

Beverago 
Borough 
be cop-

the premises.
NATHAN ROCKOWER
St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
RL 481 has been, issued to the undersigned 
to sell, beer, wine and liqpor at retail undpr 
Section 132 A of the Alcoholic BeverageSection 132
Control Law at 1095 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

RIVOLI ROTISSERIE REST. INC.
1095 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 363 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law at 1022 Sutter Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed' on the premises.

JOHN J. PERINI' & SAM LIEBOWITZ 
1022' Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1859 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 882 Manhattan Av., Borough 
of Br.oqklyn, County of Kings, to bo con
sumed’ on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
PALLAS RĘST.

882 Manhattan Ayq„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE i». hereby given, that- License No. 
RL 354 has been issued' to the undersigned
to sell beer, 
Section 132 __ ________ _
Control Law at 351 -Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

DANIEL MORRISON-
351 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 

Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1744 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liqupr at retail undei

Control Law ąt 161—5th Aver ~ 
of - Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

MJCHAEĘ J. MITCHELL 
& PATRICK J. MURPHY 

(LINCOLN TAVERN) 
161—5th Ave., Ęrooklyp, N.

Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
t......... ..t 181—sth Avenue, Borough

con-

Y.

; License No. 
_ ___  ___ ___  _____ „ the undersigned
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PALATIAL BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY, INC., 
Parkway, Brooklyn, N. Y.533 Eastern

NOTICE is
RW 85 has ___ ..
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 382 Sumner Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

GIOVANNI AMATO
THE OLD ARMORY BAR & GRILL 

382 Sumner

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 366 has _
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4418—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICK GANIARIS & 
DEMETRIS MELACHRINO

4418—4 th Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6425 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED SCHAPER
233—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3300 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Bay Ridge Ave., & 6901—8th Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

ABRAHAM RAUCHER 
804 Bay Ridge Ave., 6901—3th Ave.,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 61 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec-

■ tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1361 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HYMAN LEVINSON
D-B-A YORK WINE & LIQUOR STORE 
1361 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 723 has 
to sell wino 
tion 132 A 
trol Law at 1001 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

CHURCH

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under Sec- 

of the Alcoholic Beverage Con-

1001 Church

AVENUE WINE & LIQUOR 
CORP.

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

is hereby given that License No. ' 
has been issued to undersigned

NOTICE 
RL 2567 ___ _____ ,
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 12 Harrison Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

HARRY GRAFF 
KINGSLEY BAR & GRILL

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
RL 2656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 1534-A Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
ISIDOR PRAGER & NAT ZUCKERMAN 

BLUE RIBBON TAVERN
1534-A Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

12 Harrison

NOTICE is 
RL 437 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

GEIDE’S BAR & GRILL 
(ROSA BRENG, Prop.),

110—Seventh Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic 
at 110—Seventh Ave., 
County of Kings, to

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby givbn that License No. 
RL 2926 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 2761-3 Nostrand Av.., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

ISRAEL FLAMM 
MIDWOOD BAR & GRILL

2761-3 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
, RL 2376 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Iiquor at retail under 
Section 132. A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 154 Smith Street, 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DANIEL CRONIN
154 Smith’ St., Brooklyn, N. "if.

Borough

NOTICE is 
RL 491 has 
to sqll beer,

• Section 132

hereby given that License No. 
been issupd to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 

Control Law at 1120 Broadway, Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed op tho premises.

MAE BRUNO
1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
, RL 2372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

1 Control Law at 2141 East 28th St., Borough 
I of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LEON W. BLISS, LEON E. BLISS 
EARL W. BLISS 

(BLISS LOG CABIN)
2141 East 28th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 61’4 has 
to sell beer, 
Section 132

of

hereby, given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at. retail under 
A of the Alcoholic Beverage 

Control Law at Cropsey. Ave., Ft. of 25th
Avenue, Borough of Brooklyn, County

■ Kings, to be consumed on the premises. 
CHARLES FRANZEN

ULMER PARK PICNIC GROUNDS 
MUSIC HALL, ATHLETIC FIELD 

Cropscy Ave., Ft. of 25th Ave. B!klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 80 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
bo consumed

Law at 2002 West 
Brooklyn, County of 
on tho premises.

GIOVANNI 
BASILIO

2002 West 6th St.,

6th St., 
Kings, to

&PIZZUTO
IMBURGIA

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thpt License No. 
■RW 92 has been issued to the undersigned, 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at. 139 Conover Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

THERESA PIMPINELLA 
(GUY’S TAVERN)

139 Conover St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 55 has been issued to the. undersigned 
to’sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 861 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, Coupty of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CARL MANN
861- Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ljcenpe No. 
ĘW 167 has been issued to the undersigned 
to soli beer and. wine at retail under Section 
132 A of the Ąlcohplię Beverage Control, 
Law at 907 Livonia Avenue, Borough of 
Brooklyn, Coupty of Kings, to be consumed 
on the premises.

ORAZIO. GUTTILL A 
PIZZARIA NAPOLĮTANA
& SPAGHETTI HOUSE.

907 Livonia Ave., Brooklyn, N. ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor "at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1140 Liberty Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BOLDUC
1140 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 260 Humboldt St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPHINE KOSMOWSKI ® 
260 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby glyen that Licefise No. 
RL 3446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 685 Knickerbocker Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSEPH KOENIG
685 Knickerbocker Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 3016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 777-779-781 Sterling Place. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GEORGE J. JOYCE 
777-791-781 Sterling Pl., Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereoy given that License No. 
RL 439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 945 Liberty Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARGARET 
SUNRISE 

Ave.,945 Liberty

TRIFI RIO 
REST.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1370 has 
to sell wine 
tion 132 A 
trol Law at 409 Lorimer St.. _ 
Brooklyn, County of Kings, to be "consumed 
off the premises.

HYMAN BERGER
409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough of

NOTICE is hereby given that License' No. 
' tied 

Ider 
Jut 

Bordugh 
be fcon-

RL 2763 has been issued to the undersij 
to sell beer, wine and liquor at retail U 
Section 132 A of the Alcoholic Beve 
Control taw at 49 Liberty Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

STEPHEN WOLCHOK 
(NEW DEAL REST.)

49 Liberty Ave., Brooklyn, N.‘ Y.

NOTICE is hereby given that License "No. 
RL 2765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1578 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK BOYLAN 
CELTIC BAR & GRILL

1578 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License* No. 
RL 2037 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail itnder 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Control Law at 550 State St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be ’con
sumed on the premises.

LIDA MAY SLATTERY 
OXFORD CAFE

550 State St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1042-46 Nostrand Av., Borough' 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STERLING TAVERN 
1042-46 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcohollo Bevdrage 
Control Law at 51 Havemeyer St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be * con
sumed on the premises. '

SANTOLO SORRENTINO
51 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 575 Coney Island Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JAMES J. KENNEDY 
(BEVERLEY TAVERN)

575 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 898 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, _
sumed on the premises.

BRUNO MINĖT 
10th St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 43 South 10th St., Borough
County of Kings, to be con-

43 South

NOTICE 
RL 2929 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic - 
Control Law at 589 Franklin Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

SARAH J. ALBRITTON 
GOLDEN ARROW BAR & GRILL

589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby gi.ven that License No. 
RL 3727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and. liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 52 Tompkins Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LENA GANZ
52 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 504 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1229 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

THEODORE KORNMUELLER 
1229 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1157 Myrtle Ave., Borough 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtje Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1203 Nostrand Av., Borough 
of- Brooklyn, County of Kings, to be con- i NOTICE is hereby given, ^hat License No.
sumed on the premises. I RW 528 has been issued to the undersigned

ADOLPH T. SCHMIDT I to sell been and wane at retail under; Sec-
1203 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. j tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con-

  I trol Law at 3011 Avenue N, Borough of 
NOTICE is hereby given that License No. '•----Brooklyn, County of Kings to be consumed
RL 3017 has. been issued to tho undersigned on the premises.

WILLIAM ENGLER
Brooklyn, N. Y.

to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage | 3011 Avenue N, 
Control Law at 1408-A Newkirk Av., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(GERARD TAVERN) 

1408-A Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 676 Driggs Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 

! sumed on the premises.
PETER SWEDAS 

(DRIGGS TAVERN)
.676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 424 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on the promises.

SIMON RASCHER
2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

been issued to. the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of thfl Alcoholic Beverage 
at 2863 Atlantic Ave., Borough 
County of Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control taw at 262 Wilson Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOHN ROCKOWER 
WIL-GREENE TAVERN, BAR and GRILL 
262 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3378 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 89 Osborne St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS LUSKIN 
(LITTLE ROUMANIA) 

89 Osborne
Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 279 Wyckoff Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2925 has been issued, to the undersigned 

.to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1289-A Fulton St., & 534 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PATRICK J. DURKIN 
DURKIN’S EMERALD BAR & GRILL 

(1289-A Fulton Street, & 534 Nostrand Ave., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 381 has beeq ipsued to the undersigned j 
to sell beer and wine at retail under Section ! 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 Scholes Street, Borough of 

;Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGĘ ANDRUKAJTIS 
284 Scholes

NOTICE is hereby given that License No. 
,B; 5192. has. 
to sell beer 
the Alcoholic Bqverhge Control. Law 
125 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County of į Kings, to be consumed on the 
t i mom

HENRIETTA R; MARQUIS 
125 Marion St., Brooklyn, N. Y.

St., Brooklyn, N. Y,

been issued, to the ųnderpigped 
at retail under Section 76- of 

at

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 769 has 
to sell beer, 
Section 132

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 

Control Law at 629 Fulton Street, Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

AMERICAN BUFFET CORP.
629 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RL 1655 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

. Conti’ol Law at 281 Nostrand. Ave., Borough, 

.of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL INC., 
281 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5200 has been issued (o the undersigned; 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

j 351 Park Ave., Borough of Brooklyn, County 
I of Kings, to be consumed on the premises.

KATIĘ FRIEDRICKS
351 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

IŠ KRANŲ. . . Visame Mieste 1 
BUTELIUOSE. ... Pas Visus Verteivius

Nesakykit, alaus— 
sakykit RUPPERT’S

NOTICE is hereby given that License No. 
RL. 3409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 432 Nostrand Ave., Borough 
,of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

. ANDREW J. GALLAGHER I 
ROCKY ROAD TAVERN

432 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under* 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control taw at 563 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
GALLAGHER’S SUBWAY INN.

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.503

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 13-15 Grand St. Ext.. Boijough 
of Brooklyn, County of Kings, to be.con
sumed on the premises. r

MICHAEL NEWMAN 
(LUCKY BAR & GRILL) 

Grand13-15 St., Ext., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under Sec* 

of the Alcoholic Beverage .Con-

NOTICE is 
RW 91 has 
to sell beer 
tion 132 A 
trol Law at 12 Carlton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on

12

the premises.
FRANK TECHET

D-B-A MIDWOOD RESTAURANT
Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is I 
RL 861 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law _
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES AS ADMINISTRATOR .OF 
ESTATE OF JOSEPH LOESER 

(YE OLDE TAVERN)
158 Grand St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail undter. 
A of the Alcoholic Beverage

at 158 Grand St., Borough

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 564 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 574 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

TRIANGLE BAR & GRILL, ING... 
574 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 361 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail' under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Withers St., Borough of 
Brooklyn, Coun.ty of Kings to be consumed 
on the' premises.
’ •' ’ ANTHONY BAMONTE 

(WITHERS GRILL)
32 Withers St.. Brooklyn. N; Y.

NOTICE is hereby given that Licensa No. 
RW 632 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2836 West 16th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ANGELO GIUGLIANO
2836 West 16th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 624 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage, Con
trol Law at 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

JOHN W. KOLASINSKI 
THE OLD OAKLAND TAVERN

387 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 453 has been issued to the undersjgned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage (Con
trol Law at 533 Eastern Parkway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed off the r remises.

BEN PARKOFF, INC., 
533 Eastern Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 833 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail undei* Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 'at 697 Rockaway Ave., Bohough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the promises.

MORRIS KOPPELMAN
697 Rockaway Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 631 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, _
sumed on tho premises. « *

WILLIAM C. KRIEGER 
(BILL’S REST. & GRILL)

2877 West 17th St.- Brooklyn, ĮL Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail tinder 
A of the Alcoholic Beverage 
at 2877 West 17th St.. Borough 
County of Kings, to be'oon-
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tiku partijai. O tas lengvai ga
lima atsiekti, praktikoje vyk
dant Komunistų Partijos ©bal
sius gyveniman.

Vieneto 3 Fin. Sekr. G. K.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Nikodimas Grabaus

kas, kurs prieš imperialistinį (1914- 
18 m.) karą atvažiavo j Ameriką iš 
Kauno gub., Zarasų (Novo-Alekšan- 
drovsko) apskr., Tiltiškių valsč., Bai- 
bių kaimo ir apsistojo Leechburg, 
Pa. mieste. Vėliau gyveno Chikagoj. 
Prašau jį patį atsiliepti, arba ži
nančius apie jį man pranešti sekan
čiu antrašu:

SAŽENIS PIOTR S.
USSSR Leningrad “14”, 

UI. Žukovskogo 20, kv. 4.
(228-231)

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

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

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parims 
šaukit* dienu «r naktj

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Puslapis šeštas Pirmadienis, Rūgs. 30, 1935

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Ar Bus Bendras Frontas Lietuvos Reikalais?
“Laisvės” reporteriui teko 

patirti labai svarbių įvykių 
Brooklyno lietuvių tarpe. Per
eitą antradienį ir ketvirtadie
nį įvyko svarbios konferenci
jos bei pasitarimai del bendro 
fronto tarpe visų lietuvių sro
vių prieš Hitlerio grūmojimą 
Lietuvai. Konferencijoje daly
vavo atstovai nuo komunistų, 
katalikų, tautininkų ir “sklo
kininkų.” Buvo kviečiami ir 
socialistai bet del tam tikrų 
priežasčių jie nedalvavo.

Tos konferencijos buvo 
darugiškos, bet kol kas neda
vė teigiamų rezultatų. Mat, 
konferencijos dalyviams nepa
vyko įtikinti katalikų srovės 
vadus, kad protestuojant prieš 
Hitlerio barbarizmą, kovo
jant prieš naujo karo pavojų, 
liasisakant >už gynimą Lietu
vos neprigulmybės,

žmonėms, nes smetoninė dik
tatūra negali suvienyti Lietu
vos žmonių prieš grūmojantį 
pavojų.

Dabar mums praneša, kad 
Socialistų Sąjungos 
laikė savo susirinki-19 kuopa 

mą ir išrinko tris atstovus vei
kimui delei sudarymo tokio 
bendro fronto, tarimosi su ko
munistais ir kitomis srovėmis. 
Tai labai sveikintinas socialist, 
žygis. Būtų labai gerai buvę, 
kad jie būtų dalyvavę perei
tose konferencijose.

Dabar, “Laisvės” reporterio 
supratimu, reikėtų išnaujo da
ryti pastangas ir surengti ben
drą demonstraciją, susidėjus | 
visoms srovėms, kurios perma
to Hitlerio žygiuose Lietuvos 
neprigulmybei ir naujo karo 
pavojų. Dalykas labai svarbus

taip pat ir greitas. Visi to nusistatymo 
Pgikia reikalauti įvedimo Lie- žmonės turėtų veikti be jokio 
tpvoj civilių teisių ir laisvių atidėliojimo. Rep?

vo deputes. Sako, Mrs. Crem- 
pa juos įbrėžus.

Taigi, farmerio Crempos tei
sė ginti nuosavybę pasibaigė 
žmonos mirtimi ir visų šeimos 
narių patekimu teisman, kal
tininkų suole; gi kompanijos 
“šventoji nuosavybė” nepa
liesta ir žudeikos deputes da
lyvaus teisme kaltintojais.

Kas Yra Akli ir 
Tamyla

- Turiu pasakyti, kad Akli ir 
Tamyla, tai yra veikiančios 
ypatos (characters), mūsų gra
žioj operetėj “Tamyloj” ir 
kad jų rolės yra vadovauja
mos veikale. Aklio gi rolę lo
šia tik pradėjęs meno darbe 
dirbti energingas ir tinkantis 
tai rolei jaunuolis N. Pakal
niškis. Gi Tamylos — gera

Aldona Klimiute
Operetėje jie vaizduoja 

taip: Akli susimyli su Tamyla 
ir nuperka ją nuo tėvo sau už

VAKARIENE
Palaikymui Komunistų 

Partijos 6 Sek. Kambarių, 
Rengia Kompartijos Brook lyno 

Lietuvių Frakcija

' Įvyks Sekmadienį

Spalio (Oct.) 13
Bilietai Jau gatavi. Tuojau įsi
gykite ir dalyvaukite tame 

svarbiame parengime.

ĮŽANGA 75 CENTAI

IT VAKARIENĖ BUS GERIAU
SIOS RŪŠIES, O PO VAKA
RIENEI BUS ŠOKIAI GRIE
ŽIANT GERAI ORKESTRAI.

“LAISVES” SVETAINĖJ 
Lorimer Street ir kampas 
Ten Eyck St., Brooklyne

GERA MUZIKALĖ 
PROGRAMA

Prieš ir Po Vakarienei 
BUS ŠOKIAI

pačią. Tėvas gi, būdamas go
dus ant pinigų, prisikabina 
prie Aklio, paperka teismo 
viršininkus, atima nuo jo Ta- 
mylą ir parduoda senam La- 
krašui, kurio Tamyla nemyli.

Skaitytojams gal bus keista, 
kad tėvas išleisdamas dukterį 
už vyro parduoda, o ne paso- 
gą duoda. Bet reikia žinot, 
kad kabulų tautoj taip daro
si, o operetė “Tamyla” vaiz
duoja kabulų bei arabų tautos 
papročius.

“Tamyla” bus lošiama 6-tą 
dieną spalio (Oct.), Labor Ly
ceum svetainėj. Taigi , kvie
čiam visus ir visas ateiti ir pa
matyt Aklį, Tamyla ir visus 
kitus aktorius lošiant: ' • >

■ « • 1 ' Menininkas.

Deputes Nužudė 
Fannerką

Prie kapitalizmo yra nuosa
vybė ir “nuosavybė.” Del tos 
priežasties nušauta Mrs. So
phie Crempa, Scotch Plains, 
N. J. Į jos kūną suvarytos 5 
kulkos. O jos. vyras, John 
Crempa, guli peršautomis ko
jomis.

Apie 8 metai atgal, Public 
Service Gas and Electric Co. 
norėjo pravesti savo liniją per 
Crempos žemę. Jam už tai 
žadėjo duoti $800. Jis už tą 
sumą nesutiko. Bet kas gi far
merio Crempos nuosavybė 
prieš kompanijos nuosavybę. 
Linija tapo pravesta be Crem
pos sutikimo. Jam nesant na-

Iš “Sklokininkų” Prakalbų
Pereitą penktadienį Lietu

vių Piliečių Kliube įvyko lie
tuviškos “opozicijos” arba 
“sklokininkų,” kaip jie save 
vadina, suruoštos prakalbos.. 
Buvo garsinta, kad kalbės gar
sūs kalbėtojai, bet kalbėjo vi
so labo tiktai vienas Pruseika.

Pruseika lapiška politika 
taikėsi prie žmonių, kurių bu
vo apie pora šimtų. Juokin
giausia, kad tas žmogus ban
do pasakoti, būk Komunistų 
Internacionalas priėmęs jų, 
“sklokininkų”, taktiką. Pami
simai! sau, jeigu jau Komunis
tų Internacionalas būtų, priė
męs “sklokininkų” taktiką, tai 
nebūtų buvę paties Komunistų 
Internacionalo. Jis būtų pa
krik dytas ir visos komunisti
nės spėkos būtų pakrikdytos, 
pavirtusios į visokias “sklo- 
kas,” kurios darbininkų klasei 
tiktai žalą daro.

Be to, Pruseika atakavo pa
žangiuosius darbininkus del

prantrima, pareikalavo užmo 
kėti grynais pinigais už “amu
niciją,” bet jie pinigų neturė
jo, tai pateko džiarmanams į 
nelaisvę ir, sako, gavo ausų, 
kaip “velniai”. . .

Religija Protą Pagadino
Dar prieš pereitas Velykas 

(pasakojo tūla šeimininkė) 
viena lietuvė buvo labai no- 
bažna moteriškė, kuri visų pa
rapijų atpuskus lankė ir nuo
širdžiai meldės, versdama ir 
savo dukterį prie didelio pa- 
bažnumo. Dukra, sakoma, 
smarkiai ėmė melstis, o iš to 
jai pradėjo prote negerai da
rytis. Jinai sykį, atsidarius 
langą ant antro augšto, suri
ko : “Aš dabar tiesiąi nuskry- 
siu į dangų.” žinoma, likos su
laikyta nuo “skridimo.” Nete
ko daugiau girdėti, ąr ji pasL 
taisė ar tebeserga. Visokis fa
natizmas yra bloga, kas į jį 
nugrimsta . . .

Garbarnė

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

MIV9IMI

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Ketvirtądienio vakarą įvyko 
antras iš eilės moterų susirin
kimas. Jame, diskusuota keli 
klausimai ir .padaryti tarimai.

Pirmiausia buvo paimti ap
svarstyt pirmesnio' susirinkimo 
pasiūlyti klausimai, būtent, la
vinimosi ir kaip pritraukti mo
teris į darbininkų organizaci
jas. Priėjom prie išvados; kad 
iries turime lavintis daug ko, 
tad mūsų susirinkimai ateityje 
bus sutvarkyti sekamai:

1. Turėsim ' trumpą raportą 
ir diskusijas vienu iš svarbiau
sių tos dienos klausimų.

2. Pamoką skaitymo ii’ 
šybos.

3. Pamoką apie valgių 
minimą, sveikatą ar kitą 
rią moterų kasdieniniame 
siėmime reikalingą sritį.

Pritraukimo moterų į darbi
ninkų organizacijas klausimu 
buvo daug gerų pasiūlymų, 
bet bene labiausia visų buvo 
pabrėžta, jog draugiškumas 
čia duos geriausias pasėkas. 
Dėlto suprantančių reikalą 
organizuotis pareiga ne tik pa
čioms ateiti į moterų susirin- 

pasiuntimo savo delegacijos į j kimus, bet visada suėjus mo- 
Kiekvienas ' teris kalbinti ir susirinkimo 

vakarą užeiti net į namus 
joms priminti apie susirinkimą 
ir pakviesti šu save. Paskiau 
lygiai svarbu priruošimas su
sirinkimo — jo programa, 
tvarka. . {

Sužinojom,’kad parvyksta 
iš Lietuvos ir Sovietų Sąjun- 

, chicagietė; 
bandė taikytis prie komunistų. | kuri buvo !džlegate “Visbipa- 
Kodel jis taip darė, negaliu šaulio Lietuvių Kongrese,” 
pasakyti.

Liūdnas Kriaučiukas.

Kauno kongresą.
pripažįsta, kad delegacijos 
pasiuntimas buvo labai reika
lingas ?ir jis atnešė daug, nau
dos tiek Lietuvos darbinin
kams, tiek Jungtinių Valstijų, 
bet “sklokos” vadas porina 
savo ir’tiek.

Apskritai imant, man rodo-

Kompart. Vienetų Veikimas 
6-tos Sekcijos Ribose

Veik visuose K. P. vienetuo
se šeštoj sekcijoj, Williams- 
burge, randasi lietuvių. Todėl 
reikalas kalbėti mūsų dienraš
tyje “Laisvėj” apie partijos 
vienetų veikimą.

Pirmąs darbas prieš mus 
stovi visai arti: rengtis prie 
masinio mitingo, kuris įvyks 7 
d. spalio (Oct.), Madison 
Square Garden. Earl Browder, 
Komunistų Partijos Centro se
kretorius, kuris nesenai sugrį
žo iš Kominterno 7-to Kongre
so, išduos raportą.

Kitas svarbus darbas, tai
mie, dvylika medžių tapo iš- sustiprinti veikimą Tarptauti- 

nutrempti, niame Darbininkų Apsigyni
me. Tik įsivaizduokime sau, 
l,5Q0 bylų vedė TDA. Advo
katai, kurie priklauso prie 
TDA, dirba už dyką, nekurieį 
už visai mažą atlyginimą. Bet 
prirengimas dokumentų^ ke
lionės ir kiti su bylų vedimu 
surišti dalykai vis vien kai
nuoja pinigų. Turime viene
tuose ir frakcijose bei masinė
se organizacijose kalbėt apie 
sukėlimą pinigų. Darbininkų 
judėjimas negalėtų sėkmin
gai kovoti prieš reakciją, jei 
neturėtume TDA, kuris gina 
darbininkus.

Dirbtuvių darbininkų strei
kuose • Komunistų Partijos na
riai privalo jiems pagelbėti 

j laimėti streiką, teikiant finan- 
i bėti Crempus, bet deputes su sinę pagalbą ir dalyvaujant 
šautuvais juos išvaikė. Prie pikieto linijoj. Mūsų vienetų ir 
Mrs. Crempos neprileido kai- ^Bedarbių Tarybų narių užda- 
minkos per 10 minučių po pa-,vinys eiti su “Daily Worker” 
šovimo, liūdijo . kaimynai. O ant pikieto linijos. Padėdami 
kada priėjo, Mrs. Crempa jau jiems jų kovoje ir per savo li- 
buvo mirus. Tačiaus ne depu-iteratūrą supažindindami su 
tės, bet likusieji gyvais Crem-’ partijos tikslais, daug laimėsi- 
pų šeimos nariai areštuoti ir #ie darbininkų balsų už Ko- 
kaltinami naudojime “barba- munistų Partijos kandidatus ir 
riškos taktikos/’ kada ateida- gausime naujų narių ir simpa-

kirsta ir pasėliai 1...1___
toj vietoj išdygo stulpai su I 
elektros vielomis.

Bet Crempa 
Kompanija turėjus bėdos su 
šviesomis ir vis ddputės būk 
rasdavę dratą užmestą aht li
nijos Crempos žemėj. Kompa
nija gavo drausmę (injunc
tion), bet Crempos nepildė ir 

i deputes nuėjo juos suimti.
Crempų šeima atsisakė išeiti. 
Tada deputes pro langus pri
metė gaso bombų stubon ir iš
vytus iš stubos pradėjo šaudy
ti. Krito Mrs. Crempa. Kai- 
minkos norėjo gelbėti, bet de- 

! putės neprileidžia, 
i

Įnirtę susiedai, su špatais ir 
šakėmis ginkluoti, atbėgo gel-

Kongrese,” 
j Kaune. Nutarta surengti i jai 
[prakalbas, jei tik bus galima 
[tuo laiku gaut prieinamą die

ną'. : ’ • s :: ■ ' ' •• • •
Draugė M. Valilionienė, 

nors pusėtinai toli gyvena, ta
čiau atvyko mums suteiktu pa
tarimų valgių gaminimo^' sri
tyje, kurioje ji turi puikaus 
patyrimo ir žinojimo. Draugės 
susidomėję klausėsi ir užsira- 
šinėjo patarimus. Tačiaus ne
sant ganėtinai laiko nusiraši
nėjimui visko, nutarėm, kad 
gautus patarimus talpinsim iš 
eilės sekamuose Moterų Sky
riuose “Laisvėj”, kurie būna 
kas trečiadienį, ir juos visos 
draugės galės išsikirpti ir pa
silaikyti.

Moterų susirinkimai bus lai
komi 4-tą ketvirtadienį kiek
vieno mėnesio. Sekamas susi
rinkimas' bus 24 spalio. Gi lap
kričio mėnesį susirinkimas pri
puola Padėkavonės Dieną, tai 
draugės sumanė turėti tą va- 

r i karą pasilinksminimą, gal su 
arbata,'o gal ir su “turke.” 
Apie“tai pranešime vėliau. • 

Susirinkime Buvus; <

Po Miestą Pasidairius
East New Yorke

Nesenai vienas vietos geng- 
steris, kuris peiliu sužalojo ne
grą darbininką, dirbusį auto
mobilių patalpoj už naktinį 
sargą, tapo nuteistas keliems 
metams į kalėjimą.

, Daugiausiai Rilio gengė pri
silaiko apie Linwood ir Mon
tauk Avės. Kelios savaitės at
gal tie narsūs Žalnieriai susi
rinko į vokiečių pyragaičių 
kepyklą pasistiprinti kava ir 
cukoriukais. žinoma, tuo tar
pu atėjo kitos grupės .gariliu- 
kai ir ėmė vieni kitus nešva
riais žodžiais niekinti. To ne
užteko, pirmoji grupė antra
jai paskelbė vainą ir ėmė 
šaudyti obuoliniais pajais į sa- 

1 vo priešus/ b savininkas, su-

Čia yra garbarnė, kurioj iš
dirbama žvėrių skūros. Pir? 
miaus joje nebuvo jokios uni
jos, bet nuolat buvo daromas 
spaudimas, idant įvedus uniją. 
Taip, unija buvo pripažinta, 
bet darbininkams neilgai teko 
ja džiaugtis, nes darbdavys, 
pasirašęs už uniją, uždarė 
dirbtuvę, kuri išstovėjo užda
ryta apie metus laiko. Savi
ninkas aiškinosi, jog jis nega
lįs padaryti biznio, jeigu dar
bininkai nesutiks nusimušti 
sau algas. Darbininkai nesuti
ko, ar unija nepavelijo, 
nežinau. Dirbtuvė buvo 
pikietuojama kas dieną, 
tuoni ar devyni lietuviai
ko darbo. Dabar jau kelintas 
mėnesis, kaip atsidarė kita 
kompanija, kuri išdirba zui
kių, ir kitų pigių žvėriukų skū- 
ras. Nežinau ar dabar yra uni
ja, ar ne, nes daugiausiai dir
ba moterys. , .

Ignius Purpa.

Laivu Europa sugrįžo Vic
tor F. Ridder, būsiantis WPA 
administratorius vietoj John- 
sono. Nors jis yra daugelio 
laikraščių leidėjas ir sugrįžo 
užimti tokią svarbią vietą, ta
čiau sakėsi nieko- nežinąs apie 
esamą padėtį.

Kam jam rūpintis, kad ap
mokamos smegnys už jį atlie
ka darbą.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 

K. Degutis .Savininkas 
PLAUKŲ OEp 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 
100 Union Avė., Brooklyp 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

i

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

mi mi tni trw iai

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 Are. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus’ 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway 

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

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

512

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainų 
Paraamdau automobilius vestuvėm, 

parėtu, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

________Brooklyn, N. Y._______

Telephone: Evergreen 7-007J

DR. I. COHN f
Specialistas ant Operacijų ir 

; gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

i, Brooklyn, N. Y.

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.

ROBERT LIPTON %
įstaiga 

Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

PAKMĄN

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

VedybiVedybių ir 
. Susižeidavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ąteis su 
j šiuo laikraščiu, c , c t < 

1 . i *
Robert Lipton
701 GRAND STREET . 

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi-

dūliai. Skilvio it 
žarnų L i g oi 
Mėšlažamės Li« 

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

čiopų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




