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Kas Apgavikai?
“šią Savaitę, jeigu...” 
Niekas Neperskrido?
$20,000 “D. Workeriui” 
Geležinis Fondas.
Litvinov ir Ethiopija.

Rašo S. Laisvietis.

“Naujienos’\ susirūpino, ko
de! Sovietų užsienių reikalų 
komisaras Litvinov, pirminin
kaudamas Tautų Lygos Tary
bai, šitaip “nusikalto“ Ethio- 
pijai:

Kitų didžiųjų valstybių at
stovai pasiūlė nepalankias Et- 
hiopijai derybas del taikos su 
Italija ir tą pasiūlymą Litvi
nov perdavė Ethiopijos atsto
vui, “net” pats už tai balsuo
damas.

“Naujienų“ redaktorius, tur
būt, nežino, kad Tautų Lygos 
Tarybos sprendimai turi būt 
vienbalsiai; kitaip jie laikomi 
neteisėtais. Ir drg. Litvinov už 
minimą pasiūlymą balsavo, 
kad išnaudot visas derybų ga
limybes, idant kaip nors iš
vengt Italijos karo prieš Ethio
pija-

“Naujienos“ plūsta “šarla
tanais ir apgavikais“ komunis
tus, kurie teiraujasi, kodėl 
Grigaitis su Vaitkum nevykdo 
skridimo į Lietuvą.

Bet “Naujienų” Grigaitis 
jau daugiau kaip metai žada, 
kad jo lakūnas išskrist “tuoj“ 
arba “šią savaitę“. Visą tą lai
ką Grigaičio bendrovė ALT- 
ASS renka skridimui aukas. 
Bet jis jaučiasi vis “teisingas“ 
ir “neapgavikas”.

Pas naujieniečius išsidirbo 
ir savotiška apgaudinėjimo 
formula: “Išskris šią savaitę, 
jeigu oras bus tinkamas.“ Va
dinasi, viskas priruošta ir nėra 
kitokių sutrukdymų.

Bet kam tada žadėti “šią 
savaitę,“ jeigu skridimas pri
klausys nuo oro? Juk tai vie
nos tvirtinimo dalies prieštara
vimas antrai.

♦

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

AMERIKA NENAUDOJA Į Sovietų Mokslininkas Atgaivino “Numarintą” Šu- 
KELLOGGO SUTARTIES nj - Naudingas Išradimas Įvairiom Operacijom

PRIEŠ MUSSOLINĮ
WASHINGTON. — Pra

nešama, jog Jungtinių Vals
tijų valdžia nežada reika
laut, kad Italija laikytųsi 
Briand-Kelloggo nekariavi- 
mo sutarties. Be kitų ša-: aptroškintas, kad jokia jo 
lių, tą sutartį yra pasirašius kfmo dalis neatsiliepė į ba- 
ir Italija. dymus bei kitus dirginimus.

Iš šuns buvo išpumpuotas 
Kpfnri Žvpiai 7nvn visas krauias; nebuv0 Pas iineimi Zuvujai liuvu jokio kvėpavimo.nei širdies

Laivuko Eksplozijoj Uakso™°į f)egimtS miUUClU PO tO" 
BOSTON, Mass. — Eks- kiam numarinimui buvo 

plozija suardė žvejų laivu- pradėta gaivinimas su pa-

MASKVA. — Sovietinis 
mokslininkas Dr. S.'S Bru- 
chonenko parodė užsienių 
mokslinčiams tarptautinia
me fiziologų kongrese, kaip 

j jis atgaivina nebaigtinai mi- 
|rusį šunį, šuva buvo taip 
: aptroškintas, kad jokia jo

Keturi Žvejai Žuvo

mi plaučiai buvo reikalingi, 
kad pumpuojamas kraujas 
gautų oxygeno (deguonies).

Po penkių minučių gaivi
nimo jau šuva pradėjo pa
lengva kvėpuot ir lėtai de
juot. Paskui gaivinimo ma
šina buvo atkabinta, šuns 
kraujagyslės užsiūtos ir taip 
jis atgaivintas.

Daktarui B r u c h o nenko 
yra pavykę atgavint šunis 
net per 40 minučių po “nu
marinimui.”

ANGLŲ MINISTERIAI 
SVARSTO, KAS DARYT

ITALU SUVALDYMUI
LONDON; — Šiandien 

susirenka Anglijos ministe- 
rių kabinetas svarstyt Ethi- 
opijos-Italijos klausimą.

Tvirtinama, kad ministe
rial nutars leist gabent iš 
Anglijos ginklus ir amunici
ją Ethiopijai ir Italijai. Bet 
tas bus naudai Ethiopijos, 
kuri neturi savo ginklų fa
brikų.

Anglų ministerial veikiau
sia reikalaus sušaukt Tautų

Kongreso 'Bepusiškas’ 
Pareiškimas Nesuturi 

Šią Šalį nuo Karo
SENATORIAUS N YE RE ZOLIUCI JA PRIEŠ GINK

LŲ GABENIMĄ KARIAUJANČIOMS ŠALIMS

narni mui- ‘ Lygos Tarybos susirinkimą
Tas išradimas naudingas kįtą savaitę spręst Ethiopi. 

pivz.2Jt» /.vejų jcuvu- x--“—- o—  -— 7“ r™ jdviem atvejais. Juom gali- jog kiausimą,
ką “Juneal” ties Nantucket gelba Bruchonenko išrasto ma išvengti kraujo eikvoji-| gg-0 4 d suprantama 

įtaiso, vadinamo “autodžek- mo, danrant žmogui opera-|kad ministerių’kabinėtas 
“------- 1 Tuo įtaisu Bru- ciją, ir atgaivinti nebaigti- )gg gvarstyt jr uždarvma

jo iš vandens vienas Norve-,ehonenko pradėjo atgal.nai mirusius žmones, tai '■
gijos prekybinis laivas. Apie pumpuot šuniui jo kraują, yra tokius, kurių svarbieji

.......................................   vąi-ydamas jį per plaučius kūno audiniai dar nėra su- į^a^uŠ'prieš E&thio- 
z'. 4- •« zm i z« Iri 4- zx r-i i i t/-* r'i t/-» i I r i 4-1

švyturiu. Žuvo keturi žve- i 
jai. Keturis kitus išgelbė-, torium.”

sukritusius į vandenį jau i
sukosi šarkiai-rykliai.

Amunicijos Pelnai
PHILADELPHIA, Pa. — 

E. L Du Pont de Nemours 
amunicijos kompanija per 
paskutinius tris mėnesius

nelaukiant

Suezo kanalo Italijos lai
vams, gabenantiems gink-

išimtus iš kito šuns. Sveti- naikinti.

“LAISVES" REPORTERIO PASIKALBĖJIMAS 
SU LAKŪNU VAITKUM APIE SKRIDIMĄ

“Laisvės” redakcija rugp. von neatėję skridimo atidė- 
)X - ----------- 19 d. nusiuntė savo reporte- jimas kitiems metams.
turėjo po 90 centų regulia-, rį pas Lithuanicos II lakūną I •—Mums žmonės praneša, 
rio pelno nuo kiekvieno šė- (leitenantą Vaitkų, tebesantį kad jūs reikalaujate $8,000 
ro ir dar po 35 centus nepa-; Half-Moon viešbuty), Conęy užtikrinimo savo šeimynai, 
prasto pelno. Pirmiau šė- Islande, idant gautų tiesio- (jeigu tektų tame žygyje žū- 
ras duodavo tik 65c pelno'ginių p. Vaitkaus atsakymųj ti. Ar tiesa?
per tris mėnesius. .......................į keletą klausimų.

Su Vaitkum
Leitenantas Vaitkus atsa- 

reporteris kė, kad tai yra prasimany-
“Naujienos,“ teisindamos ne- 

skridimą savo Lituanicos II į j Taip staiga augštyn pašo- __ _______ ______ _______ ___ __ ________ ;
I ko amunicijos fabrikantų1 rado ir “Naujienų” redakei-1 mas, ir užre'iškė, jog-jis nie-Lietuvą, .klausia:

“Kiek gi lakūnų šiemet per-! pelnai iš pasmarkinto jos 
skrido be sustojimo per tą oke- dirbimo besiartinančiam ka- 
aną (Atlantiką) ?” Ir atsako: 
“Nė vienas.“

Bet daugelis laikraščių skai-
tytojų atsimena, jog per tą Sovietai Pagerbia Žuvusį 
okeaną šią vasarą iš Europos « n v. . , 
atskrido Amerikon du portu- J^Uną raraSllltlStą
galai lakūnai.

rui.

MASKVA. — Jaunam ko
munistui Zacharovui bešo
kant su parašiutu iš lėktų- 
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tional Workers Order pasiža- v0> J° parašiutas neatsida- 
dėjo sukelti $20,000 dabarti- jaunuolis užsimušė,
nėję kampanijoje del Komu-!Jis bus iškilmingai palaido- 
nistų Partijos organo “Daily tas šalies lėšomis ir jo šei- 
Workerio” finansavimo. Tai- mynai bus duota 10.000 rub- 
gi viena ši masinė savišalpos j lių nensijos. Valdiškas pa- 
organizacija pasiima trečdalį skelbimas sako: “Jis ŽUVO 
viso darbo! beidamas savo pareigą.”

Lietuvių darbininkiškos or-
ganizaeijos irgi turėtų pasmar- 'lėktuvį} ’sėkmingai'nušo-i

Tarptautine darbininkų sa
višalpos organizacija Intema-

kinti veiklą del ‘‘Daily Wor- 
kerio” rinkliavų.

Niekuomet neturime užmirš
ti, kad tas dienraštis yra svar
biausias mūsų spaudos organas 
visiems Amerikos darbinin
kams, taigi sykiu ir lietuviams.

Kunigų “Darbininkas” skel
bia “Vilniaus Geležinio Fondo 
Dieną“ rugpjūčio 27 ir šaukia 
aukot Vilniaus fondui. Bet 
daugelis žmonių jau įsitikinę, 
jog iš tų “geležinių“ fondų pi 
nigai taip lengvai “išsimūfina“ 
į politikierių kišenius, kaip ir 
iš popierinių.

Pats Vilniaus vadavimo ex- 
generolas M. Biržiška važiuo
ja ilgesniam laikui j Vilnių ra
miai “studijuoti”; ir Lenkų im
perialistai nežada ardyti jam 
ten ramybės.

jos darbininką, p. Vaivadą,1 kada nereikalavo ir nereika- 
ALTASS sekretorių. liaus jokių pensijų bei užtik-i

Reporteris užklausė, .ar'rinimu savo šeimynai nežiūrĮ 
Vaitkuš vis dar ketina šie-'rint, kas jam atsitiktų oro 
met skrist į', Lietuvą. P-s 
Vaitkus atsakęs, kad tikrai 
šiemet skrisiąs.

Reporteris pratęsė klausi
mą: O jeigu ęras visą šį ru
denį būtų nepalankus skri-, 
dimui. ar jūs manote kitą
met lėkti?

Lakūnas atsakė, kad jis ir teskelbia ryšium su tuo 
skrisiąs šiemet, jei ne vienu, pasikalbėjimu.
tai kitu keliu.! Jam nei gal-1 Reporteris.

kelionėje į Lietuvą.
Reporteris state ir dau

giau klausimų, bet pp. Vait
kus ir Vaivadas davė tik 
tuos tris atsakymus kaipo 
leistinus skelbti “Laisvėje.”

Laikydamasis savo žodžio, 
todėl, reporteris tiek tiktai

Berlyno Subveje Žuvo
Tuo kartu su parašiutais Keturiolika Darbininkų

ko 139 žmones. BERLYNAS. — Naujai 
statomam požeminiam gelž- 
kelyj čia užgriuvo bent 14 
darbininkų ir visi jie būsią 
žuvę. ! . - ■ 1 • ,

Maskvos gi požeminį gęl- 
: žkelį statant, nęatįSiŲko nie
ko, panašaus į šią Berlyno 
.nelaimę.

Kongresas Netaksuoja 
Turčių Palikimų

WASHINGTON. — Kon
greso atstovų rūmo ir sena
to vadai susitarė nereika- 
laut pakelt taksus ant di
džiųjų turčių palikimų.' Bet 
jie žada kongrese stoti už 
pakėlimą taksų ant įplaukų, 
viršijančių $50,000 per me-

Plėšikai Pasigrobė $60,000 
Vertės Brangenybių Bostone

BOSTON, Mass. — Du 
plėšikai su kulkasvaidžiu 
privertė Hodgson Kennardo 
brangumynų krautuvės tar
nautoją supilt jiems į maišą ’ 
daug deimantų ir kitų,KATĖ IR KANARKA BU- 
brangakmenių, kurių vertė 
siekia $60,000. Paskui plė
šikai susėdo į automobilį ir 
paspruko.

X

Sovietų Plaukiko Rekordas
MASKVA. — Sovietų oi- 

lietis Malin vienu pradėji
mu nuplaukė 50 kilometrų 

Šiaurinėj (virš 31 amerikoniškos mv-

Alvinas Karpis Grūmoja . 
Nužudyt Detektyvų Galvą

WASHINGTON. — Vis 
dar nesugaunamas lietuvis 
plėšikas-žmogvagis Alvinas 
Karpis atrašė grasinantį 
laišką J. E. Hooveriui, teis- 
darystės ministerijos detek
tyvų galvai, grūmodamas jį 
nužudyt. ' Tai bene būsią 
kerštas, kad Hooverio de-

Shanghai.
Chinijos provincijoj Shensi, lios) per 17 valandų 54 mi- 
Chinų darbininkų ir valstie-, nutes ir 40 sekundų, Juodų- 
čių Sovietai jau kontroliuo-į jų marių pakraščiu. Tai yra 
ja 23 apskričius. Chinų So-. pasaulinis plaukimo rekor- 
vietų sritis eina vis platyn.Idas.

VO GAISRO PRIEŽASTIS
ROCHESTER, N. Y. — 

Kada D. Pickett’ienė degė 
kerosininį pečiuką, pamatė 
savo katę puolant ant ka- 
narkos klėtkoje. Numesda
ma degtuką, Pickett’ienė 
pašoko gelbėt kanarka. Tuo 
tarpu eksplodavb pečiukas,! tektyvai nušovė Karpio sė- 
kilo gaisras, ir sudegė trijų 
kambarių namukas, taipgi 
kahąrka su kate, 
padarė 
Piėkett’i 
nas bedarbis.

Gaisras 
$1,700 nuostolių, 

ienės vyras yra se-

brą Fredą Barkerį. Jiedu 
buvo vadai šaikos, kuri pa
grobė turčių E. G. Bremerį 
St. Paul mieste ir išreikala
vo iš jo giminių $200,000 iš
pirkimo.

piją-
Anglijos politikai sklei

džia nuomonę, kad Italija 
per karą su Ethiopija gali 
perdaug nusilpnėti; tuomet, 
girdi, Italija negalėtų at- 
mušt Hitlerio, kuris tyko 
užgrobt Austriją. Bet Ita
lijos valdžia išsireiškia, kad 
tai bereikalingas Anglų rū
pesnis ir gąsdinimas. Itali
ja tikisi per. porą mėtų ap- 
sidirbt su Ethiopija, o tai 
esą pertrumpas laikas, kad 
Hitleris galėtų" pasidaryt 
pavojingas Italijai.

Francija Nepraleidžia 
Ginklų EthiopijaiI

JIBUTI miesto prieplau
koj, Franci jos valdomame 
Somalilande, priversta dau
gybė ginklų ir amunicijos. 
Ethiopija maldauja t-uos 
ginklus jai perleisti apsigy
nimui nuo' Italijos. Bet 
Franci jos gubernatorius at
sako, kad reikia palaukti, 
gal kivirčas tarp Italijos ir 
Ethiopijos bus ramiai iš
spręstas Tautų Lygoj arba 
per Anglijos, Franci jos ir 
Italijos diplomatų pasitari
mus.

Į Jibutį privažiavę karo 
korespondentų, lėktuvų, 
ginklų ir amunicijos kom
panijų agentų ir kitų 
“paukščių,” liudijančių apie 
besiartinantį karą.

Už Beždžioniškus Išmis- 
lūs Išvytas iš Sovietų

MASKVA. — Jan Otmar 
Berson, korespondentas pu- 
siau-valdiško Lenkijos dien
raščio “Gazeta Polska” ra
šinėjo savo laikraščiui to
kias nesąmones: kad, girdi, 
Sovietuose esą įsteigta far- 
mos, kur vaisinama beždžio
nės su žmonėmis, idant pa
gerint Sovietų gyventojų 
vėislę; kad Sovietai planuo
ja grobti Lenkijos žemes, 
ir tt. Savo rašymuose jis 
taipgi pašiepė sovietinį jau
nimą. • m

Už tokius niekšiškus išsi
šokimus daba/ tas ponas ta
po išvytas iš Sovietų šalies.

.WASHINGTON. — Sena-1 jų kainos pakiltų. Nes tuos t 
torius Nye įnešė kongresui, daiktus galima taip suprast, 
rezoliuciją, ] 
kad Jungtinės Valstijos lai-!bus 
kytųsi visiškai nuošaliai nuo 
gręsiančio karo tarp Italijos 
ir Ethiopijos bei kitų kraš
tų. Pamatiniai rezoliucijos 
punktai yra tokie:

Kilus karui u ž s i e n y j, 
Jungtinių Valstijų preziden
tas turi viešai uždraust lai
vais gabent ginklus, amuni
ciją bei kitas karo reikme- 
nas iš šios šalies į kariau
jančių kraštų prieplaukas; 
jis turi užgint karo pabūklų 
vežimą iš Amerikos taipgi į 
neutrališkų, nekariaujančių 
šalių prieplaukas, jeigu yra 
numatoma, kad iš tų neka
riaujančių šalių tie ginklai 
ir reikmenos bus gabenama 
kariaujantiems k r a š t ams. 
Už šio patvarkymo sulaužy
mą kaltininkai bus baudžia-« kareivių manevrus kalnuose . ( 
mi po $10,000 arba 5 metais palei Austrijos sieną. Nori S

reikalaujančią, | kad jie aplinkiniais keliais
> persiųsti kariaujan

čioms šalims.
šios rezoliucijos priėmi

mas, tačiaus, dar nebūtų 
ženklas, kad Jungtinių Val
stijų imperialistai ištikro 
laikysis nuošaliai kare. Jie 
turės įvalias priekabių įvelt 
Ameriką į karą, jeigu iš to 
matys sau gana naudos.

Italija Sumobilizavo 
40,483 Karo Lakūnus

ROMA. — Į Italijos karo Z 
orlaivy na pašaukta dar 16,- 
000 vyrų, jų tarpe 3,500 of i- 
cierių. Taigi kariškame jos 
orlaivy ne bus jau 40,483 la
kūnai.

Italija daro 500,000 savo

palei Austrijos sieną. Nori , 
juos išmankštint kariaut 
kalnuotoje Ethiopijoje.

kalėjimo arba vienu ir kitu.
Jeigu nėra tikro įrodymo, 

kad vyrai arba karo reik- 
menos gabenama kariaujan
čioms šalims, prezidentas 
turi reikalaut tinkamo už
stato, kaipo užtikrinimo, 

; kad tie daiktai nebus nau
dojami karui.

Jungtinių Valstijų prezi
dentas gali paskelbti, kad 
šios šalies valdžia neima at
sakomybės už gyvybę savo 
piliečių, keliaujančių laivais 
kariaujančiųjų šalių. Pre
zidentas turi teisę uždraust 
svetimiems povandeniniams 
laivukams (submarinams) 
išplaukti iš Amerikos prie
plaukų.

Turi būt įsteigta Naciona- 
lė Amunicijos Kontrolės Ta
ryba, susidedanti iš tūlų ša
lies ministerių-sekretorių ir- 
kongreso užsienių reikalų! 
komisijų atstovų, ir ta Ta-| 
ryba turi žiūrėti, kad būtų 
vykdoma patvarkymai, lie- 
čiantieji karo reikmenų ga
benimą., užsienin.

Senatorius Nye reikalau
ja atidėti kitus kongrese 
svarstomus biliūs ir tuoj aus 
priimti šią rezoliuciją. Su 
juom eina senatoriai Bone, 
Clark, Long ir tūli kiti. Jie 
grasina tiksliai trukdyti 
kongreso dienotvarkės dar
bus, kol nebus priimta tokia 
neutralumo rezoliucija.

Tam priešinasi senatorius 
Tydings ir kiti atviri impe
rialistai. Tydings protes
tuoja, kad sulig tos rezoliu- ’ 
ei jos Amerikai prisieitų vi
siškai sustabdyti vežimą sa
vo laivais tavorų į užsienius, 
besilaikant tokio neutralu
mo arba norint išvengt ka- ' 
/o, Senatorius Ashurst sa
ko, tuomet “mes” negalėtu- < 
me išvežt nei žibalo, nei : 
medvilnės, nei kviečių, nors jo parašiutas ore.

Naziai Laiko Italiją
Rimtu Anglijos Priešu
BERLYNAS. — Nazių ’ 

laikraštis “Angriff” rašo, 
kad “jauna” fašistinė Itali
ja pastoja kelią Anglijos pa
saulinei imperijai. Kitas jų 
organas “Deutsche Allege- 
meine Zeitung” sako, ka-d 
Italija pradeda eiti senovės , . 
Romos imperijos užkariavi
mų takais.

Vokiečių fašistų spauda 
numato galimybę didelio 
imperialistinio karo ir gar- ‘ < 
bina Hitlerį už atsteigimą 
galingos armijos ir laivyno. , 
Ta panaujinta karo mašine
rija galėsianti būt greit rei
kalinga. ...

Anglų Karaliaus Sūnus
Peršovė Tarnų? įfi

LONDON. — Bemedžio
jant Škotijoj Amerikos ban
kininkui J. P. Morganui su 
Anglijos karalaičiu Duke of 
York ir kitais didžiūnais, 
keno tai kulka pataikė vie
nam tarnui į veidą tuoj po 
akia, kurios regėjimas, to
dėl, galės būt sunaikintas. 
Kulka nustrigo tolyn į gal
vą-

Per kelias dienas ta žinia 
buvo slepiama nuo laikraš
čių. Nes spėjama, kad pa
ties karalaičio šūvis sužeidė 
tarną.

Pine Camp, N. Y. — Šok
damas su parašiutu iš lėktu
vo užsimušė Robert Shear
er, atsarginis armijos lakū
nas oficierius. Neatsidarū
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
tfte Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Aet 

of March 3, 1879

• šarlatanai, ‘"Naujienos” Vaitkus
i ir Komunistai

i “Naujienos” už rugpjūčio 19 d. paau
koja daug vietos niekinimui komunistų, 
ypačiai draugo V. Andrulio, kuris nuola
tos “Vilny j” kelia aikštėn tą nešvarų 
biznį, kurį Grigaitis jau antri metai va-

I ro. Grigaitis paleido darban savo visą 
' mokslą plūdimui komunistų: “bolševikiš

ki chamai,” “šarlatanai,” ir kt. gražbilys- 
tės žodžiai tik ir veržiasi iš to mokyto

Į nedidelio žmogaus didelės burnos.
Kitoj vietoj to paties laikraščio telpa 

. kitos trys špaltos teisinimuisi, kodėl 
Vąįtkus neskridęs. Žinoma, viskas su
metama ant oro. Ten, tačiaus, pareiškia
ma įdomių dalykų n girdi, Oro Biuro vir
šininkas New Yorke, Dr. J. H. Kimball, 
pareiškęs, kad “šiemet iš viso tebuvo tik

< dvi dienos patogios skridimui per šiauri
nį Atlantiką...” Jomis buvusios: viena

1 diena pradžioj birželio menesio, o kita— 
| birželio mėnesio 22 diena. Prašome skai

tytoją įsitėmyti!
‘ Žinoma, mes nieku būdu neimame šito 

pasakymo už pinigą, kadangi tai sako 
“Naujienos,” bet ne oro biuras. Na, ta
čiaus, tegul pasiliks ir šitaip. Tegul bus 
buvusios tiktai dvi dienos, kuriomis buvo 
galima skristi? Gerai, tai kodėl tomis

• dienomis Vaitkus neskrido? Taip anksti, 
kaip• balandžio mėn. 15 dieną “Naujie
nos” rašė:

Leit. Vaitkus pareiškė, kad lėktuvas bus 
paruoštas paskutinei valdžios inspekcijai 

( apie balandžio 15 dieną (apie pirmadienį), 
ir kad jis tuojaus po to skris į Milwaukee, 
kur valdžios inspektoriai uždės savo galuti
ną “O. K” 

f • K
Tuojaus po to, “Naujienos” rašė apie 

leidimus, kuriuos Vaitkus gavęs iš tų»val- 
i stybių, per kurias jis lėksiąs. Mes netu- 
I rim laiko ( ir reikalo) eiti per tas, visas 

“Naujienas” ir parodyti Grigaičiui, ką jis 
I rašė. Pasitenkinsim paėmimu vieno ki

to jo išminties perlo. Gegužės mėn. 27 
I d. “Naujienos” rašė:

Lakūnas (Vaitkus) yra pasiruošęs išskris- 
Iti <apie birželio vidurį.

Gegužės mėn. 31 d. “Naujienos” rašė:
Pasitarus su Įeit. Vaitkum, paaiškėjo, 

I kad laiko iki išskridimo jam beliko labai 
•mažai. Jis planuoja pakilti iš Floyd Ben
net lauko ir skristi į Lietuvą apie birželio 
vidurį, kaip tik pasitaikys geras oras. O 
jis mano, kad apie tą laiką sąlygos atmos
feroj bus palankios.

Akyva tai, kad gegužės 27 d. Grigaitis 
rašė, būk Vaitkus “yra pasiruošęs išskri
sti,” o gegužės 31 dieną—“jis planuoja 
pakilti...” na, bet.eikim toliau. Jau ir 
birželio pradžia. Birželio 3-čią dieną Gri- 

' gaitis rašė, kad “Leit. F. Vaitkus užbai- 
,į gė maršrutą po rytines valstijas.” Po to 

“lakūnas nebedalyvaus jokiuose parengi
muose,” bet “pasiliks Brooklyne, kur il
sėsis ir lauks patogaus oro išskridi
mui. .Toliau buvo šaukiama dar dau
giau aukų...

Birželio 4 dieną “Naujienos” šaukė:
“Nors laikas jau trumpas ir Įeit. Vait

kus netrukus pasileis kelionėn, bet laiškus 
dar galima užsisakyti atsikreipiant į AL 

j 1 TASS centrą...
k' F-■ ■

n Birželio mėn. 6 dieną “Naujienos” 
stambiom raidėm rašė, ragindambs už
simokėti $2.50 ir priduoti laiškus, kas no- 

> ri juos gabenti į Lietuvą. “Prašome ne
atidėlioti, ir pasiskubinti laišką įsigyti, 
jei nenorite susivėlinti.” 7

Dalykas skubus, dalykas degąs, gevalt, 
rėkė “Naujienos.”

I Lietuvoj, girdi, “Lietuvoj bus šventė 
Jęaip atskris Itn. Vaitkus.” Esą: “Did-

ganizuojamos ekskursijos,” etc.
Kasdien ir kasdien “Naujienose” buvo 

būbnijama apie “didvyrį,” apie Vaitkų.
Skaitytojas, aišku, dabar labai tėmija, 

ką “Naujienos” rašė birželio 22 dieną— 
tą dieną, kurią, pasak jų pačių, oras bu
vo geras, kurią buvo galima skristi ? Bet 
nusistebės gerbiamas skaitytojas sužino
jęs, kad birželio 22 dienos laidoj “Nau
jienos” nei žodeliu neprasitarė apie Vait
kų. Tarytum jo visai nebūtų buvę pa
saulyj. Vadinasi, tą dieną, kada buvo 
galima skristi, kaip jos pačios prisipa
žįsta, Vaitkus neskrido ir Grigaitis ty
lėjo tarytum burnoj vandens prisigėręs!

Liepos mėn. 2 dieną mes sužinome iš. 
tų pačių “Naujienų”, kad

Antanas S. Vaivada (ALTASS sekreto
rius) rytoj ar trečiadienį pasirašys aero
dromui “waver” (paliuosavimą nuo atsako
mybės) “Lituanica II” pakilti.

Ten pat toliau kalbama, kad Vaitkus 
dar tiktai tebebaridąs savo orlaivį. Na, 
o gegužės mėnesį “Naujienos” yaše, kad 
Vaitkus jau pasiruošęs skristi; kad jis iš- 
skrisiąs birželio viduryj!

Dabar skaitytojas tegul pamąsto, kas 
čia šarlatanas: komunistai, ar Grigąitis? 
Pasakysim: didesnio melo, didesnės šar- 
latanystės, kokią dabar atlieka Grigaitis, 
mes nematėme.

Kitoj vietoj skaitytojas ras mūsų at
stovo pasikalbėjimą su p. Vaitkum. Mes 
pasiuntėm pas jį mūsų atstovą gauti, taip 
sakant, iš jo paties lūpų pareiškimą. Jis 
ten taip pat pareiškė vieną naivų daly
ką. (O gal taip jam buvo įsakyta?) Jis, 
būtent, pareiškė, kad šiemet būtinai skri- 
siąs į Lietuvą, jei ne vienu keliu, tai kitu.

Kodėl šis pareiškimas naivus? Todėl, 
kad kaip gi jis gali pasakyti, kad šiemet 
bus kurią nors dieną geras oras? Ar jis 
mano skristi bile ore? Jeigu taip, tai 
dabar laikas, nepaisant kad oras ir “blo
gas,” pasak “Naujienų?”

Mes jau ne kartą sakėme: mums ne
svarbu, ar Vaitkus, pagąliaus, skris, ar 
ne. Del to mums galvos neskauda. Ta
čiaus yra žmonių, kurie aukojo pinigus 
tam tikslui; Tie žmonės turi teisės žino-, 
ti. Jie turi teisės reikalauti/; kad jiems 
būtų paaiškinta, kodėl jie yra Grigaičio 
organo taip apgaudinėjami?

Vaitkus gali skristi ir gali nusiristi 
Kaunan, tai visai nebūtų įstabu. Bet 
“Naujienų” melai, jų nešvarus “blofas” 
santikyj su tuo bizniu ilgai pasiliks ypa
čiai tuose, kurie taip nuoširdžiai aukojo 
tam visam bizniui!

Del to visai suprantamas “Naujienų” 
isteriškas srutų ir kolionių pylimas ant 
komunistų galvų.

Kaip Veikia Lietuviški Kolchozai
“Raudonasis Artojas” daug vietos au

koja nušvietimui gyvenimo ir veiklos lie
tuviškuos kolchozuos (kolektyviškuos 
ūkiuos) Sovietų Sąjungoj. Lietuviškas 
kolchozas randasi net Vakarų Sibire, 
Vengrevo Rajone. Jis vadinasi “Litovs- 
kij Trud*” Apie jį P. Kunčiną rašo

Kolchozas “Litovskij Trud” organizavosi 
1931 metais iš 12 ūkių. 1933 m. į kolchozą 
suėjo visas kaimas, t. y. 28 ūkiai. 1931 m. 
apibendrintų karvių kolchozas turėjo tik 6. 
Kadangi pamatinė kolchozo specialybė-^-gy- 
vulininkystė, tai kolchozninkai šiuo klausi
mu smarkiai susirūpino, ir dabar kolchozas 
turi išviso 187 štukas raguočių gyvulių, iš 
jų 60 melžiamų karvių, o kiti paauganti. .

Tolimesniam vystymuisi kolchozas turi vi
sas galimybes. Užtektinai turi pievų .ir ga
nyklų. Bet reikid pasakyt, kad kolchozo 
darbe ir vadovavime yra daug nedateklių.

Pasak rašytojos, kolchozo valdyba pra
stai moka organizuoti darbą, todėl nėra 
disciplinos ir gero susiklausymo visame 
kolchozninkų gyvenime ir darbuos.

Gerai veikia kolchozas “Raudonoji 
Vyšnia” (Dubrovnos Rajone, Baltarusi

joj). Korespondentas Ma-tis rašo:
Kolchozas “Raud. Vyšnia” pirmutinis Ve- 

retėjos selsoviete liepos 19 d; išpildė valsty
bei šieno parengimus. Dabar pradėjo linų 
rovimą. Kolchozninkai bendram susirinki
me liepos 20 d. pasižadėjo linus nurauti 7 
dienų bėgy j.

Rugiapjūtę kolchozas pradeda liepos 27 d. 
Užbaigti pasižadėjo irgi 7 dienų bėgy j, o 
visą derlių nuimti per 20 dienų, šienapjū
tės planą, kolchozas perviršijo. Sulig plano 
reikėjo nušienauti 76 ha, nušienauta 80 ha. 
Šiemet šieną nupjaus visur, dargi, ten, kur 
niekuomet nebuvo šienaujama, kaip tai: ba

: .^yriškam lakūnui ir ‘Lituanicai IP su-
^ikti, iš visos Lietuvos į Kauną bus or-

lose, pūdymuose ir kitose vietose. Sutruk
dė biskį lietus, bet nieko, gerai suorganiza
vus darbą, galima bus laiku suspėt su šie
napjūte ir kitais eiliniais darbais.

Saratovo krašte, Eršovo Rajone, ran
dasi kolchozas “Raudonasis Spalis.” Apie 
jo darbuotę korespondentas Raibis pa
žymi:

Čiornapadinos .selsovieto kolchozas “Rau
donasis Spalis” iki liepos 12 d. užbaigė šie
napjūtę. Išviso kolchozas nušienavo 2225 
ha. šienas visas suvežtas į daržines ir val
stybei pristatymo planas pilnai išpildytas.

Kartu su šienapjūte ėjo ir pasirengimas 
derliaus valymui—kombainų, traktorių ir 
kertamųjų mašinų remontas.

Rugių kolchozas “Raud. Spalis” turi už- 
sėjęs 433 ha. Rugių valyme dalyvaus vie
nas kombainas, kuris į dieną nupjauna 14 
ha, 4 traktoriai, kurie veš po 4 kertamąsias 
mašinas. Išviso rugiapjūtėj dalyvaus 26 
kertamosios mašinos.

Yra nustatyta, kad visus rugius nupjauti 
< it šuvežtv keturių dienų bėgyj. Kolchozas, 

rugiapjūtei pasirengė neblogai ir per nusta
tytą laiką pasižadėjo užbaigti rugiapjūtę.
Senos Rajone, I vonių kolchozas, jau 

nurovė linus. Vienas kolchozninkų rašo 
pasididžiuojančiai:

Ivonių kolchozas laiku ir gerai užsėjo li
nus. Linų derlius labai geras. Liepos 16 d. 
jau pradėjo linus raut. Linams džiovinti 
jaujos baigiama remontuot.

Kolchozas pradėjo dirbti Santalovo linų 
brukimo mašiną, kuri į dieną išbruks 200 
klg. linų. Ir toliau kolchozas stengsis, kad 
laiku ir gerai linus apdirbt.
Mickevičiaus-Kapsuko kolchoze (Msčis- 

laulio Rajone, Baltarusijoj) yra įkurta 
vaikų lopšeliai ir sodnelis. Pasak kores-

pondento: 1‘ ’
Lopšeliuose iš viso 20 vaikų. Vaikus su

vežą tik 9 valandą. Butas labai švarus ir 
geras; Valgyti vaikams duoda 4 kartus į 
dieną;

. Lopšelių vedėja dirba d. Mališauskienė, o 
sodnelio vedėja dirba baigusi rajono 3 mėn. 
kursus d. V. Stunditė. Suvežioja vaikus į 
lopšelius ir sodnelį Z. Brukštytė, d. Žalienė 
dirba virėja.

Apie lopšelių namą pripilta smėlio, pada
ryti suoleliai vaikams sėdėt, nupirkta daug 
įvairių vaikams žaislų.

Nepaisant to, kad vaikai pavyzdingai 
prižiūrimi ir užlaikomi, tūlos kolchoznin- 
kės dar vis atsisako savo vaikus ten leis
ti ir pačios eiti dirbti. Tas, žinoma, ap
sunkina darbą ir gyvenimą kitiems kol- 
chozninkams.

“Raudonasis Artojas,” užrekorduoda- 
mas kolchozų laimėjimus, podraug smar
kiai pliekia ir apsileidėlius. O tokių dar 
vis yra daug. Sakysim, tam pačiam “R. 
A.” num. (42) telpa korespondencija iš 
Mickevičiaus-Kapsuko vardo kolchozo. 
“Kuliamosios mašinos ištisus metus sto
vi ant oro. Javų valymo mašinos po lie
tum stovi iki kampanijų pradžiai,” rašo 
“R. A.” “Todėl pradėjus laukų darbus, 
mašinos tankiai genda ir tuo trukdo nor
malų darbą.”

Bet neveizint tų trūkumų ir apsileidi
mų, lietuviški kolchozai žygiuoja pirmyn; 
eina linkui pasiturinčio gyvenimo. Aiš
ku, Rusijoj, Ukrainoj, Šiauriniam Kau
kaze ir kitur, kur žemė daug derlinges
nė ir gamta apskritai palankesnė, kol
chozai kur kas greitesniais tempais pro
gresuoja, negu Baltarusijos lietuviški 
kolchozai.

Karo Debesys Čia Pat
(Pabaiga)

U Italijoj Fašistai
Italijos fašistai pasirįžo 

sunaikinti vienatinę nėpri- 
‘ klausomą šalį AfrikojbjAby- 
ssiniją (Ethiopiją). Muso
linis jau turi sumobilizavęs 
veik miliono (1,000,000) ar
miją, kurios arti 300,000 ka
reivių pasiųsta prieš Abyssi
niją, o kiti laikomi Italijoje. 
Jis tuom kartu rengiasi tu
rėti šiaurinėj Italijoj 500,000 
armijos manevrus.

Mussolinio karo prisiren
gimai parodė, kad toli gražu 
imperialistų jėgos yra ne 
vien viešoje armijoje. Pa- 
gelbai reguliariai armijai 
Mussolinis greitai sumobili
zavo 5 divizijas (apie 60,- 
000) kareivių juodmarškinių 
milicijos.

Tūli Italijos miesteliai pa
versti į orlaivių būdavojimo 
centrus, gaminasi orlaivius, 
tankus, kanuolės, amuniciją, 
nuodingus gazus. Italija 
jau turėjo galingą jūrų ka
ro laivyną, bet dar daugiau 
jį tvirtina. Būdavo ja > 10 
submarinų, 2 didelius po 35,- 
000 tonų šarvuočius, 6 krei
serius ir daug'mažesnių ka
ro laivų. Italijos užpuoli
mas , ant Abyssinijos gali 
prądeti naują ■ pasaulinį ka
rą.

Pasaulinio Karo Pavojus
Sovietų Sąjungos Raudo

nosios Armijos organas 
“Krasnaja Zvezda” rašo: 
“Sunku pasakyti, kada bū
tent ir iš kokios priežasties 
prasidės naujas pasaulinis 
karas. Kapitalistiniais prie- pravedama taikos politiką, 
šingumais prisipildę penkios pasidarė taikos centras. Net 
šeštos pasaulio dalys. Visos kapitalistinės valstybės, ku- 
imperialistinės valstybės ap- rios dabar vengia karo ir 
siginklavę iki dantų ir įtem- mažosios, kurioms grūmoja 
pę visas jėgas tolimesniam pavojus, dabar grupuojasi 
apsiginklavimui. Vien as- aplinkui Sovietų Sąjungą už 
yra aišku, kur neprasidės taiką.' 
naujas karas, jis grūmoja 
apimti ne dvi ir ne kelias 
prieštarauj ancias valstybes^ 
bet visą pasaulį.”

Kodėl yra tokis pavojus ? 
Paimkime pavyzdžiui Ita-r 
Ii jos-Abyssinijos susiremia
mą. Jau dabar Italija šau- karo. Bet jeigu imperialis-

kia, kad jai kenkia Anglija 
ir Japonija,^ o tai dar tik 
pradžia. Štai Abyssihija 
yra užsakius nemažai gink
lų Japonijoje. Kas juos veš? 
Japonijos laivąi., Ką darys 
Italijos fašistai, ar jie lais
vai leis tuos laivus su gink
lais prieš juos? Ne, jie tam 
bandys pastoti kelią, o kuom 
tas baigsis, kiekvienas gali
te suprasti. <

Antras dalykas, Abyssini- 
ją yra užsakius ginklų Šve
dijoje. Abyssinijos atstovai 
padarys sutartį su Anglijos 
bent kuria laivų kompanija, 
kad ji pristatytų tuos gink
lus į Abyssiniją. Kuom tada 
tas atsitikimas baigsis, ka
da anglų laivų kompanija 
veš Švedijoje pagamintus 
ginklus Abyssinijai? Aiš
ku, kad Italija bandys pa
stoti jiems kelią arba ir 
skandinti. Ką darys Angli
ja? Ji siųs savo karo laivus 
apsaugojimui prekybos lai
vų.

Tai*, tik du pavyzdžiai, kaip 
Italijos - Abyssinijos karas 
gali greitai virsti, kelių val
stybių karu, o paskui ir pa
sauliniu karu. Prie to yra 
daugybė visokių slaptų su
tarčių, kurios dabar nežino
mos, tik jaučiamos. Visi 
numato, kad jeigu Italijos- 
Abyssinijos karas prasidės, 
tai Vokietija griebs Austri
ją. Tam yra • priešinga 
Franci j a ir Italija.

| tai vis vien užkurtų karą, 
tai tada darbininkai turės 
paversti jį į piliečių karą už 
sunaikinimą tų, kurie įtrau
kė žmoniją į naują baisią 
katastrofą.

Revoliucinis pasaulio dar-

Ką Reikia Daryti?
Sovietų Sąjungos sustip

rėjimas, sutvirtėjimas ir

Sovietų Sąjungos jėga, jos 
taikos politika, grupavimas 
karo vengiančių valstybių ir 
vyriausiai revoliucinis pa-( 
saulinis darbininkų judėji
mas gali, neprileisti, imperia^ 
listus prie naujo pasaulinio

nimų, yra pirmoji pareiga 
susirišti su prieškariniu ju
dėjimu. Lietuvių tarpe tam 
judėjimui kelią nurodė Vi
suotinas Lietuvių Darbinin- • 
kų Suvažiavimas, atsibuvęs 
Clevelande. Plėsti organi
zavimą prieškarinių komite
tų, didinti jau esančius, 
smarkinti veikimą, jungtis 
su kitų tautų prieškariniu 
veikimu, skelbti karą impe
rialistų ruošiamam naujam 
pasauliniam karui.

D. M. šolomskas.

ŠYPSENOS
Kavalierius Ketvirtojo 

Kurpalio

Girininkų suvažiavime, Kau
ne, kalbėjo Smetona. Jis sakė:

“Atsakomybė jūsų prieš vi
suomenę yra neišpasakytai 
didelė. Jums skirta saugoti 
tuos eglynus, pušynus ir ąžuo
lynus, kuriuos mums prabo
čiai paliko. Geistina man žino
ti, ką jūs asmeniškai nuveikė
te srityje apsaugojimo mūsų 
mylimųjų miškų ?”

Po kelių minučių įtemptos 
tylos, vienas iš girininkų, var
du Kurpius-Kurpavičius, plonu 
balsu nedrąsiai prabilo \

“Keli metai tam atgal aš 
genį nušoviau.”

“Valio!” sušuko visi, ploda
mi rankomis. Smetona, glosty
damas savo smailą barzdelę, 
pakvirtė jį ant pagrindų. Pir
mu kartu pamatęs Kurpių- 
Kurpavičių, tarė: “žiūrėkite: 
—prieš mus stovi ne paprastas 
girininkas, o gyvas žirgvaikis! 
Ant žilos kumelaitės jis labai 
tiktų į vidų mūsų vėliavos, že
mo ūgio, tai tiesa,—narsumą 

i gi turi didvyrio! Genys, mano
bininkų veikimas ir Sovie- mielintai ne kokis ten. durnas 
tų Sąjunga gali imperialis
tus pažaboti.! Daugelyje ša
lių gali darbininkai pirma 
nuversti savo išnaudotojus, 
negu jie pajėgs užkurti ka
rą.

Amerikoje visų lietuvių 
darbininkų, neatsižvelgiant 
politinių pažvalgų ir įsitiki-

dudutis, ar mažytėlis mizeriš- 
kas nykštukas... . Kurpeli, už 
taip nąrsų ir milžinišką darbą, 
’atliktą labui Tėvynės, statysi
me tau paminklą ant Laisvės 
Alėjos; o tuolaik, še, medalis 
Gedemino. Mano dekretu, nuo 
šiandien tampi Kavalieriumi 
nuo Ketvirtojo Kurpalio.”

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DAŽNAI ŠLAPINTIS VARO
Aš skaitau “Laisvę”, bet ne

moku rašyt lietuviškai. Esu 
vidutinio amžiaus moteris. Jau 
virš pustrečių metų, kaip turiu 
vargo su pūsle. Varo labai 
dažnai šlapintis, kartais kas 
10—15 minučių dieną ir kele
tą kartų nakčia. Taip tęsiasi 
gal kokias 4—-5 dienas, o tada 
jau visai gerai esti—vėl kele
tą dienų. Kokie du metai, 
man taisė gimtuvės apačią: 
praplatino kakliuką ir gimtu
vės viršų išvalė, bet tai nieko 
negelbėjo. Ėjau ilgąi pas dak
tarą, kurs mane žiūrėjo ten 
per cistokopą. Sakė, kad man 
esąs koks inkstirukas pūslės 
apačioj. Bet aš paskui buvau 
ligoninėj, tai ten nieko tokio 
nesurado. Sakė, kad man ner
vai. Duodavo kokių pilių, tai 
mane miegan marindavo, pas
kui patarė vaistų nebevartoti.

Prieš kokią 15 metų aš bu
vau kritus, ant nugaros, bet 
daktarai sako, kad tai ne nuo 
to. Ir aš negaliu pastoti neš-< 
čia, jau 5 metai, kaip ištekė
jusi.

ATSAKYMAS

Tai veikiausia Jums ir yra 
“nervai”, kokia nors neurozė 
Jneurosia). Dažnai tokių paer- 
vingumų pamate esti koks ap
čiuopiamas organinis trūku
mas, kaip stoka vitaminų. Del

vitaminų stokos maiste įvairių 
organų plėvės .pasidaro nesvei
kos. Viduriuose atsiranda ki
tam net opų, arba bent esti 
užkietėjimas. Taip ir pūslės 
plėvės gali būti liguistai jaut
rios ir opios, dėl tos pat prie
žasties.

Kaip ten nebus, o Jūs žiūrė
kite maisto. Vis daugiausia 
vartokite gyvo maisto, gamti
nio, nesudarkyto: daržovių, 
vaisių—žalių, nevirtų. Reikia 
ir pieniškų, žuvų, kiaušinių, po 
truputį mėsos. Kad užtikrinus 
sau vitaminų kiekį, vartokite 
da ir tūlų preparatų. Žuvų 
aliejaus po šaukštą kas dieną. 
Arba Viosterol ir halibut liver 
oil, po 15 lašų porą kartų die
noje. Imkite mielių, yeast, po 
keletą plytelių kas diena. Bū
tinai imkite ir iodo, po lašą 
kas pora ’dienų. Manau, bus 
Jums naudos imti ir Thyroid 
gland,, Migr., 1OO tablets, po 
vieną tabletę prieš valgį.

O šiaip bandykite gyventi 
higijeniškai. Pasilsėkite daž
niau, pamiegokite pakanka
mai. Būkite ore, ant saulės 
dažniau. Pasimankštykite, pa
sivaikščiokite, giliai pakvėpuo
kite.

Šitos visos priemonės bent 
Jums blogiau nepadarys, bet 
tikrai pataisys sveikatą bend
rai. Tada galės būti geriau ir 
su pūslės prievolėmis.
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Mylima Tėvynė

davau juos kambaryj ir išeida-

atėjo iš kitos pu-

partkomitetas jį 
mokytis... Moks-

ne arkliais vežiodavo.
Vaikai augo. Augo ir rūpes

nis: kas juos laukia? Tas pats 
fabrikas (brolių Asejevų), tas 
pat nežmoniškas darbas. Ap
mąstę, nutarėm vyresnįjį mo
kyt. Norėjosi išvest savo sūnų 
iš to baisaus eksploatacijos ke
lio. Nedamokinom. Visas “juo
dajai dienai” sutaupąs išeikvo- 
jom, bet nedamokinom, nes 
“juodųjų dienų” pasirodė dau
giau...

Prasidėjo karas, širdį skau
dėjo skaitant žinias, kurias gau

bdavau iš fronto, kieno tai ranka
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LAISVfi : Puslapis Trečias

Petrovas

žodžių. 
Kuomet

Jų nėra, 
aš atva-

Ką gi, nėra ko slėpt. Visi ži
no,

už rankos, pažiūrėt į ‘akis ir 
pasakyt: “Dirbk ir būk ramus, 
drauge! Kanuolės iš mūsų 
bokštų muša be pasirikimo. . . 
Pirmyn mes galim skrist, kaip 
areliai. Dirbk ir būk ramus, 
drauge!”

Čigonas A. Beliauskis, fa
briko “Piatiletka” darbininkas, 
pasakoja:

“52 metu aš trankiausi su 
savo taboru (stovykla). Kur 
tik mes nebuvom—ir prisimint 
sunku.

'Nei pradėt dirbt, nei moky
tis negalėjau: niekur būt ne
priėmę čigonėlio. Ir ėmė mane 
tėvas mokyt mūsų čigoniško 
mokslo— kaip apžiūrinėt ar
kliui dantis, kaip jodinėt, kaip 
seną kumelę išduot už jauną, 
o aklą arklį—-už neaklą. . .

gyvensi. Ir aš pradėjau tar
Ir štai už šitą—už naują

skaityt ir rašyt, už tai, kad 
išmokau mylėt darbą, už tai, 
kad sūnus bus inžinerium, aš 
karštai myliu savo tėvynę.”

štai keletos SSRS piliečių 
papasakojimai, už ką jie myl? 
savo tėvynę. Kaip šitie, taip ir 
visi sąžiningi šalies proletarai 
turi už ką mylėt savo socialis
tinę tėvynę, nes tėvynė apie 
visus juos rūpinasi.

SSRS — laiminga šalis, ku
rią mylį jos piliečiai ir laimin
gi jos piliečiai, kurių gerbūviu 
taip rūpinasi šalis.

P. Saženis.

pradėt 
naują darbą—nelengva.

• Dirbau aš su pasirįžimu. Ta
pau udarninku,—praeitais me
tais pirmu kart savo gyvenime 
patekau i poilsio namus. Apsi
verkiau tuomet iš džiaugsmo 
užtai, kad žmonės pradėjo j 
mane žiūrėt, kaip į sąžiningą ; 
darbininką. Dabar karštai dir
bu. Ir netik todėl, kad reik pi
nigus uždirbt, o todėl, kad pa
sidarę linksma dirbt. Poilsio 
dieną aš pradedu be darbo no- 
bodžiaut.

Mano sūnui atviras kelias— 
mokosi, bus inžinierium. Na ir

Pradėsit dirbt, gausit pinigų, raštės likvidavimo mokyklą) 
kokie buvo mūsų čigonų o gyvent duosim vietą bara- užbaigiau.

darbai— be apgavystės nepra- kuose.
Baisu buvo eit, na ir sunku, gyvenimą, už tai, kad išmokau

guose apgaudinėt žmones, pr.e- Gyvenimui baigiantis 
kiaut arkliais. . .

Taip beveik visą gyvenimą 
čigonu-apgaviku išgyvenau — 
savo kampo neturėjau. O štai, 
du metai atgal naujas gyveni
mas del manęs prasidėjo.

Tas atsitiko čia, Leningra
de. Mūsų taboras sustojo ties 
Porochovie. Na, ten mes sveti
mas avižas nuganėm. O šeimi
ninku pasirodė fabrikas “Pia
tiletka.” Atėjo iš fabriko at
stovai, barėsi, miliciją pasišaur 
kė, sustatė aktą. O paskui sa
ko :

—Ar norit tinkamai dirbt— 
meskit taborą, eikit pas mus. | aš, kad ir senis, o likbezą (be-

to-jnechanizuotos dalies būrio 
komandierius 
pasakoja:

“Trūksta 
tokių žodžių,
žiavau pereitais metais atostogų 
metu savo kaiman Orauši, Bus- 
narsko rajono,—tai ilgai vis 
vaikštinėjau, žiūrėjau, ir nieko 
negalėjau pasakyt, atsimenu 
tik, vis šypsojau.

Juk tai reik žinot mūsų seną 
čuvašų kaimą, ubagišką, pur
viną, beraštį kaimą, kad su
prast, kokią prasmę ir reikšmę 
patyriau aš šmote muilo ir 
rankšluostyj, kuriuos man teko 
matyt kiekvienoj pirkioj. Aš 
pamačiau kelius, kurių anks
čiau ir pasakoj čuvašas nesugal
vodavo, pamačiau mokyklas ir 
ligonines, kliųbus ir teatrus.

Aš pamačiau savo tėvą. Jam 
70 metų. Jo dreba galva. Ji dre
ba ne del senatvės. Galvą pras
kėlė tėvui kulokai 1931 me
tais. Norėjo užmušt. Tuomet ir 
motiną sumušė už (kolchozinę) 
agitaciją už kolchozus. Abu se
niai dirba kolchoze ir skaitomi 
udarninkais. Tėvas parodė man 
penkias augštas šieno kupetas ir 
saiką kvepiančio medaus; moti
na pasigyrė kartūnu,-—tai vis
kas buvo premija. Ją suteikė 
seniams kolchozas už udarną j 
darbą, virš užmokesnio už tuos 
du šimtu darbdienių, kur/j bu
vo užrašyti į jų knygeles.

Seniai žiūrėjo į mane ir kal
bėjo be persto j imo, apie naujas 
mašinas, naujus žmones ir dar
bus. Tėvas prisiminė 1911 me
tus. Aš tada buvau šešių metų 
vaikas. Apart manęs buvo dar 
ketvertas vaikų. O žemės pas tė- 

. Atėida- va buv0—viena dalis. Sulyg įsta
tymų, žemės perclalymas turėjo 
įvykti tik už 25 metų. Gyvent 
buvo negalima. Ir tėvas ėjo j ieš
kot teisybės—prašyt lygla'ikinio 
žemės pardalymo. Už įkirtimą jį 
pasodino kalėjimam Jis sėdėjo 
7-8 mėnesius, nebuvo kam dir
ba. Ir atėjo uriadnirikas reika-

Kerdžius Piria Siarti tundro- mirt laikas.
je, ten kur upė Pečiora įteka į Tuomet aš dirbau audėja. Vy- 
Šiaurės jūras, ganė elnių ban- Į resniajai savo dukterei liepda- 
dą. Dvejus metus atganęs, jis vau prižiūrėt mažuosius,uždary- 
gavo iš elnių savininko-vertel-
gos vieną elnį. Toks buvo jam vau į darbą. Darbas krisdavo iš 
užmokesnis už dvejų metų ga- rankų, nes galvoj vis buvo min- 
nymą keturių tūkstančių elnių, tis apie vaikus: kaip jie ten?

Devynius metus (bastės) kla- Vyras grįždavo iš darbo su
jojo jis po tundrą, žiemą ken- vargę?. Atrodė, kad jis pats ant 
tė šaltį, vasarą—jį kamavo ma- savęs tampė vilnų pundus, o 
šalai.

Jis svajojo apie savo nedidelę 
bandą. Tame jis matė visą lai
mę.

Bet laimė 
sės.

Apskrities 
komandiravo 
las sekėsi.

“Už metų aš baigsiu aspiran
tūrą šiaurės tautų institute, 
Leningrade, ir važiuosiu Nenec- 
ko apskritin. Aš laimingas, kad 
iš mano vadovėlio mokosi nen
cų vaikai, savo gimtąja kalba 
jie skaito mano šiaurės paša-1 
kas, o kolchozninkai—elnių au- j rašytas vyro vardu (jis tuo- 
gintojai skaito 
knygas.

Už tai, kad 
išvedė kerdžių 
kelią, už tai, kad suteikė gali- 

Amybės nencam tverti savo bran
genybes ir savo kultūrą, aš be
galiniai mylių mūsų tėvynę”— 
užbaigė buvusis kerdžius.

M. A. Bespalovas—meistras 
tinkuotojas, udarninkas, pasa
koja:

“Nuo 12 metų man teko mo
kintis pas šeimininką. Papras
tai šeštą valandą ryto aš gir
dėjau šūktelėjimą:

—Ei, Mišką, driskiau, kelk, 
batų valyt!—Tai buvo mano ‘vi
suomeninis darbas,” neva, reiš
kia, rytmečio mankštinimasis!

Išvalęs, kad žibėtų (jeigu blo
gai—gauni į sprandą) 8 poras 
batų, bėgau pieninėn dešros 
pirkt, degtinės. Potam ėjau į 
darbą.

Bėgy j trijų metų tampiau ki
birus su smėliu, kalkėmis, ale
bastru. Savystoviai dirbti šei
mininkas neleido. Ir tik kuomet sūnų kontoros tarnautoju 
aš apleidau šeimininką, prasi- gtaį apsirikau. Sovietų valdžia rėdžiusius, 
dėjo mano savystovus tinkavi-1 padarė jį inžinierium.
mo darbas. j ženė dabar gydytoja. Iš vilnų. čių, pasivažinėt puikiais atpe-

Kaip man nemylėt mano so- rinkėjos ji tapo pirma audėja.' nėtais kolchozo arkliais, aplan- 
cialistinės tėvynės, jei aš matau,1 Fabrike iau nebuvo senu šeimi- kyt naują kliubą, pakalbėt su

sirinkimuose. ‘ Klausinėjo apie 
viską, apie partijos nutarimus, 
apie Staliną, apie tarptautinę

mano verstas
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Lyros Choro Piknikas
ĮVYKS

Sovietų 
į platų

valdžia 
mokslo

met buvo beraštis). Rašydavo-— 
“gyvas ir sveikas.” Gal su
grįš?. ..

Jau kiek metų praėjo, o bai
su prisimint tuos laikus. Ketu
rios burnos prašė valgyt. Nu
ėjau pas meistrą, išmaldavau 
priimt į fabriką vyresniąją duk
terį. Jai tąsyk buvo devyneri 
m. Į didelį žiurstą, kuriuo bu
vo prisijuosus, ženė rinkdavo 
po kiemą išbarstytas vilnų 
kuokštas.

...Nuo rudens iki vasaros 
duktė lankė fabriko mokyklą, o 
vasarą vėl rinkdavo vilnas. Na-1 
md atnešdavo grašius. 
vo visa dulkina, kad tik vienos 
akys balavo.

Taip buvo.
O dabar? Senai jau dingo 

baimė dėl vaikų ateities. Stip
riai, gerai jie žengia gyvenimo 
keliu.

Vienas pas mane inžinieris., ■ v. .
Argi galėjau aš apie tai net hiut mokesčių ir paėmė paskuti- 
svajoti? Mano svajonės toliau nes karvę ir avį...
nėjo, kaip, kad pamatyt savo 1 Atėjo kaimynai. Aš nepažinauj Atėjo kaimynai. Aš nepažinau 

pet jaunimą gerai apsiavusius, apsi- 
, šnekus. Visi mane 

j kvietė pasižiūrėt kolchozo klė-

cialistinės tėvynės, jei aš matau, Fabrike jau nebuvo senų šeimi- 
kaip Sovietų valdžia atsineša ninku, čia, komsomole, jei pasa
link jaunuomenės, kaip ją mo- “važiuok mokytis, išsimo
kina amato. As pats nesenai iš-1 l<y.s’i, mus gydysi.”

štai jau keturi metai, kaip politiką.
------ y_ — i aš grįžau atgal į dalį, į ar- 

| miją, kuriai aš atidaviau aš- 
Sesers pėdomis pasekė ir Na-' tuonerius metus savo jaunys- 

taša. Ją nesenai išlydėjom į tės ir kuri man davė tikrą gy- 
Ivanovską pramonės sritį—gy-jvenimą. Ten pasiliko mano 
dytoja. Rašo, kad darbo daug,' Čuvašijos kolchozas. AŠ di- 
o dirbt dar daugiau norisi... džiuojuos, kad mano didžioj 

Yra dar Vera ir Kolia. Vera Socialistinių Respublikų S-goj 
neatmena priešrevoliucfriio gy- mano liaudis užėmė garbingą 
venimo, o Kolia pasididžiuoda- vietą. Aš vežiausi atmintį apie 
mas save vadina Spalių revoliu- mano tėvų laimingą senatvę ir 
cijos vienmečiu. Juo^ išauklėjo mąsčiau: 
šeima, mokykla ir pionierių bū- bent žingsnį 
rys

mokinau tinkuoti 8 merginas. <
Ir šis mokslas truko ne tris me- jį užbaigė Voroneže medicinos■ 
tus, kaip senais laikais, o išviso fakultetą.
tik keturius mėnesius. Puikios 
tinkuotojos parengtos; dirba 
neblogiau už senius. O kodėl? 
Todėl, kad dabar 
sugabi, raštinga, 
valdžia rūpinasi 
bendrabutį duoda, 
gerai, o svarbiausia—joks ten 
šeimininkas nesiuntinėja tavęs 
savo asmeniškais reikalais, 
atitraukia nuo mokslo...

Kaip man nemylėt mano 
cialistinės tėvynės, kada aš 
nau, jog dirbu dabar del savo 
brolio, proletaro, kada jaučiu skaityt. Ir išmokino. Senai jau1 mandierius ir karžygius, pas 
savo valdžios rūpesnį apie mane skaito laikraščius ir daugiausia' savo rusiškus draugus, • v •

jaunuomenė 
Todėl, kad 
jaunimu ir 
ir apmoka

ne-

so-
v • 
Zl-

Argi galėsiu aš 
atsitraukt nuo 

priešo, gindamas mano tevy- 
Visi nutarė būt pedago- j nes laimę.”

tgaiš: išmokyt tėvą rašyt ir j Aš- važiavau pas savo ko-

tarp 
beraščio 

naujoko, į partijos narį ir ,ko-
ir mano šeimyną.

Gyvenimas neblogas. Uždar
biu nenuskriaustas. Ir nepai
sant to, kad man septinta de-|įe įr dirba spaudos darbą, o,1 karžygių auklėjimą, 
šimtis, norisi dar daug padir-, Kolia rengiasi stot Industriali- 
bėt.

Džiaugsmas—mūsų darbas.”
A. F. Borisova, buvusioji au

dėja, penkių vaikų motina, šit 
ką pasakoja:

“Kada aš išgirstu, kad jauna 
moteris bijo gimdyt vaiką “pra- 
puldyt jaunatvę,” baidosi vys- 
tiklų, man—senei, išgyvenusiai 
53 metus, penkių vaikų motinai 
—norisi daug apie ką papasa
kot.

Daug darbo, daug rūpesčio 
tenka pašvęst vaikų auginimui, 
bet be vaikų šeima nustoja savo 
tikslo. Pirm laiko aš pražilau, 
veidas mano išraižytas raukšlė
mis, bet aš nesigailiu, kad daug 
aukavau vaikams. Viskas apsi
moka.

Maniau pasiūgės vaikai, taps 
savystoviais, atras savo vietą 
gyvenime, o ten m^n, senei, .ir

įdomaujasi tarptautiniais įvy- kurių aš išaugau iš 
kiais.

Vera pabaigė. mokslą institu- mandierą, kuriam pačiam įtiki'

Dabar aš rengiu motoristų 
nin institutan. Po istorija, ma- būrį naujoms sudėtingoms ma-
tematika ir literatūra pas jį 
“labai’ gerai,” o po chemija ir 
fizika—“gerai.”

Visa mano šeima partijos na
riai ir komsomoliečiai. Juokais 
jie mane 
masė.” Tris 
atsižymėję, 
premijas.

Štai kodėl 
širdis. Tarp laimingo gyvenimo 
jaunų ir aš pajaunėjau. Apie 
mirtį ir mąstyt perstojau. Jau
nesnysis sūnus sako: “Palauk 
mama, sulauk ainio.” Ir sulauk
siu. O jeigu susirgau, tai duk
terys—gydytojos išgydys. O jūs 
sakot—vystiklai. Argi tai baisu, 
nagi, kad ne senatvė, aš Sovie
tų šaliai dar ne vieną pagimdy
čiau.”

Raudonosios Armijos N. mo-

vadina—“bepartinė 
iš jų udarninkai, 
ir dažnai atneša

džiaugsmu kupina

šinoms. Aš atiduodu jiems visą 
savo laiką ir visus savo žino
jimus. Aš jau išmokinau de
šimtis tankistų, tarp kurių to
kie garsūs meistrai, kaip Ad- 
livankinas, kurs apdovanotas 
ordenu. *

Man suteikė udarninko var
dą, mano pavardę užrašė apy
gardos garbės knygon, bet pat 
didžiausia mano dovana, tai 
matyt, kaip auga mano žmo
nės, kaip, pabaigę mokslą, ma
no kursantai išeina stipriais, 
politiniai išsilavinusiais bolše- 
vistinių tankų šeimininkais.

Šituo laiku aš kupinas tuo 
jausmu, kurį aš pergyvenau 
savo kolchose. Man norisi pri
eit .prie kiekvieno darbininko, 
priė kiekvieno valstiečio mano 
socialistines tėvynės, paimi jį

Nedėlioję, 25 d. Rugpjūčio - Aug., 1935
LAUDEMAN’S GIRAITĖJE (SHENANDOAH, PA.)

PRADŽIA 10 VAL. RYTE. ZEIKŲ ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS.

W-

Lyros Choras, vadovaujamas D. Zdaniutės-Judzentavičienės.

Programa bus visiems įdomi, dainuos Lyros Choras ir bus kitokių pamarginimų. Todėl vietinius ir iš 
^pielinkės kviečiame dalyvauti šiame piknike.
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‘Laisves’ ir ‘Vilnies’ Piknikas
RENGIA

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

Labor Day, 2 d. Rugsėjo (September), 1935 

QUARTETTE CLUB PARK Barnesdale dalyje, NEW BRITAIN, CONN 

Išvažiavimas prasidės 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlumos.

Gerbiamieji! Dienraščio '‘Laisvės’’ išvažiavimai visuomet būna malonūs, dideli’, nes pats laikraštis 
yra daug įvertinamas kaipo darbo žmonių prietelius, užtarėjas, organizatorius ir švietėjas. Todėl 
turi daug pasekėjų, kurie kas metą suvažiu'oja ant metinių dienraščio išvažiavimų. Šį kartą žmonių 
bus iš visų kampų; iš Boston, Hudson, Worcester, New York ir visų Conn, valstijos miestų, miestelių 
ir farmų. Programa bus įvairi. Dainuos keletas chorų susidedant iš suvirs 200 dainininkų. Kalbės 
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos C. K. Sekretorius D. M. šolomskas. Aiškys kodėl reikalinga 
darbo žmonėm Darbo Partija. Tai naujas dalykas. Prie to, sporto gėmiai ir tt.

ĮŽANGA YPATAI 25 CENTAI
KELRODIS: Iš New Britain karais reikia važiuoti W. Main St., iki Wooster St., Barnesdale ir sukti po kairei 

ir tuo j. rasite parką.

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

KVIEČIA KOMITETAS.
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Penki Piknikai Vieną Dieną mitetas: J. K. Mažiukna,'

tuojaus imasi už darbo sušau-

Philadelphia, Pa.
Laisves Piknikas

diibtus ir čia pardavinėjamus j visus dalyvius patenkinus, kad į v

Puslapis Ketvirtas

Rengias “Laisvės” Piknikan
(Šįos eilės yra dovana draugų philadelphie- 

čių rengiamam piknikui, kuris įvyks Id. rugs. 
September, Westville Grove, Westville, N. J.

Eina, štai, gatve Barbutė
Jr Gražakiškių Onutė:
Jų akutės tik žėruoja,
Ech, kad žengia, kad maršuoja!

—Labas vakaras, puputės, 
Kur jūs traukiate, gražutės?
—Į krautuvę, pas Paužuolį, 
Ar patenkintas, smalsuoli?
—O man, visvien, dar neaišku, 
Ir ko gi bėgti, lyg varu?...
—“Laisvės” piknikas netoli, 
Kad užtikrint sau gražuolį, 
Reikia ir gražios suknelės, 
Ir batukų nors porelės. 
Viso labo tau, smalsuoli, 

O mes einam pas Paužuolį!
Sutikau aš ir Katrytę:

—Kur gi skubini mažyte?
—Einu, matai, suknelės pirkti.

Į šalį šypt, akutėm—mirkt:
—Reiks “Laisvės” piknikan važiuot, 
Tai noriu puikiai pasipuošt!

Aš patraukiau pas Rožytę,— 
Švelnią, jaukią, kaip katytę.
Atsisėdus ji prie stalo,
Ir kažin ką skubi, daro.

—Ką veiki tu, apsikniaubus, 
Kur gi tavo brolis, Riaubus?
—Aš siuva va, štai, suknelę, 
Kad papuošti mūs seselę.
O broliukas pas tėvelį, ,

. LAISVE
> » . V .Tf’ ; j ,

Skubiai taiso jie fordelį, 
Kad kaip nors dar nupūkšėti, 
Piknikužio pažiūrėti.

Aš patraukiau pas Stasiuką, 
Na gi, bra, jis kreisleriuką: 
Šveičia, trina, pališuoja! 
Sako: —Ech, gerai važiuoja!

Geso guziką paspausiu, 
“Laisvės” piknikan patrauksiu.

Ir mūsų priešai gal zurzės, 
Svietelį kur laisviečiai dės? 
Linksmai galiu aš atsakyt, 
Plačiau jums reik pasidairyti 
Darbštūs mūs draugai nesnaudžia, 
Darbą—lyg kad drobę audžia. 
Jie nusamdė gražų parką, 
Gaspadinės taiso tarką, 
Perka kilbasas ir antis, 
Štai, va, kvepiantis skilandis. 
Sveiko maisto bus galybė, 
Pripažins svečiai atvykę! 
Pakaks visiems ir gėrimų. 
Bus merginų ir vaikinų. 
Chorai dainuos net penkeri, 
Ir jei giliuką tu turi, 
Gali laimėt dar dovanų, 
Sutikt senų, linksmų draugų, 
Šokiams benas grieš per dieną, 
Valcą, fakstrotą ne vieną. 
Tas “Laisvės” piknikas smagus, 
Bus turiningas, įvairus, 
Jis įvyks rugsėjo pirmą, 
Tad kas dirba ir nedirba, 
Patrauks į jį linksmai visi: 
Seni, suaugę ir maži! 
Visus sutiksiu Westvillej, 
Puikioj, buinioj, žalioj žolėj.

PITTSBURGH© IR APIELINKĖS ŽINIOS

Pradžia 12 v. dieną 
Užbaiga 11 v. vakare

Komisija.
(197-199)

J. Baranauskas.
(198-199)

Risis septynios poros ge
riausių ristikų, taipgi bus 

graži muzikališka 
programa.-

Šis piknikas yra rengiamas 
naudai naujo matraso.

HILLSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 200 kp. ir L.D.S. 101 

kp. rengia puikią vakarienę 27 d. 
spalio, October, 1935. Tad prašome 
apielinkės draugų ir organizacijų nie
ko nerengt ant tos dienos, bet atsi
lankyti į mūsų didelį parengimą.

Rengėjai.

sportiškų žaislų, gėrimų, 
valgių ir gera orkestrą šo- 
Prašoine skaitlingai atsilan-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

r

kitokių

Jonas

Komitetas.
(198-199)

circle, apie kuriuos aukščiau 
pažymėta, sekdami 130 kelią 
ir No. 47.

Iš Philad., katrie nenorės va-

Taipgi bus nolninuoja- 
viršininkai į centro valdybą.

Kp. Sekr. K. Rušinskiene.
(198-199)

MINERSVILLE, PA.
A.L.D.L.D.'14 kp. specialis susirin-> 

kimas .įvyks pirmadienį, 26 d. rug- ' 
pjūčio, 7 vai. vakare Darbininkų sve- j 
tainėje. Visi nariai malonėkite daly- ’■ 
vauti, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyti, 
ma

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

svarbių reikalų

BRIDGEPORT, CONN.
Visi “Laisvės” skaitytojai ir sim-

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11. kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioję, 25 d.' rug
pjūčio, 10 vai. ryte, Lietuvių svetai
nėje, 29 Endicott St. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim daug svarbių Į 
reikalų 
nesate 
metus,

apsvarstyti, taipgi kurie dar 
užsimokėję duoklių už šiuos 
greitai užsimokėkite.

Sekr. J. J. Bakšys. ( 
(198-199)

field, Stratford, Devon ir Milford 
yra kviečiami dalyvauti svarbiam su
sirinkime ,kuris įvyks subatoj, 24 d. 
rugpjūčio, 407 Lafayette St. 8 vai. 
vakare: čia bus apkalbama planai, 

>” jubilėjų 
Taipgi kaip prisirengsi

me prie “L.’ vajaus ir kaip daugiau
sia prisidėt prie spaudos išvažiavi
mo, kuris įvyks 2 d. rugsėjo (Sept.). 
Po susirinkimui bus pasivaišinimų. 
Visi dalyvaukite ir atsiveskite savo 
draugus.

Kviečia “Laisves” Draugai. 
(198-199)

susirinkimas ■ 
10 vai ryte, 
nariai malo- ; 
turim daug 

Po

Visi 
nėkite dalyvauti, nes 

apsvarstyti, 
susirinkimui visi važiuosim i Lyros 
Choro pikniką, kuris atsibus Laude- 
man’s giraitėje.

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17 kp. 

įvyks 25 d. rugpjūčio, 
302 So. Main St.

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.
STOKES

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

KELRODIS Į “LAISVES” DIDĮJĮ PIKNIKĄ 
PH1LADELPHIJOJE I DIENA RUGSĖJO
Kaip Nuvažiuoti? Reikalinga • mašinų ir važiuokit iki dviejų 
Daug Darbininkų Prie Pikni

ko; Bušų Kapitonai
Prie šiemetinio pikniko daug 

darbininkų reikės, todėl tų ko
lonijų organizacijos, kurios pa
sirengę važiuoti, neužmirškit 
išrinkti kuodaugiausiai darbi
ninkų. Pasiaukaukim tą dieną 
visi prie darbo.

daiktus.
Tuo klausimu darbuojasi 

Priešhazinė Sąjunga ir sakosi- - -- - _ - 2Z :: ‘ 'K. turinti gero pasisekimo — vien
..v. ok x • v m m Šinkūnas, A. žvirblis, P. Nor- j Rittsburghe turinti apie 50,000 Rugpjūčio 25 tai bus piknikų . . T ’ ... . ’ , rėmėiuVr- i x • • • I kas ir J. Miliauskas. Komitetasdiena. Vien lietuviai rengia net 

penkis piknikus.
Lietuvių, rusų, ukrainų ir len

kų darbininkų organizacijos 
rengia pikniką Adomo darže. 
Trokais veš iš Soho, S. S. ir N.

tarp dalyvių minimam susirin
kime nepasirodė jokių skirtumų.

j J. K. Mažiukna ir Povilas Dar-. 
I gis gana gražių patarimų davė, 
kaip pradėti daugiau bendrai 
veikti. Pasirodo, kad tarp pitts- 
burghiečių užsimesga bendras 
veikimas ir todėl pageidautina 
pradėti užmegsti toksai veiki
mas ir kitose visose lietuvių ko-' 
lonijose. Ypatingai pageidauti
na centruose smarkiau tuo klau
simu susirūpinti.

Pavykus Demonstracija už 
Herndon ir Ethiopiją

rinkimas. Bet toksai atsitikimas Rugpjūčio 14 šimtai darbi- 
nėra naudingas draugijoms. Jei- ninku maršavo gatvėmis nešda- 
gu visos draugijos galėtų ben-Hmi iškabas, reikalaujančias 
drai susitarti ir rengti tiktai įuojaus panaikinti apkaltinimą 
vieną pikniką, žinoma, būtų j. Herndon Georgia valstijoj, ir 
daug publikos ir _geros naudos; taipgi paliuosuoti visus politi- 
organizacijoms. Ateity reikėtų' nįus kalinius. Taipgi išreikšta 
iškelti klausimą apie bendrą pa-' 
rengimų rengimą.

Nedėlioj Bendro Pasitarimo 
Susirinkimas

Rugpjūčio 25, Lietuvių Darb.
Svetainėj, 1322 Reedsdale St., 
įvyksta PittsbuYgho ir apielin
kės veikėjų susirinkimas ben
dram pasitarimui. Kviečiami 
visų kolonijų draugai ir drau
gės dalyvauti. Pradžia 1:30 v^l. 
po pietų.

Vyriausias klausimas— pasi
tarimas, kaip geriausia pa
siekti kitas darbininkų ir abel- 
nai lietuvių organizacijas, kad 
įtraukus į bendrą veikimą. Pra
džia jau padaryta, tai dabar 
reikia daugiau tuo klav\imu 

, veikti. Taipgi spaudos ir kiti 
svarbūs klausimai teks aptarti.

Gražus Bendro Fronto 
Susirinkimas

Rugpjūčio 14, Mokslo Drau
gijos name įvyko Pittsburgh© 
veikėjų susirinkimas pasitari
mui apie bendrą frontą. Tai bu
vo skaitlingas ir gražus susi- 

imas, naudingai pravestas. 
Ibėta, kad reikia bendrai 
ti veikti prieš karą ir fa- 

ą, už socialę apdraudą dar- 
>inirikams, už rėmimą Lietuvos 

prieŠfašistinių kalinių, taipgi 
•iešfašistinių emigrantų. Taip- 

kalbėtar kad reikia užmiršti 
praeities visokį užsipuldinėji
mai ir ginčai/ Bendrai sutikta, 
kad reikia eiti prie bendrų pa
rengimų rengimo*

Nusitarta Šaukti plati konfe
rencija spalio 27. Išrinkta ko-

Braddokiečiai ir wilmerdin- ■ 
giečiai taipgi rengia savo pik
niką, kuriam grieš liętuvių jau
nuolių orkestrą.

Liet. Mokslo Draugija fgngt# J 
pikniką lietuvių ūkėj. Grieš Art' 
Norkus orkestrą.

Taipgi lietuvių ir ukrainų ra
dio valandos kliubas turės pik
niką Amšiejaus farmoj. N. S. 
katalikų parapija irgi rengia.

Tai bus geras visiems pasi-

tuojaus imasi už darbo sušau- Lyga Prieš Karą ir Fašizmą 
kimui sėkmingos konferencijos, taipgi gerai veikia, šaukia ma-

Reikia priminti ir tai, kad sinius mitingus, išleidžia lape- 
1 liūs, vis platesnę visuomenę pa- 
sekia. Į .

Daugelis kitų organizacijų ir
gi veikia prieš nazius. Tai džiu
ginančios žinios.

Reporteris.

prijautimas Ethiopijai, ant ku
rios tyko lyiussolinis.

Po demonstracijos įvyko ma
sinis mitingas Greenlee lauke. 
Skaitlinga masė klausėsi kalbė
tojų, tarp kurių buvo ir pats d. 
Herndon. Priimta tam tikros 
rezoliucijos. Nemažai aukų su
rinkta. ,

Demonstracijos surengimu 
daugiausia Rūpinosi Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas ir 
Komunistų Partija.

Organizuotų Bedarbių 
Laimėjimas

Pittsburgh© bedarbių šelpimo 
įstaiga buvo per kelis sykius or
ganizuotų bedarbių apgulta. 
Ypatingai tame darbavosi be
darbių tarybos. Reikalauta di
desnių pašelpų, kad bedarbiai 
ant rudens ir žiemos galėtų ap
sirūpint geresniais drabužiais, 
maistu ir pastoge.

Pagalios toji įstaiga oficialiai 
užtikrino, kad bus suteikta dau
giau pašelpos. Tačiaus tuo pa- 

negalima. Jei- 
neveiks ir ne- 
tai jie pažadų 
reikia organi-

' Kiek gaunu pranešimų iš, 
kolonijų, tai draugai gana rū
pestingai rengiasi iš visur da
lyvauti skaitlingiausiai “Lais
vės” piknike. Baltimoriečiai, 
eastoniečiai nejuokais rengia
si. Jie jau organizuoja busus 
ir jų daug atvyks į pikniką. 
Readingas, Chesteris, ir 'Ne
wark© kolonijos visos jau turi 
gana daug sumobilizavę auto
mobilių ir busų. Iš Pittston at- 
pleškės automobiliai Valin- 
čiaus ir Rauduves, ir atgabens 
Wayomingo jaunuoles, kurios 
pildys programą. Shenandoah 
ir jos apielinkės, tai reikia pa
sakyti, kad nepaprastai ren
giasi dalyvauti gana daug. Jie 
jau turi desėtkus automobilių 
sumobilizavę ir bus piknike. 
Ždaniutė nejuokais'rengia Ly-i 
ros Chorą ir ji sakė, kad cho
ras jokiu būdu nepasiduos ki
tiems chorams. Specialiai mo
kinasi naujas dainas. Ji išpil
dys savo žodį, jos tą padarė ir 
praeitais metais. Mainierių 
kvartetas taipgi bus ir dai
nuos. Dar tokio kvarteto nėra 
buvę ir pirmu kartu dainuos 
“Laisvės” piknike.

Apie artimesnes Philadeh 
phijos kolonijas jau netenka1 
kas sakyti, visos rūpestingai ( 
rengiasi dalyvauti. Pereitais 
metais buvo nemažai iš Trento-' 
no žmonių, ir tokių, kurie dar 
pirmu kartu dalyvavo tokiam j 
dideliam piknike, jie sugrįžę 
stebėjosi, kad tiek daug gali 

, suvažiuoti į “Laisvės” pikniką 
žmonių, kad jie nėra niekada 

, tiek daug svieto matę. I
Apie kitas programos dalis 

. pakalbėsiu sekantį kartą. Da
bar tik turiu pasakyti, kad kas 
yra skelbiama, tai visi bus pro
gramoje.

Phil adei phijos dąrbininkiš- 
kų organizacijų nariai ir arti-

sitenkinti visai 
gu bendrai visi 
Spaus tų ponų, 
nepildys. Todėl 
zuotai veikti.

Svarbiausia organizacija tuo 
klausimu — Bedarbių Taryba.
Kviečiami visi bedarbiai stoti 
jon.

Spėkos Pries Nazhis Auga
šiomis dienomis paskleista po

Pittsburghą ir apielinkę lape-
liai boikotuoti Vokietijos pir-; mi ėmėjai “Laisvės" rengia šį 
kinius — visokius Vokietijoj-|ipikniką visu pasirjžimu, kad

Ketvirtad., Rugp. 22, 1935

DETROIT, MICH.
Draugišką išvažiavimą rengia Detroi- 

I to Lietuvių Komitetas Prieš Karą ir 
Fašizmą. Įvyks sekmadienį, rugpjū
čio (August) 25 dieną, 1935 m. Pra
džia 2 vai. po pietų. River Roudge 
Parke, arti Joy Rd. pilto “ant lietu
vių kalnelio”.

Detroito ir apielinkės lietuviai!
Visus kviečiam dalyvauti į šį drau

gišką išvažiavimą, nes ten bus labai 
įdomu pasiklausyti prakalbų. Bus iš
duoti raportai iš Lietuvių Visuotino 

v. Į Suvažiavimo prieš karą ir fašizmą, 
ziuoti per Camdeną, važiuoki- į jjapOrtus išduos delegatai buvę ta- 
te tuo keliu, kur į Atlantic City j me suvažiavime. Po raportų bus dis- 
bėga mašinos; įsisukę į Black 
Horse Pike šekit kelią No. 
130. Už pirmutinio circle sukit 
po kairei į kelią No. 47.

Iš Philadelphijos nuvažiavi
mas bus toks: busai eis nuo 
735 Fairmount Ave., 658 N. 
10th St.; 28-tos ir Poplar St.;/ 
Richmonde nuo Lietuvių salės; 
Frankforde — 4664 Melrose 
St.; South side — 143 Pierce 
St.; 1331 So. 2nd St.; South- j patikai, gyvenanti Bridgeport©, Fair- 
West—7928 Harley Ave. Bu
sai eis nuo 10 vai. ryto iki 2 
vai. po pietų. Busų išrinkti ka
pitonai neužmirškit pasiimti
telefono numerį — Phone: Lo- kaiP paminesim “Laisvės

mm r>. * i,.,„ o (25) mGhb Taipgi kaip pcust 4300. Bušų centras bus S. 
E. cor. 13th ir Filbert Streets. 
Tie, kurie negalės važiuoti bu- 
sais iki 2 vai. po pietų, visi ga
lės gauti Healy’s busus po 
vardu Millville ir Vineland 
prie City Hall Plaza. Public 
Service busai išeis nuo S. E. 
cor. 13th ir Filbert Streets po 
2 vai. po pietų, po vardu Mill
ville ir Vineland.

Kelrodis visiems: Važiuo
janti per Philadelphią, važiuo
kit per Delaware tiltą, perva
žiavę sukit po dešinei į Broad
way — Camdene ir važiuokit 
tiesiai iki pirmutiniam circle, 
laikykitės po kairei, ir už antro 
circle sukit po dešinei į kelią 
No. 47. Ūž'2 mylių bus pikni
kas. Tėmykit iškabas. Per De
laware tiltą ima 25 centus už 
mašiną į vieną pusę.

Katrie važiuosit per New 
Jersey valstiją^ iš Brooklyn©, 
New Yorko, ifewark, Eliza
beth jr tos apielinkės, važiuo
kit keliu No. 130 iki pamaty
sit Camdeną ir Philad., priva
žiavę platų kelią ir circle, še
kit kelią No. 130 po kairei, ir 
antras circle įves No. 130 į 
Black Horse Pilie, toliaus va- 
duodami šekit No. 130 Ir tu
rėsite sukti po dešinei. Priva
žiavę circle sukit po kairei į 
kelią No. 47.

Iš Trenton, Easton ir tos 
apielinkės važiuokit per Bur- 
lingtoną River Road keliu, ir 
įvažiavę į Camdeną sukit po 
kairei, kur nuo tilto bėga daug

suteikus pilną aptarnavimą vi
siems svečiams. Mes ^prašo
me ypatingai ALDLD narius 
Phila. ir artimų kolonijų kuo
pų kuodaugiausia darbininkų 
išrinkti, nes piknijko pasekmin- 
gumas ir bus nuo skaičiaus 
darbininkų. Galutinam susi
tvarkymui prie darbų bus visų 
darbininkų susirinkimas rugp. 
2Q d., 7:30 vai. vakare, 735 
Fairmount Ave., tad visi daly
vaukite.

Komiteto Sekretorius.

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. kuopa rengia didelį pikniką 

nedėlioj, 25 d. rugpjūčio, ant Clauss 
farmos, delei sukėlimo finansų ap
gynimui Angelo Herndon. Išimtinai 
gera programa bus tai dienai: New 
Theatre grupė perstatys veikalą 
“The Chain Gang”, ir po to seks 
eilė visokių kitų parodymų ir žaislų. 
Taipgi bus ir keletas kalbėtojų,*’žy
miausias iš jų bus patsai Angelo 
Herndon, kuris yra nuteistas 20 me
tų į Georgia’s Chain Gang. Visi 
kviečiami dalyvauti, iv išgirsti ši jau
nuolį kalbant, taipgi galėsite links
mai laiką praleisti.

KELRODIS.: Važiuokite Frankford 
EI. iki Margaret Stoties, ten paim
kite 59 karą ant Rhawn St. ir pa
sukite į kairęį arba paimkite karą 
num. 50 ir važiuokite iki Rhwan St., 
ten sukite po dešinei.

A. Ramanauskas.
(198-199)

MONTELLO, MASS.
Draugijoj Sąryšis ir Visuot. Liet. 

Suvažiavimo komisija rengia didel) 
pikniką, kuris įvyks subatoj, ir ne- 
nedėlioj, 24 ir 25 dd., rugpjūčio', Lie
tuvių Parke. Subatoj bus šokiai nuo 
8 vai. iki vėlumos; turėsim skanių 
užkandžių ir gėrimų. Nedėlioj pik
nikas prasidės 12 vai. dieną; turėsim 
visokių 
skanių 
kiams. 
kyti.

kusijos.
P. S. Jei būtų lietinga diena, tai 

prakalbos bus svetainėje, tuo pačiu 
laiku po pietų, 4097 Porter Street.

Visus Kviečia Komitetas. ’ 
(108-199)

STAMFORD, CONN.
Stamford sekcija Komunistų Parti

jos rengia pikniką, kuris įvyks ne
dėlioj, 25 d. rugpjūčio, Korin’s far- 
moje, Hope St. Springdale, Conn, 
(imkite Springdale busą). Įžanga tik 
25 centai, prie įžangos tikieto bus 
pinigais duodama $5.00 dovanai, šo
kiams grieš Frank Montell’s orkes
trą. Apart to turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Taipgi bus ir muzi
kališka programa.

Kviečia Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks 25 . d. rugpjūčio, 10 
vai. ryte, 298 E. Moyamensing Avė. 
Visi draugai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti, taipgi nepamirškite užsi
mokėti duokles už 1935 .metus. Ku
rie turite paėmę “L.” pikniko įžan
gos tikietų malonėkite sunešt, nes 
Sept. 1 įvyks piknikas—turim visus 
surinkti.

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia didelį pikniką, 

kuris įvyks nedėlioję, 25 d. rugpj. 
visiems gerai žinomoj vietoj: Laude- 
man’s giraitėje. Turėsime muzikališ- 
ką programą, skanių užkandžių, gė
rimų ir Zeikų orkestrą grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. Kvie
čiam kaip apielinkės taip ir iŠ to- 
liaus draugus dalyvauti, galėsite pra
leisti linksmai dieną ir tuom pat kar
tu paremsite Lyros Chorą.

Kviečia Lyros Choras.

CHESTER, PA.
T.D.A. kp. rengia dideles prakal

bas. Drg. Angelo Herndon, negras, 
jaunuolis, nuteistas Georgia valstijos 
kalėjiman ant 20 metų todėl, kad 
organizavo darbininkus. Kalbės 24 
rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, Masonio 
Temple, ant 4th ir Central Avė. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvauti 
ir išgirsti ką tas jaunuolis turės 
mums pasakyti. P. Šlajus.

Ristikų Piknikas
Nedėlioję, 25 Rugpjūčio (August)

OLYMPIA PARK
SHREWSBURY, MASS. WORCESTER,

J. J. Bakšys
UŽKVIEČIAM VISUS DALYVAUTI. J. BAKŠYS IR CHAS. RICE

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kčj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu

• mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms,' krikštytoms 
- * r r, jr- kitokioms parėms

Saukite dicn< ar naktj

423 Metropolitan Ąye.
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka,' kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., ’ " DETROIT, MICH.

čia
TRU-EMBER COAL COMPANY

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

Telefonas: EVergreen 7-1661f
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Nanticoke, Pa, Montello, Mass.
J. Mažeika
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Šalna.

a

Prašome Įsitemyti

nose yra didžiausia sklepinė pa

la, tobulinąs jo pilnas gerumas.

(Daugiau bus)

Pinigais

vai.

i

i

kad
Sve-

APLA Centro Komiteto Spe- 
cialio Posėdžio Protokolas

r * 
|

J. Gasiunas, 
Centro Sekr.

12 Cash $5
13 Cash 85
14 Cash 85
15 Cash 85
16 Cash $5

Rugpjūčio 10 dieną ant 
Montello gatvės lenkų šeimy-

735 Fairmount

BUSES LEAVE
From Phila. City buses will go 

following places: -
North Side

Avenue and 658 North 10th Street; 
South Side;—143 Piercę St. and 1331 
So. 2nd St.; Richmond—2715 E. Al
legheny Ave., and 28th and Poplar 
Sts.; Frankford—4647 Melrose St.;

, So. West Phila.—7928 Harley St.

$75 °° Pirma Dovana; Veik Visos Dovanos

V fl
■ •)'$
it: *

Kelionė iš Amerikos į Kauną
(Tąsa)

Pasirodo, tie parazitai ne pirmą kar
tą ir ne vieną kartą į metus važinėja 
skersai Atlantiką. Jie plaukia vasaros 
ir žiemos metu, kaip vienu, taip ir kitu 
kartu del “good time.” Turistų klasėj 
didelė didžiuma keliavo pirmu kartu; jie 
susidėjo iš smulkių biznierių, intelektua
lų, profesionalų, lavintų darbininkų ir 
Keliolikos kunigų-rabinų, kurie dar nebu- 

•vo gerai pačiupinėti ekonominio krizio. 
Trečioj klasėj retas galėjo rastis tokis 
laimingas, kuris būtų buvęs Europoje 
bėgyje 5-10 metų. 95 nuošimčiai jų kelia
vo aplankyti savo šalį—gimines po pra- 
buvimo Jungtinėse Valstijose 20-30 me
tų. Nemažai radosi tokių, kurie matė, 
kad už metų-kitų gal nebebus tos progos. 
Krizis, gal karas iškils ir paskutinį galą 
padarys pasimatymui su “senąja tėvy
ne.”

Pasikalbėjimas Apie Italijos Fašistų 
Užmačias

Ketverge, pietų laike, mūsų italai skun
dėsi, kad negalėję miegoti pereitą naktį. 
Tas virpėjimas, kratymas labai suerzinęs 

r ji| nervus. Tik ryte galėję valandai pri- 
snūsti. Pasisakėme, iš kur esame. Jie 
gyvena New Yorke. Turi “Beauty 
Shop” prie Broadway ir E. 106-tos gat- 
vių.

Užklausiau Mr. Barbeni, kaip jis žiū- 
ri į Italijos veržimąsi Abissinijon? At
sakė: “Aš pats esu tom užmačiom prie
šingas. Italų didžiuma, kaip Amerikoj, 
taip Italijoj, karui su Abissinija nepri
taria. Aš ypatingai norėčiau, kad Mus
solini, karą pradėjęs, jį prakištų. Tai 
vienatinė viltis yra galvoje daugelio ma
no tautiečių, kurie manome, kad tas pa
gelbėtų nusikratyti jo diktatūros.”

—Argi karo kelias jau vienatinis ke
lias, su kurio pagelba Mussolinio mano
te nusikratyti? Karas juk neša darbo 
žmonėms didžiausią nelaimę—viena, o 

*an|ra pasaulinis karas parodė, kad ka
ras dar nėra vienatinis kelias prie pasi- 
liuosavimo iš priespaudos, kokia ji ne
būtų,—pastebėjau jam.

—Taip, suprantu. Ir dabar Italijoj 
daugelyje vietų įvyksta prieškarinės de
monstracijos. Nepaisant griežčiausios 
drausmės ir areštų, Italijos žmonės kelia 
balsą prieš karą.

—Na, ar neprisibijai važiuoti tokiu 
laiku tėvynėn?

—Taip, bet juk esu Amerikos pilietis 
ir kartu atitarnavęs karo tarnystę. Ne
atitarnavusiam visai būtų prastai—jį ga
li imti po areštu. Dabar taip planuoja
me: Jei matysime, kaip, tai, pasiėmę .sū
nų, nieko nelaukę, važiuosime Francijon,

Čion prabuvę porą savaičių—namon.
—Kodėl sūnaus nenorite palikti ant il- 

giaus pas tėvus, sakysiu, dar keliems 
metams?

—Nenorime, kad iš jo padarytų ne
pataisomą įrankį Mussoliniui. Argi ne
girdėjote, kad yra pravesta įstatymas, 
kad nuo 7 metų vaikai jau turi mokytis 
kariškos minties supratimo.

—Jeigu taip, tai jums būtų svarbu, vie
toj ilgiau Franci joje pabūti, nuvykti ant 
poros savaičių į Sovietų Rusiją,—pasiū
liau savo mintį.

—Negalėsime, nes tam reikia daug pi
nigų..__________________ _____ ~

Paaiškinau, kad už porą šimtų dole
rių galėtų lengvai porą savaičių pavaži
nėti po vienatinę šalį pasaulyje, kur po
nų parazitų klasė panaikinta ir darbas 
vyrauja pilnoj to žodžio prasmėje. Iš 
karto netikėjo, kad galima Sovietų Są
jungą taip pigiai pamatyti. Pasižadėjo 
tikrai padaryti tokį žygį. O mes parūpi- 
nom jiem “World Tourist” adresą Pary
žiuje.
Išnaudoja Keliauninkus Su ‘Horse Races’

Tą dieną ant biuletino lentos pastebėjo
me, kad: 2:30 po pietų III kl. valgykloj 
rodys judžius; 9 vai. vakare bus “Horse 
races”; 11:00 šokiai skaityklos kambary
je. Nuėjome judžių pažiūrėti, manydami, 
kad gausime ką nors gero pamatyti. Bet 
nusivylėm. Judžiai buvo Holywoode da
ryti. Jie perstatė išlepusias damas, ne
pasidalinančias jaunikiais, visas tas jų 
“kančias” ir kaip visuomet Amerikos ju- 
džiuose, viskas užsibaigia gerai.

Vakarienę valgydami, teiravomės, ar 
kas iš mūsų nežino apie francūzų “horse 
races.” Ant laimės niekas nežinojo. Pusė 
valandos anksčiau užėmėm vietas skai
tykloj, kad pamatyti, kokios ant laivo 
gali būti “arklių lenktynės.”

Patarnautojai mūsų klasės sustumdė 
krėslus eilėsna ir priešakyje paliko tuš
čios vietos. Aš, kreipdamas į d. Kotko, 
sakau: “well, išrodo, kad čia bus ‘real 
horse races’.” Bekalbant mum, “atjojo 
6 ant žirgelių” ir sustojo į eilę. Pryšakyj 
kambario laivo patarnautojai pastatė du 
staliukus ir prie jų pavadino dvi mergi
nas iš keleivių tarpo. Padavė jom po 
kauliuką (“dice”) ir liepė į kėdės atsisės
ti. III kl. stewardas pranešė, kad kurie 
nori lenktynėse dalyvauti ir dovanas lai
mėti, turi įsigyti tikietus, kurių kaina 
35 c. am. pinigais, o dovanos francūzų 
frankais: 80 fr., 30 f r. ir 15 fr.. Iškel
tus į dolerius, išeitų taip: $5.50, $2.50 
ir $1.10.

AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA UETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

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

APLA Centro Komiteto po
sėdis įvyko rugpjūčio 18, 1933, 
Centro raštinėj. Visi Centro 
Komiteto nariai dalyvavo. Cen
tro pirmininkas atidarė posėdį 
10:40 vai. ryte.

Svarstyta 14 kp. narių šer- 
4 manų atnaujintas prašymas pa

skolos iki $1,500. Kadangi Cen
tras teskolina tiktai 25 nuošim
čius nuosavybės vertės, tai nu- 

4 tarta pranešti germanams, kad 
mes negalime tokios sumos sko
linti ant jų nuosavybės. Taipgi 
nutarta pranešti, kad jie atsily
gintų išlaidas advokato ir Cen
tro, padarytas santiky su jų 
nuosavybe.

Actuario laiškas ir sutaisyta 
lentelė delei pratęsimo priėmi
mui naujų narių ant visų po
mirtinės skyrių penkiais metais 
senesnių, priimta vienbalsiai ir 
nutarta tuojaus pranešti Insur
ance Departmentui.

Nutarta turėti Centro balių 
rugsėjo 14, Liet. Darb. svetai- 
nėj, 1322 Reedsdale St., N. S. 
Pittsburgh, Pa. Įžanga 20 centų

iš anksto, 25c prie durų. Vi
sos Pittsburgho ir apielinkės 
kuopos ir nariai kviečiama rem
ti.

Nutarta pirkti U. S. Savings 
bondsų už $750 ir U. S. Treasu
ry bonds už $1,000. Atlikti tą 
darbą pavesta Centro pirmi
ninkui ir sekretoriui.

Sekretorius reportavo, 
jau atnaujinta mortgečiai 
takai ir APLA 9 kuopai.

Posėdis uždaryta 12:30 
vidurdieny.

APLA Vajus-—Smarkiai 
Darbuokimės

Rugsėjo 1 prasideda APLA 
vajus. Kaip žinote, įstojimas žy
miai numažintas —■ pusiau. O 
jeigu kuopos savo dalies neimtų, 
tai pasidarytų įstojimas nau
jiems nariams visiškai pigus— 
tiktai vienas ketvirtadalis, kiek 
ne vajaus laiku mokama.

Kiek kuopos rūpinasi vajaus 
reikalu—nieko kol kas Centras 
nežino, nes raportų tuo klausi
mu nesulaukiama. Visgi mano
me, kad daugelis kuopų svarstė

LAISVĖ . Puslapis Penktas

Rugpjūčio 18 dieną atsibu
vo DLK Gedemino Draugystės 
susirinkimas. Nors narių ne
skaitlingai atsilankė, bet pa
daryta gerų tarimų, čia buvo 
nutarta paaukoti draugo Je- 
nings apgynimui $5, kurį ne
kaltai nori nuteisti ant ilgų 
metų Į kalėjimą. Draugui Je- 
ningsui primeta, būk jis ką 
tai pasamdęs išsprogdinti tei
sėjo dukters karą. Kaip žino
ma, kad ši provokacija prieš 
jį sudaryta tik todėl, kad jis 
laike pereito mainierių streiko 
nuoširdžiai gynė mainierių rei
kalus. Jis nebuvo paperkamas 
nei perkalbamas, bet griežtai 
stovėjo už mainierius. Už tai 
dabar anglies baronai nori 
jam atkeršinti.

Draugai darbininkai, visi 
Luzerne apskričio ir apielin- 
kės, kiekvienoj organizacijoje 
ir parengime kelkite šį klausi
mą ir aukokite tam tikslui, 
kad tą draugą apgynus. Tą 
reikia kelti ir kitų tautų darbi
ninkų organizacijose ir paren
gimuose. Mes turime apginti 
nekaltą darbininkų kovotoją, 
nes pralaimėjimas šios bylos 
bus baronams paakstinimas 
prie tolimesnių ant darbininkų 
puolimų.

Taip pat minėtame susirin
kime išrinktas delegatas į La
bor Party konferenciją, kur 
bus aptarta, kaip geriau dar
bininkus sumobilizuoti balsavi
mui už savo kandidatus. .La
bor Party reikalu konferencija 
šaukiama 25 d. rugpjūčio, 
Wilkes Barre mieste.

“Laisvės” Skaitytojas.

Pereitą savaitę čionai su
streikavo kurpalių dirbėjai 
Vulcan Corp, fabrike ant 
Spark gatvės. Streikas pa
skelbtas todėl, kad kompani
ja nenori pripažint darbininkų 
uniją. Pirmiau čionai dirbo 
apie 50 darbininkų, bet dabar 
kiek mažiau.

Fabrike dirbo keletas ir lie-

tuvių darbininkų, bet jų pikie- 
tų eilėje nesimato, matomai, 
bijosi, kad bosas juos nepama
tytų kovojant už savo reika
lus. Nuo streiko komiteto suži
nojau, kad streiklaužių yra 
apie 10 žmonių, daugiausiai 
jaunuoliai ir čia augštas moky
klas baigę. Sarmata jiems. At
rodo, kad darbininkai streiką 
laimės.

noje (Mizinskių) kilo barnis ir' 
muštynės. Sūnus gelbėjo muša
mą motiną, tėvas prieš jį pa- . 
vartojo peilį. Sūnus sužeistas, 
o tėvas areštuotas. Vėliau tė
vas, bijodamas stoti į teismą, 
abiejų rankų persipjovė gyslas 
ir nuo kraujo nubėgimo grei
tai mirė.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

vajaus klausimą ir ką nors nu
tarė. Tūrėtų tos kuopos viešai 
per spaudą pranešti, ką veikia. 
Bet tos kuopos, kurios dar nie
ko neveikė, dabar turėtų šiame 
susirinkime rugsėjo mėnesio iš
dirbti vajaus reikalu tinkamą 
planą.

APLA Apskričiai taipgi turė
tų darbuotis — svarbiausias 
darbas, tai rengimas prakalbų 
maršrutų ir taipgi organizavi
mas naujų kuopų. Pažiūrėsime, 
kuris apskritys tuo klausimu ge
riausia pasižymės.

Kiekvienas APLA narys tu
rėtų irgi susirūpinti savo orga
nizacijos būdavo j imu. Kiekvie
nas narys galėtų pasidarbuoti 
gavimui bent vieno naujo nario. 
Atminkime, kad ’ niekas kitas, 
kaip tik mes patys, negali su- 
budavoti organizacijos stiprios 
ir skaitlingos.

Vadinasi, visiems darbo yra 
ir visi galime atlikti pagal savo 
išgalės naudingą pareigą delei 
savo brangios organizacijos.

J. Gasiunas, Centro Sekr.

SKAITYK LAISVE 
m kitiems užrašyk

Iš sekamų vietų busai va
žiuos į “Laisves” pikniką, 1 d. 
rugs. (September), kurį rengia 
Philadelphijos darbininkiškos 
organizacijos.

Iš BALTIMORE, MD.
Busas išvažiuoja 7 vai. ryto 

nuo Lietuvių Svetainės, 853 
Hollins St. Kelionė į abi pu
ses $2.50.

Iš CHESTER, PA.
Busai išvažiuoja 10:30 vai. 

ryto nuo Lietuvių Kliubo, 339 
E. 4th St. Kelionė į abi puses 
85 centai.

Iš ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras turi nusam

dęs 2 busu. Bušai išvažiuos 
10:30 vai. ryto nuo Lietuvių 
Kliubo, 408 Court St.

Kelionė į abi puses $1.00.
Taipgi yra organizuojami 

busai važiuot iš Easton. Pa.
BROOKLYN, N. Y.

Kelionė į abi puses $1.75 
pavieniui; porai $3.00. žiūrė
kite vietinėse žiniose.

sie

Ten garsiai išdirbamas Rup
pert’s alus, lėtai ir laipsniškai noks-

Jacob Ruppert's Beer
^'MELLOW WITH AGE

Didysis “Laisvės” Piknikas
•zsszz WAW*' 4

Rengia Philadelphijos Darbininkiškos Organizacijos, Naudai Dienraščio “Laisvės”

Nedėlioję, I d. Rugsėjo (September),*
Ant rytojaus bus Labor Day šventė, tad daug svečių atvyks iš kitų miestų. Pasimatykite ir 

susipažinkite su jais.

WESTVILLE GROVE PARKE, WESTVILLE, N. J
PRIE NEW JERSEY HIGHWAY NO; 47, NUO NEW YORKO KELIAS No. 130
Gražus prūdas 200x2Q0 pėdų maudytis. Pradžia 10 vai. ryto, programa—5:30 vai.

Prašome įsitemyti, kad piknikas bus ne Vytauto Parke, ale WESTVILLE GROVE 
Parke, 7 mailės nuo Camden, N. J. Žemiau telpa kelrodis.

11 ........ .... ... y •" —... "" • ......  "-------------------  —

Paskirta Dovanom Prie įžangos; Dovanų Bus OI Pqq|1
UU'I Išanksto įsigykite įžangos bilietukus ir gaukite vieną iš dovanų, Ari VU VII

DAINŲ IR SPORTO 
PROGRAMA

Aido Choras, iš Brooklyn©

Sietyno Choras, iš Newark©

Merginų Oktetas, iŠ
Wyoming, Pa.

Lyros Choras, iš Philadelphijos

Mainierių Kvartetas, iš 
Shenandoah, Pa.

Lyros Choras, iš Shenandoah

Rusų Darbininkui Choras, iš 
Philadelphijos

Italų Atletų Grupė, iš 
Philadelphijos

Akrobatės Šokikės, iš Phila.

DIRECTIONS: Going from. Phila
delphia passing the Delaware Bridge, 
turn to your right into Broadway. 
Reaching the -first circle turn to 
left, at the second circle turn to 
right, to route 47. There follow the 
picnic signs. Also you can reach the' 
park going to White Horse Pike 
circle, then turn to route 130, and 
g6 to the first circle and there turn 
to your left to route No. 47.

Buses leaving from Philadelphia, 
fare is 40c round trip. For further 
information,^ call or1 write 735 Fair
mount Avenue.

The following prizes are given 
on the admission ticket:

1, Prize in Cash & 7 5.00 
Eureka, Value $54.50

„ Donated by'
k THE LITH. FURNITURE CO., . 
J-S 1427 S. 2nd St., Philadelphia, Pa. ’ 
3 GIRARD MANOR

• Fox' one Affair ^□U.OO 
or in Cash

Donation of Charles Wolowitz 
911 W. Girard Ave., Philadelphia, Pa. 
4PHILCO RADIO 60L £ A f)

. 1935, Value
Donation of Rubin’s Music Shop 
964 N. Marshall St., Philadelphia, Pa.

5; INMATTRteSSNG *29 .75 
Donation of O. K. Bedding

942 N. Marshall St., Philadelphia, Pa.
6 Cash $10 
7 Cash $10 
8 Cash $10
9 Cash $10
10 Cash 810'
11 Cash 810

17 Cash $5
18 Cash 85
19 Cash $5
20 Cash $5
21 Cash 85

KALBĖS A. BIMBA. GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Bremeno Šešių Teismas 

Penktadienį
Kovingų jūrininkų, Breme

no demonstracijos dalyvių, tei
smas neįvyko pirmadienį iš 
priežasties nepribuvimo kalti
namųjų advokato, Vito Mar- 
cantonio. Jisai dabar randasi 
Washingtone, D. C., Jungti
nių Valstijų Kongrese, kurio 
negalėjo apleisti paskutinėmis 
kongreso sezono dienomis ei
nančių svarbių sesijų. Jas už
baigus, tikimasi, kad kongres- 
manas Marcantonio pribus 
ginti nekaltus jūreivius.

Jūrininkų teismas atidėtas į 
penktadienį, 23 rugpjūčio, 12 
vai. dieną tam pačiam teis- 
mabutyj, West Side Court, 
54th JSt. ir 8th Ave.

Pirmadienį teismabutyje ne 
tik suolai buvo užpildyti, bet 
ir pasieniai buvo prisigrūdę 
stovinčių. Amerikos darbinin
kai išmoksta labai nuosekliai 
kovoti prieš buržuaziją ir ap
ginti savo teises. Teismabu
tyje buvo įvairių tautų ir rasių 
darbininkų. Matėsi neapsako
mas solidariškumas tarp jų. 
Daugelis skaitė “Daily Wor
ker”, nebijojo pasirodyt, kad 
jie yra darbininkai ir kovoto
jai už savo klasės reikalus. 
Kiti kalbėjo: “Delko neduoda 
naktinio magistracijos teismo 
svetainės, kurioj tilptų dau
giau darbininkų.” Iš priežas
ties mažo teismabučio rūmo, 
daug turėjo stovėti lauko pu
sėj ar grįžti namo.

Apie 2 vai. po pietų, išilgai 
svetainę, atmaršavo kaltina
mieji kovingi jūrininkai, su 
šypsą ant veidų, pilni'pastikė- 
jimo, kad publika tęs pradėtą
ją kovą iki laimėjimo.

O viešos ir slaptos policijos 
buvo prigrūsti koridoriai ir 
lauko pusėj stovėjo nemaži bū
riai, apginkluoti nuo dantų iki 
padų su naujausiais, civiliza
cijos išrastais, darbininkų žu
dymui įrankiais.

Išėjus iš teismo, ant gatvės 
draugai pasitiko su įvairiausia 
darbininkiška literatūra ir par
davinėjo po pat policijos no- 
sia.

Tarnautojai Streikuos
Tikimasi 15,000 moteriškų 

drabužių siuntėjų streiko, ku
rie pirmadienį įteikė fabrikan
tams reikalavimus per savo 
L a d i e s G a rmerit Shipping 
Clerks Uniją. Nariai yra nu
balsavę streikuoti, jei reikala
vimai nebus išpildyti. Reika
lauja 30 valandų savaitės, ma
žiausia $23 į savaitę algos vie
ton $14, apribavimo viršlaikio 
iki 5 valandų per savaitę, ly
gaus padalinimo darbo maž- 
darbio sezone ir dviejų savai
čių apmokamų vakacijų.

Sugrįžo Iš Lietuvos Vincas 
Rinkevičius

Vakar lankėsi “Laisvės” įs
taigoje d. Vincas Rinkevičius, 
kuris buvo nuvykęs į Lietuvą 
tikslu ten apsigyventi. Jis iš
buvęs Lietuvoje pustrečių me
tų. Praleidęs daug pinigų ir 
labai pasibjaurėjęs fašistine 
tvarka ten.

Kaip jis pasakoja, tai tik 
valdininkai Lietuvoje dar žmo
niškai gyvena, nes jie gauna 
iš valdžios geras algas ir pri-1 
silupa visokiais kyšiais. Ant 
ūkių ar miestuose į biznį įėjus 
pasitaikyti amerikiečiui esą 
negalima. Viskas per nemierą 
esą valdžios apsūdyta mokes
čiais. Iš darbo gyventi, kaip 
Rinkevičius nupiešia, tai ver- • 
gija. Už gaunamą ] 
vos skrumnai gali pavalgyti 
ir būtą pasisamdyti. Gi apie 
drabužį ir tinkamesnę avalynę 
negali nė pamislyti.

Ar Jau Turite Savo 
Delegatus?

Brooklyno ir apielinkės visų 
1 d a r b i n inkiškų organizacijų 
įvyks labai svarbi konferenci- 

Ija už ateivių teisių gynimą, 
kovai prieš karą ir fašizmą. 
Į tą konferenciją jau yra iš
rinkę delegatus daugelis ALD
LD, LDS kuopų, Lietuvių Am
erikos Pil. Kliubas, Šv. Jur
gio Draugystė ir eilė kitų or
ganizacijų. Platesnių infor
macijų delei spausdiname iš
trauką iš konferencijos šau
kimo laiško:

Visuotina Brooklyno ir Ap-
| ielinkės Lietuvių Organizacijų 
Į Konferencija įvyks sekmadie- 
!nį,’8 d. rugsėjo (September), 
1935 metais, 10 valandą ryto, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube, 80 Union Ave., Brook-

Konferencijos tikslas yra 
aptarti, kaip sėkmingiau pra
vesti gyveniman Visuotino Lie
tuvių Darbininkų Organizaci
jų Suvažiavimo, kuris įvyko 
Clevelande, programą. Į ben
dro darbo žmonių programą 
įeina sekami punktai:

1. Kova 
mo pavojų

2. Kova 
pą, socialę 
senatvėj.

3.

III

H"

L

Nuteisė Šešis Pikietus
West 8th St., Coney Island 

Teisme 6 darbininkai apkaltin
ti “netvarkiam elgesyje” už 
pikietavimą Loew’s Oriental 
Theatre, Brooklyne. Pikietas 
buvo protestui prieš rodymą 
Hearst Metrotone News. Jie 
palikti kalėjime iki nuospren
džio, kurį išduos penktadienį.

Rengiamės “Laisvės”
Jubilejui

taip, 
Lais- 

ju- 
ku-

tas
pa-

Dienraštis “Laisvė” ruošiasi 
apvaikščioti savo 25 metų su
kaktuves. Ta proga “Laisvės” 
skaitytojai daugelyje kolonijų 
jau pasiruošė, o kitose dar te- 
beruošia planus, kaip tinka
miausia apvaikščioti tą iškil
mę. Norima paminėti 
kad būtų iš to nauda
vei” ir visam darbininku 
dėjimui, per kurį ir del 
rio “Laisvė” gyvuoja.

Brooklyne taipgi yra 
pats susidomėjimas, kad
vyzdingiausia minėt savo dien
raščio sukakti. Tuo tikslu ir 
yra kviečiami į susirinkimą vi
si “Laisvės” skaitytojai', rė- i 
mėjai ir bendradarbiai, taipgi 
visi darbininkų judėjimo sim- 
patikai iš viso plautaus 
lyno ir priemiesčių.

Susirinkimas įvyks 
Už lietuvių darbininkų! dienį, 26 rugpjūčio, 8

October 17-tą ;
I 17-tą d. spalio (Oct.) išva

žiuoja ekskursija į Sovietų Są
jungą. Maskvoje bus 7 d. 
lapkričio, laike didžiosios pa-1 
rodos, paminėjimo 18. metų 
nuo įsisteigimo Sovietų val
džios ir proletarinės revoliuci
jos- .

Ekskursijai vadovauja J. N. 
Golos, World Tourists mana- 
džeris. ši ekskursija yra su la
bai nužeminta kaina. Ją ren
gia garsioji laivakorčių agen
tūra World Tourists.

Štai kur ekskursantai bus 
vežami ir ką jie matys.

Aplankys London, Lenin
grad, Moscow, Kharkov, Dnie- 
proges, Kiev, Warsaw, Paris. 
Turistai bus -supažindinti su 
labiausia interesuojančiomis 
industrinėmis įtaigomis Sovie
tų Sąjungoje.

Tai bus įspūdingiausios va- 
kacijos jūsų gyvenime. Pama
tysite svarbiausius punktus 
socializmo budavojimosi savo 
akimis ir jokios buržuazinės 
spaudos melai prieš Sovietus 
jūsų nesukląidins.

Tuojau rašykite sekamu an
trašu klausdami kainos ir in
formacijų: WORLD TOUR
ISTS, 175 Fifth Ave., New 
York City.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 
Persitikrinsit

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name 
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

AAflARAAARARAAAUARAAAAARAAA ĄA.MMMMM M M ĄA RA

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

mm mt w w w tra w w tnt tnt tot mt w w w

prieš karą ir fašiz-

už bedarbių pašal- 
apdraudą ligoje ir

Brook-

tai ver-i . . . £ .. . .. ,-----
mokestį | organizavimą 1 uniJas ir unijų , karo,

vienybę.
4. Už sveturgimių teisių gy

nimą, kova prieš deportacijas 
ir diskriminacijas.

5. Už pagelbą Lietuvos dar
bo liaudies, už civiles teises, 
organizavimąsi, susirinkimų 
laisvę, spaudos ir žodžio lais
vę. • p " -

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

Karo pavojus vis labiau au
ga. Vokietijos Hitleris grū
moja pulti Klaipėdos' kraštą, 
o tas sudaro Lietuvos nepri
klausomybei pavojų. Prie to 
mes manome, kad apie tą lai
ką jau bus grįžę iš Lietuvos

pirma- 
v. va- 

, Laisvės” svetainėj.
Laisvės” Administracija.

Atletai Prieš Fašizmą
Sekmadienį įvyko atletų taip 

vadinama “track and field” 
diena Betsy Head Parke, su
ruošta per IWO Jaunimą. Su
eigoj dalyvavo penki šimtai 
atletų, daugelis labai žymių 
buržuazinio sporto'srityje. Vi
sa sueiga entuziastiškai užgy- 
rė pasiūlymą boikotuoti Olym- 
piadą, įvykstančią Berlyne, 
kadangi sportininkai yra na- 
zių diskriminuojami sulyg tau
tybių ir tikybų. Daug dalyva
vusiųjų prašė komiteto nes
kelbti jų vardų, bijodami dis
kriminacijos nuo buržuazinių, delegatai, kurie išvyko į Išei- 
sporto valdytojų.

AR JAU TURITE T1KIETĄ?
Jei ne, tai tuojau įsigykite ir važiuokite 
į “Laisvės” pikniką 1 d. rugsėjo (Sept.).

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

Iš Brooklyno Busais Važiuosime Į Tą Savo Dienraščio 
Didžiąją Iškilmę.

Dabar jau laikas užsiregistruoti važiavimui busais
Labai puiki vieta, gražūs ladkai, didelis prūdas mau

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

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

Bušai išeis 8 vai. ryte, grįš 7 vai. vakare.
Williamsburgieciai susirinks prie “Laisvės” 

Central Broooklyniečiai susirinks 40 Hudson Ave.
South Brooklyniečiai nuo 723 — Sth Avė.

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

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

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

“L.” ADMINISTRACIJA.

vijos Kongresą Kaunan, tai jie 
išduos savo raportą.

Jeigu jūsų organizacija dar 
neišrinko delegatų, tai tą pa
darykite ir prisiųskite savo 
legatus į konferenciją.

de-

sa-
40

Vaikai Kriminalistai
Policija sakosi sugavusi 

vaikus po 16 metų, kurie, 
korrfh, prisipažinę papildę
kriminalysčių. Jais yra James 
Murray,' Joseph Murray ir 
William Fawley, visi iš New 
Yorko. Trys iš jų grupės jau 

, pirmiau padėti reformatori- 
jon, o kiti trys laukia teismo. 
Taip žūsta vaikai šioj sistemoj, 
kuri gimdo iš vienos pusės di- 
džiausį perteklių ir legalį plė
šimą, iš kitos pusęs skandina 
masęs didžiausiame skurde.

Motery Susirinkimas Šiandien
Rugpjūčio 22 d., 8 vai. va

karo, “Laisvės” svetainėje, Lo
rimer ir Ten Eyck St., Brook
lyne, įvyks merginų-moterų 
susirinkimas svarbiais reika
lais. Kviečiamos dalyvauti vi
sos organizuotos ir neorgani
zuotos Brooklyno ir priemies
čių lietuvaitės.

Moterų Komitetas.

Trumpos Žinutės
Du vaiku užmušė trokai. 

Vienas iš jų, 3 mątų vaikutis, 
ištrūko iš motinos rankų prie 
1,201 Avė. K ir pabėgo po 
troku. Kitas, 4 metų vaikutis, 
tapo užmuštas netoli savo na
mų, 336—14th St., kada jis 
nukrito nuo troko, į kurį buvo 
įsikabinęs pasivažinėti. Pasku
tinis troko ratas jį sutrėškė.

Ne vien vyrai moka girti 
važinėti, bet ir tūlos moterys 
jau susilygino su. “pirmąja” 
lytim. Ponia Annie Vogel, Is
lip, L. L, sugrįždama. namo su
sidūrė su dviem karais, paskui 
dar pataikę ant šaligatvio ir 
važiuoja, didžiuodamasi, kad 
žmonės jai duoda kelią. Vėliau 
susigrūmė su .elektros stulpu 
ir įgąvo “fląt”, bet nežiūrint 
to dar didvyriškai pasivažinė
jo ne tuo gatvės šonu. Tfeisme 
prisipažino buvus girta ir nu
bausta užsimokėti $10.

Dvi Progos Pralinksmėti
Šeštadienio vakarą, “Lais

vės” svetainėje, kampas Lori
mer ir Ten Eyck St., Brookly
ne, Aido Choras ruošia links
mą pažmonį, su šokiais, už
kandžiais ir gėrimais. Pramo
gos tikslas sukelti pinigų ap
mokėjimui buso lėšų jauniems 
choristams, kurie nedirba ir 
begalėtų važiuoti į “Laisvės” 
pikniką. Gi choristams vi
siems važiuoti bus draugiš- 

I kiau,- smagiau ir geriau atliks 
savo užduotį piknike. Tikimės, 
kad Brooklyno visuomenė pa
dės jiems tai atsiekti, sykiu ir 
patys pasilinksmins smagiam 
vakare.Ji /

Sekmadienio popietį, Forest 
Parke, Am. Liet. Darb. Lite
ratūros Draugijos 1 kuopa ruo
šia smagų išvažiavimą. Kadan
gi laikas greit ritasi rudeniop, 
tad neilgai bus lemta mums 
besidžiaugti girios ir pievų ža
lumu, dėlto veikiausia, niekas 
nenorės praleisti tos progos— 
pasilinksminimo girioje su di
deliu būriu draugų. Šiame su
važiavime tikimasi turėti ir 
svečių, kadangi tą dieną įvyks
ta ALDLD CK posėdis ir jame 
visuomet būna nariai iš tolimų
jų kolonijų: Easton, Philadel
phijos, Newarko, Great Nec- 
ko.

Pranešimas
ALDLD Kp. Išvažiavimo 

Komisijai
ALDLD 1 kuopos išvažiavimas į 

Forest Park įvyks sekmadienį, 25 d. 
rugpjūčio. Visi išvažiavimo komisi
jos nariai yra kviečjami susirink
ti į “Laisves” namą, šeštadienį, 24 
d. rugpjūčio, 3 vai. po pietų, kad ga
lėtume prisirengti prie išvažiavimo.

Komisijos Nare.
RED. PASTABA:

Draugai brooklyniečiai veikėjai 
pąmiršta, kad Brooklyne dar yra ir 
laikraščio skaitytojai, kurie tikisi ži
nių. O mūsų vietos žiniose taip ir 
mirga arba geriau tariant guli ištisi 
dirvonai pranešimų: “Svarbus susi
rinkimas N kuopos valdybos, išvažią- 
yimo komisijos, khygų. peržiūrėjimo 
komisijos” ir( 'galybės kitokių komi
sijų. Agituojam, tarsi kalbėtume į 
tūkstapčius. .O čia tos “masės” nuo 2 
iki 5 žmonių, su kuriais diena dienon 
nosimis susiduriam. Draugai, ar tam 
reikia laikraštinės reklamos ?

Sutiksim, kad reik panaudot laik
raštį šaukimui masinių susirinkimų, 
parengimų, konferencijų arba net ir 
kuopų susirinkimų, kadangi norime 
supažindinti su mūsų organizacijom 
ir jų Veikla plačiąją visuomenę. Bet 
įvairių komisijų ir valdybų susirinki
mus tikrai galėtume sušaukti asme
niškai ar laiškais. Ateityje draugai* 
ges turėtų to laikytis.

REIKALAVIMAI
DARBO PAJIEŠKOJIMAI
Automobilių mechanikas, turintis 

2o metų praktikos prie automobilių 
taisymo, taip pat dirbęs ilgai prie 
gasolino stoties, norėtų gauti darbą 
arba eit į partnerystę į bilę vieną 
iš virš minėtų biznių.

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda "Coffee Pot” restau

rantas prie dokų. Vieta gera del biz
nio, kostumeriai yra visokių tautų. 
Pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Kas norite, gera proga pada
ryti pragyvenimą, greitai atsišaukite 
sekamai: 151 Furman St., Brooklyn, 
N. Y- Galite matyti savininką nuo 
6 vai. ryto iki 6 vai. vakare. Sekma
dieniais uždaryta. (197-199)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBERSHOP

. K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

Tcl. Stagg 2'0783 . NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite -,
107 Union Avenuef

Brooklyn, N. Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ik ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel., STagg 2-3438 
(steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sous, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją Ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius ▼ei'tuvėra, 

parent, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
, (Arti Marcy Avenue) 
 Brooklyn, N. Y. 

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius- (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

.■ ■ II U '■ ' —

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi 
maras, Ves- 

, tuvėms ir 
Kitokiems

11 f

Dovanos

HARMAN

Specialiai 
Žemos

Vedybių ir 
Susižeidavi-

HHH mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

j Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
,omą Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nuąilpi- 
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
Kakariniai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
' Žarnų L i g ost 
Mėšlažarnės Li
gos, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No

sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

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

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