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

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Kelias į šviesą. 
Jau ne “Sahara 
Seni Skaitytojai. 
Pažinties Atnaujinimas.

Rašo S. Laisvietis.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

j

“Kelias į šviesą, ALDLD 20 
Metų švietimo Darbai”—tokiu 
antgalviu šiomis dienomis iš
ėjo iš spaudos nauja 20 pus
lapių knygelė, išleista Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos. Joj drg. R. 
Mizara rašo apie šią organiza
ciją kaip apie “Proletarinės 
šviesos žibintą”; drg. V. An
drulis—“Ką Reiškia ALDLD 
Lietuvių Darbininkų Judėji
mui”; drg. S. Sasnauskienė — 
“Ar žinote, Kur Moterų Vie
ta?”— (ALDLD). Knygelės kai
na 2c.

Tai medžiaga ypač naudin
ga kalbinimui 
Darbininkų 
giją-

Knygelė 
liucionierių

naujų narių į 
Literatūros Drau-

paveiksluota revo- 
ir įvairių ALDLD 

knygų autorių atvaizdais, 
paduota ir ALDLD knygų

Joj
su-

būt“ K el i as į šviesą” turėtų 
plačiai paskleistas tarp lietu
vių darbininkų.

AMERIKA NUTRAUKS RYSIUS SU SSRS?
I I

HITLERIO LAIVYNO 
PRATIMAI BALTIJOS

JŪROJ PRIEŠ SSRS
KIEL, Vokietija.—Hitleris 

daro manevrus savo karo 
laivyno Baltijos jūroj ir tė- 
mija laivų šaudymo prati
mus. Su Hitleriu yra gene-

Ethiopai Bėga iš Savo Sostinės; Bijosi PROTESTUOJA PRIEŠ To Reikalauja Reakciniai Politikieriai,
Greito Italijos Orlaivių Užpuolimo.

Į
ANGLIJA IR ITALIJA SP ARČIAI MOBILIZUOJA
SAVO LAIVYNUS KARUI VIENOS SU KITA

ADDIS ABABA. — EthL 
opijos valdžia bijo, kad Ita- 

Gady- rolai Goering ir Blomberg, I lijos orlaiviai gali bile die- 
T<clv\, kuriedu nesenai sugrįžo iš! na ar naktį užpult bombar- 

ad_|tūlų mažų šalių, prieinančių Į duot Addis Ababą, Ethiopų 
ha- prie tos jūros. Ten lanky- sosotinę; todėl pradėjo

Prūseika “Naujojoj 
nėj” pirmiau kartodavo savo 
‘ poeziją” apie “Laisvės” ; 
ministratoriaus Buknio “saha-iPrie tos juros. Pen lanky
tą”—p ū s t y n ę. Norėjo pa-1 damiesi, jiedu, suprantama, 
skleist nuomonę, būk “Lais-! jieškojo sau talkininkų ka- 
vė” finansiniai “bankrutuoja” Į rui prieš Sovietų Sąjungą, 
ar “bankrutuos.” Bet paskuti- Pats laivynas mankštinamas 
n i u laiku jis pats savo prana- pirmoj vietoj prieš Sovietus, 
šystę sulaužė ir paskelbė, kad > 
besikivirčijant Grigaičio “Nau-i 
jienoms’’ su Tysliavos-Strums- 
kio “Vienybe,” laisviečiai su
kertą juos biznyje. Apart biz
nio, beje, Prūseika nieko dau
giau ir nemato.

kuriedu nesenai sugrįžo iš | na ar naktį užpult bombar-

kraustyt gyventojus iš mies
to. Italijos atstovybė taipgi 
krausto savo šalies piliečius 
iš Addis Ababos ir išvežė 
60 dėžių savo dokumentų į 
Jibutį, “francūziškame” So- 
malilande.Nazių Seime Būsią 160 Belgijos> Anglij0S; Franci

Tūkstančiiį Kareivių jos ir Vokietijos atstovai 
prašo, kad Ethiopų impe-

SOVIETUS ANGLIJA Darbo Federacijos Vadai ir Jėzuitai
IR LATVIŲ FAŠISTAI
LONDON. — Anglijos 

ambasadorius Maskvoj pa
reiškė savo valdžios nepasi
tenkinimą del Anglų Komu
nistų Partijos delegatų pa-

SOVIETŲ AMBASADORIUS PRIMENA NUOLATI
NĘ PROPAGANDĄ AMERIKOS PRIEŠ SOVIETUS

• Naujajai Gadynei ypač 
dantį gelia, jog ir smulkieji 
biznieriai neboikotuoja “Lais-! 
vės”, nors prūseikiniai juos, 
dar ir taip kursto prieš 
vę.”

-------- j armijos dalių.
“Laisvės” skaitytojų susi-Į 

rinkime Brooklyne buvo pra
vesta graži mintis—su rankiot 
visus senuosius "Laisvės” skai
tytojus, ypač kreipiant domę 
į tuos, kurie ją skaitė nuo 
pat pirmo numerio, bet paskui 
del vienos ar kitos aplinkybės 
persiskyrė su ja.

N U REMBERG, Vokieti- ratorius Haile Selassie pa- 
ja. — Nazių partijos šuva- skelbtų vietą, kur randasi 
žiavime rugsėjyj čia daly- tos atstovybės, tarptautiniu 
vaus ir 160,000 Hitlerio ar- plotu, kurio tad Italija ne- 
mijos ir 4,000 karinių oriai- i turėtų bombarduot. Tų ša- 

Lais- j vininkų. Bus daroma ma- nų atstovai taipgi reikalau- 
Įnevriškos parodos įvairių ja teisės parsitraukt dau-

25 metų “Laisvės” 
atžymūt bus išleista 
padidintas numeris, 
centus prenumeratą galima 
bus gaut ta jubilėjinė laida su 
visais 19.36 m. gegužės mėne
sio “Laisvės” numeriais.

Nėra abejonės, kad dauge
lis buvusiųjų skaitytojų tuo 
būdu atnaujins savo pažintį su 
“Laisve” ir sykiu pamatys jos 
pažangą, lyginant su senaisiais 
laikais.

jubilejui 
specialis

WASHINGTON. Jungti
nių Valstijų ambasadoriaus 
Bullitt’o įteikta protesto no
ta Sovietų vyriausybei Mas
kvoj yra žingsnis linkui nu
traukimo politinių ir preky
bos ryšių tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos, kaip sako 
atžagareiviški senatoriai ir 
kongresmanai.

Jau buvo minėta, jog šis 
grasinantis Roosevelto val
džios protestas yra parem
tas tuom, kad Amerikos pi
liečiai, šios šalies Komunis
tų Partijos atstovai Komu
nistų Internacionalo Kong
rese Maskvoj išdavė rapor
tus apie Amerikos darbinin
kų judėjimo reikalus.

Kaip minimoj protesto 
notoj, taip dabar gyvu žo
džiu ir per spaudą Amerikos nepripažint 
imperialistai pasakoja, būk džios. 
Sovietų Sąjunga sulaužė 
1933 metų sutartį. Toj su
tarty!, girdi, Sovietai pasi
žadėjo nevesti jokios propa
gandos prieš dabartini Ame
rikos sutvarkymą. Bet tie 
ponai užsimerkia, idant ne
matyt to fakto, jog Sovietai 
kaipo valstybė ir nevedė to- 

. kios propagandos šioje šaly- 
“Diploma- i je, O Amerikos Komunistu

Reakcionieriai Reikalauja 
Nutraukt Ryšius su SSRS
Senatorius E. W. Gibson 

giria Roosevelto valdžios 
protestą ir pranašauja, jog 
galutinas šio protesto vai
sius bus tas, kad Amerika 
panaikins Sovietų pripažini
mą, v

Kongresmanas John W. 
McCormack džiaugiasi, jog 
ta protesto nota yra pirmas 
žingsnis, vedąs prie to, kad 
Amerika atšauks Sovietų 
pripažinimą.

Kongresmanas S. D. Mc
Reynolds, pirmininkas at
stovų rūmo užsienių reikalų 
komiteto, pareiškė, kad jis 
pilnai sutinka su Roosevel- 
to-Bullitto nota įteikta So
vietam. Daugelis jų sako, 
kad Amerika turėjo niekad 

Sovietų val-

donųjų jūrų pakraštį Angli
jai, tad Anglija visomis jė
gomis išstotų karan prieš'sakytų kalbų laike Komu- 
Italiją. Spėjama, kad Itali-mistų Internacionalo kong- 
ja norėtų užblokaduot tą' 
pakraštį, idant Anglija ne
galėtų bent ateityje gabent 
Ethiopijai ginklų ir kitų ka
ro priemonių.

Athenai. — Anglijos fval-! Kominterno kongrese išdės- 
džia nori gaut iš Graikijos 'te, kaip jų partija darbuoja- 
leidįmą įsteigt Anglų oriai- si ir darbuosis streikuose ir 
vių stotis Graikų žemėje J tarp bedarbių. Anglijos val- 
Graikijos valdžia duoda virš džiai taipgi “užkliuvo” drg. 
savo šalies lėkti Anglijos or- Dimitrovo pastaba, jog da- 
laiviams, bet ne' Italijos. 1 bartinė tos šalies valdžia

London. — Anglija pa- prirengia fašizmui dirvą, 
siurįtė pilną lėktuvų pri- bet komunistai darbuojasi 
krautą laivą “Glorious” į už’darbo žmonių valdžios 
Viduržemio marias. Su įkūrimą, visuomet turėdami 
juom plaukia ir karo laivas. galvoj galutinąjį tikslą — 
“Furious.”' Tarp' Anglijos į Sovietų įsteigimą Anglijoj, 
politikierių vis dar eina šne-! Taip pat iš Londono pra- 
koš, kad Italija gali užkirst | nešama, jog Sovietams už- 
kelią Anglijos laivams pro ■ protestavo ir Latvijos fašis- 
Gibraltarą į Viduržemio tų valdžia. Už komunistinį 
marias. darbininkų judėjimą savo

Roma. — Italija pradėjo , šalyj Latvijos valdovai, reiš- 
plačius savo karo laivypo kia, irgi kaltina Sovietų vy- 
manėvrus Viduržemio jūroj, Į riąusybę. 
besiruošdama susikibt su
Anglija.

Geneva.
būtų pervesta kitos koloni
jos Afrikoj, tik tada gal 
Mussolini atsisakytų nuo

reso. Tai “švelnus” Angli
jos protestas Sovietų vy
riausybei.

Anglijos valdovams nepa
tiko, kad anglai delegatai

giau savo kariuomenės į 
Addis Ababą delei apsaugos.

Sparčiai brangsta mais
tas, o pinga Ethiopijos pini
gai.

Uždrausta svetimų šalių 
pinigus išvežti iš Ethiopijos.

Ethiopų valdžia siuntinė
ja po visą šalį aiškintojus, 
jog orlaiviai nėra kokia die
viška ar velniška jėga, bet 
žmonių išradimas. Bijo, jog 
daugelis tamsių gyventojų 
gali įsivaizduot, kad ir 
“viršgamtiškos galybės” vei- 

rį, bet jis paspruko, ir ■ kia prieš Ethiopija. Nes ma- 
pusvalandžio pradėjo degti zai .^as t°J šalyj yra matę

Prisipažino Berniukas, 
Padegęs 24 Namus

DENVER, Colorado. — 
Nežinomas pamišėlis pikta
darys padegė miesto valdy
bos rūmą. Manoma, kad per 
tris dienas jis padegė 14 na
mų.

Kilus gaisrui City Hali, 
tuoj buvo miesto rotušė ap
statyta 50 policininkų, kad 
tėmytų ir sučiuptų piktada-

Bet Anglijos ir Latvijos 
protestai yra kur kas švel
nesni negu “demokratinės”T . tx v • nesni negu aemoKraunes — Jeigu Italijai A .. . ,v. ,.ei-o i/w J Amerikos valdžios protes- 
tas-grasinimas.

Berlynas.
karo su Ethiopija. Bet nėraitische Korrespondentz”,Hit- į Partijos darbas tai jau ki-

Majestic Biulding, matyt, to 
paties pamišėlio uždegtas.

Policija manė, kad tas 
pats asmuo padegė tris ka
talikų bažnyčias, katalikų 
mokyklą ir aštuonis kitus 
triobesius.

v i Miesto politikieriai, ta-
Prieš Žydus Užsieniuos eiaus> prad5jo skleisti be- 

1 protišką išmislą, būk čia bū
siąs “komunistų darbas.

, Bet jų pasaką 
vienas 17 metij 
vardu Warren 
Oakland, Calif., 
sūnus. Kaip tik jį areštavo,

Hitlerininkų Kurstymas

BERLYNAS.—Vokietijos 
judamųjų paveikslų valdyba 
šaukia, kad vokiečiai judžių 
gamintojai nepardavinėtų 
jų žydams užsieniuose, ir 
ragina, kad nežydai judžių 
biznieriai kituose kraštuose j jįs tuoj prisipažino padaręs 
išmestų iš darbo visus savo net 24 gaisrus. Jis sako, kad 
žydus tarnautojus bei dar-!gaisrai duoda jam djdžiau- 

| šio smagumo.

o

sugadino 
vaikiščias

Cramer,
gydytojo

orlaivius.
Įkaitę Anglijos ir Italijos 

Besirengimai
London. — Jeigu Italija 

mėgintų užblokaduot Rau-

tokios šalies, kuri sutiktų 
užleist savo kolonijas Italį- • • jai.

Paryžius. — Prancūzų 
spauda rašo, kad Franci j a 
neturėtų padėt Anglijai 
“krapštyt kaštanus iš Ethi- 
opijos-Italijos žarijų.”

lerio užsienių reikalų minis- tas, skirtingas dalvkas, ku- 
teriios organas, karštai i rio Sovietai nevaldo.
sveikina Amerikos valdžią 
už aštrią protesto-grumoli
mo notą prieš Sovietų Są
jungą.

Streikas 6,000 Mainie- Albanijoje Nužudyta 11
riy Shenandoah Srityj
SHENANDOAH, Pa. —

bininkus.
Nazių propagandos minis- 

teris J. Goebbels savo laik
raštyj “Angriff” pila tulžį 
prieš žydus Amerikoj; sako, 
kad jų rankose ten esą visi 
susižinojimai bet kokiais 
biznio reikalais su visu pa
sauliu. Pav., esą, kokia Vo
kietijos kompanija norėtų 
gauti sau pertnerį kad ir 
Singapore, Azijoj; ir toks 
paklausimas tikrai turėsiąs 
pereiti bent per vienas žy
diškas rankas; o tas, girdi, 
ir kenkia kaip vokiečių biz
niui, taip ir jų “garbei”.

Įkalintas Socialistu 
Vadas Terre Haute

TERRE HAUTE, Ind. — 
Laike masinio mitingo bu
vo areštuotas socialistas 
darbininkas L. Vernon. Ka
da nuėjo aplankyt jį kalėji
me žymus socialistų vadas 
Powers Hapgood, pastara
sis taipgi liko areštuotas. 
Jis laikomas karo stovio ka-

Senatorius J. Hamilton
• i Lewis ketina įnešt sekančioj 

kongreso sesijoj griežtą su
manymą deportuot revoliu
cinius ateivius iš Jungtinių 
Valstijų ir aštriai baust šios 
šalies piliečius, remiančius 
tokį judėjimą. Sumanymas 
taikomas prieš komunistus 
ir kovingus unijų darbuoto
jus.

Amerikos protestą - grū
mojimą Sovietams užgyrė 
ilga eilė ir kitų senatorių 
ir kongresmanų. O jėzuitų 
Georgetown Univ eršiteto 
vadas kun. E. A. Wash sa
ko, kad Amerika turėjo jau 
senai taip padaryt.
Darbo Federacijos Galva 

prieš Sovietus
Wm. Green, Amerikos « 

Darbo Federacijos preziden
tas, pareiškia: “Jeigu šis 
protestas neduos vaisių, tai 
valdžia turėtų daryt sekantį 
žingsni ir atšaukt Sovietų 
pripažinimą... Tas protes
tas atitinka perstatymams 
(reikalavimams), su kuriais 
Amerikos Darbo Federacija 
kreipėsi į užsienių reikalų 
ministeriją.”

Čia yra Greeno prisipaži
nimas, kad jis ir kiti pana
šūs vadai jau nuo pirmiau 
darė spaudimo šalies val
džiai, kad atšauktų Sovietų 
pripažinimą.

Bet Amerikos darbinin
kuose išsivysto milžiniškas 
judėjimas, kad fašistiniai 
politikieriai, ir tokie neva 
“darbininkų vadai” kaip 
Green negalėtų įvykdyt tą 
pasimojimą prieš Sovietų

Sovietų Ambasadoriaus 
Trojanovskio Atsakymas
Sovietu Sąjungos ambasa

dorius Al. Trojanovski rug
pjūčio 26 d. sekančiai atsi
liepė į Amerikos protesto 
nota Sovietams: v

“Mūsų valdžia Maskvoj 
duos tinkamą atsakyma. Aš 
tik norėčiau nurodyt, kokią 

i kampaniją prieš mūsų val
džią tūli asmenys veda šioj 
šalyj... Aš atsimenu bibliš- 
ką posakį: Tr kodėl tu žiū
ri į krislą savo brolio akyj, 
bet nematai rąsto savo pa
ties akyj?’ Ką pasakė Mas
kvoj Amerikos piliečiai, yra 
labai menkas dalykas, kada 
palygini su nuolatine pro
paganda, kuri yra varoma 
Jungtinėse Valstijose prieš 
Sovietų Sąjungą.

“Aš esu matęs net tokių 
nurodymų, kad mūsų val
džia vienu ar kitu būdu tu
rėtų sustabdyt veiklą ameri
konų organizacijų ir Ame
rikos piliečių Juhgtinėse 
Valstijose. Aišku, jog mūsų 
valdžia nesikiš i vidujinius 
Jungtinių Valstijų reikalus 

pasauliniai išgarsėjęs, šiuo ar kokiu kitu klausi- 
sas šonas prieina prie jūros, j Francūzų rašytojas. ! mu.”

Zandarų-Sukilelių
TIRANA, Albania.- Mir-

Rugpjūčio 26 d. sustreikavo čia tapo nubausti 11 žanda- 
apie 6,000 mainierių, dirbu- rų už dalyvavimą rugp.i 15 
šių dešimtyje kasyklų Phila- d. sukilime prieš dabartinę 
delphia and Reading Ang- Albanijos valdžią, 
lies Kompanijos. Jie labiau
sia reikalauja sulygint vi-1 
siems angliakasiams darbo 
laiką.

rų už dalyvavimą rugp. 15

Susikirtime su .valdžios 
kareiviais kalnuose užvakar 

laiką. ’ tapo nušautas sukilėlių, ka-
Kasyklos p i k ietuojamos. pitonas R. Cerovi ir kitas 

Joms saugoti iš kompanijosva(^as-
pusės pastatyta valstijos po-j Sukilimą buvo sukurstę

Ethiopų Apsigynimo Fondas
Įvairių Ethiopijos genčių 

vadai renka šalies apsigyni
mo fondą, į kurį patys au
koja savo auksą, sidabrą, 
brangakmenius, arklius ir 
mulus, taip pat ir brangius 
pakinktus, kartais apkaus
tytus sidabriniais doleriais.

Moterys aukoja žiedus, 
branzalietūs ir auskarus.

Sustatyta tinkamiausiose 
pozicijose tam tikros ka- 
nuolės šaudyt į priešo or
laivius.

Iš Ethiopų sostamiesčio 
Addis Ababa kraustosi 75 
amerikonai ir apie 100 fran-licija ir ginkluoti bosų geng- Anglijos agentai. Mat, šian- cūzl}i graikų> invdų ir vokie. 

stenaL 'dieninė Albanijos vyriausy- čių j “francūziško” Somali-
_ • *, • • o v b® turi artimus ry§ius su lando prieplaukos miestą
Danzigo Naziai Sumušė — ♦ •' 4- A 1 V, * * * i i • i J butl.... - | norėjo įvest Albanijoj tokią

Socialistą Atstovą •valdžią, kuri eitų išvien su 
DANZIG. — Hitlerininkai AnShia pneš Italiją.

užpuolė ir sumušė socialistą Jeigu sukilimas būtų pa- MASKVA.—Kremliaus li- 
atstovą Arthurą Brell’i pa- vykęs, tai Anglija būtų ga- toninėje sunkiai serga 
čiame Danzigo seime. Jis, vus svarbią papėdę prieš (plaučiu įdegimu H. Barbus-

Serga H. Barbusse

sunkiai
į

liniu ir niekam neleidžia su mat, kritikavo nazių politi- Italiją Albanijoj, kurios vi-jąe, 
juom matytis. ką Danzige.

į
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kt. reakcininkai darbo unijų lydžiai. 
Prieš tai kovoja tiktai pažangiosios pa
jėgos. . .A.

Masės Amerikos žmonių, kurios nerioTi 
karo ir fašizmo, šitam p. Roosevelto ad
ministracijos žygiui priešinsis. Mūsų 
pareiga mobilizuoti tąsias mases į kovą 
prieš Amerikos reakcininkus ta progra
ma, kuri buvo priimta Septintajam Kon
grese !

Taika, Karas ir Mūsų Taktika
Rašo Belą iun

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Del Valstybės Department 
Notos SSSR

Mes pilniausiai sutinkame su “Daily 
Workeriu,” kad Roosevelto administraci
jos protesto nota Sovietų Sąjungai yra 
“balsas Roosevelto, bet rankos William 
Randolph Hearsto,” Pastarasis dar rug
pjūčio 7 dieną rašė New York “Ameri- 
cane”: “Nutraukit ryšius su Rusija — ir 
pavarykit palėpin komunizmą!”

Šį įsakymą (kuris, beje, yra įsakymu 
visos J. V. reakcijos) ponas Roosevelt da
bar ir pildo.

Nota aštri, labai nedraugiška, pikto to
no. Roosevelto valdžia sielojasi del Sep
tintojo Komunistų Internacionalo Kong
reso, pradėto liepos mėn. 25 ir užbaigto 
rugpjūčio mėn. 21 d.d., Maskvoj. Kong
rese, kaip žinia, Amerikos komunistai — 
Browder, Foster, Darcy, Martha Stone, 
Ford ir kt.—kaipo USA Komunistų Par
tijos delegatai, kalbėjo apie darbininkų 
judėjimą šitoj šalyj, apie komunizmo plė
totę.

Roosevelto valdžia sakosi esanti libera
liška, stojanti prieš fašizmą ir prieš ka
rą. Gerai, bet koki gi svarbiausi reika
lai buvo kalbėta Septintajam Kongrese? 
Ten buvo visapusiai, smulkmeniškai dis- 
kusuota:

1. Kaip pasekmingiau kovoti prieš fa
šizmo pavojų.

2. Kova prieš karą.
3. Kova už bendruosius darbo žmonių 

reikalus, prieš žeminimą darbininkų pra
gyvenimo lygio.

Šitie buvo vyriausi klausimai, kuriais 
Septintasis Kongresas vyriausiai rūpino
si. Jeigu Roosevelto administracijai rū
pėtų vykinti gyveniman tai, ką ji skel
bia, tai ji turėtų pasveikinti Septintąjį 
Kongresą, padėjusį platų pagrindą kovai 
prieš tuos pavojus.

Bet Roosevelto administracijai tas ne
rūpi. Ji tik nuduoda esanti liberališka ir 

’ progresyviška.
Iš kitos pusės, Roosevelto administra

cija “pamiršta” tą faktą, kad, jeigu ji 
turi teisės reikalauti iš Sovietų Sąjun
gos kokių tai “priešamerikinės propagan
dos” suvaržymų Sovietų Sąjungoj, tai ji 
turėtų padaryti panašiai ir Jungtinėse 
Valstijose su prieš-sovietiška propagan
da? Ar čia visoki elementai—fašistai, 

✓monarchistai—neverčia kalnų ant Sovie
tų Sąjungos? Ką gi andai padarė admi
rolas Stirling? Neragino jis kovoti 
prieš Sovietų Sąjungą? Ar rusai fašis
tai neleidžia čia savo laikraščio “Fašist” 
ir per jį neagituoja nuversti Sovietų val
džią Rusijoj? Ar Rusijos monarchistai 
nepalaiko savo organizacijų Jungtinėse 
Valstijose ir nesiruošia pulti Sovietų Są
jungą su ginklu? Tam faktų net per
daug!

SSSR ambasadorius Trojanovskis tei
singai pastebėjo: Jungtinių Valstijų val
džia kito akyj pamato krislą, o savo — 
nei rąsto nemato.

Nėra abejonės, Sovietų Sąjungos vy
riausybė duos atatinkamą atsakymą į ši
tą Roosevelto administracijos notą.

Mūsų pareiga čionai del to pareikšti, 
kad šis Roosevelto valdžios žygis aštrina 
reakciją, artina karą visam pasaulyj. Jis 
pila daugiau aliejaus į tą karinę ugnelę, 
kuri šiuo tarpu pradeda kurtis. Sako
ma, Japonija panašią notą bandysianti 
siųsti ir, žinoma, to pasėkoje, labiau gin
kluotis, kišti savo imperialistinį snukį į 
Sovietų daržą. Vokietijos naziai neišpa
sakytai džiaugiasi Washingtono ponų 
darbeliais.

Amerikos reakcininkai senatoriai ir 
kongresmanai, žinoma, pilnai Rooseveltą 
remia. Remia jį ir Greenai ir Wollai ir

Fašistų Burbulas Sprogo
Mes jau rašėme, kad Kauno fašistai 

paleido pasaulin “žinią,” būk “pasauli
niam kongrese” dalyvaują 2,500 delega
tų. Mes tuomet sakėme, kad taį yra, 
paprastas jų “bluffas,” o niekas daugiau. 
Tiek delegatų negalėjo suvažiuoti. Dar 
bar “Naujienų” reporteris praneša, kad 
pirmą kongreso dieną (rugpj. 11 d.) “De
legatų į kongresą susirinko apie 70. ..” 
Ten pat pažymima: “Tačiau numatoma, 
jog jų bus žymiai daugiau.” Taigi, iš
viso galėjo būti apie 100, gal kiek su vir
šum. Tai toli šaukia iki 2,500! Šis fa
šistų burbulas, kuris dabar sprogo,’paro
do, kaip reikia suprasti visos fašistų, 
spaudos žinios.

Išviso, rašo minėto laikraščio kores
pondentas, pirmą kongreso dieną valsty
bės teatre dalyvavo apie 700 žmonių: Bu
vo įleista delegatai, na, ir publika, fašis
tams ištikima, nes galėjo įeiti tiktai tas, 
kuris išanksto buvo gavęs leidimą.

Priėjo daug jaunalietuvių (fašistinio 
jaunimo), kurie kėlė triukšmą, kuomet 
sakė prakalbas jiems priešingi žmonės. 
Pav., laike Purėnienčs (social-demokra- 
tė) sveikinimo jaunalietuviai ir pralotas 
Krušas (iš Chicagos) kėlė triukšmą' Pa
skui, kuomet kalbėjo buvęs šalies prezi
dentas Stulginskas (krik-demas), tai jam 
irgi buvo gerai patriukšmuota. Tarpe 
kitų buvo priduotas ir dr. Šliupo sveikini
mas, bet korespondentas nemano, kad jis 
bus skaitytas. Kongrese kalbėjo “pats” 
“tautos vadas” Smetona, Purėnienė, Sle
ževičius, Stulginskas, dr. Bistras, ir kt. 
Pirma diena buvo praleista sveikini
mams.

Apie Amerikos darbininkų delegaciją, 
kurioje buvo septyni asmenys, iki šiol 
mes nieko negirdėjome po- to, 'kuomet 
kongresas prasidėjo. Nereikia nei saky
ti, kad nuo jos laukiame žodžio dideliu 
nekantrumu.

ALDLD Jubilėjinė Brošiūraitė
Paminėjimui savo 20-ties metų gyva

vimo ir darbų, Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija išleido ma
žytę, 20 puslapių brošiūraitę, pavadin
tą: “Kelias į šviesą: ALDLD Dvidešim
ties Metų švietimo Darbai.”

Brošiūraitėje telpa sekanti trys straip
sniai, aiškiną ALDLD tikslus ir darbus: 
“Proletarinės Šviesos Žibintas” (R. Mi- 
zaros); “Ką Reiškia ALDLD Lietuvių 
Darbininkų Judėjimui?” (V. Andrulio); 
“Ar žinote, Kur Moterų Vieta?” (S. Sas
nauskienės, ALDLD Centro Pirminin
kės).

Prie to telpa daug paveikslų, ALDLD 
veikėjų ir autorių, kurių raštų yra iš
leidusi ALDLD. Taipgi apštus ALDLD 
knygų katalogas.

Ši brošiūraitė taikoma ne tiek nariams, 
kiek pašaliečiams darbininkams. Jos at
spausdinta arti desėtkas tūkstančių. Tie 
tūkstančiai turi būti paskleista pašalie
čiuos darbininkuos, kurie apie ALDLD 
mažai žino, arba nieko nežino.

Nors kaina nėra uždėta, bet ALDLD 
CK mano, kad ji galima parduoti pašalie
čiams po 2 centu už kopiją. Tačiaus, ku
ris darbininkas pinigų,neturi, arba neno- , 
ri mokėti nei dviejų centų, tai, mūsų nuo
mone, ALDLD kuopos tokiems turėtų 
duoti brošiūraitę veltui. Na, o iąkaščius,' 
susidariusius brošiūraitės išleidime, AL
DLD kuopos galėtų padengti iŠ savo iž-.. 
dų, paskirdamos po dolerį kitą.; L

Beje, “Kelias į Šviesą” yra 40-tas AL
DLD leidinys. Vadinasi, per 20 metų sa
vo gyvavimo mūsų organizacija išleido 
40 leidinių, kurių didžiuma yra stambios, 
knygos, o tik keletas mažesnių brošiūrų. 
Išeina po dvi knygas metams.

Be to, jau antri metai leidžiama ber- 
taininis žurnalas “Šviesa.”

ALDLD gali didžiuotis savo veikiu,.'Sa
vo šviesiais darbais.

htalizmo sta-

Sprendžiamieji Faktoriai
Pasaulinė ekonominė ir 

politinė padėtis laikotarpyje 
tarpe Komunistų Interna
cionalo VI ir 1VII Kongresų 
ypatingai buvo turtinga vi
sokiais įvykiais, Krikimas 
laikinosios ka
bilizacijos,. pašaulinis eko
nominis krizis, galas kapita
listinės stabilizacijos, perė
jimas prie ypatingos padė
ties depresijos 
pastatė į pąsaulį , griežtai 
prieš, naują, turą revoliucijų 
ir karų. Pąyojus pijaą'idę-, 
dančio pasąulinip. v imperia-» 
listinio karo iš dienos į die- < 
na auga. Ypatingai karo pa
vojus, auga del suardymo se-1 
nu tarptautinių' imperialisti
nių valstybių s'usitarimų ir 
keblumo sudarymui naujų.

■ Iš daugybės

• visa tai

pat kartu gali iššaukti tau-

I rialistinės valstybės—Angli
ja, Francija ir kitos perei
tame kare vėl buvo pergalė
tojomis ir su pagelba Ver
salio taikos “pradėjo ma
rinti” jaunus ir
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ŠYPSENOS

galingus 
tinio pasiliūosavimo karus imperialistus—Vokietijos ir 
įvairių Afrikos tautų impe- .“apkarpė” sparnus Italijos 
rialistų kolonijose (ypatin-1 imperialistams. Gi monopo- 
gai Anglijos kolonijose Su- listinis gadinimas Vokieti- 
dane ir Egypte). Tas judėji-įjos kapitalistus verčia jieš- 
mas tūri grūmoti imperia-1 koti rinkų... Tokiu būdu 
listų viešpatavimui Afrikos' negalima skaityti pripuola

mu dalyku tą, kad Vokieti- 
_r .... r . v x . jos, Japonijos, Lenkijos ir Vokietijos Imperialistai jitaijjos imperialistai labiau-1 
Vokietijos imperializmas. trokšta karo už naują nelę.

kolonijose

Vėversys Giedojo Teisėjui
Du ūkininku, ardamu že

mę, pamatė vėversį, kylantį 
augštyn ir giedantį savo 
“čyr’ą-vyru” pavasario dai-

pasaulio persidalinimą...
Sovietų Sąjunga ir Taika 

, Sovietų Sąjunga vaidina 
naują rolę .taikos politikoje, tavim!” .tarė Jurgis. 
Nauja pasireiškia Sovietų.mano _ ,
Sąjungos taikos politikoje’kaip sykis virš mano ūkės! 
tas,f kad po Lapkričio, Ęevo-j Tr’1 1 ‘ T^ '
liucijos ‘ pergalės, socializ-' sėtinai įsikarščiavo ir lietu
vio pergalės vidujp, šalies, viškai išsirupūžiavę rėžė 
Sovietų šalis; pasiremiant' vienas kitam į ausį.
ant savo išaugusios indust-1 Jurgis, nubėgęs pas tai- 
rijos ir šalies ūkio, politinės kos teisėją, padavė ant Jono 
ir karo jėgos, dabar gali sa-1 skundą ir įbruko teisėjui 
vo taikos politiką daugiau šimtą litų kyšio.
išplėsti, kaip pirmiau. So- Gavęs pareiškimą iš teis- 
vietų Sąjunga nuo pat savo'mo, Jonas taip pat nubėgęs 
pradžios gyvavimo laikosi įbruko teisėjui šimtinę, 
taikos politikos ir del visų i Kadangi, apart peštukų, 
dirbančiųjų yra socialistinis I liudininkų nebuvo, teisėjas 
taikos sargas pasaulyje. Da- laike teismo klausė: “Kaip 
bar ir tarptautinėje politi- ten atsitiko?” 
koje Sovietų Sąjungos tai-

“Žiūrėk, Jurgi, jis virš 
mano ūkės gieda ir laimę 
man lemia!”

“Ar tu aklas, ar kas su 
“Čia 

rubežius,—vėversys 
!” 

Kilo barnis. Kaimynai pu-

jo ,■! viešpataujanti , karo 
partija —- Vokietijos /Na-, 
cional-socialistai (fašistai) 
—atviru ’ įvedimu visuotino 
ūrmijpš tarhaVimo ir gtėi-’ 
tų apsiginklavimu griežtai 
pastate dienotvarkių peržiū
rėjimą rųbėžių Vidurinė jb. 
ir: Rytinėje Europoje. Jie 
pasidarė vyriausiais karo 
kurstytojais Europoje, ypa
tingai aktyviausiais mobili
zacijos vadais karui prieš 
Sovietų Sąjungą imperialis
tų logeryj. Prijungimas 
Saaro srities ‘prie Vokieti
jos pasekmėje, balsavimų 
buvo tik pradžia pakeitimo 
rubežių Europoje; tas tik 
pagreitina fašistų planus už 
•naują Europos ir viso pa
saulio persidalinimą, karo 
ginklų pagelba panaikinti 
tą, kas ęlar yra likę iš Ver
salio taikos sutarčių. Vokie-

ir

svarbiųjų 
faktorių, charaktizuojąnčių 
situaciją šliaužimo į naują 
imperialistinį ’
rinksime ir 
penkis sprendžiikmosiuš fak
tus, turinčius ypatingą reik
šmę nustatymui komunisti
nes taktikos kovoje prieš 
pavojų imperialistinio karo. 
Pradžia Naujo Pasaulinio

Persidalinimo
Pasaulinis, imperialistinis|^jos įmperįaiįzmas stumią 

karas jau visai < nesiranda vjsas jėgas imperialistų Jo
tame vystymosi etape, kada £rie Peitesnio
tik ruošiami pląūm;Pasauho 'rsidalinimo...
persidalmįniui. Tas pasaulio 
persidalinimaš jąii keliuose 
punktuose žemėš kamuolio 
prasidėjo. ; ’

i _ :. 1 ; ’ : .
’ Japonijos Imperialistai 

'■ • ’ ’’ I iii i
i imperialistai-, 

jau praktikoje varo pasaulio 
persidalinimo da^bą ’ ■ viena-

karą, pasi- Gavęs pareiškimą iš teis-

Jam atrodė, jog vėversys

Japonijos

kos svoris yra tokis, kad (giedojo virš jo ūkės, o man, 
net dideles kapitalistinės ša-1—jog virš mano”, aiškino 
lys, nenorinčios dabartiniu! Jurgis, 
laiku karo, kol joms yra 
naudinga prisilaikyti “Sta- giedojo virš 
tus Quo” (esančios pade-' 
ties), įieško paramos Sovie
tų Sąjungoje ir yra privers
tos daryti su SSSR tarpusa
vinės pagelbos sutartis tiks
lais išlaikymo taikos.

. . t , I

Linkui Karo Atsinešimas
. , , .V1 . . , , Pasireiškė pasikeitimas

visai mėpeiškia,' kad tos. im-1 darbininku! 
' perialistinės ■ šalys, kuriose 
viešpataujanti klasė dar pri-

Fašizpias Karo Orga-
;! nizatorius

Fašizmas pasidarė vy
riausias pasaulinįo karo or
ganizatorius už naują, pa
saulio persidalinimą. jBet tąs i 
AziacjT ei f Ir.cirl fne I

“Abu klystate! Vėversys 
; mano ūkės!” 

pareiškė jiems teisėjas.

p a s i Keitimas i 
r dirbančiųjų |

Peraugštai
“Kodėl nusipirkai sau ba

tus tokios keistos spalvos? 
Argi jau krautuvėj kitokių 
nebuvo?”

“Buvo,' bet gana augštai 
ant lentyhų.”

7 Surinko J. šilingas.
i ir 

tarpe linkui karo atsineši- 
me. Tie pasikeitimai svar-

me iš žemės punktų; kur vi- perialistinės šalys 
si imperialistai veržiasi. Jier . ...

žuriją ir'silaiko arba^gali dar p risi- kiaušiai yra tame, kad nyk-

kratijos metodų, yra šven- Į rįos pįrmįau pasireikšdavo 
tos dvašios pripūsta uz obalsyje: “Nebūti daugiau 
taiką. Nepripuolamas daly- karųp>; įamej kad darbinin
kas yra, kad fašistinės ša-j^ų simpatijos auga linkui 
lys yra vyriausieji karo,sovietų Sąjungos; tame, 
kurstytojai už naują pašau- h<ad gyventojai nedidelių ša
bo persidalinimą. Nepripuo- ]įų įr nedidelės tautos vis e.VVPnaamas 
lamas dalykas ir tas, kad daugįau bijosi netekti savo talistų parti i 
visose kapitalistinėse šaly- valstybinės ir tautinės lais- 
se fašistihės partijos yra liauju 1XCVIU
reakciomškiausios ir parti-,ir todei vis daugiau Orien- 
jos karo. Nors kaip kas ban-1 tuojasi už Sovietu Sąjungos 
dė pravesti skirtumą tarpe |taikos politika; tame, kad 
fašistų pąrtijų vidaus ir iš-; social-demokratiniai darbi- 
laukines politikos, b,et yra|ninkai, jų grupės ir cielos 
aišku, kad jų išlaukinę poli-j organizacijos vis tvirčiau 
tiką nusako vidujinė politi-(prisijungia plde vieno bend- 
ka. Kaip tik tos šalys, ku-iro frOnto su komunistais; ir 
riose prie vairo atsistojo, fa- -ant gai0, tame/ kad> tarpe 
šistines partijos, daugiau-
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pasigrėbė - Ma 
užkariaudinėja i a u r iiię Ja^ęyti buržuazinės demo- ;sįa pacifistinės iliuzijos, ku- 

‘ Chiniją. Japonijos imperia
listų karas Tolimuose Ry
tuose reiškia me tiktai pa- 
grėbimą svarbiausių Chini- 
jos dalių, ne tiktai panaiki
nimą bent kokio Chinijos 
nepriklausomybės pridengi
mo,- bet ir sugriovimą visų 
rašytų ir nerašytų imperia
listinių valstybių' sutarčių 
apie jų sferaš Chihijoje, o 
ypatingai sutarčių su Jung
tinėmis Valstijomis Ameri
kos ir Anglija. Faktinė pra
džia greito ir žiauraus Chi
nijos persidalinimo reiškia 
tuom pat kartu ii 
likvidavimą Wa 
sutarčių, kurios buvo pama
te imperialistinių 
sferos veikimo ne 
nijoje, bet’ir vįs 
miajame vandenyne. Panai
kinimas Washingtono sutar
čių, tokiu būdu, panaikino 
vieną iš pamatinių 
pasaulio persidali: 
atidengė kelią del 
gio išsprendimui naujo pa 
šaulio persRjjaliniife. k

periąlistai

se fašistines partijos yra

faktišką 
hingtono

valstybių 
vien Chi-

Cliffside, N. J
Mirė Karsokas

Rugpjūčio 18 dieną čionai 
mirė Juozas Karsokas, 53 me
tų amžiaus. Jis buvo didelis 
darbininkų priešas. Visą laiką 
gyvendamas stodavo už kapi- 

jas — demokratus* 
arba republikonus, ir labai nė

VČS pasekmėje naujo karoĮapkentė Komunistų Partiją. 
Jis stengdavosi darbininkus at
kalbėti nuo revoliucinių 
nizacijų.

Apie 18 metų atgal 
darbininkų streikas, visi 
jo, o J. K. streiklaužiavo. Bet 
vėliau, kada streikas pasibai
gė, tai jį pavarė iš darbo. Nuo 
to laiko jis bizniavojo, porą 
kartų buvo atsidaręs saldainių 

>, o vėliau su “nami-smulkiaburžuazinių ir de- j krauįuvę
šiai yra paliestos krizio ka- mokratiškai n u s i stačiusių; np» ant i{Oiu atsistojo 

ame Rą-Įpitąlistines sistemos. Tas miestu ir kaimu pi-! 'r>__  ..r .
__ * __ __ ♦ J __ _ * 4_ * ‘_ 1_ : __ _-pirmiąųsįa pritinką prie Vo- 

kietijųą ir Lepkijos, bet tas 
atątinką .JąpoĮiįjai ir‘ Itąli- 
j ai. Labiąųąiąį,,. real$cipįąį 
buržuazijoš .sluųgsniąi tų §ą- 
lių su ypatingu pasiryžimu 
jiesko' iš -krizio išėjimo i ke
liu karo plėtimo ir grėbda- 
mėši fašizmo,' ’ kaipo ; “ge- 

mųi jų. vidauš ir išlaukinės 
politikos. Nereikia Užmiršti, 
kad >tokios šalys, kaip Vo
kiety a^ iQ;taipgi Japonija ir 
Italija; ■ pūskųtinės išstojo 
imperialistinė j, arenoje prieš 
pereitą karą už pasaulio 
persidalinimą. Vokietija, Ja
ponija ii" Italija tik tada ta* 
po imperialistinėmis valsty
bėmis, kada pasaulis jau bu
vo pasidaliįitas tarpe svar
biausių imperialistinių šalių, 
pirmoje viėtoje tarpe Angli
jos ir Francijos.

J Jaučiama joms ir ta sa
kams prieš Abyssinij'ą tuom lyga|l t kad prisisotinę impe-

sutarčių 
nimo ir 
karo žy-

Italijos
* r- «■■■; j ;■ ■< . ■

* Italij bs: mjpisriąlis tai pa
siuntė galingas kark) jjėgas 
į Afriką, kad ten pradėjus 
naują persidalinimą Afrikos 
keliu plęšikįško ’ karo prieš 
Ąbyssihjj^.^votęstai ąpglų 

tą bįraz- 
pafpdo, 

r. v _ ą ne; tik
paprastame ;kariniame >, už
puolime ąpt, Abyšsįnijos. 
Užgriebimas Abyssinijos, 

t I- jos kolo
niją, o tas dienotvūrkin pa
statys klausimą naujam per- 
šidalinimui Afrikos. Italijos

o-*'

imperiąlistųl prieš 
bainįnkišką p karą 
kad. čia dalukas y r

Užgriebimas 
ją paverčia į Italu

orga-

buvo 
kovo-

masių, miestų ir kaimų, ei-, 
Įėję šalių auga pasirengi
mas bendrai.su proletariatu 
kovoti prieš ką.rą ir fašiz
mą. • •’ -•
Karas, Mūšiuos ir žmonės
Matosi pasikeitimai karo- 

strategijos ir karo-techni
kos . klausimais būsimame

riąūšįos mbtodos” įvykini- kare. Praktika karinių pri
sirengimų i m p e r ialistinių 
šalių galutinai įrodė klaidin
gumą tos teorijos apie būsi
mą karą, kur buvo skelbia
ma, kad jis bus “mechani
zuotas” ir “karas mechaniz
mų.” Vieton siūlytų mažų 
ir labai mechanizuotų armi
jų karo teoretikų generolų 
Fulerių ir Sectų, visi im
perialistai paruošė ir ruošia 
naujam karui plačiausias 
mases, dideles armijas su 
galinga karo technika. Ro
lė žmogaus, kaipę kovotojo 
kare,, tokiu būdu ne tiktai 
nesumažėjo, bet dar padidė-

Buvo verpėjas lietuvių fašis
tų. Mirė nuo širdies ligos. 
Iš Jo gyvenimo darbininkai 
gali.tik tiek pramokti, kad ne
žiūrint. kiek jis darbininkus 
neapkentė, kaip visaip vartė
si, bet jokiu Rockefeleriu ir 
negalėjo patapti.

Darbininkų pareiga vieny
tis, organizuotis ir visiems 
bendrai kovoti prieš savo kla
sės išnaudotojus, o toms ko
voms vadovauja Komunistų 
Partija ir kitos darb. revoliu
cinės organizacijos.

jo, kaip ir rolė pramoninio 
proletariato, gaminančio ka
rui visokius pabūklus — ma
šinas.

Štai tie svarbiausi fakto-, 
riai, kurie turi svarbiausią 
reikšmę tarpe visų kitų ir 
kurie nusako mūsų taktiką- 
kovoje prieš imperialistinį' 
karą dabartinėje padėtyje.

bendrai.su
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Darbininkė ir Seimininkė
reikėjo klausinėti nuo kitų.

J. V. Aį, Dodge, Mass. |
Pienas j Su Vaisiais

Moterų Žinios
Skanu ir sveika vaikams, ne

mėgstantiems gerti naturališko
Moterų Organizavimas ir 

Švietimas
| lygas, kurios palieka kūdikius 
koliekomis fiziniai, protiniai ir

Aštuntoji Kovo
Dviejų Veiksmų Vaizdelis

Parašė Kumečio Duktė

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
, TILĖ, susipratusi darbininkė, 35 metų.

MAGDĖ, taip pat susipratusi darbininkė, 
30 metų.

JERUNIENĖ, simpatizuojanti kairiems, 26 
metų.

ONYTĖ, mergina, 18 metų.
MILĖ, organizatorė revoliucinės unijos, 24 

metų.
BARBORA ir AGOTA, kitos dirbtuvės su

sipratusios darbininkės, vidutinio amžiaus.
DIRBTUVĖS UŽVEIZDA, 45 metų.
GURBIENĖ, džiova serganti moteris, 48 m.
MOTERIŠKĖ, 38 metų ir
ŠEŠIOS DARBININKĖS be žodžių.

(Pabaiga)
MAGDĖ: Juk tavo senatvė, sveikata silpna, 

ligonė esi, o jaunus savo šeimynos narius turi 
maitinti. Tau būtų daug geriau pasilsėti, o ne 
čia smarvę gerti.

» GURBIENĖ: Ką darysi, kad jau dievo tokia 
valia. Rodos; abu vyrai ir mergaitė sveiki ir 
galėtų dirbti, bet kad niekur negali gauti 
darbo ir gana. Aš vis tik bijau, sakau, jei 
mane paleistų iš darbo, tai jau būtų tikras 
badas!

TILĖ: Todėl mes ir kalbame, kad reikia sto
ti į darbininkiškas organizacijas ir kovoti, 
kad bedarbiams iškovoti apdraudą, o dirban
tiems geresnes darbo sąlygas.

GURBIENĖ: (Alpsta, sudrimba ant grindų; 
Tilė, Magdė, Jerunienė, pribėga prie jos).

JERUNIENĖ (šaukia) : Vandenio, vande
nio, greičiau! (Onytė išbėga ir atneša stiklinę 
su vandeniu. Jerunienė sic vandeniu vilgo smil
kinius ir duoda jai gerti).

JERUNIENĖ: Darykite orą. (Magdė, pa
griebusi skepetaitę, daro vėją. Po \nekurio lai
ko, nualpusio ji atsigauna, sėdi ant grindų. Įei
na užvaizdą labai supykęs ir pamatęs sėdinčią 
ant grindų moterį, šaukia).
* UŽVAIZDĄ: Ką jūs čia darote? Ko stovite 
apie šitą dvėseną?! Greičiau prie darbo! Tai 
jūs šitaip dirbate, kaip aš išeinu?! Gerai, aš 
pranešiu apie tai ponui William.

JERUNIENĖ: Mes ne veltui čia buvome. 
Gurbienė apalpo. Mes jai suteikėme pagalbą.

UŽVAIZDĄ (Gurbienei:) Eik namo ir kad 
daugiau man čia nesimaišytum, nes netik pati

nedirbi, bet ir kitas trukdai! Aš pasamdysiu 
tokią, kuri negriuvinės, kaip malka, bet dirbs!

GURBIENĖ (Ant kelių klaupdama, ver
kia) : Brangus ponuli, nevaryk manęs iš darbo. 
Aš ir vaikai išmirsime badu, pasigailėk!

UŽVAIZDĄ: Pasigailėk, pasigailėk! Ir koks 
čia man tavęs pasigailėjimas, kad tu nuosto- 

' lį neši ponui William.
GURBIENĖ: Juk aš Čia, ponuli, šioje dirb

tuvėje penkioliką metų išdirbau ir šią ligą čia 
gavau, o dabar mane išmetate į gatvę (ver
kia) .

UŽVAIZDĄ (Priėjęs trepsi) : Kelk ir eik— 
nešdinkis, nes kitaip policiją pašauksiu ir ne
kalbėk nė žodžio!

GURBIENĖ (Į darbininkes) : Moterys, jūs 
teisybę sakėte, kad maldavimas nieko nereiš
kia (Stojasi), klausykite, jis policiją man ža
da pašaukti!

UŽVAIZDĄ (Pribėgęs) : Lauk! Padvėsėle, 
lauk! Nes už plaukų pagriebęs išvilksiu, grei
čiau ! (Stumia, Gurbienė suklumpa. Milė, Mag
dė, Jerunienė, Owytė i? moteriškė, šoka prie 
užvaizdo s). '

MAGDĖ: Niekše! Kokia valia turi ant šios 
moteriškės, už ką tu ją stumdai?! Ar už tai, 
kad jau jos sveikata išgerta, kad ji jau netin
kama prie šio darbo?! Sukrovė turtus ji savo 
sveikata tam kapitalistui, o dabar į bado nas
rus stumiama! Ne, mes tau neduosime ją iš
mesti iš dirbtuvės!

VISOS: Ne! ne!
UŽVAIZDĄ: Jūs eikite prie darbo, o ta sti- 

pena lauk! Jei ne, tai visas išvarysiu. Jūs 
triukšmadarės, aš jus suvaldysiu!

TILĖ: Niekše! Parsidavėli už kapitalistų 
numestus kelis trupinius! Eik šauk policiją, 
baily, apsaugok kapitalisto turtą!

UŽVAIZDĄ (Įdūkęs) : Lauk triukšmadarės, 
bolševikės, aš nė nežinojau, kas jūs per paukš
tės esate! Aš jus pamokinsiu, kaip su manim 
kalbėti! Kur policija? (Išeina).

GURBIENĖ: Darbininkės moterys, užtar
kite už mane, nes jei jūs man nepadėsite, tai 
niekas kitas negali man padėti.

ONYTĖ: Jau vos tik penkios minutės iki 
dešimtai valandai, kada streikas bus paskelb
tas mūsų dirbtuvėje.
, MAGDĖ: Draugės! šiandieną yra Aštunta 
Diena Kovo, tai viso pasaulio darbininkių, ko
vos diena prieš savo išnaudotojus, kur ir mes 
bent dalinai prisidedame prie to, reikalauda- 
mos geresnių darbui sąlygų. (Tuo tarpu girdi
si balsai už durų) įeina organizatorka Milė su 
keletą moterų, šaukdamos) : Meskite darbą!

MILĖ: Meskite darbą! Visos į streiką! 
(Visos staiga meta darbą ir šaukdamos strei
kas!” išeina, už durų išėjusios dainuoja revo
liucinę dainą.)

I Skyriaus Reikalai
Kur pasidėjo daugės 

tietės, kad apie savo didelę ir 
pavyzdingą kovą prieš

i brangumą neparašo mūsų sky
riuje? Maniau, jos yra “Vil
nies” patriotės, tad tęn daug 
rašo, bet ir to neradau. Vie
nok *ir “Vilniai“ rašant d. det
roitietės išgalėtų rašyti ir “Lai
svei”; ten yra galinčių rašyti 
draugių. Laukiame. Laukia to 
ir “Laisvės” skaitytojai' Detroi
te, o jų nemažai ir galętų būti 
daugiau, jei tokius žygius, kaip 
dabartinę kovą prieš mai
sto brangį atvaizduotume laik
raštyje, jei pačios tose kovose 
dalyvaujančios draugės rašytų.

Clevelandietės šiuo atžvilgiu 
elgiasi pagirtinai. Jos jau rašo 
apie rengimąsi tai kovai. Reikia 
manyti, kad pradėjusios tą kovą 
dar labiau stengsis aprūpinti 
“L.” skaitytojus originąlinėmis 
žiniomis iš kovos lauko, tuomi 
padėdamos pačiai kovai, buda- 
vodamos laikraščio įtaką dar- 

! bo masėse ir keldamos pačių 
kovotojų pusę.

Kitų visų kolonijų draugės 
taipgi prašomos rašyti. ALDLD 
moterų kuopos galėtų apie savo 
veikimą pranešinėti skyriuose ir 
tuomi akstinti kitų kolonijų 
moteris į veiklą.

detroi-

mėsos

Vil-

Red.

VALGIŲ GAMI 
NIMAS

Cleveland© Žinios
Kova Prieš Maisto Brangumą

Rugpjūčio 20 d. buvo konfe
rencija, kurioj sumanyta pra-| 
dėti streiką prieš mėsos bran- > 
gumą. Ši konferencija buvo lo
kalinė. Joj dalyvavo moterų ir 
bendrų organizacijų moterys at
stovės, lietuvės, žydės, vengrės 
ir rusės. Pas visas delegates' 
buvo nuomonė, kad jau laikas 
ir pas mumis pradėt kovoti ( 
prieš neišpasakytą maisto bran
gumą. Buvo ir pašalinių mo
terų šeimininkių. Jos išsireiškė, 
kad nežino daugiau nei ką pirk-1 
ti, nei virti; o apie mėsą nėra 
nei kalbos.

Girdis sentimentas prieš mai
sto brangumą visur. Tik pasi
klausyk krautuvėj .visuomet gir
dėsi moteris barantis su krau
tuvininkais, kad jos negali tiek 
mokėt. O dar prie to pardavi
mo taksai. Tankiai moterys 
klausia, kodėl jūs ką nors ne
darot prieš maisto brangumą? 
Teko dalyti Moterų Federacijos 
išleistus lapelius, kur aiškina, 
kaip pasekmingai moterys ko
voja kituose miestuose. Visi 
darbininkai godžiai ima tuos la
pelius. Daug moterų pasivyda- 
mos prašo, kad duotum jai dar 
vieną, ji duos savo pažįstamai. 
Taipgi girdisi išsireiškimų, kad 
“mes su jumis.”

Nutarta šaukti viso miesto 
plačią konferenciją. Nutarta, 
kad streikas prasidėtų ne vėliau, 
kaip apie pabaigą rugsėjo mė
nesio. Vengrės moterys geriau
sia dirba. Renka parašus stu- 
ba nuo stubos; sako, į trum
pą laiką surinks 10,000.

Daug ir krautuvininkų

pasirašė, kad kuomet šeiminin
kės išeis į streiką, jie uždarys 
krautuves. |

Mes lietuvės irgi turim bu
dėt. Turim svarstyti, kaip ge- 

iriausia prisidėt prie šios kovos.
Tuo klausimu yra šaukiamas 

susirinkimas 5 d. rugsėjo, 7:30 
v. vakaro, 920 E. ISth St. Vi- 
sos draugės privalo dalyvauti ir 
pašalinių atsivesti.

ALDU) Sukaktuves Ir 
Moterys

Kaip Sukenuoti Saldžius Kuku
rūzus (Sweet Corn)

Pirmiausia kukuruzus reikia 
pavirint kokias 2 minutes. At
vėsus, reikia nupjaustyt nuo ko
to (kad greičiau atvėstų, išimk 
iš vandens, kuriame virė).

■ Pjaustant, reikia pjauti pavir
šių grūdo, o likusį grūdą su pei
liu išbraukti taip, kad kuo ma
žiau žievelių būtų nupjauta.

Turėkite bonkas čystai Išmaz
gotas ir lengvai kornus sudėkite 
į bonkas (negrūskįte kietai) ; 
uždėkite robus ir pripilkite van
dens į bonkas pilnai, uždėkite 
viršelius, tik neperdrūtai.

L ' ■Dabar sudėkite pripildytas 
bonkas į tam tikrą puodą, už
pilkite šaltu vandeniu, kad ap-

M.

Working Woman
Bazaro Reikale

Rugsėjo 20 sueina 20 metų 
nuo Am. Liet. Darb. Litera
tūros Draug. įsikūrimo. Panau- 
dokim šias i

°oS-?\Zx^C^! landų. • Išvirus, tuojau (kietai 
uždarykite, 1
bonką, ba nelaikysis, ges.

Kukurūzai gal yra sunkiau
sia sukenuoti, kad palaikyti nuo 
sugedimo. Daug šeimininkių,

jau

pieno arba ir suaugusiems pie
no gėrimai sutaisyti su vaisiais. 
Čion pora jų i

Virinkit pasaldintą vaisių 
sunką—gali būt pyčės, slyvos, 
grūšio.s, ir kiti iki pasidarys' 
tirštoka, tarsi sriuba. Galima 
išvirti iš kaisto tūlam laikui. 
Įpilkit to atšaldyto syrupo 2 
ar 3 šaukštus į kiekvieną stik
linę pieno ir paduokit su kapo
tu ledu.

Įdėkite porą ar trejetą šauk
štų vyšnių, vynuogių ar apelsi
nų marmoliado į stiklinę pieno.! 
Gerai sukratyjkit bonkoj arba 
plaktuvu ir paduokit užbarstę 
mėtų lapais.

Maistas Vasaros Metu

Valdiškas Vartotojų Biuras 
pataria, kaip pasirinkti mais
tą. Patarimai abrodo naudin
gi. Kas išsigali, .reiktų pasi
naudot.

moraliai.

. imu. rdiiau- emty apie o fonkų, uždengus j 
iškilmingas sukak-1 geraj vjrjnkite nemažiau 3 va

ns, luujdu ĮKieiai n ATAKA 
tik neatidengkite i * Al AloAjos. Mūsų obalsis: “Tūkstan- f 

tis Naujų Narių į ALDLD 
1935 Metais!” nebus išpildytas, 
jei visi kartu, moterys ir vyrai, 
nedalyvausim darbe. Moterų na- 

. rių ALDLD teturi daug ma-

Maisto sąraše kas dieną tu
rėtų būt kvorta pieno kiekvie
nam vaikui ir puskvortė ar 
daugiau suaugusiom. Minėkite, 
pienas yra ne vien geriausias 
gamtinis maistas, bet ir svei
katos apsaugotojas. Įvalias 
šviežio pieno, pasviečių, ap
dirbto pieno. (Pienas sumaišy
tas su vaisiais, šokoladu ir ki
tais maisto dalykais, kartu su 
vaisiais ir daržovėmis, pagel
bės daugiau, negu kas kitas 
atbudavoti apsilpusius nervus 
ir kūną.

Iš javinių valgių juoda, čie- 
lo grūdo'duona ir šiaip grūdai 
geriausia. Kietia duona už vis 
geriau, nes akstiną kramtymą, 
kas yra sveika dantims, ir pa
daugina maistą virškinančias 
sultis. Vartokite įvalias svies
to gaminime maisto ir ant duo
nos.

Bulvės ir pora kitų daržovių 
yra beveik būtina kas dieną. 

! Neužmirškite burokų lapus, 
kopūstus, špinatus ir kitas la
puotas daržoves, taipgi įvai
rius vaisius, Valgykit būtinai 
bent, vieną kiaušinį į dieną. 
Mėsos ir žuvies nereikia var- 
tot tankiau, kaip kartą į die
na.

Norint palaikyti maistą švie
žiu kempėse bęi ūkiuose, kur 
nėra modemiškų šaldytuvų, 
reikia sudėt sviestą, pieną, 
kiaušinius ir kitus greit gen
dančius maisto produktus į už
dengiamą indą ir nuleisti į šal- 

' tinį, upelį ar šulinį, kur 
pei*atūra daug šaltesnė.

tem-

per

Pereitą sekmadienį įvyko Am. 
Liet. Darb. . Literatūros Drau
gijos Centro Komiteto posėdis, 
kuriame dalyvavo ir draugai- 
gės iš kuopų, čion plačiai kal
bėta moterų klausimu ir geres
niam akstinimui moterų darbo 
priėmė sekamus pasiūlymus:

1. šaukti moterų susirinki
mus kolonijose.

2. šaukti moterų konferenci
jas apskričiuose.

3. Vajaus metu ir bile kada 
(rūpintis pasiųsti daugiau mote- 
' rų agitatorių- iš centro ir ra
ginti kolonijas statyti savo ko
lonijos ir apielinkės 
agituoti už moterų ir 
darbininkų reikalus.

4. Gerinti mūsų 
įtraukiant daugiau bendradar
bių ir tuom pat akstinti mote
rų veikimą, duodant pavyzdžius 
iš tų kolonijų, kūr moterys pa
sižymi veikime.

5. Užmegsti artimesnius ry
šius su katalikėmis darbininkė
mis ir kviesti jų organizacijas 
į bendrą darbą svarbiausiais 
dienos klausimais, kaip tai,prieš 
karą ir fašizmą, prieš augštas 
maisto kainas ir tt.

Visos ALDLD kuopos tuo rei
kalu gaus laiškus. Jie privalo į kiekvieną šeštadienį ir sekma- 
būt svarstomi artimiausiame su-1 dienį padaryti 
sirinkime. dinnnmis. T .n i n

drauges 
abelnus

skyrių,

Detroito Moterys Rodo Kelią
Pirmiau New Yorko, Los An

geles, St. Louis ir kitų miestų, 
o dabar Detroito moterys darbi
ninkės rodo kelią. Jos žino, kad 
subudavojimui sveiko kūno ir 
palaikymui sveikatos reikia 
sveiko maisto ir tokiomis kai
nomis, kad darbininkas galėtų 
nusipirkti. Dėlto jos jau kelinta 
savaitė veda mėsos streiką-boi- 
kotą. Reikalauja numušti mė
sos kainas 20%.

Jos buvo pasiuntę delegaciją 
į Washingtona ir kongresas pa
skyrė $150,000 tyrinėjimui pra
gyvenimo brangumo. Delegacija, 
masių remiama, išreikalavo, 
kad tyrimas būt pradėtas Det
roite. Bet tas bus atlikta vė
liau. Gi jų šeimynos alksta, to
dėl jos nelaukia tyrimo pasė
kų, bet veda streiką dabar. Ir 
tas joms vyksta stebėtinai pui
kiai. Net 20-tyje sekcijų pas
tatyta pikietai. Policija areš
tuoja ir teisia pikietes, bet jų 
atsiranda vis daugiau.

Pereitą savaitę turėjo konfe
renciją, kurioj nutarta praplės
ti boikotą nacionąle plotme ir

i mėsos boikoto 
dienomis. Laimėjus mėsos strei
ką, tęsti kovą už nupiginimą ki
tų produktų, čia jau maisto 
trustai pajuto rimtą pavojų ir 
teisėjas Thomas J. Murphy iš
davė indžionkšiną (drausmę). 
Bet moterys, su pagalba kitų 
darbininkų, susimobilizavo lau
žyti tą indžionkšiną ir nėra 
abejonės, kad tatai pavyks.

Draugės detroitietės būtinai 
... x i turėtų pranešti, ka veikia mu-savaitę jos aplikacija atmesta.1 , ‘ _ .. 2 ‘ .. . ._

t v x ' C” /■Iwnn/VACi lininxmo da vhm m l/AG

O kambario savininkė, kuriai ’( 
ji buvo skolinga už tris savai-, 
tęs, buvo įsakius jai išsikraus
tyti. 1

Jauna Sherwoodiene dar ne-* 
labai senai buvo burlesko artis- 
tė-šokikė, paskiau prie stalų pa
tarnautoja, dar vėliau Salva
tion Armijos veikėja. Vargiai 
anuomet ir sapnuot galėjo, kad 
vos tik už kelių metų laukia jos 
nedarbas, badas ir žmogžudės 
motinos mirtis elektros kėdėj. 
Jinai pati su mirusiu kūdikiu 
ant rankų pribuvo policijon.

Utica, N. Y., vos 21 metų am
žiaus motina, Mrs. Florence 
Cucharale, prigirdė savo nauja
gimę dukrelę, nes neturėjo kur 
gyventi, nei kuo misti.

štai kam reikalingas motinys
tės bilius! Jis apsaugotų kūdi
kius ir motinas nuo bado mir
ties, baisaus skurdo ir krimina- 
lysčių.

Motinos Skandina Vaikus
Newburg, N. Y., 27 metų 

motina, Mrs. Dorothy Sher
wood, paskandino savo dviejų 
metų sūnelį dėlto, kad jinai ne
galėjo jį užlaikyti. Ji dėjo di
džiausias pastangas padėti kū
dikį vaikų prieglaudon, bet vel
tui. Tik deltq, kad ji negalėjo j 
mokėti reikalaujamą sumą kas

.sų draugės lietuvės darbininkės. 
Ten puikiai atsižymi menka 
ūgiu, bet didelė kovingumu Ma
ry Zuk ir kitos. Mums gi labai 
būtų. įdomu išgirst apie lietuves 
kovotojas mėsos streike.

Mažytė.

Lawrence, Mass
Atydai Lawrence Publikos

Norinti važiuoti 1 d. rugsė
jo i Mass, valstijos chorų pik
niką, tai visi turite susirinkti 
prie L. U. Kliubo, 10:30 vai. 
ryto, nes iš čia išeis busas* Ke
lionė busu pigi. Atminkite, 
kad tai bus labai didelis pik
nikas, kuri rengia dainininkų 
apskritys, taipgi bus ir dova
nos ant įžangos tikietų. Pirma 
dovana yra net $100.00, o ki
tos ir labai svarbios ir didelės. 
Taigi bus gera proga sueiti su 
savo pažįstamais, draugais, o 
dar čia yra net kelios didelės 
dovanos, kurių vieną ar dau
giau galite laimėti. Lawrence 
draugai jau daug įžangos ti
kietų yra išpardavę.

Pereitos sav. skyriuje 
klaidą nukelta ne ton vieton 
bendradarbės parašas: E. V.— 
Johnson City, N. Y. Parašas 
turėjo būt ne po rašiniu apie 
silkes, be po: “žalių Tomačių 
Prieskonis.” Patarimą apie sil
kes rašė kitas skyriaus ben
dradarbis.

Verkšlė Rooseveltienė
Ponia Rooseveltienė kalbėjo 

Chautauqua, N. Y., Moterų 
Kliubui. Jinai sakė, kad reikią 
rūpintis šalies vaikais kolieko
mis ir neturinčiais privilegijų. 
Ir “ne tik fiziškais koliekomis, 
bet taip pat protiniais ir mora
liškais,“ apliegusiais del neda- 
valgymo, skurdo namuose, skur
džiose aplinkybėse ir dęl tėvų 

j “nemokėjimo apsieiti” su jais.
Ji sako, kad “ir biedni galėtų 
apsisaugoti, jeigu žinotų kaip.”

Ar jai ištiesų gaila biednuo- 
menės vaikų? Tai kodėl ji ty-

I Ii, kad buržuazija prie jos Nau- 
I jos Dalybos kraujasi juo didės- j 
nius pelnus, o iš darbininkų Į 
atima paskutinį kąsnį duonos? ; 
Ko ji nereikalauja darbinin
kams žmoniškų algų ir nedarbo 
paliestiems pašalpos tų pelna- 
grobių lėšomis?

Ne, ji to nedarys, nes ir ji iš 
tos pat grobikų klasės. Ji verk
šlena, kad apgauti darbininkes 
ir sulaikyti jas nuo kovos už, 
duoną sau ir savo kūdikiams. Gi , 
5°o 00° bado aukų - ligotų ( 
vaikelių jai neapeina. Ir ne po- jjjįj įgvaj pasimokinti ir, vieton 
nia Rooseveltienė, bet pačios iš-1 siųsti savo vaikus į bažnyčią, badėjusios motinos su visais1 . • • - ■ • • -------- --
organizuotais darbininkais kar
tu tegali prašalinti tas bado są- *

žiau kaip vyrų. Kur nors, kie- kurios turi savo daržus, Įkando 
no nors žmonos ir dukterys te
bėra už taip naudingos organi
zacijos sienų. Kodėl?

Paimkime, draugės ir drau
gai, ir rimtai apsvarstykime tą 
klausimą kiekvienos kuopos su
sirinkime. Nėra pasiteisinimo, 
delko tos moterys-merginos ne
turėtų būti organizacijoj.

Be to, svarbu įtraukti mote
ris į abelną veikimą už savo 
reikalus, į savitarpinę lavybą. 
Tuo tikslu kuopos turi nutarti 
kiekvienoj kolonijoj sušaukti 
moterų susirinkimus, kviečiant 
į juos visas tos kolonijos mote
ris, kaip ALDLD ir LDS. nares, 

[taip ir niekur nepriklausančias

se priklausančias moteris.
Susirinkimuose reikia rapor

tuoti ir diskusuoti Visuotino 
Suvažiavimo Moterų Sekcijos 
pateiktą programą. Turime rū
pestingai prirengti susirinkimą, 
kadloūtų interesingas. Minekim, 
kad ne visos moterys lankosi į 
susirinkimus pareigos vedamos; 
reikia juos paįvairinti, kur kuo 
išgalima. Būtinai praneškit sa
vo skyriuje apie tokių susirin
kimų šaukimą ir pasekmes.

S. Sasna. *

Pereitą savaitę rašėm, kad 
Working Woman” iždas visai

i išsibaigė ir kad “W.W.” leidė- 
1 jos planuoja turėti “W. W.” bū- 
dukę būsiančiam spaudos bava
re 4-5-6-7 spalio, New Yorke. 
Tai būdukei prašoma, kaip vie
tinių, taip ir draugių koloni
jose parinkti krautuvėse, arba 
kurios dar išgali, pačiom paga
minti kokių naudingų dalykė
lių, ypatingai bliuzių ir moder
niškų apatinių. Rankdarbiai 
taipgi naudingi, jei jie neper- 
brangūs. Už brangius rankdar- 

. bius retai apmoka bazaruose jų 
vertę. >

Brooklynietės šį kartą pir-1 kit^^ov^^o^aZadjo- 
mos atsihepe. Pereitą ketvir-1 
tadienį įvykusiame susirinkime 
8 iš dalyvavusių draugių pa
sižadėjo pasiūti po bliuzę arba 
po rankdarbį pagaminti. Be 
abejo ir daugiau brooklyniečių 
prisidės.

Gauti per šį skyrių daiktai 
bus jame atžymėti. Viskas turi 
būti prisiųsta ne vėliau 1 spa
lio, kad galėtume laiku priduo
ti ir 
W.” 
vien

kenuoti ir neturi pasekmių. 
Man taipgi ėmė kelis metus 
praktikos ir prisiėjo panešt 
daug darbo ir nuostolių, taipgi Red.

NĖRA MALIAVOS ŠIEMS NAMAMS.

Mainų darbininkai sėdi ant prieangio sukrypusių na
melių, netoli Potosi, Mo. Nors jie kasa labai svarbią 

■ maliavų medžiagą, “tiff,” tačiau neišgali numaliavoti 
savo namų. Jų algos taip nupuolė, kad jie vargiai min
ta, o apie gražius namelius nei nesvajot. Tai dėlto jie 
išėjo į streiką.

Apskrities teismabutyje nu
kaitinti A. Maksimčuk ir Erp- 
ma Ellison. Jie ilgus metus 
abu drauge išgyveno be ofi- 
cialio apsivedimo ir turi 8 me
tų sūnų. Kapitalistinis teisėjas 
jiems įsakė arba apsiženyti, 
arba skirtis.

A. Zukaskis apkaltintas už 
sumušimą Ed. Mercerio ir pa
siųstas ant 10 dienų į patai
sos namus. Jaunuolis yra lietu
vis. Tai matote, kaip jaunud- 
liai daro klaidas, kurie nėra 

i tėvų traukiami prie darbinin
kiškų organizacijų ir darbi
ninkų spaudos skaitymo. Jei
gu toki jaunuoliai prigulėtų 
prie darbininkų organizacijos, 
tai jiems nebūtų reikalo užsi- 

! imti muštynėmis, būtų jiems 
Į geriau ir atneštų darbininkų

taip sutvarkyti, kad “W. 
skyrius bazare būtų ne 
turtingas, bet ir gražus.

tai prirašyti prie ALDLD ir 
kitų darbininkų organizacijų..

L. K. Biuras.
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Philadelphia, Pa
Sujudus Visa Philadelphia

Visuose miesto kraštuose, 
t 

visose sueigose darbininkai 
kalbasi apie vieną didelę die
ną—būsimą ‘Laisvės’ metinį

Užeinu į karčiamą: 
tirštais apgultas žmonių, o už 
baro stovintis didelis ir dik- 
tas žmogus aiškina anglų kal
boje. Pasišaukiau stiklą alaus 
ir klausausi, ką tas žmogus 
sako:

—Jei ištrauksi vieną tikietą 
ir bus nuo 5 iki 13 centų, tai 
aš užmokėsiu už tikietą ir dar 
pridėsiu kvoderį
giau 13 centų, tai tu užsimo
kėsi tikietą ir man kvoderį.

Na, ir prasidėjo traukimas 
žinoma, pasisekimai [ 

vienodi, kartais lai-;

baras gali pasidžiaugti, nes turint to-
kį kovos įrankį ant vietos dar 
pasokmingiau galima bus at
mušti visus bosų pasimojimus 
ir tuo pačiu sykiu turėsime, 
kaip Leninas sakė, kolektyvi 
agitatorių ir organizatorių. 
Prenumerata labai prieinama, 
tik 50 centų.

žvilgiais. Pelno liko 64 dol. (su 
centais.

o jeigu d nu Algų Kirtimai Nesiliauja
Štai grupė žmonių sustoję j 

ant gatvės ir kalbasi. Vieni ki
tų klausinėja, kur jie bus ne-! 
dėlioję. Ar jau turi tikietą.

—Taip, jau turiu ir net ke
lis,—sako vienas.—Bet dar serijų, 
duok, daugiau trauksiu. j buvo ne

Pro šalį praeidamas Jonas medavo atsilenkusieji, kartais 
susiinteresavo, sustojo ir žiū-i jie turėjo mokėti už tikietus. 
ri. j Į trumpą laiką keli pundeliai

—O gal ir tamsta trauksi ( serijų buvo išparduoti, 
viena?—klausė “Laisvės” j T> v. . ....... ' .. x i Panašiu atsitikimupikniko įžangos tikietu parda- > . _ ' x :. 1 „ .. ‘ . 1 daug. Visur, ant gatvių,vinetojas.—Galima geras dova
nas laimėti.

—O kas čia yra ?
—Ar dar nežinai, tai 

būsimo didžiausio mūsų miesto; 
pikniko tikietai.

—O, gal tai “Laisvės” pik-i 
niko ?—klausė žmogus.

—Taip, taip, tai “Laisvės”. '
—Na, tai duok ir mah vie

ną. Tokį pikniką negalima 
“mistyti.”

Ir taip vienas po kitam pir-| 
kosi tikietus. Už poros minu-1 
čių jau viena pundelis tikietų i 
buvo baigtas. Tuom kartu kur j 
buvęs, kur nebuvęs mažasis. 
Kižaus pribėga su pundu pla-1 organizuotų 
katu ir sako:

—Vyrai, štai naujiena.
—Kas čia tokio? Kas bus?

—klausė susirinkę.
—Bus didžiausias piknikas. 

“Laisvės” metinis piknikas ir 
dar naujoje vietoje, štai, imki
te ir pasiskaitykite, tai gar
sinimai. Skaitykite ir kitięms 
pasakykit, o aš skubinuosi to
liau. Matote, 
plakatų turiu

čia •

dirbystės bosai nukirto savo 
darbininkams (didelėj didžiu- 

I moj moterys) 10 nuošimtį al
gos ir pridėjo vieną valandą 
daugiau darbo. Darbininkai 
pasipiktinę, bet pasipriešinimo 
nepadaryta. Priežastis: darbi
ninkės neorganizuotos. Ar il-

Panašių 
a u g.

buose, 
visuose darbininkų suėjimuose 
visi tik ir kalbasi apie “Lais
vės” pikniką, kuris įvyks atei
nantį sekmadienį, 1 d. rugsėjo, 
Westville Grove Parke, West

yra

užeigose, valgyklose ir j Pasekmingas Piknikas

ALDI.D 13 kp. surengė pik-
ui Ką 1 
vienas usių piknikų, 

Patersono, Eli-

Apie kitus atsitikimus 
greitai pranešta.

traukimai laime,jimų. Laimėjo

Easton, Pa.
Penn-Jersey Labor Champion’

Tokiu antgalviu savaitinis, 
darbininkų lai

kraštis pradės išeidinėti su
rugsėjo pradžia. Jo išleidimu 

■rūpinasi Centreline Darbo 
: Unija prigelbstint kit. organi- 
zuotiem darbininkam.

Šis laikraštis padengs visą 
Lehigh sritį. Daugiausia vie
tos jame bus pašvęsta unijų 

i reikalams ir šiaip organizuo
tam darbininkų judėjimui. Tai 

kiek dar daug Į dar vienas rimtas žingsnis pir
myn. Darbininkai tuomi tik

verte
• ton, Pa.; s
1 tos—-Louis
i Labo žody
j F. George,
Į skaitę 3.5(
I ga, Alpha,
į 3 doL veri
j Clifton, N.
i ant pusės 

d is, Easton
i dol. ’vertes-
j Bi oo klyn, ?
; dol. vertės-
ton, Pa.; b

’ dol. vertės-
! ton Pa. ir
dol. vertės

! Eliza 1 beth,

5 dol. ver- 
iaston. Pa.:

Pa.; padu- i

J.; setą knygų

J.; Daily Worker] 
metu — A. Tarvy-

M. šolomskas, 
piniginę, 1.50

eskę groceries, 1 
—W. U bau t z, Eas- 

“booby prizo,” 1
— W. Paulauskas, 
N. J.
pavyko visais at-

Mirtys

Rugpjūčio 1 d. mirė Vikto
ras Rubeževičius sulaukęs 68 
metų amžiaus. Palaidotas lais
vai. Buvo tykaus būdo. Išgyve
no Amerikoj apie 30 motų. 
Priklausė prie pašelpines 
draugijos “Lietuva”, kuri ,gy- 
vuo j a Phil ad el ph i j o j.

Rugpjūčio 22 d. mirė Skir'ą 
savo namuose, 303 Chambers 
St., Phillipsburg, N. J., apie 
50 metu amžiaus. Paliko nū- 
liūdime žmoną ir penkis vai
kus. Plačiau, manau, kas kitas 
parašys apie velionį.

Eastoniečiai bus “Laisves”' 
Piknike

Busas išeis, nuo .Union 
Square už Easton-Phillipsburg 
tilto kaip 10 vai. iš ryto. Kurie 
dar nesate užsiregistravę, ta 
prašoma pasiskubinti, nes pas- 

vietą liksite 
gi nori būti

kui neužtikrinus 
namuose, o kas 
namuose tokioj
mėj, kaip “Laisvės” piknikas, 
kur suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių iš visur? Niekas. Tad 
nesivėl nokite, kelionė į abi 
puses tik 1 dol. ir 25 centai. 
Iki pasimatymo rugsėjo (Sep-

gresyvės organizacijos, bet 
bus atsikreipta ir į katalikiš
kas organizacijas, kad sykiu 
dalyvautų.' Konferencijoj bus 
aptarta labai daug svarbių 
dalykų. Čia pilnai bus apkal
bėta, kaip kovoti prieš karą ir 
fašizmą ir daug kitų reikalin
gų dalykų.

Taipogi da ne visiems yra 
aišku apie Cleveland© Visuo
tina Lietuviu Suvažiavime, 
kuris įvyko birželio 30 ir lie
pos pirmą. Konferencijoj dele
gatai viską pilnai paaiškins 
apie Visuotiną Lietuvių Suva
žiavimą ir kas ten buvo nutar
ta ir koki planai padaryta del 
veikimo prieš karą ii' fašizmą 
šioj šalyj ir pagelbai Lietuvos 
darbo liaudžiai. Kitu miestu 
darbininkai jau turėjo tokius 
susirinkimus tuojau po suva
žiavimo. Mes esam atsilikę, 
bet goriau vėliau, negu visai 
nešaukt tokios svarbios konfe
rencijos. Todėl visos draugijos 
prisirengkite kuogeriausiai, 
kad ši konferencija būtų labai; 
skaitlinga,nepasitenkinkit išren-' 
kant po kelis delegatus į kon-! 
forenciją, bet dalyvaukit visi I 
masiniai, tai bus vienas iš la-( 
bai svarbių susirinkimų, kur | 
bus daug gerų dalykų apkal-j 
beta del ateities veikimo.

“Laisvės” pikniko. Todėl žiū
rėkite, kad nepapultumėte į 
korespondento šerengą be rei
kalo. Būkite visi piknike.

Korespondentas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Darbingas.

Wife Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apielinkės 

Darbininkų Organizacijų 
Žiniai

Draugės ir draugai, da 
gana laiko prisirengt prie 
taip svarbios konferencijos ir 
dabar mūsų visų pareiga dar
buotis, kad visi darbininkai 
apie tai žinotų ir taip pasidar
bavę turėsim vieną iš 
siu konferencijų.

Konferencija įvyks 
ninku Centre, 325 E.v 7

St., antrą valandą po pietų, 
Wilkes Barre'.

Delegatai Visuot. Suvaž.

yra j 
šios

geriau-

darbi-
Market

farmose, irgi prane- 
iš ten atvyks tokių 
kurie niekuomet pik- 
nėra buvę. Sykiu at- 

ir kitų gerovių.

dirbėti, kad prirengus busus, 
trokus ir mašinas atvežimui į 
pikniką daug žmonių. Štai 
naujienos yra pasiekę žinių 
rinkėją, kad iš mažųjų vietų, 
ypatingai farmų, atvyks daug 
žmonių. Southbury fermeriai 
“atpyškės” visi pirmu kartu į 
New Britain rengiamą pikni
ką. F. Miknevičia, kuris šio
mis dienomis apsigyvenęs Wa
tertown 
ša, kad 
žmonių, 
nikuose
siveš sūrių
Bravo tokiem fermeriam! Di
desnės kolonijos, aišku, kad 
pasirengę į pikniką, tik lau
kia “Labor Day’’—rugsėjo 2 
d. ir vyks į Quartette Park, I 
kuriame bus “Laisvės” pikni
kas New Britain, čia visi pa
simatys su draugais, 
pažintį su naujais prieteliais, 
parems savo spaudą, kuri kas
dien rodo darbininkam kelią 
kovoj prieš karą ir fašizmą.

GREAT NECK. N. Y.
Pirmyn Choro balius ir šokiai bu

vo rengiami ant 1 d. rugsėjo, liekasi 
nukeltas iki šeštadienio, 7 d. rugsė
jo. Priežastis perkėlimo šio paren
gimo yra ta, kad daugelis greatne- 
kiečių rengiasi važiuoti ant dienraš
čio “Laisvės” pikniko tą pačią dieną, 
tai yra rugsėjo 1 d., Westville, N. 
J. Todėl prašome Great Necko ir 
apielinkės visuomenės atsilankyt ant 
šio mūsų paskutinio vasarinio pa
rengimo, kuris įvyks rugsėjo (Sep
tember) 7 dieną.

Rengimo Komisija.
(203-205)

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos 3-čias distrik- 

31 <1., ant Člauss Farm, prasidės 12 
vai. dieną ii' tęsis iki vėlumai nak
ties. Bus gėrimų, muzika šokiams ir 
visokių gėmių. Tad visi, kurie tik 
galite—dalyvaukite šiame piknike.

Kelrodis: Frankford EI. iki Mar

• • jyOJII UIlloLią I dlllJUb O’LIdo UKMIJh“

sueis Į įas rengja pikniką rugpjūčio (Aug.)

Komisija yra pasirengus pa- garet St. ir čia gausite 59-tą karą, 
kuris nuveš iki Rhawn St., išlipę, 

~ , .... ,v I paeikite 4 blokus ir iius piknikas.
1 l’Ograma bus tikrai gera įsivažiuojant 50 karu—persėskite ant 
dailės atžvilgio. Tačiaus, vi-i26-t0 karo> kuris taiiw atveš iki ... v. ! Rhawn St. ir eikite į rytus 6 blokussas paslaptis nepranesim, nes _rasitc vietą pikniko.

tenkinti visus atsilankiusius

September (rugsėjo) 22 d. 
yra šaukiama visų darbinin- 

! kiškų organizacijų konferen- 
j ei ja. šioj konferencijoj ne tik 
I turi dalyvaut visos lietuvių pro-

tą viską atvykę pamatysite.
Atsitikime, jei išrodytų ir 

susiraukęs oras, tai komisija 
mano vis vien laikyti pikniką i 
toj pat vietoj, nes nauji vai-1 
džios formalumai neleidžia 
keist vietą. Svet. Quartette 
Park yra graži, didelė ir su vi-j 
sais parankumais. Mašinos ir' 
•busai sutilps arti prie svetai
nes.

Well, jūsų korespondentas 
pasiryžęs pamatyti visų mies
tų atvykusius žmones į pikni
ką. Jis apznaimys, iš kurio 
miesto bus daugiau, tiem ati
duos per spaudą kreditą po

(203-205)

SOUTHBURY, CONN.
Didelis Ūkininkų Piknikas

Rengia Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 225-ta 
kuopa, nedėlioj, 1-mą dieną rugsėjo 
(September), 1935, Juozą Ivanausko 
farmoje, Southford dalyje, Southbu
ry, Conn. Įžanga 15 centų. Progra
moj turėsime Vilijos Chorą iš Water
bury, Conn., taipgi bus net keturi 
lietuviai kalbėtojai ir vienas—angliš
kai. Muzikantai bus parinktiniai, 
taipgi bus visokių ūkiškų valgių ir 
gėrimų. Prašome apielinkės drauges 
ir draugus pribūt piknikai! o laiką 
praleisite gana linksmai ir tuomi 
paremsite ūkininkų kuopą. Piknikas 
prasidės 11-tą valandą ryto.

Kuopos Komitetas.
(202-204)

"laisvės” Piknikas
New Britaine

Laisvės' ir ‘ Vilnies’ Piknikas
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RENGIA

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

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

QUARTETTE CLUB PARK Bamesdale dalyje, NEW BRITAIN, CONN.

NEW BRITAIN, Conn.— ; 
Valdančioji klasė išpovalios 
suka, veja naujus f įstatymus,; 
kad iš darbo žmonių iščiulpus, 
centus visokiais būdais 
kiekvienos kryžkelės, 
kiekvieno takelio bile 
parengimo.

ant i 
ant j 

kokio !

Lais-

Išvažiavimas prasidės 12 vai. dieną ir 
tęsis iki vėlumos.

D. M. šolomskas, iš Brooklyn, N. Y.
Šiame piknike jis sakys prakalbą.

Kas bus iš Italijos su Anglija kivirčų del Ethio- 

pijos? Ar ištikro karas jau neišvengiamas? Tais 

ir kitais klausimais kalbės draugas Šolomskas.

štai, rengiantis prie 
ves” pikniko komisija susidū
rė su ką tik išleistais naujais 
įstatymais ir da tokiais nepa
prastais, kad be galo yra sun
ku įvykinti paprastas senovi
nis piknikas, kaip kad pir
miau būdavo. Būdavo komisi
ja nueina pas biznierius, užsa
ko valgomus ir geriamus daik
tus ir su tuo pikniko atliktas 
prisirengimas. Dabar jau rei
kia pereiti visokį “red tape” 
rengiant tokį pat parengimą. 
Kaip teko patirti iš rengėjų, 
komisijai prisieina matyti no- 
tarijušas, miesto sekretorius, 
reiks net vykti į valstijos sos
tinę išgavimui visų formalu
mų, sykiu užsistatyti 35 dol. 
parankos tik del vieno pikni
ko. Tačiaus, kaip ten nebūtų 
vis vien sunkumai bus perga
lėti ir “Laisvės” piknikas 
įvyks, kaip ir senovinės ma
dos, su užkandžiais ir gėri
mais.

Kad tie sunkumai būtų len
gviau nugalėti, komisijos pa
geidavimas, kad visos, kaip 
mažosios, taip didžiosios kolo
nijos turėtų paskutinėmis die
nomis kur kas smarkiau pa- j

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

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

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

arti Grand Street
i Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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 metų suvažiuoja ant metinių dienraščio išvažiavimų. Šį kartą žmonių 
bus iš visų kampų; iš Boston, Hudson, Worcester, New York ir visų Conn, valstijos miestų, miestelių 
ir farmų. Programa bus įvairi. Dainuos keletas chorų susidedant is 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 KVIEČIA KOMITETAS.

KELRODIS: Iš New Britain karais reikia važiuoti W. Main St., iki Wooster St., Bamesdale ir sukti po kairei 
ir tuoj rasite parką.

DIDELIS NUPIGINAMAS
Dviejų dolerių vertes knygq ‘ 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityt?.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Kelionė iš Amerikos į Kauną
J. MAŽEIKA

’ (Pabaiga)
Mat, per porą valandų bestovėdami, 

buvom pavargę. Norėjom geriau sėdėti, 
kaip stovėti.

Kelionė “Napoleono” Trūkiu
Einame ir žiūrime, kur bus mūsų va

gonas. Ales Amerikos piliečiai, manėm, 
kad mums tai bus visgi geresnis perve
žimas, kaip deportuojamiem lenkam. Bet 
apsirikom. Turėjom eiti į “Napoleono” 
laikų traukinį. Drg. Abekas pavadino jį: 
Aleksandro I-jo greičiausiu. Taip ir 
buvo: iš Lenkijos atsiųsti vagonai de
portuojamiems lenkams vežti. O French 
Line agentai ir mumis kartu sugrūdo. 
Nors visi spjaudomos, bet nebenorėjome 
dar ant kitos dienos pasilikti Paryžiuje.

Garvežiui patraukus, visi mūsų baksai 
nuo lentų ant mūsų galvų sukrito-sugriu- 
vo. Vėliau pripratome prie naujų aplin
kybių.

Traukinys vistiek pusėtinai bego. Ryt
metyje pasiekėme Belgiją, o apie pusdie
nį Vokietiją. Daugiaus mums visiems 
rūpėjo, kaip išrodys kruvinų nazių val
doma Vokietija. Man labai patiko ta ša
lis, kuomet 1928 metais ją pirmu kartu 
mačiau. Rodos, dabar gražiau atrodė. 
Gal todėl, kad tuomet buvo pavasario- 

•žiemos likai, o dabar vasara—per pačią 
rugiapjūtę. Visur buvo matyti gražūs 
laukai nokstančių kviečių ir nupjautų 
rugių. . ■

Vietomis jau buvo suvežti ir rugienos 
ariamos—rengiamos kitiems žiemken
čiams javams. Laukai gražiai atrodė ir 
derlius buvo geras, bet pas žmones ne^- 
buvo matyti jokios šypsos. Visų veidai 
apsiniaukę - paniurę.

Fabrikų Dūmtraukiai Nerūksta
Privažiuojame Duisburg‘ą, didelį ind- 

dustrinį Kruppo liejyklų miestą. Tik da
lis liejyklos veikia—visi kitų fabrikų ka-

minai stovi “sušalę”, lyg gyvi nabašnin- 
kai. Tas pats matėsi Mulheim’e. Tik čia 
matėme didelę jaunuolių brigadą grio
vius valant palei gelžkelį. Essen’e, Bo- 
chum’e, Dortmut’e, Hanover’y ir kitur— 
lygus paveikslas—ištisi fabrikai stūkso, 
nerodydami jokios gyvybės.

Hanovery ir Bochume pastebėjome ant 
dirbtuves sienų buvo užpėckiotas, bet 
įmatomas sekamas: “K. P. D. lives!” Su
pratome, kad tai reiškė ne ką kitą, 
kaip kad “Vokietijos Komunistų Partija 
gyvuoja!”

Rodėme draugams ir džiaugėmės, kad 
nepergalima herojiška Vokietijos darbi
ninkų klasės partija (vadas) gyvuoja, 
kad jos negali išnaikinti jokis teroras, 
joki persekiojimai.

Visą dieną traukiniui bėgant, matėme 
kitą paveikslą, kuris prilygo J. V. A. pa
veikslui. Tai vadinamos kolonijos “kur
mių”—hoovervillės. Vokietijoje prie 
kiekvieno miestelio, šalę gelžkelio, apleis
tose vietose, buvo kolonijos hitlervillių. 
Lygiai tokios pat lindynės iš skardų-blė- 
tų, storos popieros ir kitų atmatų pada
rytos. Tiek čia buvo skirtumo, kad hit- 
lervillės gyventojai turėjo mažus darže
lius su keliomis daržovėmis.

Hanoverį labai “puošė” hitlervilles ko
lonija. Čia paties miesto puikūs namai, 
ant kiekvieno namo gonkų ir langų gėlės 
žydi, raudonuoja—akį traukia gražu
mas. Čia pat, užsibaigus tiem apartmen- 
tam, tuojau už kokio 100 metrų, didžiau
sia “hitlervillė” su šimtais gyventojų, su- 
siraususių, kaip kurmiai, žemėsna. Tai 
tikras pūvančios kapitalistinės draugijos 
paveikslas. Viena klasė nežino ribų per
tekliaus, antroji—nugramsdinta purvo 
pragaro bedugnėn. Darbo žmogui neva
lia iš purvo pasikelti, būti žmogumi. Už 
išsitiesimą ir pakėlimą balso—kapojama 
galvos...

Pagaliaus 7 vai. vakaro pasiekiame

Berlyną. Pasitinka kompanijos atstovas. 
Pradedam bartis ant jo už tokį traukinį. 
Atsako: nieko nežinąį. Pavalgom sto
tyje. Turėdami 4 vai. laiko, išėjome Ber
lyno pamatyti. Einame palei didelius na
mus, tėmijame sienas, j Lygiai ir čia už
ėjome užpėckiotą “K. P. D. lives!”

Bet tuom pačiu kartu užėjome šviežiai 
išlipdytus lapelius su žydo paveikslu. 
Tuose lapeliuose šaukįa vokiečius boiko
tuoti žydus ir su jais nieko neturėti. Po 
jais pasirašė vietos fašistų skyrių komi
tetas. Reiškia, čia buvo agitacija iš na
zių organizacijos “apajčių”. Bet buvo ga
lima suprasti, kad tai tik tokio pobūdžio 
pogrominė Goering-Hitlerių metodika.

Pradėjom įsižiūrėti, kad mus sekioja. 
Nutarėm grįžti į stotį. Stotyj pasipirko- 
me “Pravdą” ir “Izvidstijų”, taipgi atvir
laiškių, kuriuos parašę išsiuntėme.

Stotin mūsų “sargas” nebėjo, turėjo 
užtikrinimą, kad nepdsiliekame Berlyne.

Baisūs Dalykai Dedasi Berlyne
Stotyje radome būrį keliauninkų, su 

kuriais kartu keliavome. Priėjęs prie 
vienos keliauninkes, kuri keliavo į Len
kiją, užklausiau, kaip jai patinka Vokie
tijos didmiestis. Atsakė: “Neklauskite, 
aš noriu kuogreičiausiai iš čia išvažiuo
ti.” Teiravausi, kad pasakytų kame da
lykas. Pasivedus į jšalį, ima pasakoti. 
Sako: “Mano draugai buvo suėję savo 
pažįstamą detroitietė, kuri dabar gyve
na Berlyne. Šioji kruvinomis ašaromis 
pasakoja, kaip žydai yra terorizuojami,

ypač jauni vaikai. Jiem pavojinga išeiti 
ant gatvės. Nazių vaikams yra įsakyta 
žydukams rankas išsukinėti, akis išbady
ti; vienu žodžiu, žaloti juos ant kiekvie
no žingsnio. Daugelis žydų nei neleidžia 
vaikų ant gatvės—laiko uždarę ir laukia 
baimėje, kas toliaus bus.”

Aš lyg paabejojau jos pasakojimui. 
Tuomet ji mane privedė prie savo pažįs
tamo ir pasakė: “Kiaušide jo, jei man 
netikit.” Šis pakartojo tą pat. Sakė jis: 
“Buvusi detroitietė gyvena su savo dėde, 
karo veteranu, užsipelniusiu augščiausį 
pagyrimo medalį už atsižymėjimą kare. 
Bet kadangi jis yra žydų kilmės, tai jo
kios pagelbos negauna. Norėtų išva
žiuoti, bet nėra kaip, nei už ką. Senai 
būt galą pasidaręs, bet turi 14 metų sū
nų, tai saugo jį nuo nazių. Visi žydai 
baisiausioje baimėje. Ypač nuo nedė
lios (14 d. liepos) paskutinių surengtų 
pogromų. Atvežiau jiem pinigų. Bet 
vargiai tikiu, kad tas juos išgelbės.”

Kadangi jų trūkis į Varšavą greičiau 
turėjo išeiti, tai po trumpo pasikalbėjimo 
persiskyrėme. Spėjau dar paimti jo ad- 

i resą ir duoti savo.
Už 20 minučių ir mus trūkis išvežė 

Klaipėdos linkui. , •
Važiuojant, vaizduotėje vis stovėjo tas 

baisus pasakojimas: “Senai būt galą pa
sidaręs, bet turi 14 metų sūnų, tai sau
go jį nuo nazių...”

Kiekvienas žmogus, kuriam gyslose 
dar sriuvena sveikas kraujas, turi mestis 
kovon prieš karą ir fašizmą.

Į Liet. Visuomenę Naujoje Anglijoje
Meno Sąjungos Chorų 

Piknikas

Atsibus sekmadienį, 1 d. 
rugsėjo (Sept.) Vose Ęavilion 
Parke, Maynard, Ma^s. šis 
mūsų menininkų piknikas, tai 
yra mūsų metinė iškilmė-pasi- 
žmonejimas ir sykiu susistip- 
rinimas finansiniai, kad per 

| žiemos sezoną galėtų puikiai
■ ■■■1 • — 1 ■ — ■ — ■ ■ -4 - -•

PROLETARINIO MENO PIKNIKAS 
$200 DOVANOMS GRYNAIS PINIGAIS Zash 

Nedėlioję, 1 d. Rugsėjo—September, 1935
VOSE PAVILION PARK =:= MAYNARD, MASS.

Aido Choras, Worcester, Mass.

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

G?” GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS.

pasitarnauti darbininkų judė
jimui mūsų chorai. Pikniko pa- 
sekmingumas, priklausys nuo 
mūs visų. Todėl .visi, ar kas į 
chorus priklauso, ar ne, bet 
turim turėti sau už užduotį 
pasidarbuoti, paagituoti, kad 
piknike būtų tūkstančiai lietu
vių, nes chorai yra maloniau
sia dalis viso darbininkiško ju
dėjimo. Chorai su savo tin
kamoms dainomis ir lošimais, 
pagelbsti įtraukti naujus dar
bo žmones į organizacijas, į 
veikimą ir sukelia ūpą kovai 
prieš išnaudotojus. Visi Nau
josios Anglijos lietuviai būkim 
1 d. rugsėjo Vose Pavilion 
Parke, Maynard, Mass. Chorai 
duos puikią programą, bus 
dainos, sportas, ir prakalbos, 
šokiai per dieną prie geriau
sios Beit Orris Orchestros.

“Daily Worker”

Dabar eina “Daily Worke
rio” vajus už sukėlimą finan
sų $60,000. Mums lietuviams 
yra skiriama Naujojoj Angli
joj sukelti $300, tai palygina
mai nedidelė suma padalinus 
ant visų mūsų organizacijų. 
Mes galim lengvai tą sumą su
kelti. Komunistų Partijos Lie
tuvių Frakcijos Pirmo Distrik- 
to Biuras atsišaukia į mūsų 
broliškas organizacijas eiti 
mums į pagelbą. Mes visi pui
kiai pasidarbavom ir mokyk
los reikalui šukelėm $350, tai 
“Daily Workerio” reikalam 
$300 turim sukelt su perviršiu. 
Tą sumą turim sukelti iki 7 i 
d. lapkričio, tai yra iki Ru
sijos Revoliucijos paminėjimo. 
Biuras skiria mūsų broliškom 
organizacijom kvotas sekan
čiai: K. P. L. Frakcijoms 
$100.00; A.L.D.L.D. 7-to Ap
skričio kuopoms $75.00; L.D. 
S. Pirmo Apskričio kuopoms 
$75.00 ir Meno Sąjungos 2-ro 
Apskričio Chorams $50.00.

Todėl minėtų organizacijų 
apskričių valdybos turėtų iš
skirstyti kvotas kuopoms ir 
chorams ir išsiuntinėti viene- 
toms paraginimus, kad pasi
darbuotų del “Daily Worke
rio”.

Draugai ir draugės, mes ne- 
bandysim agituoti ir nurodi
nėti, kaip yra svarbus įrankis 
kovoj prieš kapitalą “D. W.”, 
nes mes visi ir be agitacijos 
sutiksim, kad jis yra nepava
duojamas ginklas visose mūsų 
kovose už kasdieninio būvio 
pagerinimą. “Daily Worke- 
ris” dar vis nėra pasiekęs pla
čiųjų masių darbininkų, del to 
jam ir ' reikalinga finansinė

parama. Mes paremdami 
“Daily Workerį” stiprinsim 
visą darbininkišką judėjimą, 
kaip šioje šalyje, taip ir vi
sam pasaulyje.

Patartina šaukti mūsų orga
nizacijų narių ir darbininkiš
kos spaudos skaitytojų susirin
kimai del išdirbinio pianų, I 
kaip geriausiai galima būtų 
pasidarbuoti, kad sukėlus 
$300 ir kuo plačiausiai išpo- 
puliarizavus “Daily Workeri” 
darbininkų masėse. į tokius! 
susirinkimus Distrikto Biuras I

JINAI LAIKOSI
PIENIŠKO KELIO

BETTY GRABLE, žavinti RKO- 
Radio žvaigžde, kurios sekantis 
judis yra “Old Man Rhythm”

Spindinčios judamųjų paveikslų 
žvaigždės žino, jog pienas pa
laiko jų gyvumą, neriebindamas 
kūno. Skaisčiausios Hollywoodo 
žvaigždės geria pieną.

Sekite žvaigždžių pavyzdžiu. 
Išlaikykite savo smagumą ir 
vikrumą, be nutukimo, gerdami 
pieną. O jeigu florite suliesėti 
moksliškai, reikalaukite knyge
lės, kurią visas Hollywood gi
ria: “The Milky Way.” žvaigž
džių valgiai. Atsiųskite atvir
laiškį su savo vardu ir adresu:

Bureau of Milk Publicity, Albany

THE STATE OF NEW YORK

sutiktų pasiųsti savo atstovą, 
kuris pagelbėtų draugams ant 
vietos išdiskusuoti “Daily 
Workerio” reikalą ir kitus 
klausimus. Kolonijos, šaukda
mos tokius susirinkimus, pra
neškite Bfiuro sekretoriui, tai 
sekretorius pasiųs vieną iš 
Biuro narį į susirinkimą.

Drg. J. Mažeikos Prakalbų 
Maršrutas

Drg. J. Mažeika greitai su
grįš iš Lietuvos, kur jis daly
vavo Lietuvos Išeivių Kongre
se. Jo maršrutas prasidės su 
apie 20 d. rugsėjo (Sept.) 
Dienų dar negaliu kolonijoms 
paskirstyti, bet kolonijos jau 
dabar turi pradėti rengtis. 
Pasirūpinkim literatūrą. Ypa
tingai kolonijos dabar jau tu
ri siųsti užsakymus ant bro
šiūros, kurią išleido komitetas, 
kuris buvo išrinktas Lietuvių 
Visuotino Darbininkų Suvažia
vimo Clevelande. Brošiūros 
kaina yra tik 10c., bet reikia 
žinoti, kad ta brošiūra yra la
bai svarbus istorinis dokumen
tas lietuvių išeivijai. Taipgi 
reikia ir kitos literatūros, kaip 
tai A.L.D.L.D. išleistos, taip ir 
“Laisvės” ir “Vilnies” išleis
tos turėti ir organizuotai pla
tinti.

Kaip greit bus galima, taip 
greitai bus paskelbta ir dienos 
kolonijoms, kokiomis draugas 
Mažeika lankysis.

Pageidautini Debatai su 
“Darbininko” Redaktorium

Kneižiu

Montello organizacijos pa
geidauja, kad būtų surengti 
debatai nors didesnėse kolo
nijose Sovietų Sąjungos “ba
do” klausime, nes “Darbinin
ko” redaktorius netik per 
“Darbininką” visokius nebū
tus dalykus primeta Sovietų 
Sąjungai, bet ir radio panau
doja tam pačiam tikslui, tai 
yra, purvinimui darbininkų 
puikiai budavojamo socializ
mo. Todėl biuras sutinka su 
Montellos draugų nuomone, 
kad nereikia praleisti, bet bū
tinai ' “Darbininko” redakto
rius pašaukti prieš lie
tuviu darbininku mases ir te
gul tas savo pasakas paremia 
faktais. Mes turim taipgi pui
kią progą prirodyti, iš kokių 
šaltiniu “Darbininko” redak
torius ima žinias ir “šviečia” 
savo laikraščio skaitytojus.

Mes iš savo pusės kviečiam 
drg. A. Bimbą arba bile vieną 
iš “Laisvės” redaktorių, o iš 
“Darbininko” redakcijos rei
kalaujame kunigą Kneižį.

Biuras mano, kad šiose ko
lonijose turėtų būti surengti 
debatai:

Montello, Norwood, So. 
Boston, Lawrence, Haverhill, 
Nashua, N. IL, Lowell, Hud
son, Worcester, ir Gardner. 
Draugai iš kolonijų, jei pa
geidaujate tokių debatų, tai 
greitai praneškite.
“Laisvės” 25 metų Jubilėjus ir 

A.L.D.L.D. 20 Metų 
Paminėjimas

Šaukiamuose “Daily Wor
kerio” susirinkimuose turim 
sykiu daryti planus ir kaip pa
sek m ingiau prisirengsim pa
minėti dinraščio “Laisvės” ir 
A.L.D.L.D. sukaktuves. Biuras 
yra pasirengęs kiekvienai ko
lonijai .pagelbėti, tik, draugai 
ir draugės, išsijudinkite prie 
darbo.

K. P. Lietuvių Frakcijos 
Pirmo Distrikto Biuras:

K. Beniulis,
S. Penkauskas, 
P. Kubiliūnas, 
J. Grybas.

P. S. Visais reikalais kreip
kitės pas draugą J. Grybą,, 
44 Chapel Court, Norwood, 
Mass.

TOKIO.—Japonijoj serga 
miegamąja liga virš 600 
žmonių ir ji vis skleidžiasi. 
Ja apsirgę be prabudimo 
miega ištisas savaites, me
nesius ir metus.
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Vykęs; Išrinkta 15 Asmenų Komitetas
Williamsburg Bedarbių
Veikla

Williamsburgo bedarbių 
ganizacijos pareikalavo iš

Pirmadienio vakarą į “Lais
vės” svetainę susirinko gražus 
būrys “Laisvės” skaitytojų, 
kad apdiskusuoti “Laisvės” 25 
metų sukaktuvių reikalus. 
Draugas P. Buknys, “Laisvės” 
administratorius, atidarė susi
rinkimą ir trumpai perstatė 
susirinkusiems “Laisvės” da
bartinę padėtį. Jis nurodė, kad 
“Laisvės” finansinė padėtis, 
nežiūrint sunkių laikų, yra pa
stovi dėka “Laisvės” įtakos 
augimui plačiose darbininkų 
masėse ir darbininkams prita
riančiuose biznieriuose ir inte
ligentijoj. Taip pat nurodė, 
kokias dideles galimybes pra
plėsti tą įtaką teikia šis jubilė- 
jus.

Vėliau pribuvo ir “Laisvės” 
direktoriai, kurie turėjo spe
ciali susirinkimą tuo klausimu. 
Iš direktorių plačiai kalbėjo d. 
Gilmanas, kuris nurodė, kad 
“Laisvė” apgynė darbininkų 
reikalus ne vien tik streikuose 
ir atvirose kovose, bet apsau
gojo plačią lietuviškąją visuo
menę nuo visokių šmugelnin- 
kų teisingais ir plačiais skai
tytojų perspėjimais. Jis sumi
nėjo eilę bendrovių, kurios; 
žvejojo iš lietuviškos visuome
nės dolerius neva visuomenės 
reikalams, bet jie pateko į vi
sokių šmugelninkų kišenius. Gi 
skaičiusieji “Laisvę,” taipgi 
daugelis net nusistačiusių prieš

ranų “Laisvės” skaitytojų, ku
rie ją skaito nuo pirmo nume
rio ir dabar tebėra jos skai
tytojais ir uoliais rėmėjais; 8 
iš jų apsiėmė į jubilėjaus ko
mitetą. Be abejo, Brooklyne jų 
randasi daugiau ir išrinktasis 
komitetas dės pastangas su 
jais susisiekti sūkuryje kitų 
didelių darbų. Išrinktas komi
tetas iš 15 asmenų. Reikia pa
skleisti po visą Brooklyną 
“Laisvės” jubilėjaus sentimen
tą.

or- 
ma- 

joro LaGuardijds ir Johnsono, 
kad nelavinti darbininkai gau
tų mažiausia po $20 į savaitę 
už 4 dienų darbą. Protesto 
prieš vergines algas, taipgi rei
kalavimo žmoniškų algų rezo
liucija tapo užgirta 13 organi
zacijų ir įteikta Nat. Re-em- 
ployment Service viršinin
kams. Protestui paremti, tre
čiadienį, 10 v. ryto, šaukiama 
demonstracija prie šalpos Biu
ro, 263 So. 4th St.

arba

Te-
i

Jie
kvie-
savo'

svastiko-

pašaukti 
vedama 

tikisi su- 
šią savai-

I Trečia įstaiga Atsisakė 
įsileisti Nazius

Aną syk buvo kilę pusėtinai 
daug triukšmo del Hotel New 
Yorker neįsileidimo nazių or
ganizacijos, kuri dangstosi po 
vardu German-American 
chnologists Association, 
nori laikyt konvenciją ir 
čia nazių konsulą, taipgi 
posėdžių salę puoš
mis. Viešbutis atsisakė įsileisti, 
plačiai aiškindamas, kad tas 
gali iššaukti masių protestą ir 
būtų pavojus nuosavybei ir 
svečiams. Po to buvo sutikęs 
juos priimti Hotel Astor, bet 
pastaruoju laiku ir tas atsisa
kė. Dabar siekė paimt Down 
Town Atletų Kliubą, 18 West 
St., bet ir čia atsakė.

kaip

Jubilėjaus Komitetan Apsiėmė 
Sekanti Draugai

Ramoška, 23 metai
skaito “Laisvę.”

Sherry, 24 m. kaip skaito
“Laisvę.”

Stankevičius, 21 metai
skaito “Laisvę.”

Kalvaitis, 24 metai
skaito “Laisvę.”

M. K ra u j al is, 20 metų
skaito “Laisvę.”

J.

J.

kaip

kaip

kaip

Viršininkas Pašaukė Nariams 
Policiją

Penki policijos radio karai 
pribuvo Inside Bakery Work
ers Unijos svetainėn, 245 W. 
14th St., N. Y. Ją pašaukė 
prezidentas William Galvin, 
kad jam padėtų išdraskyti tos 
unijos 19585 Lokalo narių mi
tingą, kuriame dalyvavo apie 
350 narių ir Nat. Biscuit Co. 
darbininkų. Tie darbininkai 
yra dalis buvusių streikierių, 
kurie buvo susirinkę protes- 

viršininkus
už nesistengimą atsteigti jiems 
darbus, nors streikas užsibai-i 
gęs keturi mėnesiai atgal.

ramina,

Griškus, 24 metai kaip skai- tuoti prieš unijos 
to “Laisvę.”

Purvėnas, 24 metai kaip
skaito “Laisvę.”

M. Misevičienė, 22 metai kaip Spręs Steigimą Miestavos
j.

M.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

RA RA RA RA RA ra ra ra ra mm ra ra m ra ra m ra ra nu ra ra i

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius

vę” skaitančių giminių ir drau
gų ir taip apsaugojo savo ki
šenių nuo legališku keliu ki
šenių kraustytojų.

Apart Gilmano, kalbėjo dar 
kiti draugai iš direktorių ir iš 
publikos.

Iškilo įdomus dalykas, kad 
susirinkime randasi 10 vete

P.

P.

Kovas, 24 metai kaip skaito Pajėgos Stoties 
“Laisvę.”

Pauliukonis, 24 metai 
skaito “Laisvę.,” 

Severinas, 22 metai
skaito “Laisvę.”

Bieliauskas, 24 metai 
skaito “Laisvę.”

Januška, 22 metai 
skaito “Laisvę.” 
Paltanavičius, 24
kaip skaito “Laisvę.1

Valatka, vienas iš “Laisvės” 
įsteigėjų.

kaip

kaip

kaip

kaip

metai

Rep.

Sąmatų Taryba už giri a 
balsų prieš 3 leisti visuotinam 
piliečių balsavimui, kad būtų 
ateinančiuose rinkimuose rei
kalavimas paskirti $49,500,- 
000 įsteigimui miestavos pajė
gos stoties. Ta stotis aprūpin
tų New Yorko dalį tarp 14th 
Sts. ir 72nd Sts. žinoma, ji 
turėtų konkuruoti su privatiš- 
komis įstaigomis.' Sumknytojai 
reikalavo $495,000,000 prave- 
dimui to projekto, bet tapo 
sutikta pravesti ant mažesnės

1 skalės.

Domei Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečio Apskričio Kuopti
Metinė Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimo konferencija jau 
visai netoli, todėl su pabaiga 
rugpjūčio ir pradžia rugsėjo, 
visos LDS 3-čio Apskričio kuo
pos, kaip suaugusių, taip ir 
jaunuolių, yra stropiai ragina
mos išrinkti delegatus į meti
nę konferenciją, kuri įvyks 15 
dieną rugsėjo, 80 New York 
Avė., Lietuvių svetainėj, New
ark, N. J. Pradžia 11-tą vai. 
dieną.

LDS organizacija paskuti
niais metais yra smarkiai pa
augusi kaip narių skaičiumi, 
taip ir finansiniai; todėl, drau
gai ir draugės, dėkime šiemet 
pastangas, kad ir metinę kon-

ferenciją padarytume skaitlin- 
gesnę, kaip pirmiaus būdavo. 
Išsiuntinėtuose kuopoms laiš
kuose buvo nurodyta, nuo ko
kio kuopos narių skaičiaus, 
kiek delegatų rinkti, vienok 
čia dar pakartojama, kad kuo
pos gali rinkti delegatą nuo 
kuopos ir paskiaus nuo kiek
vienų dešimties narių taip pat 
po vieną delegatą. Pavyzdžiui, 
kuopa, turinti 10 narių, gali 
rinkti 2 delegatus; kuopa, tu
rinti 20 narių, gali rinkti 3 
delegatus; kuopa iš 30 narių— 
4 delegatus ir taip toliau.

Renkami kuopų delegatai 
turi priruošti tinkamus rapor-

13

tus iš abelno kuopos visų me
tų veikimo. Taip pat ragina
mi delegatai atsivežti į kon
ferenciją ir naujų sumanymų, 
kurie būtų pritaikomi organi
zacijos auklėjimui.

Šiemet LDS konferencija 
bus svarbi ir skaitlinga dele
gatais. Visos kuopos turi imti 
dalyvumą šioje konferencijoje. 
Atsitikime, jeigu kuopa nega
lėtų prisiųsti delegatų, tai tu
ri pasiųsti raštišką raportą ap
skričio sekretoriui bent kelio
mis dienomis prieš konferenci-

LDS III Apskr. Sekr.,
P. Baranauskas

DARBININKAI ATIDUODA ADMINISTRACIJAI VILKO SALIUTĄ 
--------- i--------------------------------------------------- ------------------------ ---------------- ;---------- =.

Vienas iš daugelio mitingu Union Aikštėj. Ten esanti 5,000 darbininkų infor-y 
muoja WPA administratorių Johnson, kad jis ir jo WPA darbininkams reiškia' ’ 
dar viena Naujos Dalybos blogybę. Jie pareiškia, ką jie mano apie vergų al
gas ir streiklaužiavimą ir reikalauja Johnsoną prašalinti iš raštinės. ,

Sumobilizavo 10,000 WPA 
Darbams

Po obalsiu:
eik kalėjiman,” geri. Johnso- 
nas New Yorko mieste sumo
bilizavo 10 tūkstančių esančių 
ant pašalpos žmonių pereitą 
pirmadienį. Penki tūkstančiai 
iš jų būsią tuojau p?.siųsti dar
ban, o kiti 5 būsią 
vėliau. Mobilizacija 
toliau ir Johnsonas 
mobilizuosiąs 30,000 
tę.

Darbininkai statomi dirbti 
už $55 į mėnesį, nežiūrint jų 
išsilavinimo. Tačiau 
būk lavintieji būsią perkelti į
lavintųjų kategorijas, “jei 
darbe pasirodys kvalifikuo
tais.” Kadangi buržuazijai 
daug maloniau mokėti nela
vintų darbininkų algas, tad 
daugelis lavintų darbininkų 
niekad nebepasirodys kvalifi
kuotais.

Tuo tarpu darbininkų orga
nizacijos kelia stiprų protestą 
prieš verstiną darbą. Archi
tektų, Chemistų. ir Technikų 
Federacija pasiuntė LaGuardi- 
jai griežtą protestą prieš dė
jimą tų amatų darbininkų ne
lavintiems darbams I su $55 
mėnesine alga.

Unijų pildantis komitetas 
šaukia mitingą trečiadienį, Me
tallic Lathers svetainėj, 1,322 
—3rd Ave., New Yorke. Ten 
diskusuos galimybes iššaukti 
streiką WPA’projektuose.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Petras R. Guže, 21 metų, 
32-32 — 171st St., Flushing, 
L. L, mirė rugpjūčio 25 d. Lai
dos rugpjūčio 28 d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 2 Apskričio Komiteto 
Atydai

Visi apskričio komiteto draugai • 
būtinai dalyvaukite posėdį penktadie
nio vakare, rugpjūčio 30 dieną, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” name, Brook-į 
lyne, N. Y. Turim labai svarbius rei- j 
kalus atlikti.

G. A. Jamison, Sekr.
(203-205)

Jau 4 Bušai Pilni Traukt 
J “Laisvės” Pikniką

Su pradžia šios, paskutinės, 
savaitės turime 4 busus užsi
registravusių ši sekmadienį 
važiuoti i .“Laisvės” rudeninį 
pikniką, kurį rengia draugai 
philadelphieČiai, Westvillej.

Prašome visų įsitėmyti, kad 
mums labai svarbu turėti ke
leivius užsiregistravusius iš 
anksto, nes ii» busai turi būt iš 
anksto užsąkyti. Jei prisieitų 
kam liktis riamie del neužsisa- 
kymo iš anksto, būtų nemalo
nu ir pasirengusiam keliauti ir 
“L.”, nes mūsų pageidavimas 
yra, kad kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas ir draugas galėtų 
rastis tame puikiame piknike. 
Dėlto prašome visus tuojau 
užsiregistruot.

Kelionė i abi puses kainuo
ja $1.75 asmeniui ir $3.00 po
rai. ; '

Bušai išeis 8 v. ryto, gris 7! m<>s 
vai. vakaro.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškom veikalo—“Užburti Tur

tai.” Kas turite jas, malonėkite grei
tai prisiųsti J. Miškeliūnui, 100-13th 
Avenue, Newark, N. J. Už knygeles 
persiuntimą, kiek kainuos—užmokč- 
sim.

ALDLD 5-tos Kuopos 
Teatrališka Komisija

(203-205)

Pajieškau vyro 50 metų amžiaus, 
dirbti ant farmų. Teisingas, turi su
prasti apie vištas. Atsišaukite po nu
meriu 58 So. 8th St., neanksčiau 6-tą 
vai. vakare.

(203-205)

DARBO PAJIEŠKOJIMAI
Automobilių mechanikas, turintis 

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

Geo. Minkauskas, 2479 Coney Is.

IŠRANDAVOJIMAI
Par si randavo ja 4 kambariai už

pakalyje Storo, ant 339 Wilson Ave., 
tarpe Linden ir Grove Sts. Kamba
riai turi visus įtaisymus, išskiriant 
šildymą. Randa labai žema. Atsi
šaukite į 216 Broadway i Paramount 
Coffee Pot, bile laiku.

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.

mt mi irti irti w mi mi mi ma ma ma ma ma ma ma ma ma mama irti ma ma

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Bastcm Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

512

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

WILLIAMSBURGE
U ž s iregistruokit “Laisvės

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus dirbti 

ant farmos. Turi mokėti visą far- 
darbą ir būti geras gaspadorius, 
savininkai turi kitą užsiėmimą, 
farmos turim tris karves ir ark- 
Algos mokame tik $50 į me- 
bet valgis labai geras ir dra-

nes 
Ant

tus,
U z s iregistruokit Laisves panos aprūpintos, ir išskalbtos. At- 

raštinėj, 46 Ten Eyck St., ar-į sišaukite greitai: Avanta Farm. Ul
ba nusipirkite tikietus pas juosi ster N* Y- 
platinančius draugus-ges. Bu
šai išeis nuo kampo Lorimer

t ir Ten Eyck Sts.

CENTRAL BROOKLYNE i
Tikietus galima gauti pas J.

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

SOUTH BROOKLYNE
Bušų reikale kreipkitės pas 

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

“Laisvės” Administracija.

Tel. Stagg 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

(201-204)

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Karalius Stasmkaitis
UŽLAIKO

GĖRIMŲ ĮSTAIGĄ
IR

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

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

mus būsite patenkinti.
Stasiukaitis Lunch and 

Service Station 
ROUTE 26, 

MONMOUTH JCT., N. J. 
15 mailių nuo Trenton, N. J., 
43 mailės nuo New Yorko.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

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

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

Išbalzamlioja ir laidoja numiru
sius ant j visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir paląidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

,402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 
. BROOKLYN, N. Y.

Grand and Metropolitan Avė. 
karai priveža.

ROBERT LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

I
PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim

Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštytiems 

ir kitokioms parems

Saukite dieni ar nakt|

423 Metropolitan Avė.Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

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

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikum*ai, 
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 kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




