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tun. DELEGACIJA ME ROMKauną, ir užkirto tuos ke
lius gabenimui lauko ūkio 
produktų į miestą, protes-1 
tuodami ir demonstruodami 
prieš augštus mokesčius 
valdžiai ir prieš per 
kainas, nustatytas 
produktams.

Valstiečiai stabdė 
mobilius, vežimus li
nes, vykstančius į Kauną, ir 
darė jiems kratas, ar nega
bena jie maisto ir kitų ūkio 
produktų i miestą.

Prieš valstiečius buvo at
siųsta policija ir įvyko įnir
tęs susikirtimas. Kovoje 
buvo vienas policininkas už
muštas, du sužeisti. Taip 
pat sužeista keletas valstie
čių,—kaip praneša Associa
ted Press žinių agentūra.

čia jau matome atvirą 
valstiečių sukilimą prieš 
juos slegiančią ir kriušinan- 
čią fašistų valdžią, šis jų 
maištas yra ženklas plačiau
sio nerimavimo ir bruzdė
jimo visoj Lietuvos sodžių; 
varguomenėj. i

Lenino Kūnas 100 Metų ■
i j U • r ROMA. — MussoliniAtrodys Kaip Gyvas įšaukė savo karo tarybą

žemas 
tiems

auto- 
ž luo

■c

“PASAULIO LIETUVIU KONGRESAS NEBUVO 
TOKIU,” SAKO DARBININKŲ DELEGATAI

Delegatai, kuriuos Visuotinas Amerikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavimas Cleve- 
lande, pasiuntė į Pasaulinį Lietuvių Kongresą Kaune.

Iš kairės dig. J. Orman, paskui iš eilės drg. F. Abekas, Kielienė ir J. S. Mažeika. 
Skaitykite šiandien “Laisvėj” išspausdintą jų pareiškimą.
--------------------------------------------------M----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GALUTINI ITALIJOS 12,000 Italijos Kari?' SOVIETAI ATMETA AMERIKOS PROTESTĄ;
KARO PLANAI (Su Ginklais Perbėgo

I ____ ___

ROOSEVELTO VALDŽIA LABAI NUSTEBUS
su- 
ap-j 

svarstyt galutinus žingsniusMAS KVA. — Sovietinis
p r o feso rius Boris Iljič karui su Ethiopiją. Bus, be

Pereitą trečiadienį “Laisvės” redakcija gavo sekamą 
pareiškimą nuo Amerikos lietuvių darbininkų (anti-fašisy 
tinęs) delegacijos, dalyvaujančios “Kauno Kongrese.” Jį 

įtalpiname ištisai, kaip jis parašytas:
PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS NEBUVO 

TOKIU KONGRESU
Į Pasaulio Lietuvių Kongresą nebuvo masiniai renka

mi demokratiniu būdu delegatai, išskyrus antifašistinius 
delegatus iš Jungtinių Valstijų ir Kanados. Kanadoj 
rinko M. Guobą Literatūros Draugijos suvažiavimas, at
stovaudamas 2,000 narių ir Clevelando Priešfašistiniame 
Prieškariniame Suvažiavime rinko keturis delegatus: J. 
Mažeiką, J. Ormaną, K. Kielienę ir F. Abeką.

Kiti delegatai į tariamą Pasaulio Lietuvių Kongresą 
nebuvo nuo masių narių demokratiniai rinkti, o tik val
dybų paskirti bei patys save atstovais pasiskelbė. Pačia
me kongrese Kaune nebuvo mandatų komisijos rapor
tuota.

Dar reikia pridėti, kad atstovai, kuriuos skelbė neva 
iš Vokietijos, Lenkijos ir Sovietų Sąjungos—niekas iš de
legatų nebuvo su jais supažindinti. Aišku, kad jie nebu
vo renkami skaitlingo būrio lietuvių išeivių, gyvenančių 
tose šalyse. Pavyzdin, iš Pietų Amerikos keletas buvo 
neva delegatų, kurie yra valdžios pasiuntiniai, taip pat 
delegatai iš Rymo. Iš Franci jos delegatai tokie, kurie

Tarnaut Etiopijai
ADDIS ABABA. — Pra

nešama, kad 12,000 Italijos 
kareivių, surinktų iš vieti
nių Somalilando gyventojų, 
perbėgo į Ethiopijos pusę su 
visais savo ginklais. Jie pa
siryžę kariaut išvien su 
Ethiopais prieš Italiją. -

Italiios vyriausybė, sako
ma, piktai pareikalavo, kad 
Ethionija sugrąžintų jų gin-

MASKVA. — Sovietų Są- 1933 m. lapkričio 16 d. ir 
jungos užsienių reikalų ko- smulkmeniškai svarstyta 
misaras-antrininkas Nikolai pasikalbėjimuose tarp Ame- 
Krestinski įteikė Jungtinių rikos Jungtinių Valstijų 
Valstijų ambasadoriui W. prezidento .p. Roosevelto ir - .,v. • ... .
C. Baitui .tsakym, i. bąudies k.,Utvln.vo. |
Amerikos protestą pries So Jūsų notoj rugpjūčio 25 d. ne^uvo nuo išeivių masės renkami, o paskirti savo siauro 
vietų . ivaldzią. Rooseveltas visai nėra paduota jokių rate]j0> kuris sulindęs į tautininkam pritariančius laik- 
per savo ambasadorių, kaip faktų, kuriuos galima būtų raštukus.
žinoma, grasinančiai protes- laikyti sulaužymu minimų; 
tavo del to, kad amerikiniai pareigų iš Sovietų valdžios; 
delegatai Komunistų Inter- pusės.' 
nacionalo Kongrese kalbėjo' 
apie darbininkų kovos rei
kalus Jungtinėse Valstijose.

„ j _ V14UCL1 llCAilllVllin, 1YCIV4 UUV1UIUĮ

nesutiks Franciia-:Ttnliin^ valdomu SnrnMilan 1?• o .pei/dr5* Sąjungos valdžia negali ant
. • . . nesutlL.s £ iaĮlclja’ j 7aį°s yaidomų Romanian- jKrestmskg Sovietai, atmeta savpq nrisiimti ir niekad np-
taigi ir negales but Tautų , do ir Eritrėjos kolonijų per- .Amerikon nrofpqfn kaino saYe.s Pris^mu 11 meKad ne
Lvros Taryboj padarytas I beiro j Ethiopiją ir pasisiūlė .nptSiiokio Xrindo P 1 ?r!sigmė lok.ų. pareigų ry-

T4-„i: _• t------ --------------- • _y tj Įnecuiinų jokio pagnnuo. ,syje su Komunistų Interna-
Gavus toki Sovietų atsa-1 cionalu.

Taigi tvirtinimas, kad So-

abejo, apdirbinėjama ir pla
nai prieš Angliją, jeigu ji-

Zbarski sako, kad Lenino 
kūnas išsilaikys atrodyda- 
mas kaip gyvas dar per 100 nai kariškomis jėgomis pa- 
-Isipriešintų tam Italijos žy-ftietų.

Prof. Zbarski sykiu su ki
tu sovietiniu profesorium 
Vladimiru P. Vorobjevu yra 
išradėjai slapto būdo nubal- 
samuot mirusio kūną taip, 
kad jis ilgai sveikas išsilai
kytų. Tuo būdu buvo nubal- 
samuotas Lenino kūnas 11 Yra suprantama, 
metų atgal, ir šiandien jis tuom 
atrodo kaip gvvas.

Prof. Zbarski sako, kad ši 
balsamavimo paslaptis bus 
viešai paskelbta dar po ko
kiu 10 ar 15 metu, 

fc Ir

giui.
Anglija reikalaus, kad 

Tautų Lygos Taryba nu
spręstų panaudot “sankci
jas,” tai yra, bendrus Tau
tų Lygos narių baudžian- klus Italijai, 
čius veiksmus prieš Italiją.

jog su Į nesiūs 15.000 gyventoju iš Į
. 1 • „1.1____ ' -n- 1’1 1

Per kelis naskutinius mė-

Nei Krislelio Demokratiškumo
Pačiame kongrese nebuvo net krislelio demokratišku- 

;'mo, nepaisyta net parlamentarinių taisyklių. Tautinin- 
Antra vertus, ištikrųju, ku partija, valdžios partija, viską laikė suveržus, kaip 

nėra Jungtinių Valstijų vai- laiko silkes aprūdiję ir apipuvę statinės šulai ir lankai. , 
džiai nežinoma, kad Sovietų

Graikijos Kareiviai Nu
šovė Kelis Valstiečius

ATHENAI, Graikija. — 
Kareiviai nušovė kelis vals
tiečius ir daugelį sužeidė, 
šaudydami į rezinkų augin
tojų demonstraciją Pylos

toks nutarimas prieš Itali
ją. Tuomet Anglija galėtų 
pati viena bandyt kariško
mis priemonėmis pastot ke
lią Italijai.

Manoma, jog Anglija gali 
nuspręst užimt sau ežero 
Tsana apskritį Ethiopijoj, o 
tas anskritys yra labiausia 
pageidaujams ir Italijai.

Del tų Anglijos intencijų 
kasdien labiau auga Musso-

mieste. Pastarieji demonst- < lini0 valdžios susierzinimas nėse uolose.

J kareivius prieš Italija.
Ethiopijos valdovas Haile 'j .c, . . 1 '.j _ ..v. .v, kyma. prezidento Roosevel-1Selassie atidarė milzmiskus i ū -.v. , • __ i i . i

požeminius ginklų ir amuni-! 
eiios sandėlius savo armijai 
ginkluoti. Anie tuos slapta 
laikytus ginklus beveik nie
kas kitas nežinoio. Įvairių 
Ethioniios bažnvčiu rūsiuo
se taipgi buvo slanta laiko
ma ginklai. Daugelis tų baž
nyčių yra iškaltos akmeni-

Prezidiumą ir visas komisijas skyrė išanksto sutvar
kytu ir apskaitliuotu planu. Kad gauti simpatijas, tai 
tautininkų partija, būdama valdžios part., darė visokius 
parengimus delegatam, juos vaišino, eikvojo valstybės, 
žmonių sudėtus pinigus, kad tik palaikytų jau išanksto 
prirengtą padiktuotą planą.

Šimutis, pralotas Krušas, kun. Briška. Dr. Račkus, 
adv. Grišis ir dar keli jų pasekėjai darė dervbas su tau-xrol o lokni mhoL-aKa • i • i i v • dUV. VJl ISIS U Udl IMU JU | <tl UcLI V UlLVOdb OU IdU*

!„ , , zia ; . u .v, vietų Sąjungos valdžia su-' tininku* partijos šulais ir išsiderėjo nekuriu koncesijų 
įlaužius pareigas, išdėstytas Lietuvoj ". - - •' - - --
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ravo prieš peržemą rezinkų 1 
kainą.

Valstiečiai rezinkų augin
tojai užgrobė telegrafo raš
tinę Calamatoj ir sustabdė 
traukinius. Tuo tarpu 20,- 
000 jų demonstravo gatvė
mis, reikalaudami augštes- 
nių kainų rezinkoms.

Nariai Nužudė Bedarbę, Badu 
Numarinusią 3 Kūdikius

prieš Anglus.
Mussolini Reikalaus Išmest 

Ethiopiją iš Tautų Lygos
Italijos fašistų valdžia 

renka “dokumentus” įrodyt, 
kad Ethiopijoj palaikoma 
vergija, kad Ethiopų val
džia laužo tarptautines su
tartis, kad ji barbariškai 
slegia žmones, kad toj šalyj 
nėra jokios civilizuotos teis- 
darystės ir tt. Tuom pasire- Į

Hitlerio teismo nuosprendį, 
tapo nukirsta galva bedar
bei motinai Charlottei Jue- 
nemann, 24 metų amžiaus. 
Mirtin ji buvo nusmerkta už 
tai, kad užrakino ir badu 
numarino tris savo kūdi
kius.

Hitlerininkai sako, kad ji 
gaudavo valdišką pašalpą 
kaip bedarbė; bet pašalpos 
pinigus, girdi, iinai prager
davo ir prarūkydavo. Bet 
reikia suprast, kad tos šyk
ščios pašalpos buvo perma- 
žai net jai vienai pragyvent.

Leidžiama Pasirinkti
Nuodus ar Kartuves

TALINAS, Estoniia. — 
Nusmerktas ž m o g ž u dvs 
Leopold Otsa turi pasirinkt, 
arba cvanide nuodų išgert 
arba būt pakartas. Nuodų 
parūpina kalėjimo vyriausy
bė.

. # , Toks nusmerktiems mir-
miant, budelis Mussolini, sa- tįn yra duodamas pasirinki- 
vo šalies liaudies pavergė- ' ............
jas, reikalaus išmest Ethio
piją iš Tautų Lygos laike 
ateinančio Lygos Tarybos 
posėdžio, kuris įvyks rugsė
jo 4 d.

BOLZANO. Italiją.—Pra
nešama, jog Mussolinio val
džia siųs savo karo laivus 
į Suezo kanalo sritį. Tai bū
tų Italijos laivyno demon
stracija prieš Anglijos karo 
laivus, pasiųstus į tą sritį. 
Italija žada siųst daugiau 
karo laivų ir į Raudonąsias 
marias.

mas pagal nesenai išleistą 
Estonijoj- įstatymą.

Pasikorė Korikas
VIENNA. — Buvęs val

diškas nusikaltėlių korikas

j “statumu” bei “griežtumu. 
Ką Rooseveltas toliau da
rys, dar nėra žinios.
SOVIETŲ UŽSIENIU REI

KALU KOMISARO 
ATSAKYMAS

Maskva, Rugpj. 27, 1935 
P. Ambasadoriau!

Jūs savo notoj šių metų 
rugpjūčio 25 d. . atkreipėte 
maho domę į veiklą Komu
nistų Internacionalo Kon
greso, įvykusio Maskvoj, ir 
nurodydami į notą užsienių 
reikalų liaudies komisaro 
Litvinovo Jungtinių Valsti
jų prezidentui p. Roosevel- 
tui už 1933 m. lapkričio 16 
d., jūs protestavote prieš; tą 
veiklą, kurią jūsų valdžia 
laiko sulaužymu Sovietų Są
jungos pareigų, kas liečia 
nesikišimą į Jungtinių Val
stijų vidujinius reikalus, 
kaip kad numatyta 1933 m. 
lapkričio 16 d. notoj.

Ryšyj su tuom aš matau 
reikalą kuo stipriausiai pa
brėžti, jog Sovietų Socialis-

... Už tai iie nekėlė Lietuvoj demokratinės san- 
1933 m. lapkričio 16 d. no- tvarkos klausima ir dar kas ta klausima kėlė, tai tuos 

c

toie, neišplaukia iš pareigu, Įpuolė, atėmė jiem mažiausias teises kaip delegatam. Kon- 
priimtų abieju šalių; todėl grėsė nebuvo duota išsireikšti. Per tris dienas ėjo kova 
aš negaliu priimt jūsų pro- ne už patį dalyką, bet už gavimą balso apsvarstyti da; 
testo ir turiu jį atmest.

Sovietu Socialistiniu Res-
i lyką.
1 Apie pačią kongreso procedūra, darbininkų delegatų 

puWik7saiiū7os“7aM¥a?—Paimėiimus naties kongreso pradžioje ir tautininkų nusi- 
nuoširdžiai laikydamasi tos 
nuomonės, kaip ir Amerikos 
Jungtiniu Valstijų valdžia, 
kad griežtas nesikišimas iš; 
vienos ir kitos nusės į ant-' .
ros šalies vidujinius reika- i taitįs. Trečiokas ir kiti atsisakė nuo bent kokio demok- 
lus yra būtina sąlyga palai-1 ratiškumo. Jie patys kongrese burnos nepravėrė, o tik 
kymui draugiškų santikiu p^^kė reakciją. Po pakvietimo ant arbatėlės pas Sme- 
tarn mūsų šalių ir tvirtai; ’Z regis, po to, kam Trecmkas buvo apdovanotas or- 

i ai _ luivo’denu ir po pagyrimo Pivarmno, us atsisakė nuo rezoliu-vy^^al?a sia.v, .po . a ciios. kurią iam įteikė Pittsburghe įvykusi konferencija. 
praKtiKOie.- —pareiškia, Kau rp0.j rezo]iucijoj reikalavo Lietuvos žmonėm demokrati- 
.11 turi tikslą ir toliau plėtoti n^s santvarkos.
draugiška sandarbininkavi-1 Ponu Vitaičiu, Trečioku. Pivariūnu ir kitais to kalibro 

I mą tarp Sovietų Sąjungos ir elementais baisiai nusivvlė vietiniai liaudininkai. Sleže- 
Amerikos Jungtiniu Valsti- vičius, gavęs progą pradžioje kongreso atidarvmo. pareiš- 
ju, atitinkamą reikalams So- kė demokratinės santvarkos pageidayima.. Vitaitis. Tre- 
vietų Sąjungos ir Jungtinių čiokas. Pivariūnas ir kiti tautininkai, galima sakyti, iš- 

žmonių ir turintį davė tuos pageidavimus Smetonos rankosna.

I gaudimus delei teisės diskusuoti po kiekviena paskaita 
ios turinį ir apie paskui sulaužymą kongreso pirmesnių 
tarimų—vėliau parašysiu.

Vitaitis ir Kompanija su Smetona
Dabar turiu pasakyti, kad Amerikos tautininkai: Vi

Valstijų
tokios didelės svarbos palai
kymui pasaulinės santaikos.

Naudodamasis šia proga, .kalavimus tik nrinšfašistiniai delegatai ir dar vienas ki-

Tik Priešfašistiniai Delegatai Kovojo už Demokratiją > 
Teisingai ir atsidavusiai frvnė demokratinių teisių rei-

, Alois Fuersi pats pasikorė .. . pLnnhlikn qaiiinffnaįprašau priimti užtikrinimą'tas prie ių prisidėdami, bet pastarieji bijojosi reakcijos 
kalėjime. Jis buvo suimtas ^ldžia visuomet didžiausiai mano au£štos pagarbos. ir negalėjo vaidinti rolės. .
už tai. kad užmušė ir sude- 0 j- ir <r rhia vhną • N. Krestinsky. Kongresui buvo skirta visa savaitė, bet nėr tą savaitę
gino daržinėj du savo vaiku. ge , ir,£e™ V?as Parei- ------------ . v. tik trig ^nas ir no valanda nuse buvo posėdžiai, kur pa-
Už daržinės gaisrą jis nore- ^urias i1 Pr}sleme, ^31- Vatikanas. Popiežiaus, j g želėta prelekciiu, kurias labai aiškiu šovinistinio . (laizines gaiši ą jis nore suprantama, ir tarpsavi-. organas “Osservatore Ro-!
JO gaut apdraudos pinigus, abiejų galh} Dareiį ne. m^o„ užgyrg agtrią Ame. i

. "i • • *1 • 1 • i • • • •••• • > •> .. • z-M • i

Už daržines gaisrą jis norė- _ |SKajre Keieta preieKci m. Kurias įauai aismu suviiiistiniu 
organas Osservatore R°- j patriotizmo tonu užakcentavo. Nei vienam žmogui, nei 

, . i viena minuta neleido išsireikšti, kas liečia tas paskaitas,
sikišti į viena kitos viduji-Įrikos protesto notą. Sovie-ĮNet nedave pastatvti informacinio turinio klausimą, lie- 
nius reikalus, kaip kad nu-Į tams <prieš komunistinę pro-,čiantį pačią paskaitą.

, . . I (Tąsa 4-tam puslapyj)

gi, suprantama, ir tarpsavi-

Genoa, Italija. — Per aud
rą su tvanišku lietum zuvo,muC n.<*u uu-j tams
6 žmonės ir tapo sužeista 53.1 matyta apsikeitime notomis I pagandą.
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dais Italiją, o ne Ethiopiją.- • /
Kas gi belieka daryti darbininkams ? 

Vienintele išeitis—organizavimasis į'an- 
ti-karinį ir anti-fašistinį judėjimą ir ko
va prieš plėšikiškus Mussolinio žygius.

Juo didesnis bus masių judėjimas, juo 
labiau kapitalistiniai valdytojai pagalvos 
pirm, negu jie pradės darbo žmonių sker- 
dynę pasauliniu maštabu!

; Išviso šis J. Vi kongresas pervarė:arti 
liusės šimto visokių bilių, kurie gr|įt pa
taps įstatymais. Tūli tų bilių skamba la
bai gražiai, bet jie pilni demagogijos, kad 
apgavus darbo žmonių mases. Sakysim, 
tokis “Socialio Saugumo” (Social Securi
ty) bilius. Gražiai skamba, ar ne? Bet 
kas gi iš jo, kuomet jį panagrinėji? Tai 
tiktai bandymas užkirsti kelią tikram So- 
cialės apdraudos senatvėje ir nedarbe bi-

neprileisti darbininkų streikų, tam, kad 
padėjus kompaniškom unijom, bet neuž- 
kirtus jom kelią.

“Neutralumo Bilius” — panašus. Apie 
jį kalbėjome savu laiku šitoj pačioj vie
toj.

Panašiai su visais kitais biliais: jie pa
gaminti tam tikslui, kad padėjus išnau
dotojų klasei, kad sustiprinus kapitaliz
mą darbo žmonių lėšomis. Juk tai, pa-

ŠYPSENOS

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

of March 8, 1879

Karo ir Taikos Reikalai .
Padangė niaukiasi. Karo audra artė

ja. Ginkluoti mūšiai gali prasidėti bile 
dieną, bile valandą. Šiandien padėtis 
rimtesnė, negu ji buvo 1914 metais liepos j 
mėnesį. Eidamas gulti, žmogus nežinai, 
kas bus rytmetį, atsikėlus. Dalykai taip 
greit keičiasi, taip greit įvyksta pasikei
timų, kad šiuo tarpu yra labai sunku nu
vokti tikrąją jų kryptį. Trumpai suėmus, 
tačiau, dalykų padėtis šiuo tarpu daug 
maž yra sekanti.

1. Po to, kuomet Italijos fašistai pa
grūmojo Anglijai karu, jei pastaroji ban
dytų uždaryti Italijai Suezo Kanalą, tai 
Anglija ėmė labai smarkiai ginkluoti sa
vo “opiąsias” vietas. Į Aigiptą pasiųsta 
karinių orlaivių dar daugiau. Į Suezo 
Kanalą siunčiama daugiau šarvuočių, o 
Malta, sala, esanti Viduržemių jūroje, 
yra stiprinama kareiviais. Dar 1,200 ka
reivių ten siunčiama, žodžiu, Anglijos 
valdytojai ima rimtai Mussolinio grūmo
jimus. Jie žino, kad karas gali prasidėti 
bile laiku. Jie tam atvirai pasiruošia.

2. Rugsėjo menesio 4 dieną susirenka 
(į Geneva) Tautų Sąjungos Taryba, kuri, 
be abejojimo, tars savo žodį Italijos-Ethi-u 
opijos klausimu. Ką ji pasakys? Kol kas 
niekas to negali pasakyti. Vienas aišku: 
jei Taryba pareikš, kad Italija yra už
puolike, tai pastaroji, pasak Mussolinio, 
išstoja iš Tautų Sąjungos. Karas prieš 
Ethiopiją taipgi bus vykdomas savu ke
liu. Šis Tautų' Sąjungos Tarybos posė
dis, be abejo, bus patsai'svarbiausis jo
sios istorijoj. Todėl į jį ir žiūrima labai 
rimtai ir nekantraujančiai. Pirm, negu 
tasai posėdis įvyks, tai tūlos valstybės 
jau dabar tariasi, kas reikės daryti. 
Skandinavijos šalių atstovai turi sa
vo konferencijas; Mažoji Entantė, taipgi 
ruošiasi. Anglijos imperialistai daro 
slaptus pasitarimus savo rateliuose. O 
Mussolini įkaitusiai ginkluojasi.

3. Ethiopijoj, sakoma, taipgi vykinamas 
karui prisiruošimas: mobilizuojama vy
rai ir moterys. Pastarąsias naudos na
mų darbams. Beje, pranešama, kad Ad
dis Ababoje tapo atremontuotas amuni
cijos fabrikėlis. Tai vienintelis fabrikė
lis, kuriame toji šalis kiek tiek galės pa- ( 
sigaminti amunicijos. Jos, aišku, toli 
gražu neužteks, jei Ethiopijai prisieis ka
riauti. Todėl Ethiopiją yra priversta 
pirkti ginklus ir amuniciją kituose kraš
tuose, bet ne visur ji gali pirktis. Ap
skritai, Ethiopiją labai silpnai ginkluota, 
todėl bepigu Italijos fašistams užpuoli
kams didžiuotis, kad jie Ethiopiją su- 
kriušins.

4. Jungtinės Valstijos (abu kongreso 
butai) priėmė t. v. “neutralumo” rezoliu
ciją, kuri šitos šalines, tačiaus, nuo karo 
nesulaikys. Viską, ką minėta rezoliucija 
gali padaryti, tai padėti Italijos imperia
listams. Rezoliucijoj uždraudžiama (už
dedama embargo) parduoti Italijai ir 
Ethiopijai karo ginklus. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, faktinai, nedavimą ginklų 
tiktai Ethiopijai. Italija juk turi užten
kamai ginklų. Jinai turi savo fabrikus, 
kurie dirba dienomis ir naktimis. Itali
jai reikalinga tik žalioji medžiaga gami
nimui ginklų ir amunicijos. Ar ją rezo- i 
liucija uždraudžia duoti? Nieko pana
šaus! Mussolini gali gabentis iš Ameri
kos visokią medžiagą geležiai; gali gauti 
anglies; gali gauti medvilnės, chemikalų 
ir kt. dalykų, reikalingų amunicijai. Va- < 
.dinasi, Italija turi pilniausią galimybę I 
naudotis visais dalykais, koki tiktai rei
kalingi jos imperialistiškiems tikslams 
Afrikoje.

Amerikos kapitalistai turi įvesdinę sa
vo milionines sumas pinigų Italijoj. Jiem 
svarbu, kad tie pinigai nežūtų, kad ten 
neiškiltų revoliucija ir su jais nepadary
tų, kaip Sovietų Rusijos darbininkai pa
darė. Todėl jie rems visais galimais bū-

Bendro Fronto Pravedimas
Lietuviuos

Visuotino Amerikos Lietuviu Darbi
ninkų Suvažiavimo, įvykusio Clevelande 
šią vasarą, mesti obalsiai į visus prieš 
fašizmą ir kara nusistačiusius lietuvius, V C. f » z

randa sau pritarimo' visosė kolonijose. 
Optimistiškiausios, tačiaus,.tuo* reikalu 
šiuo tarpu žinios yra iš Akron, Ohio. 
Tiesa, ten nedidelė lietuvių kolOnijh, bet 
ji veikia labai pavyzdingai. “Vilnis” apie'' 
tai sekamai rašo: ; .

Akrone (Ohio) pavyzdingai pravesta ben
dras frontas. Drg. V. T. Nėverauskas (“Vil
ny” pereitą šeštadieni) rašo, kad jau pir-' 
miau buvo susidėję į bendrą frontą šios or- i 
ganizacijos: j

“ALDLD 59 kp., LSS 20 kp., SLA 198 kp. 
ir APLA 40 kuopa. Suminėtos kuopos turė
jo pasiuntusios ir delegatus Į Visuotiną‘Lie
tuvių Suvažiavimą, kuris įvyko birželio 30 
ir liepos 1 dienomis.”

Kada delegatai sugryžę iš suvažiavimo iš
davė raportus, tai priimta bendro fronto 
penkių punktų programa ir—“Raportai de
legatų likosi priimta 4r delegatai tapo įga
lioti tolimesniam veikimui pakviesti ir kitas 
Akrono lietuvių organizacijas, kurios dar 
nėra prisidėjusios prie bendro fronto. SLA 
354 kp., LDS 239 kp., SLRKA 178 kp ir 
Akrono Jaunuolių Draugiškas Kliubas.” 

Sekančiam susirinkime, sako d. Neveraus- 
kas, jau dalyvavo visos organizacijos, iš
skyrus vieną, bet ir ta dalyvaus. Jis taipgi 
priduria: ! < ,

“Reiškia, Akrone turėsim bendrą -frčntą!,: 
kuriame dalyvaus visos Akrono lietuvių or
ganizacijos ir draugijos.” • . . - : ; , • ,

• • i • # # | j » •
VačĮinaasi, Akronas turi būti, .pavyz

džiu visoms lietuvių kolonijoms, ypačiai 
mažesnėms, kur daug yra lengviau susi
siekti su visom ten gyvuojančiomis drau
gijomis bei organizacijų kūdromis.' * 1 ’ , : 

Pittsburghe, Pa., kaip skaitytojai ma
tys šiame “L.” numeryj tėlpantį atšišaU- ! 
kimą, taipgi maišytas komitetas — ko
munistų, socialistų ir nepartinių darbi
ninkų—šaukia panašią konferenciją rug
sėjo mėn. 29 d.

Brooklyne panašios rūšies konferenci
ja šaukiama rugsėjo mėn. 8 dieną. Visa 
eilė masinių organizacijų, kaip girdėtis, 
jau išrinko delegatus. Dar kitos, kurios 
neišrinko, raginamos tai padaryti.

Chicagoje bendro fronto konferencija 
įvyksta rugsėjo 22 dieną. Reiškia, pačios 
didžiausios kolonijos vykina gyveniman 
Clevelando Suvažiavimo nutarimus. Ma
žesnės kolonijos privalo pasekti ir tai 
reikalihga daryt, nieko nelaukus.

Programa, kaip ją priėmė Clevelando 
Suvažiavimas, bendram darbui yra 
kanti:

1. Kova prieš karą ir fašizmą.
2. Kova už Socialę Apdraudą.
3. Padėjimas lietuviams darbininkams 

organizuotis į darbo unijas.
4. Kova už svetur girnių teises.
5. Gelbėjimas Lietuvos prieš-fašistinių 

politinių kalinių ir kova už civilines ir 
politines laisves darbo žmonėms Lietu
voj.

Organizacijos, kurios sutinka $u šitais 
punktais (bent su vienu iš jų), ragina
mos išrinkti savo delegatus ir dalyvauti 
bendro fronto konferencijose, sudaryti*, 
lokalinius komitetus ir per juos kovoti 
už šitų punktų gyveniman pravędhmį ’ j

liui. l> •
Arba paimkim Wagnerio-Connerio 

“Darbo Santikių Aktą” (Labor Relations 
Act). Skamba neprastai ir jo gaminto
jai labai dažnai buržuazinės spaucĮos pus^- 
lapiuose maišėsi, kaipo geradariai darbi
ninkams, nes, tai, girdi, bus naudingas 

, darbininkams i bilius. Tikrumoj > nieko: 
panašaus. .Tas bilius taikomas tam,, kad

galiaus, Roose vėl to Naujos Dalybos tiks
las. ; 1$®!?

Darbininkų klasė, vienok nesiliaus ko
vojusi už socialę apdraudą, o taipgi už bi
lių reikale veteranams bonų išmokėjimo 
ir farmerių bilių. Masinis judėjimas 'pri
vers sekančių j kongreso sesijoj iškelti 
tuos taip svarbius darbo žmonėms bilius, 
kurie šioj? sesijoj nebuvo priimti.

, i : > > t Ll' 1 1 ' I ' ” ~. f P ' ! . : . . *

Iš Lietuvos Draugų Komiteto Raštinės
•ii;:. ' ■ ■ VYn"—-------- . ! (H

) ; ( Delei Aiškumu ?
Į Lietuvos1 Draugų Komitetą įeina šie- draugai: J. 

Weiss, S. Sasnaj P. Buknys,- O. Depsienė, Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius, V. Zablackas, jaun. ir A.. Kairiutė. Valdybon 
įeina šie draugai: V. Zablackas — pirm., J. Weiss — 
sekr; ir S. Sasna džd. Visais reikalais liečiančiais LDK 
kreipkitės’prie‘sekr. J. Weiss, 857—55th St., Brooklyn, 
N. Y. Siųsdami pinigus, kurie skiriami rėmimui Lietu
vos politinių kalinių ir jų šeimynų arba Lietuvos K. 
P. išpirkite “money order” iždininkės S. Sasnos vardu 
ir pasiųskite sete J. Weišs aukščiaus nurodytu an
trašu. ' : '

Būtų labai gerai, kčd draugai priklausančias au
kas šiam, L.D.K., siųstų tiesiog sete, o ne taip, kaip iki 
šiol buvo daroma: daugelis siųsdavo per “Laisvę” arba 
per ALDLD centro sete drg. D; M. Šolomską. Nors 
nėra nieko blogo siųsti per aukščiais minėtas įstaigas, 
bet kai kada pasitaiko šiek tiek nesmagumo. Tos įstai
gos kai kada kiek suvėluoja pinigus priduoti sekr. ar
ba priduodant pamiršta prisiuhtėjo antrašą priduoti ir 
tokiu-būdu negalima greit pakvitavimą pasiųsti. Tie
sioginiai siunčiant LDK sękr! tos kliūtys būtų praša
lintos. 1 . J ‘

L. D. K. • Sekretorius J. Weiss.
ii ii. • . > • . • • • ■

Agitacijos Fondas
i ■ \ i. -i s______ į ,, i,!,.,
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7 4-tas Kongresas Užbaigė Sesiją
Pagaliaus pereitą pirmadienį Jungti-: 

nių Valstijų kongresas—abu butai—už
darė savo sesiją. Jis posėdžiavo 235 die
nas. Per tą laiką per kongresą p. Ęoose- 
veltas pervarė daugybę savo visokių sky- 
mų—bilių. Reikia primint, kad, nepai
sant to, jog tūli demokratai susiliejo su 
republikonais ir kai kada sudarydavo op
oziciją prieš Rooseveltą,visvien preziden
tas visus savo pasįmojimus pervarė, ku
riuos jis norėjo pervaryt. Tas reikalinga 
žinoti, kad sekančiais metais, laike rinki
mų, jis negalėtų nieką apmulkinti, skelb
damas, būk jis norėjęs pravesti gyveni
man daug gerų dalykų, bet kong^sas 
prie to neprilcidęs.

jokios progos parėmimui 
Agitacijos Fondo.

K.P.L.Fr. Centro Biuras,
46 Ten Eyck St,

' Brooklyn, N. Y.

Binghamton, N. Y.
Trūksta Žiriių, ar Rašytojų?

“Laisvės” redakcija pasi
gedo žinių iš !

Užtarnautas Poilsis
“Brangūs piliečiai!” kal

bėjo kandidatas, “aš pešiau- 
si su indi jonais. Daug kar
tų miegojau po atviru dan
gumi. Maršavau per suša
lusius laukus pakol kiekvie
nas mano pėdsakas buvo pa
ženklintas krauju.”

Jo kalbą padarė didelį 
įspūdį ant publikos. Vienas 
iš klausančių tarė:

“Tu jau užtektinai pavar
gai del tėvynės. Eik namon 
ilsėtis,—mes balsuosime už 
kitą kandidatą.”

Rėk, Kaip Pašėlęs
Pardavinėdami 1 a ikraš-

Binghamtono. | C1US> vaikinai saukia is visų 
Klausimas—trūksta žinių mū- sPČkų.
sų mieste, ai” rašytojų?

i Gfaži Ųarto^’ huo ^Naujo- 
, sius-'Anglijos- Draugų

Mūsų Naujosios Anglijos 
draugai džiaugiasi, kad Dis- 
trikto Lietuvių Frakcijos 
piknikas, surengtas rugpjū
čio 4 d., Barence, Mass., 
gerai, pavyko. Draugai nuta
rė dalį pikniko pelno paau
koti Agitacijos Fondui ir 
draugas Grybas prisiuntė 
čekį ant dvidešimt penkių 
dolerių ($25). Labai gerai 
ir išmintingai draugai pasi
elgė. Jie buvo užmiršę Agi
tacijos Fondą skirstydami 
didžiojo Spaudos Pikniko į 
aukas, tai dabar atsiteisė 
skolą. Labai ačiū drau
gams už stambią auką. Mes 
tikime, kad tas nebus pas
kutinė jų parama šiai įstai
gai. Naujosios Anglijos at
skirų kolonijų draugai ir 
organizacijos turėtų nepa
miršti Agitacijos Fondo, 
kuomet turi surengę kokias 
nors prąmogas.. t ;

Drg. M. Dobinis, iš Ne- 
war.kb, pridavė' Agitacijos 
Fondui $1.85. Tai pinigai, |

kurie liko kelionės B.rookly- 
nOj; i Connecticut ir New 
Jersey - delegatų į Vi
suotiną1 Suvažiavimą! Cleve- 
ląndan. Ačiū draugams už

• • • J i ■ \ ’

šią auką. Kiekvienas dole
ris yra svarbu. Tuoj aus at
eis ruduo, Centro Biuras 
yra užsimojęs keletą svar
bių darbų atlikti masinėje 
komunistinėje agitacijoje, 
bet nepajėgsime, jeigu Agi
tacijos Fondo finansinė si
tuacija nepasitaisys. Mes, 
pav., manome greitu laiku 
pagaminti ir išleisti platų 
lapelį, kuriame populiariš- 
koj kalboje būtų išdėstoma 
mūsų atsinešimas linkui ka
talikų darbininkų ir bendro 
fronto su jais. Tokio lape
lio reikėtų išleisti daug tūk
stančių ir pasiekti kiekvie
ną tikintį lietuvį darbinin
ką. Bet, draugai, toks žy
gis atsieitų keletą desėtkų 
dolerių, gal daugiau negu 
šimtas dolerių.

Tai tik vienas mūsų no
ras. O kur kiti, taip pat 
būtini ir svarbūs Centro 
Biuro darbai,' kuriems fi
nansuoti vienatinis šaltinis 
tai Agitacijos Fondas? To
dėl, draugai, nepraleiskite

4 i*

Dalis darbininkų, išėjusių į streiką WPA darbuos, New 
Yorke. Jie pasiliko be cento, bet nepasiduoda valdžios 

įsakymam dirbti už bado algą.

“Kam tas riksmas,—juk 
Trumpata šį klausimą atsa-' galima pardavinėti ir be 

ko: netrūksta nei vienų, nei ki- triukšmo,” tarė vienam vai
tų. žinių rašytojų jau buvo kinui poniutė.
pasirodę daugiau negu ant vie-' “Jūs to nesuprantate,” at
neš rankos yra pirštų. Bet sa^ vaikinas. “Idant pada
vė, jie visi labai nuolaidūs— įį nors mizemišką gyve- 
kiekvienas duoda pirmenybę ninNew Yorke, reikia 
kitam, kaip lyginai tos gra- T našlučiam ” 
žuolės sandariečių piknike šią i >11 
vasarą.

Nuolaidumas kaltas, kad 
'nėra “Laisvėje” žinių iš Bing-j 
I hamtono, ir kad vietos sanda-1 
riečiai negavo gražuolės p"

• siųsti į nacionalį Sandaros 
kontestą. Kai sandariečių tei-į 
sėjams reikėjo spręsti, kuriai 
mergelei priklauso gražuolės 
bilietas, tai nei viena iš užsi
registravusių mergelių nelipo 
ant platformos.

1..--___ . j :

Tam tikra binghamtoniečių 
lietuvių grupė labai “bustino” 
Vaitkaus skridimą. Ruošė čio
nai skraidymo dieną, surinko 
labai daug aukų ir dovanų nuo 
vietos biznierių, bet kai Vait
kus nepasirodė čia, ir dabar 
kai jis tebelaukia “gero oro” 
Coney Island’e, tai tų darbuo
toją ūpas, buvęs pakilęs daug 
augščiau, negu praėjusio pot- 
vinio vanduo, atslūgo iki pat 
žemei. Kai kas jau ir iš pa
čių darbuotojų sako: buvęs 
svieto mulkinimas.

Laiko bėgis—pamoka.

—žinai ką, Trumpata? Pa
sakysiu naujieną,—sako žmo
gus. —SLA. kuopos mitinge 
pirm. Lėpa buvo pasikėsinęs 
mesti iš svetainės “užsitarna
vusį darbuotoją” Bučinską.

—Girdėjau,—sakau,—apie 
“mandringumo” ginčą. Bet tai 
ne naujiena. Kai penki metai 
atgal kairysis sparnas kėlė 
balsą prieš ponybę, tai jie visi 
ėjo išvien prieš kairiuosius, o 
kai kairieji atsiskyrė—jie ap-' 
sidžiaugė, bet buvo žmonių,' minos.

• kurie permatė, jog jų apsi-1 nežinia.
džiaugimas nebus akstinu į; Rugsėjo 1 d. 50 kp. ir Ge- 
rimtą darbą. Pradės, jie ėstis demino Choras rengia linksmą 
tarpusavy. Ir pradėjo. Buvę išvažiavimą pas Antaną Bol- 
anuo laiku kuopos “valdonai”,' zerį, Walnut Inn., Scottsville, 
šiandien jau išspirti nuo vai- n. Y. Vieta puiki. Bus gera 
dymo lauk. O dabar jau net muzika del Šokių, taipgi ir žai- 
ir susirinkime nepakenčiami... dimų. Atsižymėjusiems bus 

~ ' v. . duodamos’ dovanos. Todėl, vi-
Nesena! Trumpata sužinojo, su ei atsiiankyti ir pa- 

kad Įtekmingas sayo profesi- emU šj aren ima nes choras 
joj daktaras donas Breivis per-1 dar jau jau
sikele gyventi į savo naują gražiai dailluoja. Mūsų yi 
,na,mą 159 Piospect Sheet, i parejga remtj visais galimais 
šiuo laiku Dr. Breivis tarnau-|būdais Taipgi> dabar gera 
ja Endicott-Johnson mediką- pJ.oga Binghamtono lietu- 
liame štabe, Clinton St. J>s viamsatvažiuotantšioparen- 
yra ir naujų, narių egzaminuo- gimo> nes panedg|yje bus 
tojas L.D.S. ir SLA, kuopoms. I ‘<gventg”. j<as tik atsilankys i 

parengimą, visi bus patenkin
ti, nes vieta gana paranki del 
tokių išvažiavimų. Vieta ran
dasi ant kelio No. 253. Valgių

Draudžiama Valdžios
Kaune valdininkas nuėjo 

i pas čigonę, kuri žinojo iš 
delno laimę ir ateitį įspėti. 

. ./čigonė, pažiūrėjus į valdi
ninko delną, tarė:

“Ponas esi optimistas.
“Cit, ne, taip garsiai,” 

rė valdininkas, “gal 
valdžios draudžiama.”

M

ta-
tas

>Beprotystė
Daktaras: “Ar buvo koki 

nors apsireiškimai bepro
tystės jūsų šeimynoje?”

Ligonis: “Taip, daktare. 
Mano sesuo nepanorėjo te
kėti už milionieriaus.”

Surinko J. šilingas.

ŠYPSENŲ REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

Es-Džei.—Drauge, gavo
me pluoštą Jūsų šypsenų. 
Labai ačiū, draugui. Viską 
įtalpinsime. Meldžiame ir 
daugiau parašyti.

Rochester, N. Y.
Mažai žinių matos “Lais

vėj” iš šios kolonijos, rodos, 
kad nieko nėra nei veikiama. 
Žinoma, vasaros sezonu daug 
negalima nei norėt. ALDLD 
50 kp. turėjo šiošiol parengi
mą 24 dieną. Visi gerai links- 

Kiek pelno liks—d.ar

i

Jis yra ir abiejų kuopų na
rys.

Trumpata.

Komisijos Narys.

White Plains, N. Y. — At- nereikia vežtis, nes ten bus. 
simušus automobiliui į tele- Kas karų neturit del važiavi- 
fono, stulpą, užmušta trys mo, tai užsiregistruokit pas 
važiuotojai; ketvirtas pavo- Gedemino svetainės manadžerį. 
jingai sužeistas.

K.P.L.Fr


Ketvirtad., Rugpj. 29, 1935 LAISVE Puslapis Trecias

Ką Nutarė AIDED Centro Komitetas Draugų Linkėjimai “Laisvei”
Sekmadienį, 25 d. rugpjū

čio, “Laisvės” svetainėje, įvy
ko Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
Centro Komiteto susirinkimas, 
šis susirinkimas buvo praplės
tas ir jame dalyvavo kelios 
draugės ir draugai taip orga
nizacijos narių ir prisidėjo 
prie svarstymo mūsų reikalų.

Išklausius CK Valdybos ra
portą apie organizacijos sto
vį, buvo kiti raportai.

* Dr. J. J. Kaškiaučius darė
• pranešimą apie Drg. Kapsuko 

Vardo Revoliucinės Spaudos 
Fondą, kuris yra įsteigtas Lie
tuvos Komunistų Partijos ir 
kurio Amerikoje iždininku yra 
Dr. J. J. K. Kol kas pinigų 
dar nedaug įplaukė, bet tiki
masi, kad draugai ir draugės 
supras jo svarbą. Yra nutarta, 
kad į šj fondą Amerikoje mes 
turime sukelti $250. Tas fon
das yra tik laikinas ir su nau
jais metais pasibaigs, taigi rei
kia smarkiau padirbėti.

Drg. S. Sasnauskienė darė 
pranešimą apie moterų darbi
ninkių organizavimo reikalus. 
Nutarta, kad greitu laiku bū-

• tų pagaminta ir visoms kuo
poms išsiuntinėta laiškai dar
bininkių organizavimo reikalu. 
Mes dar daug draugių galime 
įtraukti į A.L.D.L.D. Dauge
lis mūsų draugų neįvertina, 
kaip yra svarbu visai šeimynai 
prigulėti prie A.L.D.L.D.

Visų organizacijos narių 
pareiga sąryšyje su 20 metų 
organizacijos sukaktuvėmis 
stengtis gauti daugiau naujų 
narių į organizaciją, o taipgi 
pirmiausiai pasirūpinti prirašy
ti narių moteris, kurios dar ne
priklauso.

Reikia ir taip veikti. Apskri
čių ribose privalo būti laikas 
nuo laiko šaukiamos moterį) 
k o n f e r e ncijos, pasitarimui, 

• kaip geriau darbą vest. Kp. 
.^aukdamos moterų susirinkimus 
privalo šaukti ir mūsų simpati- 
kes. Jau pasigendama, kad mū
sų draugės vis rečiau sako pra
kalbas, kurios pirmiau ir kal
bėjo. Tuom kartu mes žinome, 
kad Chicagos, Brooklyno, Bos
tono, Pittsburgho, Clevelando ir 
eilėje kitų miestų kuopose yra 
draugių, kurios gali kalbėti. 
Būtinai reikia įtraukti daugiau 
moterų į prakalbų sakymo dar
bą.

ALDLD kuopų moterų orga
nizavimo reikalais išrinktos ko
misijos privalo susirišti su prie
šingų sriovių moterų organiza
cijomis kovai prieš karą, fašiz- 

9 mą, ateivių gynimą ir kitais 
reikalais..

e Pranešimas Apie Kanadą
Kanadoje įvyko ALDLD kuo

pų atstovų antras suvažiavi
mas. Centro Komitetas ten 
turėjo pasiuntęs drg. J. Siurbą 
savo atstovu. Drg. Siurba davė 
pranešimą apie ALDLD kuopų 
veikimą Kanadoje. Trumpai su
glaudus padaryti sekami atsie- 
kimai:

į porą pastarųjų metų Kana
doje veik 2 kartus paaugo narių 

skaičius, o kuopų kiekis tris 
kartus padidėjo nuo 1930 metų. 
Kanadoje didžiumoje yra jauni 
žmonės, atvykę po karo. Drau
gai kanadiečiai didžiai įvertina 
tą, ką jiems davė ALDLD orga
nizacija. Jie dėkingi Jungtinių 
Valstijų draugams už suteiktą 
organizacinę ir dvasinę pagelbą.

Kanados draugai nuo mažo 
laikraštuko išauklėjo į gerą 
savaitraštį “Darbininkų žodį”. ! 
Dabar jie yra pasiryžę įsigyti 
raidžių rinkimo mašiną (lino-1 
tipą)v Tai geras pasirįžimas ir i 
jis reikalauja Jungtinių Valsti-1 
jų darbininkų paramos, šiuom 
reikalu kanadiečiai mano pri
siųsti bent porą draugų į Jung
tines Valstijas prakalboms ir 
parinkimui aukų, prenumeratų.

Draugai kanadiečiai pasiuntė 
delegatą į Išeivijos Kongresą 
Lietuvon.

Centro Komitetas tolimesnei 
pagelbai kanadiečių judėjimui 
padarė sekamus nutarimus:

a) Kanados draugai Jungti
nėse Valstijose už prenumera
tas “Darbininkų žodžiui” ir au
kas linotipui galės vesti vajų 
kartu su ALDLD vajum už nau
jus narius, tai yra nuo 1 d. sau
sio, 1936 metais.

b) Nutarta paaukoti kanadie
čiams tas knygas, kurios yra 
pasiųstos Kanados Veikiančiam 
Komitetui platinimui. Knygų 
vertė skaitant tik po 10c. už 
knygą $220. Taipgi,* jeigu ku
rių knygų yra pas kanadiečius 
stoka, tai jiems dar ir daugiau 
duoti.

Organizacijos Sukaktuves
ALDLD 20 metų sukaktuvių 

reikale nutarta išsiuntinėti kuo
poms du kartus tiek brošiūrai- 
tės “Kelias į šviesą”, kaip yra 
narių. Kiekvienas narys, gau
nąs literatūrą, gauna po vie
ną brOšiūraitę veltųjų kaip ir 
visų kitų leidiniu. Likusias rei
kia platinti tarpe mūsų sim- 
patikų. Bfošiūraitėš kaina 
pardavinėjant tik' 2 centai.

Ūž perviršį broj&iūraičių kuo
poms bilos nebus Siuntinėjamos, 
bet atsikreipiama. į visas kuo
pas, kad jos pagal savo išgalę 
prisidėtų prie jos. lėšų padengi
mo. Kuopa gali tam tikslui pa
aukoti $1, daugiau ar mažiau, 
kiek ji išgali. 

f

ALDLD 20 mėtų sukaktuvių 
reikale jau daugelis kuopų ren
gia prakalbas, vakarienes, per
statymus, balius, jirelekcijas ir 
kitokius parengimus. Reikia, 
kad visos kuopos stengtųsi ką 
nors surengti ir gauti naujų na
rių į organizaciją.
Gaukim 1,000 Naujų Narių

šiemet mes turime būtinai Centro Komitetas, išklausęs 
gauti 1,000 naujų narių. Iki šio pranešimą apie eilės kuopų ir 
posėdžio jau yra gauta 746 nau- 'daugelio narių nesumokėjimą 
ji nariai. Iki išpildymo mūsų duoklių, nusprendė, kad duoklių 
užduoties, gavimo 1,000 naujų mokėjimas tęsis iki naujų metų.
narių, dar yra stoka 254 narių. 
Mūsų sukaktuvių metu, dienraš
čių vajaus metu, iki naujų me
tų, mes būtinai turime gauti dar 
254 naujus narius.

Montague Norman, An
glijos karaliaus bankinin
kas, Morgano draugas, 
dabar randasi Amerikoj 

“vakacijoms.”

$300 Agitacijos Fondui
Jau labai senai buvo kreipta

si ir prašyta aukų pas ALDLD 
kuopas Amerikos Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijų Agi
tacijos Fondui. Agitacijos Fon
das turi daug darbų, ši įstai
ga neturi jokių kitokių įplaukų, 
kaip tik aukos. Paskutiniu lai
ku vedant visas kitas kampa
nijas Agitacijos Fondas kaip ir 
užmirštas.

ALDLD Centro Komitetas at
sišaukia į visas mūsų organiza
cijos kuopas, apskričius ir na
rius, kad visi paaukuotume Agi
tacijos Fondui pagal savo išga
lę. Mes skiriame, kad laike mū
sų 20 metų sukaktuvių mes tam 
tikslui privalome sukelti $300. 
Tas nebus sunku padaryti. Au
kokite iš iždo, parinkite kiek 
aukų parengimuose, susirinki
muose ir paskirkite po dolerį, 
kitą nuo pasekmingesnių mūsų 
parengimų. Mes turime apie 
200 kuopų, tat jeigu kiekviena 
kuopa sukeltų nors $2, tai ši už
duotis būtų nesunkiai pravesta 
gyveniman.

Atminkite draugės ir draugai, 
kad Agitacijos Fondas turi 

, daug svarbių darbų, kad juos 
negalima šioje tvarkoje pravesti 
gyveniman ■ be lėšų. Ateikite su 
savo aukomis jam į pagelbą.

Būsiamos Mūsų Knygos
Centro Komitetas išrinko į.; 

specialę komisiją Dr. J. J. Kas-. 
kiančių, A. Bimbą ir D. M. šo-j 
lomską, kad sekančiam CK su
sirinkimui paruoštų pranešimą, 
kokią knygą mes leisime 1936 
metais. Numatoma kelios kny
gos, bet galutinai dar nenu
spręsta. Sekamame posėdyje tas 
bus padaryta.

Mokėkite Duokles

Bet nariai, kurie dar nėra su
mokėję, tai turi stengtis atlik
ti tą kuogreičiausiai. Taipgi 
kuopų valdybų pareiga suteikti 
ALDLD centrui žinių apie jų I

Padidinti “Laisvę” Penk
tadieniais

Drg. P. Buknys per “Lais
vę” pastebėjo, kad skaityto
jai ir draugai turėtų pasa
kyti savo nuomonę reikale, 
kokiomis dienomis kas sa
vaitė turėtų būt “Laisvė” 
leidžiama astuonių puslapių. 
Todėl tą pastebėjęs, išreiš
kiu savo nuomonę.

Mano manymu, kad, jei 
jau aplinkybės leidžia “Lais
vę” padidinti bent kartą į 
savaitę, tai reikia padidintą 
leisti penktadieniais, ir štai 
kodėl: Penktadieniais lei
džiamas laikraštis turės 
progą pasiekti tolimesnes 
kolonijas ir lėtai skaitantie
ji galėtų pasidėti del sekma
dienio, kad tada galėjus visą 
laikraštį pilnai perskaityti. 
Kitom dienom, veikiausiai, 
kai kuriem išrodytų perdi- 
delis laikraštis, o iki sulauk
tų sekmadienių, tai jiem ži
nios ir tos laidos laikraščio 
skaitymas pasentų arba pa
simirštų. Ir da tankiausiai 
laikraštis kur tai užkliūtų, 
nusimestų, todėl būtų mažai 
vertės. Tad, kad patenkinus 
visus, bndykite leisti penk
tadieniais padidintą “Lais
vę.”

V. J. Valaitis,
New Britain, Conn.

Gerbiama “Laisvės” re
dakcija: Ilgai tęsęs, paga- 
liaus, atsinaujinu “Laisvės” 
prenumeratą. Šiuomi pri- 
siunčiu $6.50 money orderį. 
$5.50 už “L.” prenumeratą, 
o $1 tai palūkų. Ačiū, kad 
nesulaikėte siuntinėjimą 
“Laisvės”. Sunkiai verčiuo
si finansiniai, todėl taip su
vėlinau atsinaujinimą.

Linkiu kuogeriausio pasi
sekimo dienraščiui.

Draugiškai,
F. Kudrov,

Lockport, N. Y.
Drg. M. Gaidys, iš May

nard, Mass., atsinaujino 
“L.” prenum., palinkėjo 
dienraščiui pasisekimo ir 
preso išmokėjimui primetė 
50ė. Drg. S. Petchiulis iš 
Marlin, Pa., laike “L.” pik
niko Shenandoah, Pa., įda
vė d. Bukniui $10.00 ir pa-

nepasimokejusius narius, ar 
yra viltis, kad jie sumokės, ar 
jiems sulaikyti “šviesos” siun
timą.

Centro Komitetas kviečia vi
sus senus narius, kad nei vie
nas šio jubilėjaus metu senas 
narys neišsibrauks, pasimokęs 
savo duokles ir bus revoliucinės 
darbininkų organizacijos nariu.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y. 

diktavo, kaip padalyti. $1.50 
iš tos dešimtinės paskyrė 
“L.” preso išmokėjimui. 
Drg. B. Makarskis, Pater
son, N. J., užsimokėdamas 
metams prenumeratą, auto
mato išmokėjimui davė 
$1.50. Draugai černauskas 
ir Petronėlė černauskienė iš 
Pysht, Wash., preso fondan 
paaukojo po 50c.

Iš Brooklyno, preso išmo
kėjimu šiuom kartu pasirū
pino šie draugai: Joe Nor
kus—50c., J. Steponaitis — 
$1.00, P. Babarškas— $1.50, 
V. Daukšas — $1.00, Juo
zas Valinskas—$1.00 ir Ma- 
levičius 50c.

Šiuom kartu aukų gavome 
$10.00. Iš anksčiau yra 
gauta $1,328.81. Viso aukų 
$1,338.81. Skolos dar turime 
$661.19.

Širdingai ačiuojame drau
gam už paramą. Šis tarpas, 
pabaiga vasaros “Laisvei” 
yra sunkiausias finansiniai, 
nes už prenumeratas silpnai 
teįplaukia. Prašome draugų 
pasirūpinti prenumeratų at
sinaujinimu. Gerokam skai
čiui skaitytojų prenumera-1 
tos yra pasibaigę ir jau pa- Į 
siųsta pranešimai. Aplaikę • 
pranešimus, draugai, tuojau 
užsimokėkite.

“L.” Administracija.

Bridgeport, Conn.
Susirinkimai Svarbiais Reika

lais, Visi Draugai Privalo 
Dalyvauti.

“Laisvės” skaitytojų susi
rinkimas, kuris buvo šauktas 
rugpj. 24 d., buvo labai svar
bus, bet bėda, kad mažai 
draugų dalyvavo, todėl negali
ma skaityti pasekmingu. Su
sirinkime buvo svarstoma se
kami klausimai:

1. Dienraščio “Laisvės” va
jaus klausimas.

2. Spaudos piknikas.
3. Prisirengimas prie “Lais

vės” 25 metų jubilėjaus.
4. Sceniškas klausimas.
5. Partijos piknikas.
Draugai, darote klaidą, kad 

nedalyvaujate tokiuose svar
biuose susirinkimuose, žinote, 
kad keli draugai negali visus 
klausimus sėkmingai išrišti.

žinote, kad dienraštis “Lais
vė” yra naudingas darbo žmo- i 
gui, nušviečia darbininkišką 
padėtį ir parodo kovos kelią. 
Tad labai svarbu gerai susi- 
mobilizuoti delei vajaus, kad 
gauti naujų, skaitytojų ir tuo- 
mi daugiau darbininkų įtrauk
ti į klasių kovą.

Paskui sekė Spaudos Pikni
kas, kuris įvyks New Britain, 
Labor Day, rugsėjo 2 d. Iš 
Bridgeporto yra organizuoja
mas busas. Draugai, kurie dar 
neužsiregistravę, pasiskubinki

te gauti tikietą. Tikietą gali
mą gauti pas d. J. J. Mockai- 
t|. Tikieto kaina žema, tik 
$1.25 į abi pusi. Kurie pra
leisite šią progą, tai gailėsi- 
tės.

Dabar mes turime prieš sa
ve kilnų darbą, tai dienraščio 
“Laisvės” 25 metų jubilėjų. 
Kiek man žinoma, Bridgepor- 
te yra apie 20 skaitytojų. Tai
gi t jeigu visi pasidarbuotumė
me ir pasistengtumėme gauti 
nors po vieną naują skaityto
ją, tai skaitytojų armija pasi- 
dvigubintų. Tai būtų didelė 
nauda dienraščiui ir patiems 
skaitytojams, nes jie turėtų 
apšvietos įrankį.

Paskiau sekė sceniškas 
klausimas, žmonės pageidau
ja, kad būtų surengtas koks 
nors perstatymas. Man atro

Kiaušiniai, Alus, Pienas, Cukrus—
Visi Tame Pačiame Gėrime

Nors tai Rodosi Keistas Dalykas, bet Jis Yra Labai Gardus 
—Bavarai Ji Mėgsta Karštą ar šaltą

Rašo SIDNEY SNOW

Mes važiavome dviračių taku 
linkui Bavarijos kaimelio palei 
vieną Bavarų upelį. Bile kuris 
Hollywoodo judamųjų paveikslų 
direktorius sus:jaudintų jeigu ūmai 
atsidurtų tokioj vietelėj. Galima 
sakyt, daugelis teatrų scenerijų 
buvo nupieštos, žiūrint į šitą ne
paprastai gražią vietelę.

Suprantama, kad bavarai nega
lėjo palikt tokią vietą be užeigos. 
Taigi mes ir radome čia užeigą 
su plačiu prieduriu-porčiais, nuo 
kurių buvo matyt puikiausias re
ginys. Ta užeiga nebuvo kas tai 
naujo. Priešingai, ji ten stovėjo 
jau taip senai, kad niekas neat
simena, kada ji buvo pastatyta.

IŠ PRAEITIES ŠEŠĖLIŲ

Žmones šnekėjo, kad dabartinė 
užeigos patalpa yra palyginamai 
nauja, tik apie dviejų šimtų me
tų amžiaus. Bet senoji užeiga, 
kuri čia sudegė, tai, be abejo, 
buvo sena. Be to, žmonės pa
sakoja, jog dar pirmiau, kuomet 
jokios užeigos čia nebuvo, keliau
tojai toj vietoj apsistodavo pasil
sėt ir pasidžiaugt jos ramumu. 
Tuo būdu ir atsirado aptarnavi
mas gėrimais ir valgiais.

Besivarant mums dviračiais pir
myn prie užeigos, mes pamatėme 
šeimynišką pokilį po vynuogių pa- 
lapyne. Suprantama, besilinksmi
nantieji žmonės turėjo pasistatę 
stiklus, bet mes negalėjome su
prasti, kas tai buvo do gėrimas.

KAI KURIEMS PATINKA 
ŠALTAS

“Ką jie geria?” užklausėme 
mes baugščia mažiukę padavėją.

“Bayrisches Eier-Bier,” ji atsa
ke.

Tai buvo Bavariškas alus su 
kiaušiniais, apie kurį mes buvo
me girdėję. Ir kodėl gi ne? Die
na buvo šilta, ir gėrimas, padary
tas iš alaus, pieno ir kiaušinių 
atrodė gana kaimiškas, maistin
gas ir tinkamas; ir jis atrodė 
šaltas ir viliojantis.

“O kas yra tas karštas gėrimas, 
kuriuo, kaip atrodo, daugelis gar- 
džiuojasi?” mes' vėl užklausėme 
padavėją.

“Bayrisches Eier-Bier,” jinai ai
škiai atsakė.

“Na, bet jūs sakėte, kad tai 
šaltasis gėrimas taip vadinasi. 
Mes norime žinot, kas yra tas 
karštas gėrimas.”

Taip ir paaiškėjo, jog šį gėri
mą žmonės taip mėgsta, kad jį 
skaniai geria šaltą ar karštą, 
prie valgio ar be valgio. Jis yra 
geras vis tiek, kaip jūs 'jį ger
site, paaiškino pavadėja. Taigi, 
mes jį ir išbandėme karštą ir 

do, kad tokie parengimai’ la
bai naudingi, nes tai pagelbsti 
žmogui permatyti žmonijos 
kasdieninį gyvenimą ir iš to 
pasimokinti.

Paskutinis klausimas, tai 
buvo Komunistų Partijos pik
nikas Bridgeporte. Labai svar
bu šitą pikniką visiems parem
ti. žinote, kad nuo pikniko li
kęs pelnas yra suvartojamas 
visos darbininkų klasės reika
lams. (Bet kada tas piknikas 
įvyks ?—Red.)

Tad šiems reikalams yra 
vėl šaukiamas susirinkimas, 
kuris įvyks šį penktadienį, 
rugpj. 30 d., 7:30 vai. vaka-. 
re, toj pačioj svetainėj, ant 
Lafayette St. Visos ir visi yra 
raginami dalyvauti šiame susi- 
rin kime.

M. Arison.

šaltą. Ir jis mums taip patiko, 
kad mes paprašėme recepto, kaip 
jį pasidaryt.

Šeimininko moteris, kuri jį pa
darė, taip buvo patenkinta mūsų 
klausimais, kad ji asmeniškai 
atėjo su paišeliais ir popiera, kad 
mes galėtume nusirašyt to gėri
mo receptą, kurį jinai mums pa
diktavo. Be to, ji pridūrė, kad 
yra ir daugiau gerų būdų gamint 
skanius gėrimus—karštus ir šal
tus—su alum, ir kad alų taip pat 
galima vartot, verdant kepenų ir 
veršienos kukulius.

Jai beaiškinant, mes visa tai 
nusirašėme. Tuomet ji užklausė, 
ar mes nenaudojame alaus, ga
mindami valgius Amerikoj: “Ja- 
wohl, taip—mes gaminame kuku
lius iš alaus.” Tas ją nustebino, 
bet jinai turėjo tokį prigimtinį 
pasitikėjimą alum, kad ji sutiko, 
jog tai yra galimas daiktas. Ji 
žadėjo pati tuojaus išbandyt mū
sų receptą.

ŠTAI IR BAVARIŠKAS 
KUKULIS

Nors mes jau manėme toliau 
sau keliauti, bet permainėme savo 
planus, pavaikščiojome aplink kai
mą ir sugrįžome pasidžiaugti pir
mutiniu Welsh’isku kukuliu, pir
mą sykį pagamintu šioj Bavari
jos dalyj ir vienu iš geriausiu 
bile kur.

Nesenai aš daviau tos užeigos 
šeimininkės receptus vienam New 
Yorko bravorininkui ir jis išlei
do juos pavidale mažos knygelės. 
Jeigu jūs norėtumėte ią gauti, pri- 
siųskite man atvirlaiškį su savo 
vardu ir adresu, o aš pasirūpin
siu, kad ji būtų jums veltui pa
siųsta. Tuo tarpu jūs norėtumė
te patys pasidaryt Bavariško 
kiaušininio alaus; taigi ve kaip ir 
iš ko jis yra padaromas:

2 puodukai gero, šviesaus 
alaus

1 puodukas riebaus pieno
2 tryniai kiaušinių
2 šaukštai cukraus
1 žiupsnis druskos

Užvirinkite alų ir pieną dvie
juose atskiruose induose. Su
plakite kiaušinių trynius bliūde- 
lyje ir įmaišykite j juos tą cuk
rų ir žiupsnį druskos: tada su
pilkite į verdantį alų: maišykite 
jame kiaušinių trynių ir cukraus 
mišinį palengva ir atydžiai, bet 
maišykite nuolat. Paskui supil
kite verdantį pieną, ir viską mai
šydami pavirinkite dar per dvi 
minutes. Duokite gerti karštą— 
arba padėkite kur, kad atauštų 
ir duokite gert šaltą—naudokite 
taures arba Pilsener stiklui.

įjUKto*

PROLETARINIO MENO PIKNIKAS 
$200 DOVANOMS GRYNAIS PINIGAIS Cash 

Nedėlioję, 1 d. Rugsėjo-September, 1935
VOSE PAVILION PARK MAYNARD, MASS.

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

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

vietas 
pas kiekvieną

taipgi bus visokių ūkiškų valgių ir 
gėrimų. Prašome apielinkės drauges 
ir draugus pribūt piknikan o laiką 
praleisite gana linksmai ir tuomi 
paremsite ūkininkų kuopą. Piknikas 
prasidės 11-tą valandą ryto.

Kuopos Komitetas.

Puslapis Ketvirtas

KAIP NUVAŽIUOT I “LAISVES” PIKNIKĄ PHI- 
LADELPHIJOJ, RUGSĖJO PIRMA DIENA
Philadelphijos nuvažiavi- 
bus toks: busai eis nuo 
Fairmount Ave., 658 N. 
St.; 28-tos ir Poplar St.;

kairei, kur nuo tilto bėga daug 
mašinų ir važiuokit iki dviejų 
circle, apie kuriuos aukščiau 
pažymėta, sekdami 130 kelią 
ir No. 47.

kad suorganizuot kitą busą. 
Tad gi, kurie norite važiuoti 
į tą spaudos pikniką, kur su
važiuos tūkstančiai 
tuojaus užsisakykite 
busu važiavimui 
choro narį bei 
kuopos narį.

Kelione, busu
puses 65 centai, 
iš Waterburio dviem busais 
smagiai laiką praleisite ir pa
remsite spaudos parengimą, y 

Choro Korespondentė.

mas 
735 
10th 
Richmonde nuo Lietuvių, salės ;
Frankforde — 4664 Melrose 
St.; South side — 143 Pierce 
St.; 1331 So. 2nd St.; South-į 
West—7928 Harley Ave. Bu-| 
sai eis nuo 10 vai. ryto iki 2 
vai. po pietų. Busų išrinkti ka
pitonai neužmirškit pasiimti 
telefono numerį — Phone: Lo
cust 4300. Busų centras bus S. 
E. cor. 13th ir Filbert Streets. 
Tie, kurie negalės važiuoti bu- 
sais iki 2 vai. po pietų, visi ga
lės gauti Healy’s busus po 
vardu Millville ir Vineland 
prie City Hall Plaza. Public 
Service busai išeis nuo S. E. 
cor. 13th ir Filbert Streets po

, 2 vai. po pietų, po vardu Mill
ville ir Vineland.

Kelrodis ’visiems: Važiuo
janti per Philadelphia, važiuo
kit per Delaware tiltą, perva
žiavę sukit po dešinei į Broad
way—C am den e 
tiesiai iki 
laikykitės 
tro circle 
kelią No. 
piknikas.
Per Delaware tiltą
centus už mašiną į vieną pusę.

Iš Trenton, Easton ir tos 
apielinkės važiuokit per Bur- 
lingtoną River Road keliu, ir 
įvažiavę į Camdeną sukit po

ir važiuokit 
pirmutiniam circle, 
po kairei, ir už an- 
sukit po dešinei j 

47. Už 2 mylių bus 
Tėmykit iškabas, 

ima 25

Iš Philad., katrie nenorės' 
važiuoti per Camdeną, važiuo-j 
kite tuo keliu, kur į Atlantic! 
City bėga mašinos; įsisukę į| 
Black Horse Pike šekit kelią! 
No. 130. Už pirmutinio circle 
sukit po kairei į kelią No. 47.

Dienraščių Naudai “Laisvės’’ 
ir “Vilnies” Piknikas

(Tąsa iš 1-mo puslapio)
/ Tarp visos savaites baliavojimo ir parodavimo, kad ap
dumti delegatam akis, sukišo į dvi valandas laiko rezo
liucijas perskaityti ir apsvarstyti. Tik vienam žmogui 
leido išsireikšti prieš rezoliuciją ir už rezoliucijos pagy
rimą. Neleido rezoliucijų skaityti patiektų nuo antifaši- 
............. ” - ‘ ‘ - iš

Pasarga Del Saugumo
Kiekvieną metą į pikniką 

atvažiuoja niekšų kišeninių va
gišių, jų negalima pastebėti, 
ka.da jie įvažiuoja. Todėl yra 
prašoma visuomenės ne tik ap- 

j sisaugoti, bet ir nurodyti to
kius niekšus parko komitetui, i 
katruos pažįsta, ir pastebėję; 
tokį niekšą gerai įsitėmykit ir 
praneškit. Tvarka parko bus 
sudaryta ant tiek gera, ant 
kiek turėsime darbininkų.

Philadel phiečiams
Pasivėlinę žmonės ant busų 

po 2 vai. po pietų, vykit j City 
Hali Plazą ir gaukit busus 
Healy’s-Millville ir Vineland; 
o Public Service busai išeis po 
tuo pačiu vardu nuo S. E. Cor. 
13-th and Filbert 
eis apie Plazą.

Linkime visiems 
kelionės ir gražaus

St.; jie ir

laimingos 
oro.

A. J. Smitas.

Vilijos Choras yra pilių 
pasirengęs vykti į dienraščių 
‘‘Laisvės” ir “Vilnies” pikni
ką, kuris įvyks 2 d. rugsėjo, 
Labor Day, Quartette Club 
Parke, New Britaine. Piknikas’ 
bus labai gražioj vietoj. Kaip 
girdėti, rengimo komisija rū
pestingai rengiasi piknike pri
imti svečius ir prie plataus ir 
įvairaus programo. Taipgi yra 
organizuojamas busas apart 
Vilijos Choro važiuoti į tą 
dienraščių metinę iškilmę. Tai
gi draugai “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai ir rėmėjai, 
kurio manote vykti į tą iškil
mę, malonėkite greitai įsigy
ti tikietus. Tikietų kainos 65c. 
į abidvi puses. Tikietus galite 
gauti pas M. Vaitonaitę, M., 
Burauskienę, J. Strižauską ir 
kitus draugus. Bušai išeis 1 :3(1 
po pietų, 775 Bank St., atgal 
grįš 9 valandą.

ALDU). REIKALAI

Mass, ir apielinkė
Didysis Proletarų Meno Sąjungos 

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

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

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)

važiuoti į abi 
Važiuodami | 

stirnų delegatų. Nedavė pasiūlyti nuo delegatų 
viso rezoliucijų, bet prie jų punktų balsuoti daleido už ar 
prieš.

•/ Kadangi visi daviniai yra, jog kongreso delegatai ne- 
/ buvo demokratišku būdu rinkti, išskyrus antifašistinius 
delegatus, pačiame kongrese buvo paneigtos delegatų tei
ses ir demokratiškumo nei kibirkštėlės nebuvo, tai anti
fašistiniai delegatai padarė pareiškimą, kad tariamas 
kongresas nėra Pasaulio Lietuvių Kongresu.

Reikia pridėti, kad ir tą pareiškimą nedavė padaryti. 
Tuoj puolė šaukti, triukšmą kelti ir net fiziniai nedaleisti 
pareikšti. Tačiaus antifašistiniai delegatai turėjo pareiš
kimo kopijų, kurias padalino delegatams, spaudos atsto
vam ir vėliau darbininkam.

\ Pareiškimas seka:
\ PRIEŠFAŠISTINIŲ DELEGATŲ PAREIŠKIMAS
(Del Pasaulio Lietuvių Kongreso, įvykusio rugp. 11-17 

dieną, 1935 m., Kaune)
Mes, antifašistiniai Pasaulio Lietuvių Kongreso dele

gatai, tik įvykusį vadinamą Pasaulio Lietuvių Kongresą 
nevadiname tokiu, nes jame nebuvo atstovaujami lietu
viai žmonės, gyvenanti įvairiose šalyse, per demokratiniu 
būdu rinktus atstovus. Iš šalių, kaip iš Sovietų Sąjun
gos, Lenkijos, Vokietijos, atstovai nebuvo masiniai ren
kami, o tik jie patys pasiskelbė tokiais kongrese per man- 
jidatij komisiją.

Pačiame kongrese buvo paneigtos delegatų teisės. Jiem 
neleista laisvai išsireikšti, duoti pasiūlymus ir už tuos 
pasiūlymus demokratišku būdu balsuoti. Todėl Kaune 
i vykęs rugpjūčio 11-17 tariamas Pasaulio Lietuvių Kon

gresas NEBUVO TOKIU KONGRESU.
Mes, antifašistiniai delegatai, pareiškiame, kad vadi

namam Pasaulio Lietuvių Kongrese priimtos rezoliucijos 
nekalba dvasia ir reikalais užsieniuose gyvenančių lietu- į 
vių darbininkijos ir Lietuvos vargingųjų žmonių veika- į 
lais. Mes, antifašistiniai delegatai, atsišaukiame į Lietu
vos žmones ir į visų kraštų lietuvius budavoti platų liau
dies frontą sekamais pagrindais:

' 1. Laisve organizuotis Lietuvos žmonėms profesiniai, 
politiniai, kultūriniai ir spaudos bei švietimo reikalais.

2. Sušaukimas seimo slaptu ir visuotinu balsavimu pa
gal proporcionalio balsavimo sistemą.

3. Paliuosavimas politinių antifašistinių kalinių.
4. Kova prieš gręsiantį imperialistinį karą.
5. Reikalinga demokratinių laisvių atsteigimas, idant 

būtų liaudžiai galimą organizuotis del Lietuvos nepri-
išltyikymojniįo gręsiančio pavdjaus iš Vokię- 

i ir Lenkijos puses.
Antifašistiniai Delegatai.

J. S.

Philadelph. Žinios

i

Worcester, šokiams grieš 
Orkestrą iš Montello.
komisija kviečia plačią 

dalyvauti šiame piknike 
laiką praleisti ir parem-

(204-206)

SO. BOSTON, MASS.
5 busai išeis nuo 376 Broadway, 

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

Busų Komisija.
(204-206).

SCRANTON, PA.
APLA 57-ta kuopa rengia didelį 

pikniką High Works Grove parke, 
nedėlioj, 1-mą d. rugsėjo (Sept.), 
1935 m., delei sukėlimo finansų p. 
Proleikienčs sūnaus Antano, kuris 
serga paralyžium per daug metų, 
kad padengus lėšas gydytojams. Pra
džia 11-tą valandą prieš pietus. Bus 
gera muzika, kuri grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius, taipgi turė
sime gardžių užkandžių ir skanaus 
alučio. Visi serantoniečiai ir apielin
kės draugai atkeliaukite į šį puikų 
pikniką.

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos 3-Čias distrik- 

i tas rengia pikniką rugpjūčio (Aug.) 
I 31 d., ant Clauss Farm, prasidės 12 
vai. dieną ir 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
garet St. ir čia gausite 59-tą karą, 
kuris nuveš iki Rhawn St., išlipę, 
paeikite 4 blokus ir bus piknikas. 
Važiuojant 50 karu—persėskite ant 
26-to karo, kuris taipgi atveš iki 
Rhawn St. ir eikite į rytus 6 blokus 
—rasite vietą pikniko.

(203-205)

Kviečia Rengėjai.
(204-206)

Karalius Stasiukaitis
UŽLAIKO

GĖRIMŲ IŠTAIGĄ
IR

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

SOUTHBURY, CONN.
Didelis Ūkininkų Piknikas

Rengia Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 225-ta 
kuopa, nedėlioj, 1-mą dieną rugsėjo 

j (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,

Tat, gerbiami lietuviai, esate 
kviečiami užeiti pas mus ir 
persitikrinti, kaip viskuom 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

r

i

Nutarimai

<♦>

<♦>

<♦)
f

<♦>

(♦>

linijos. Iš ten busai nuveš vėl-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

užsidarė 2 :35
vai.

i

»•

Waterbury, Conn

sutvarkė, 
Šoloms- 
trumpai 

reikalais,

A. Gilman,
A. Jamison.

FLATBUSH OFISAS 
1220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

f #

ALDLD II APSKRIČIO 
PROTOKOLAS

P. S. Šį protekolą negalėjau 
pirmiau paduot į spaudą, nes 
tik dabar gavau surašą iš man
datų kom. pirm. d. Yuškos.

Komitetas.
(204-206)

Bušų Komisija.
(204-206)

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

greitai užsimokėkite.
Sekr., K. Buipauskas.

(204-206)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks 2 d. rugsėjo (September), 7:30 
vai. vakare, 735 Fairmount Avenue. 
Visi draugai-gčs, malonėkite daly-

Kviečia visus Aido Choro Kom.
(204-206)

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

šokiams. Ohio Villa yra 
vieta visoj apielinkėj.

reikia va-

ALDLD II Apskričio Pusmeti
nė Konferencija Įvyko Liepos 
14 Dieną, 1935, West Orange, 

N. J.

CLEVELAND, OHIO 
d. rugsėjo Komunistų Partijos

CAMBRIDGE, MASS.
ALPMS 2-ro Apskričio pikniko bu

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

1
6-tas distriktas rengia CIam Bake. 
Puikioj Ohio Villa darže. Programas 
susidės iš sporto žaislų, dainų ir 
prakalbų. Kalbės d. L O. Ford, kan
didatas į miesto majorus. Yra puiki 
svetaine 
dailiausia

Važiuojant mašinomis, 
žiūot iki Highland Rd. ir kampo 
Richmond. Gatvekariais, imkite Vil
lage arba Green Rd. karą iki pabai
gos 
tui.

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

bendro fronto demonstracija neįvyks, 
nes

Dalis ALDLD narių ir abel- 
rėmėjų darbininkiškos 

pamano, “aš 
negaliu, biskį esu pavargęs,

tapo atšaukta.
Draugiškai,

P. Puodas.
(204-206)

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaipa, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

ALDLD narius dalyvauti 29 d. vaut, nes turim daug svarbių reika
lų apsvarstyt, taipgi, kurie dar nesa
te užsimokėję duoklių už šiuos me
tus, greitai užsimokėkite.

1. Konferenciją atidarė se
kretorius Jamison 11 vai. die
ną.

2. Mandatų komisija išrink
ta iš šių draugų: Yuška, Šid
lauskaitė ir Vilkas. Pirm, iš
rinktas d. Gilman (25 bal.), 
pirm, pagelb. — d. Skairus 
(15 balsų).

3. Iki mandatus 
pakviesta draugas 
kas pakalbėti, kuris 
kalbėjo bėgamai
nurodyda mas, kaip reikia 
rengtis prie 20 metų Literatū
ros Draugijos gyvavimo ir 
taipgi dienraščio “Laisvės” 25 
metų sukaktuvių.

4. Skaitytas protokolas me
tinės konferencijos ir priimtas 
su pastaba, kad ALDS jau pri
davė II Apskričiui savo iždą 
$2.35.

5. Mandatų kom. perskaitė, 
kiek kuopų ir atstovų daly
vauja: 13 kuopų su 43 atsto
vais ir 5 komiteto nariai, tai 
viso—48 atstovai.

6. Į rezoliucijų komisiją 
išrinkta šie draugai: Sasna, 
šolomskas ir Kuraitis.
Raportai Apskričio Komiteto

Org. d. Gilman raportavo iš 
vajaus rengiamo maršruto po 
II Apskritį. Pasirodė, kad pra
kalbos buvo surengtos 6-šiuose 
miestuose. Tačiaus didesni 
miestai veik nekreipė atydos į 
organizatoriaus raginimą bei 
laiškus. Kaštų padarė tame 
reikale $1.76. Raportas pri
imtas. Susinėsimų sekretorius 
raportavo, kad II Apsk. kom. 
deda daug pastangų sutvirtin
ti Il-ro Apskr. ribose kuopas, 
siuntinėdamas draugus į kuo
pų susirinkimus.

Raportas priimtas.
Turto sekr. raportavo, kad 

ižde randasi $76.35. Raportas 
priimtas. Ižd. raportavo, kad 
jam senasis iždininkas prida
vė tik 26.35. Gi 50 dol. dar 
pas seną ižd., d. Jamison. Ra
portas priimtas.

7. Specialės komisijos: Ko-

misija iš d d. Li d ei k ienos, Ma- 
kutėnienės ir Skairaus peržiū
rėjo ALDLD centro knygas. 
Trumpą, aiškų, raštišką rapor
tą davė d. Lideikienė. Rapor
tas priimtas vienbalsiai.

II apskritys paskyrė d. Dep- 
sienę j Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Kongresą Cleveland, j 
Ohio. Draugė raportą išdavė1 
trumpai ir aiškiai, 
vienbalsiai.

Kas Bus Svarbu Šiandieną \
Visų Phila. ALDLD narių 

yra šaukiamas visuotinas su
sirinkimas, kuris bus 735 Faiį- 
mount Avė., Phila., 7:30 vai. 
vak. šis susirinkimas yra ne
paprastai svarbus. Tai galuti
nas prisirengimas prie “La ~ 
vės” pikniko ir suregistra 
mas darbininkų prie darb 
Šis prisirengimas ir sutvarky- 

Prįimtas j mas būtinai reikalingas. Prie 
to bus komiteto raportas kas 
jau yra prirengta ir kas reikia

a^~ klausomyįe^ is 
uabUtij0S lli,le,iS’tli

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Oratorius 

Pennsylvania ir New

a) Nutarta peržiūrėt centro 
knygas: į komisiją įėjo A. Li-’ nai 
deikienė, Skairus ir Semėnie- spaudos tankiai 
nė.

b) Nutarta smarkiai rengtis tai ir neisiu į susirinkimą, te- 
ii tinkamai paminėti šios orga
nizacijos 20 metų sukaktuves, 
gaunant kuo daugiausia nau
jų narių ir platinant tinkamai 
literatūra.

c) Nutarta rengtis kuo tin
kamiausia prie mūsų dienraš
čio “Laisves“ jubilėjaus 25 m., 
išnaudojant visas geriausias 
progas po Antrą Apskritį, o 
y patingai verbuoti naujų 
“Laisvei” skaitytojų ir tinka
mų pasveikinimų. Draugai pa- 
tersoniečiai ir fondą turi tam 
tikslui.

d) Skaityta visa eilė rezo
liucijų ir visos priimta vienbal
siai su trumpais pataisymais.

(Rezoliucijos tilpo “Lais
vėje” tą pačią savaitę.)

e) Nutarta sekanti konfe
rencija laikyti Brooklyne.

Konferencija
diena.

Pirm.,
Sekr., G.

Norintiems Važiuoti į Spaudos 
Pikniką

Spaudos piknikas įvyks La
bor Day, 2 d. rugsėjo (Sept.), 
Quartette Club Parke, New 
Britain, Conn.

Vilijos Choras jau nuo se
nai prisiruošęs tam išvažiavi
mui, bet susirinkime nutarta,

gu kiti tą darbą atlieka, aš 
su jais pilnai sutiksiu.” Tokis 
supratimas nėra taip jau blo
gas kas liečia draugo sutiki
mą su kitų draugų nuveikimu, 
bet kas būtų, jei taip manytų 
visi organizacijos nariai, ir 
tik tiek rūpintųsi apie revoliu
cinę darbininkų spaudą ? At
sakymas labai aiškus, kad to
kiame atsitikime neturėtum 
nei spaudos, nei darbininkiš
kų organizacijų. Darbininkiš
kų organizacijų augimas pri
klauso nuo kadrų, nuo veikė
jų, tos ar kitos organizacijos; 
ir nuo abelno supratimo orga
nizacijos svarbos.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
nariai visi aiškiai suprantate, 
svarbumą revoliucines darbi
ninkų spaudos ir kokią ji rolę 
lošia klasių kovoj. Be revoliu
cinės spaudos darbininkų kla
sė būtų beginklė kovoti prieš! 
savo priešą-išnaudotoją ir jo 
agentą, kuris palaiko kapita
listinę sistemą. Spauda yra tas 
tribunolas, nuo kurio kalba į 
tūkstančius darbininkų kas
dien. Mūsų dienraštis “7 
svė” kaip tik yra tuo įrankiu, 
kuris kasdien yra darbinin
kams būtiniausias. Ir reikia 
pasakyti, kad Phila. lietuviai 
darbininkai tūkstančiais parė
mė “Laisvės” parengimus. Tas 
parodo, kaip įvertina darbi
ninkiškos spaudos svarbumą. 
Sekančia nedėlia bus dar dau
giau publikos piknike.

Kaip jau buvo minėta, iš ko
lonijų taipgi rengiasi gana 
skaitlingai dalyvauti šiame pik
nike. Dar karta prašome

rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 
735 Fairmount Ave. Ypatin
gai 10 kp. nariai esate prašo
mi visi dalyvauti susirinkime. 
Tie, kurie dirbate naktimis ar- 
,ba iki vėlumai vakaro ir ne
galėsite dalyvauti, tai apsiim- 
kite liuosnoriai bent kiek pa
dirbėti “Laisvės” piknike. La
bai daug darbininkų dar sto- 
kuoja. Prisiųskite savo pasi
žadėjimą sekamu'antrašu: M. 
Žald. 2316 Margaret St. Phila. 
Pa.

Kurie turite tikietukus pla
tinimui, tai yra serijas ir turi
te pardavę, tai grąžinkite jas 
29 d. susirinkime. Anksčiau 
sugrąžinti palengvins darbą 
komitetui.

Komiteto Sek.

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras' praneša visiems savo 

draugams ir rėmėjams, kad 1 d. rug
sėjo (Sept.), nedėlioj, turės labai 
puikų išvažiavimą, šis didelis ir 
draugiškas išvažiavimas bus ant Va- 
linčiaus farmos pas Petraitį. Ten 
tarp žaliuojančių medžių bus pri
rengta visiems gerų valgių, gėrimų 

Į ir gera muzika Šokiams. Todėl drau
gai ir draugės nepamirškit šį pra
nešimą ir visi dalyvaukite šiame pas
kutiniame šios vasaros išvažiavime.

Nuvažiuot galėsite busais, kurie 
išeis nuo Darbininkų Centro, 325 

i East Market h’ Sherman Strs., 9:30 
Lai- Į vai. ryto, 
i "K xr m n m tticjho A izLi zv'rv*

NEWARK, N. J.
Rengiamas nepaprastai didelis pik

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

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

Kviečia Komisija.
(204-205)

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
Telefonas Evergreen 8-10494

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit Į jūsų namus. Prašome 
jsitSmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į 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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PITTSBURGHO IR AP1EUNKES ŽINIOS
Lietuvių Darbininkų Kliubo Socialist Lyceum, 805 James 

S. Programas prasidės 
vai. po pietų, šokiai 
svetainėse nuo 7 vai. 

Bus dvi muzikos —Art 
Jazz Orkestrą ir Brat-

Parengimas
Subatoj, rugpjūčio 31, savoj 

svetainėj, 1322 Reedsdale St., 
N. S., Lietuvių Darbininkų 
Kliubas rengia šokius. Įžanga 
tiktai 15 centų ypatai. Pradžia 
8 vai. vakare.

Visi kviečiami
Kliubas užtikrina visiems gra
žų pasilinksminimą. Jeigu liks

j St., N. 
kaip 3 
abejose 
vakare. 
Norkus
stvo Orkestrą.

i Visi kviečiami dalyvauti. 
, . ,. įžanga iš anksto už viską tiktaidalyvauti, ± , . , *15 centų, prie durų 20 centų.

i Tikietai parsiduoda Partijos 
“T į raštinėj, 2203 Center Ave., kiek pelno, tai bus delei svetai- • , ._ . . , , . . , Darb. Knygyne, 1638nes taisymo, delei geresnio kny-j

i gyno įrengimo.

kalbėjo apie bedarbių pądęljį | 
nurodinėdamas reikalingurh^ 
smarkiau veikti prieš, pasikėsi
nimą pašelpas mažinti. Perrink
ta valdyba iš veiklesnių narių 
ii' nusitarta kitą, pirmadienį 
rengti prakalbos.

Susirinkime buvo nemažai lie
tuvių, kurie irgi pasižadėjo dau
giau veikti. Bedarbiams ir vi
siems darbininkams reikėtų

5=

Komunistų Partijos 16 Metų 
Sukaktuvių Parengimas

Pirmadienį, rugsėjo 2 (Labor 
Day) Komunistų Partijos Penk
tas Distriktas rengia didelį mi
nėjimą 16 metų sukaktuvių nuo 
Komunistų Partijos įsikūrimo. 
Parengimas bus International

.bausmės ir teismo kaštus. Jie 
areštuoti kaipo “valkatos”, ne
turinti iš ko gyvenimą pasi
daryti. Tokių “valkatų” Ame
rikoj yrą virš septyniolika mi- 
lionų—bedarbių armija.

Jie areštuoti, suprantama, 
todėl, kad pakenkus darbinin
kų knygynui ir sykiu, kad ne
leidus jiems darbuotis tarpe 
darbo žmonių. Tai antras pa
sikėsinimas M c K e e s p o r te. 
Kiek laiko atgal buvo areš
tuota 20 veikėjų prieškarinėj 
demonstracijoj ir pripažinti 
kaltais. Vieną jaunuolį net 
rengia deportavimui. Jiems 
gresia kalėjimas.

Mes turime ginti savo klasės 
narius, kurie nukenčia besi
darbuodami už darbininkų rei
kalus.
Pikietuoja Italų Konsulatą

Šiomis dienomis Lyga Prieš
Karą ir Fašizmą ir Gynimui1 ir tie reikalai gana svarbūs,

kų Knygyno langus. Jie tai 
padarė sukurstyti Hearst laik
raščio “Sun-Telegraph”, kuris 
kasdieną visaip niekina komu
nistus ir abelnai radikalius 
žmones.

Su tuo savo žygiu fašistai 
nieko nepešė, tiktai iš blaivai 
protaujančių žmonių susilau
kė pasipiktinimo. Mūsų visų 
pareiga todėl būti sargyboj 

Turime 
dauigau remti knygyną. Ga
lima ten gauti įvairaus turi
nio knygų nusipirkti ir ant vie- 

Randasi ir 
lietuviškų* knygų.

Adresas: 1638 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

daugiau susirūpinti tuo pasike- prieš tuOg fašistus, 
sinimu mažinti pašalpas ir vers
ti bedarbius dirbti už bado al
gas. Tiktai organizuotai vei-

Fifth kiant galima kas nors padaryti. į tos pasiskaitytL
Avė., Liet. Darb. Kliube, 1322 Pittsburgho Bedarbių Tarybos 

siunčia plačią delegaciją į Har- 
risburgą užprotestuoti prieš tai. 
Taipgi išvyksta delegacija ir 
Fraternalės Federacijos.

Reporteris.
Fašistai Išdaužė Darbininkų 

Knygyno Langus
Nesenai Pittsburgho fašistai 

išdaužė tarptautinio Darbinin-

Reedsdale St. ir pas pavienius 
partijos narius.
Manchester™ Bedarbių Taryba 

Vėl Pradėjo Veikti
Rugpjūčio 19, Lietuvių Darb. 

svetainėj, 1322 Reedsdale St., 
atlaikytas svarbus Bedarbių Ta
rybos Manchesterio skyriaus 
susirinkimas. Drg. Davis plačiai

Antras Pasikėsinimas Ant 
Darbininkų Vadų

McKeesporto darbi ninku 
knygyno prižiūrėtojai Powers 
ir Martin areštuoti ir nuteisti 
užsimokėti po dešimts dolerių,

Ethiopijos Kojnitetas pradėjo paliečianti mūsų visų gyveni 
pikietuoti Italijos konsulatą 
Pittsburghe. Konsulas, supran
tamą, labai prastai jaučiasi. 
Mat, nešioja iškabas: 
kruvinos Mtissolinio 
nuo Ethiopijos!” ir tt.

Italai komunistai 
plačią konferenciją pries karą 
ir fašizmą. Prie šaukimo pri
sidėjo ir vietos italų socialistų 
vadas, tūlas daktaras.

Reporteris

“Šalin 
rankos

šaukia

ATSIŠAUKIMAS Į VISAS 
PITTSBURGHO IR APIELIN- 

KĖS DRAUGIJAS
Rugpjūčio 19, 1935 

Gerbiamieji:
Įvairaus įsitikinimo lietuvių 

veikėjų susirinkime, rugpj. 14, 
1935, apkalbant įvairius mūsų 
gyvenimo reikalus, pasirodė, 
kad tų reikalų yra gana daug

mą. Tie reikalai yra taip opūs, 
kad reikalauja mūsų visų pasi
tarimo.

Todėl nusitarta šaukti pla
tus lietuvių organizacijų at
stovų susirinkimas rugsėjo 29, 
L.M.D. Name, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa. Prasidės 1 
vai. dieną.

Varde visų Pittsburgho vei
kėjų pasisakiusių už šaukimą 
bendro susirinkimo kviečiame 
jūsų draugiją pasiųsti savo at
stovus į viršminėtą susirinki
mą.

Kiekviena draugija, neatsi
žvelgiant į narių skaičių, gali 
prisiųsti tris delegatus.

Su pagarba, 
LAIKINAS KOM.

J. K. Mažiukna

K. Šinkūnas
P. Norkus
J. Miliauskas

*

Didysis “Laisvės” Piknikas
Bus Sekmadieni

Pradžia 10 valandą. Programa - 5:30 vai. IDien. Rugs.-Sept«
Ant Rytojaus Labor Day Šventė.

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

WESTVILLE GROVE
Puikus Prūdas MaudytisWestville, N. J

9^" Prie New Jersey Highway No. 47; Nuo New Yorko kelias No. 130

75 Paskirta dovanų prie Įžangos. Pirma dovana $ Gash

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

Gera ir Didelė Orkestrą be Pertraukos Grieš Šokiams

Prašome Įsitėmy ti Programą:
A. Bimba, ‘■‘L.” Redaktorius, sakys prakalbų. 
Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
Sietyno Choras iš Newark, N. J. 
Merginų Oktetas iš Wyoming, Pa. 
Lyros Choras iš Shenandoah, Pa. 
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa. 
Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa. 
Rusų Darbininkų Choras iš Philadelphia, Pa. 
Italų Atletų Grupė iš Philadelphia, Pa. 
Akrobatės Šokikės iš Philadelphia, Pa. 
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.

A. Bimba kalbės

Kelrodis - Directions
Going from Philadelphia passing the Delaware Bridge, turn to 

your right into Broadway. Reaching the first circle turn to left, at 
the second circle turn to right, to route 47. There follow the picnic 
signs. Also you can reach the park going to White Horse Pike 
circle, then turn to route 130, and go to the first circle and there 
turn to your left to route No. 47.

Buses leaving from Philadelphia, fare is 40c round trip. For 
further information, call or write 735 Fairmount Avenue.

I

1
J

įžangos
Tikietą?

Iš Philadelphijos busai eis nuo šių vietų: North Side—735 Fairmount Ave., 658 No. 10th Street; 
South Side-143 Pierce St. and 1331 So. 2nd St.; Richmond—2715 E. Allegheny Ave., and 28th and 

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

Pasiimkite .
Bathing 

Suits

WWW* *
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Tik Trys Dienos Beliko Iki Didžiojo Prie Atlantik© Vandeny

“Laisvės” Pikniko Westville j
Didysis “Laisvės” rudeninis 

piknikas įvyks šį sekmadienį, 
1 d. rugsėjo (Sept.), West
ville, N. J. Jį rengia Philadel- 
phijos ir tos apielinkės darbi
ninkų organizacijos.
Ko Tikimasi Tame Piknike?

vai. vakaro.

j J? 4 (

Rado Negrą Kabant Kalėjime
William Taten, negras dar-- 

bininkas, gyvenęs 564 Empire'; 
Blvd., rastas kabant Gates' 
Ave. arešto kalėjimo negyvas1 
už pusvalandžio po to, kaip' 
jis buvo užrakintas kalėjime 
kaltinamas vagystėj. Jis tapo 
uždarytas apie pietus, po pen
kių ir pusės valandos “tyrinė
jimo.” Buvo areštuotas anksti 
ryte prie 639 Putnam Ave., 
Brooklyne. Kaltino pavogus 
nuo Betty Barol piniginę su 
20 centų. Nors piniginės pas 
jį nerado, bet rastų jo kiše- 
niuje 20 centų užteko polici
jai nuspręsti, kad jis esąs va
gišius.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Kailiasiuviai Užstreikavo 
160 Šapų New Yorke

Pirmadienį prasidėjo strei
kas prieš kontraktų sistemą 
kailių siuvimo industrijoj. Per 
pirmas dvi dieni pavyko iš
traukti 160 šapų.

Ben Gold, unijos tarybos 
manadžeris, šaukia visus soli
dariai ir kooperatyviai veikti 
prašalinimui keleriopo kon- 
traktavimo darbo, nes pasek
mėje kompeticijos tarp 
kantų, kontraktorių ir 
kontraktorių nukenčia 
darbininkai. Daugelyje
šapų dirbama viršlaikiai ir są
lygos yra neunijinės, tad šis 
streikas ir yra prieš tą visą 
blogą.

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 
SAVININKAI J. P. MARČIUKA1no Pakraščio

Šiemet turėjau progos 
kartu nuvažiuoti toliau, 
keturiasdešimt mylių, 
New Yorko į pajūrį maudytis. 
Ta dalis pajūrio vadinasi 
Jones Beach. Palaikoma New

du 
apie 
nuo IWHWWIWIIWIMIIVIWIIWIWIWMWIWHMHUHWmiWIWIWIWIVI

WILLIAMSBURGE
U ž s iregistruokit “Laisvės” 

raštinėj, 46 Ten Eyck St., ar
ba nusipirkite tikietus pas juos 
platinančius draugus-ges. Bu
šai išeis nuo kampo Lorimer 
ir

Yorko valstijos valdžios. Ap- 
I dirbta didelis plotas žemės;

Keturi

Notary Public Tel STagg 2-5043

’neapmatoma akims, 
laukai automobiliams sustaty
ti. Treji vartai priėjimui prie 
vandenio. Taip sakant, visur 
gražiai išpu'ošta, apsodinta 
gražiais medeliais ir gėlėmis. 
Visame tame pakraštyje įreng
ta sporto žaislai.

Įėjimas į tą parką, neatsi- 
! žvelgiant kiek bus automobi- 
I lių, žmonių, viena kaina—25 
centai. Pasistatymas automo
biliaus 25 centai. Turinti savo I 

| maudymosi marškinius, už šė
pą pasidėjimui drabužiams 
moka 60 centų. Abrųsas 10 
centų, 15 centų užstato, sugrą
žinus gauni atgal. Pasidėji- 
mas daiktų, kaip laikrodėlį, 
pinigus ir taip toliau—10 cen
tų. Prie pirmos klasės vartų, 
viduryje, yra prūdai maudytis 
apšildomam vandenyj ir šal- 
tesniame. Taipgi užbaigus, 
saulės spindulių lova galima 
pasinaudoti bei nusiprausti 
šiltu ir šaltu bėgančiu iš triū- 
bos vandeniu, varomu garų 
pajėgomis.

Prie kitų dviejų įėjimo var
tų šėpos pasirandavoja pigiau, 
po 35 centus.

Kur tu kojos nekelsi, kapi
talistinės sistemos padalinimą 
pastebėsi: turtingiem geriau, 
o Beturčiui nėra visai progos 
prieiti, kad ifįltą Jonėš Beach, 
Visuomenės įštaigą. čiohai tu
rėtų būti atvežama valstijos 
autobusais daug ' darbininkų, 
kuriems reikalinga pabūti pa
jūryje. To nedaro. Pastebėjau, 
atskirų' kompanijų autobusai 
veža bet iš New Yorko į abi 
puses bilietas $1.50, tai nema
ža kaina, o ten uždyką ne
įeisi, kaip augščiau minėjau, 
visur pusėtinai apskuta. Beje, 
senvitis 25 centai. Tai tame 
Jones Beach, kuris'yra valsti
jos, tegali newyorkieciai pa
simaudyti tik tie, kurie gali 
praleisti $1.50 ant autobuso 
nuvažiuoti ir kurie turi savo 
mašinas darbininkai.

Bedarbiams nėra progų. 
Taip visur, kur mes pažvelgsi
me, visur vaizduojasi mums 
senas paveikslas. Reikalinga 
organizuotis, kad mes galėtu
me greičiau pakeisti tą kapi
talistinę sistemą į Sovietų sis
temą, tuomet visi galėsime pa
siekti tokius pajūrių krantus. 

Tarptautinio Darbininkui Vakare, grįžtant iš pajūrio, 
Apsigynimo New Yorko Dis- Linden vieškeliu (Boulevard) 
triktas jau paskleidė 15 tūks- 

| tančių spausdintų , atviručių, 
šaukiančių majorą LaGuardią 
įsikišti į Bremeno demofAtra- 

ir demonstracijoj cijos dalyvių bylą ir užtarti 
dramos grupės perstatys trum- juos. Atviručių dar gąlima. 
pus vaizdelius. Dalyvaus uni- gauti TDA raštinėj, 22 E. 17th 
formuotas vaikų benas, kalbė- St., pas Mike Walsh, distrikto 
tojai. Organizacijos smarkiai sekretorių. Organizacijų ir pa- 
rengiasi dalyvauti su savo iš- vienių prašo tuojau 
kabomis ir vėliavomis.

Tūkstančių žmonių iš pačios 
Philadelphijos ir iš plačios 
apielinkės, kaip tai Baltimore, 
Chester, Reading, Easton, She
nandoah, Scranton, taip pat iš 
visos New Jersey valstijos. Iš 
Brooklyno bus 4 ar daugiau 
busai ir būrys mašinų. Dtfinuos 
5 chorai, tarp jų ir mūs brook- 
lyniškis Aidas. Taipgi bus at
letų ir akrobatų pikniko pro
gramoj.

Nemažiau įdomus visiems ir 
naudingas kai kuriem bus ne
paprastasis programos punk
tas, tai laimėjimas prie įžan
gos paskirtų dovanų — $361.- 
75. Pirma dovana 75 doleriai 
pinigais, šešiolika kitų ma
žesnių piniginių dovanų. Viso 
dovanų 21. Tai yra ko laukti 
ir tuo atžvilgiu.

Kaip Nuvažiuoti iš Brooklyno
Kelionė j abi puses kainuo

ja $1.75 asmeniui ir $3.00 po
rai.

Busai išeis 8 v. ryto, grįš 7

Prasidėjo Bremeno 6 
Teismas

Trečiadienį prasidėjo
Bremeno demonstracijos

MATHEW P. BALLAS
Ten Eyck Sts.

CENTRAL BROOKLYNE
Tikietus galima gauti pas J. 

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

SOUTH BROOKLYNE
Bušų reikale kreipkitės pas j 

Adam Walmus, 339—21st St., | 
arba pas Wm. 
31st St. Busai 
5th Avė.

Kulik, 174—
išeis nuo 723—

Kelrod is Mašinoms

Katrie važiuosit per New 
Jersey valstiją, iš Brooklyno, 
New Yorko, Newark, Eliza
beth ir tos apielinkės, važiuo
kit keliu No. 130 iki pamaty
sit Camdeną ir Philad., priva
žiavę platų kelią ir circle, se
kite kelią No. 130 po kairei, ir 
antras circle įves No. 130 į 
Black Horse Pike, toliaus va
žiuodami šekit No. 130 ir tu
rėsite sukti po dešinei. Priva
žiavę circle sukit po kairei į 
kelią No. 47.

“Laisvės” Administracija.

į Dewey Jau Išstojo Prieš 
Darbininkus

Kaip tik valdžia pradėjo or-šešių
daly- ganizuoti neva raketų tyrimui 

vių jūrininkų teismas,, kuris i įstaigą su ponu Dewey prieša- 
tapo nukeltas iš pirmadienio į kyje, mes tada rašėm, kad Šis 
trečiadienį. Teisėjas Brodsky aparatas 
buvo atsisakęs nukelti, bet 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio telefonu iš Washingtono 
pareikalavo nukelti ir jo rei
kalavimas tapo išpildytas. Ji
sai buvo pasižadėjęs kaltina
muosius asmeniškai ginti teis
me, bet negalėjo pribūti nepa
sibaigus kongresui.

Williamsburgo Jaunimas 
Minės Jaunimo Dieną

Tarptautinę Jaunimo dieną 
apvaikščioja visas pasaulis, 
nes tai yra tarptautinio solida
rumo ir kovos diena prieš ba
dą, karą ir fašizmą. Williams-: 
burgo jaunimas tą dieną šie-1 
met apvaikščios paradu ir de-i 
monstracija.

Williamsburgiečių paradas 
ir demonstracija įvyks penk
tadienį, 6 rugsėjo (Sept.) 7 :30 
vakaro. Prasidės nuo Graham 
Ave. ir Varet St. ir eis Bog
gart St. ir Central Avė. iki 
Starr ir Knickerbocker Ave.

bus specialiai at
kreiptas prieš darbo unijas. 
Dewey dar nespėjo pilnai su
rinkti savo pagelbininkus, o 
mūsų perspėjimas jau pasitik
rino. Dewey pagelbininkas 
Harland jau turi areštavęs 5. 
kailiasiuvių unijos narius-vei- 
kėjus: Samuel Steinberg, Max 
Kochinsky, Joseph Bernstein, 
A. Domkis ir I. Siegel. Juos 
kaltina fabrikantai “užpuoli
me” ir tam panašiai.

Ben Gold, naujai išrinktas 
nesenai suvienytų dviejų uni
jų New Yorko Tarybos mana- 
džeris pasakė, kad jų areštas 
“paeina iš unijinės veiklos” ir 
kad unija “parduos paskuti
nius marškinius, jei reiks, kad 
apginti savo narius.”

fabri- 
sub- 
vien 

tokių

Bedarbių Taryba Šaukia 
Nepriimt Verginių Algų

Bedarbių eilėse jaučiamas: 
didelis nepasitenkinimas tokiu 
pasiūlymu verginio darbo: 
“dirbk, arba į kalėjimą.” Ly
giai daug murmėjimo sukelia' 
ir tasai faktas, kad tūkstan
čiai jų turi stovėti eilėse per, 
ištisas dienas laukdami užsi-j 
registruoti tam darbui, kol Į 
pereina viršininkų šerengą.1 
Daugelyje vietų įvyko Bedar-1 
bių Tarybos mitingai prie pa-| 
šalpos biurų ir visur darbinin
kai pritaria tarybos sugesti-: 
joms. Williamsburge, prie 263 
S. 4th St., B. T. mitinge da
lyvavo 300 laukiančių regis
tracijos.

Bedarbių Tarybos žada pa
ramą kiekvienam lavintam 
darbininkui jo kovoje prieš 
prievartą dirbti su nelavinto 
darbininko alga—$55 į mėne
sį.. ■■ ;• . •
į Gerald Duffy, International 
Brotherhood rpf Electrical Wor
kers Lokalo 3 biznio agentas 
pareiškė, kad jo organizacija 
kovos prieš tą “dirbk ar ba
dauk” sąlygą taip stipriai, 
kaip kad kovojo subvių, vedi
mo darbuos.

Lankėsi “Laisvės” Įstaigoj
šiomis dienomis apsilankė 

“Laisvės” įstaigoj Vincas Vir
bickas iš Los Angeles, Qal. Jis 
lankėsi Worcester, Mass., to
dėl sustojo ir Brooklyne, o po
draug apsilankė ir dienraščio 
įstaigoj. Jis yra ALDLD ir 
LDS narys ir mūsų spaudos 
skaitytojas. Gal būt, d. Vir
bickas čia apsigyvens ilges
niam laikui.

J. Zajankauskas Sveiksta
i Antradienį aplankiau d. J.
i Zajankauską nuo LDS 1-mos
i kuopos. Draugas eina sveikyn.Į 
1 Randasi savo namuose. Jisai 
'nesijautė gerai ilgoką laiką, 
! bet norėjo pergalėti ligą vaik- 
ščiodamas. Tas nepavyko ir

1 pereitą savaitę liga paguldė.
; Draugai, nueikite aplankyti.

Pikietas Waimer nuteistas 
30 dienų kalėjimo už pikieta- 
vimą prieš TIearsto Metrotone 
News. Tas pats teisėjas Au
relio pereitą trečiadienį pa
rodė savo fašistinį nusistaty
mą, nuteisdamas du kalbėto
ju už kalbėjimą apie Hearsto 
darbelius. ' i i >

(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N.

►

2 
2

J
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

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

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, 
kio 
ma.

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

v

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

■jįŽjJjĮ Kitokiems
IMS H 4*1 EI! -r -

HARMAH

Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Spėcialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA ‘ 22 kuopos susirinkimas 
Įvyks pirmadienį, rugsėjo 2 d., 8 vai. 
vakare, “Laisves” raštinėje. Draugai 
visi skaitlingai ateikite ii’ naujų na
rių atsiveskite Į kuopų. •

A. Bakaitis.
(204-206)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme
Ausy, Akių ir Gerklės

OFISO VALANDOS 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Streikuoja 10,000 Dresių 
Industrijoj

Adatos amatų darbininkai, 
per laikus žinomi, kaipo ko
vinga darbininkų, sekcija New 
Yorke, pradėjo ir vėl vieną iš 
pažymėtinų kovų. Antradienį 
sustreikavo dresių išsiuntėjai 
(shipping clerks), kurių tame 
amate apskaičiuojama 15 tūk
stančių. Pirmą dieną streiko 
gerai pasirodė. Daugelyje vie
tų visi iki vienam išėjo ir bo
seliai patys turėjo stumti dre
sių prikabintus trokučius New 
Yorko šaligatviais.

Išsiuntėjai yra nariais La
dies Apparel Shipping Clerks 
Unijos Lokalo 19953. Jauni 
žmonės, didžiuma jaunesni 20 
metų, net 10,000 iš jų atsiliepė 
į unijos pašaukimą mesti dar
bą; Palaikomas reguliaris pi
kietas > ir ištraukiama dar ne
sustreikavusios šapos. 40 ats
kirų šapų savinipkų jau susi- j 
taikė su unija ,ir vis daugiau 
ateina tartis. Jauni komunis
tai daug padeda streike.

• * Darbininkai reikalauja už
daros šapos sąlygų, mažiausia 
$23 į savaitę, 35 vai. darbo 
savąitės, lygaus padalinimo 
darbo maždarbio laiku ir tar
tis su darbininkais del paleidi
mo darbininkų. i

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 2 Apskričio Komiteto 

Atydai
Visi apskričio komiteto draugai 

būtinai dalyvaukite posėdį penktadie
nio vakare, rugpjūčio 80 dieną, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” name, Brook- 
lyne, N. Y. Turim labai svarbius rei
kalus atlikti.

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

| S Telefonas: Evergreen 7-7770 ?
I PAUL GUSTAS | 
; g LIETUVIS GRABORIUS S 
i B Senai dirbąs graborystės pro- 5 
į 8 fesijoje ir Brooklyno apielin- □ 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 9 

, S atidarė savo ofipą ir patarnauja g 
w balsamavimu ir palaidojimu c 

18 mirusių. g
Q C

!| Veltui Chapel Šermenim | 
» Parsamdo automobilius Serme- q 
8 nims, vestuvėms, krikštytiems g 
Q ir kitokioms parems g 
8 Saukite dieni ar naktj v

| 423 Metropolitan Avė. į
Brooklyn, N. Y. ;5'Bremeno šešių Gynimas

Chroniškos

Parade

pasidar
buoti. tus,

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

DABAR RODOMAS—PIRMU KARTU AMERIKOJ 
Friedrich Ermlerio svarbus aprašymas Rusijos Valstiečių, už ką 

autorius apdovanotas Lenino Ordenu.

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.

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus dirbti 

ant farnios. 1 Turi mokėti visą far- 
mos 
nes 
Ant

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

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

panos aprūpintos, ir išskalbtos. At
sišaukite greitai: Avanta Farm. Ul
ster Park, N. Y.

Atvaizdas Rusijos Valstiečių.
Jei jums patiko “Trys Dainos Apie Leniną,” “Chapayev” ir “Youth 

of Maxim,” tai jums patiks ir “Peasants” (“Valstiečiai.”).
CAMEO THEATRE, 42nd St. and Broadway, (visuomet vėsu)

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—užmokė- 
sim.

Tol. 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.

pasigirdo auto veržtuvų (bre- 
kių) žviegimas, ūmai po su 
suriko moteriškės balsas. Pri
važiavus' arčiau, matėme ne
šant pusgyvę moteriškę nuo 
vieškelio ant šaligatvio. Pasi
teiravus pas arčiau mačiusius/ 
sužinojom, jog ta moteriškė 
šoko tiksliai iš automobiliaus. 
Priežastį, kodėl ji šėko, nesu
žinojome.
' Brooklynietiš G. K.

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)

Naujas Judantis Paveikslas
Su pereito trečiadienio va

karu, 28 d. rugpjūčio, Cameo 
Teatre, ant 42nd St., New 
Yorke, pradedama rodyti nau
jas Sovietų Sąjungoj pagamin
tas judamasis paveikslas var
du “Peasants” (Valstiečiai). 
Tai yra vėliausiai pagamintas 
sovietuose judis, kuris yra kai-i 
po dokumentas, parodantis 
šiandieninį sovietijos gyvento-1 
jų gyvenimą. “Peasants” kar-. 
tu su paveikslu “Ch 
ir “Youth of Maxhr 
Maskvoje apdovanotas pirma 
dovana. V-kis.

payev ;
* buvo1

• I
Į

V-kis. !

Telephone Stagg 2*4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parSm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.
• A .

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue)

■ Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sods, Inc.

Augsčiausios 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.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

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

čiopų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




