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ALAM ETHIOP1 JOS

Darbininkai Visų Salię, 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

LONDON. — Anglijos už
sieninis ministeris Anthony 
Eden seime pareiškė, kad 
ateinančiame Tautų Lygos 
Tarybos susirinkime nerei
kalaus pripažint Italijai E- 
thiopiją. Tuom Eden nori 
suraminti milionus anglų, 
kurie smerkia Mussolinį už 
Ethiopijos užgrobimą. Jie 
reikalauja tęsti Tautų Ly
gos ekonomines bausmes 
prieš Italiją.

Bet politikos žinovai sa
ko, jog kiek toliau Anglijos 
valdžia vis vien pripažins 
fašistams Ethiopija; o tuo 
tarpu stengsis išsiderėt sau 
įvairių teisių užkariautame 
krašte. Tada Italija gau
sianti ir paskolų iš Angli
jos.

Eina slaptos derybos tarp 
Mussolinio atstovu ir Angli
jos valdžios del Viduržemio 
jūros sutarties tarp Italijos 
ir Anglijos.

Progresyviai Turi Di
delę Daugumą Delega
tų SLA 39-me Seime

) ----------------------------------------.

Kalbos, Referatai, Diskusijos, Rezoliucijos, Abelna Eiga

Dalyvauja 200 Delegatų
Visa diena praleista svei

kinimams ir jausmiškoms 
kalboms.

-Rytoj Pildančioji Taryba 
seime dalyvauja 200 delega- išduos savo raportus.
tų. Didelė jų dauguma yra Plačiau pranešiu laišku, 
progresyviai. Mizara.

TELEGRAMA
CLEVELAND, Ohio, bir

želio 22.-Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 39-tame

RAUDONOS VĖLIAVOS ANT 
50 FRANCUOS LAIVU
MARSEILLES, Francija. 

—Sustreikavo jūrininkai 50 
laivu ir birželio 22 d. iškėlė 
raudonas vėliavas. Koman- 
dieriai įsakė jas nuimti, bet 
jūrininkai neklauso. Strei- 
kieriai užvaldė laivus. Jie 
reikalauja 40 valandų darbo 
savaitės ir daugiau algos. 
Šiaip Franci jo j dabar strei
kuoja 240,000 darbininkų.

Turkija už Laisvę Sov 
Laivam Dardanelluose

MONTREUX, šveic.—Tarp
tautinėje konferencijoje Tur
kija reikalauja panaikint Lau- 
sannos 1923 m. sutartį. Tąja 
sutarčia buvo Turkijai už
drausta ginkluoti Dardanellus, 
perlają tarp Viduržemio ir 
Juodųjų jūrų.

Patiektame savo plane Tur
kija nori, kad Sovietų Sąjun
gos karo laivams būtų pripa
žinta teisė nevaržomai plau
kioti Dardanellais tarp Juo
dųjų ir Viduržemio jūrų, bet 
Turkija reikalauja suvaržyt' 
kitų šalių karo laivų plaukioji
mą ta perlaja.

Italijos fašistai nusistatę ne- 
pripažint tokio Dardanellų 
klausimo pertvarkymo.

Pietį; Chinija Reikalauja 
Nutraukt Ryšius su Japonija

U KANTON. — Pietinės Chi- 
nijos valdžia Kantone reika
lauja, kad Centralinės Chini- 
jos valdžia Nankinge nutrauk
tų diplomatinius ryšius su Ja
ponija ir rengtųsi karui, idant 
iš Chinijos žemių išvyt įsiver
žėlius japonus. Bet vietoj ką 
nors daryti prieš Japoniją, tai 
Chiang Kai-shek, fašistinis gal
va Centralinės Chinijos val
džios, pasiuntė savo armiją 
prieš Pietinę Chiniją.

Karo Stovis Bolivijoj
LA PAZ, Bolivija. — Armi

jos kontroliuojama Bolivijos 
valdžia įveda karo apgulos 
Stovį šalyje. Tai, girdi, prieš 
naują sumoksią, per kurį no
rima nuversti dabartinę Boli
vijos vyriausybę.

GUADALAJARA, Mexico.— 
Suimta 100 gemblerių, tarp 
kurių yra miesto majoras, po
licijos galva ir keli kiti augšti 
valdininkai.

Pati Gina Žagintoją 
Žmogžudį Savo Vyrą

NEW YORK. — žmogžu- 
džio žagintojo Alberto Wal
ter! o pati Angela važiuoja į 
San Francisco padėt savo 
vyrui teisme prieš jį. Wal
ter prisipažino, kad jis pan- 
čiaka užsmaugė ir išžagino 
mergina Blanche Cousins. 
Jis sakėsi, kad nekenčiąs 
moterų ir tuom žygiu kerši
jąs moteriškai lyčiai.

Sausra Vakaruose
WASHINGTON. — Saulė 

nudegino didžiulius plotus 
North ir South Dakotų vals
tijose. Iš sausros vietų nuo 
siaučiančių dulkių debesių 
jau pabėgo tūkstančiai 
merių. Nukentėjusiems 
kėsią apie $100,000,000 
diškos pagelbos.

far- 
rei- 
val-

Anglija Sustabdė Ginklus 
Kovojantiems Ethiopam

LONDON. — Anglų už
sieninis ministeris Eden 
birželio 22 d. pranešė, kad 
sustabdyta ginklų praleidi
mas iš Anglijos kolonijos 
Sudano į vakarinę Ethiopi
ja, kurios italai dar neįvei
kė užkariauti.

Anglai Nukovė dar 5 Arabus
JERUZALĖ. — Anglų ka

reiviai ir policija birž. 22 d. 
nušovė penkis arabus, kuomet 
arabų būrys užpuolė traukinį 
tarp Jeruzalės ir Jaffos, Pa
lestinoje. Arabai sužeidė du 
kareiviu. Anglai taipgi dina
mitu išsprogdino kalnų lindy
nę, kur slapstėsi sukilėliai ir 
suėmė du arabu.

NUSIŽUDĖ Už 2 DIENŲ 
PO APSIVEDIMO

DOVER, N. J.—Už d vie- 
jų dienų po apsivedimo nusi
šovė sproginių inžinierius 
R. Twilley, armijos ginklų 
ir amunicijos sandėlio tar
nautojas. Pirm šių vedybų 
jis buvo našlys.

ŽMOGAUS KRAUJO
ELEKTRA GALĖTŲ 

ŽIBINTI LEMPĄ

ROCHESTER, N. Y.— 
Daktarai L. S. Moyer ir H. 
A. Abramson iš savo bandy
mų pranešė suvažiavimui 
Amerikos Fizinių Mokslų 
Draugijos, jog žmogaus 
kraujas turi savyj tiek elek
tros, kad galėtų žibinti lem
pą.

Rooseveltas Dvejoja 
Ethiopijos Klausimu
WASHINGTON.—Prezi

dento Roosevelto valdžia 
kaip pranešama, stengiasi 
aplink apeiti klausimą E- 
thiopijos pripažinimo Itali
jai. Šiuo tarpu jinai nie
ko nesakysianti nei už nei 
prieš.

Daugiau Francijos Ka
riu Į Naziii Pasienį
PARYŽIUS. — Franci.i os 

valdžia pasiuntė dar 30,000 
kareivių į Vokietijos pasie
nį priedan prie jau ten esąn- 
čių 110,000 savo karių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Berlynas.—Vokietijos val
džia nusprendė kirsti gal
vas tiems, kurie grobs vai
kus iki 18 metų amžiaus 
tikslu gauti pinigų už jų pa
leidimą.

Budapest. — Keturiolika 
hitleriškų fašistų nuteista 
tik vienai savaitei iki vienų 
metų už dalyvavimą są
moksle nuverst dabartinę, 
taipgi fašistinę valdžią.

PANAMA. — Hugo Neri, 
jaunuolis iš Venezuelos, nušo
vė savo šalies atstovą Panamai, 
I. Urdanetą. Pats Neri liko pa
šautas. Jis esąs sekėjas suki
lėlių generolo Urbinos.

Brussels, Belgija.—400,000 
I streikierių laimėjo daugu
mą savo reikalavimų. Soci
alistinis Darbo Unijų Komi
tetas, todėl, pašaukė juos 
atgal darban.

Paryžius. — Jaunieji fa
šistai surengė demonstraci
ją prieš jų varžymus iš val
džios pusės. Liaudies Fron
to darbininkai davė jiem į 
kailį ir išblaškė.

Bernay, Francija.—Trau
kinys sudaužė auto-busą 
ant gelžkelio; 8 žmonės už
mušti ir 12 sužeisti.

Washington. — Praneša
ma, kad Roosevelto valdžia 
pripažins Ethiopiją Italijai, 
kaip tik persitikrins, kad 
Ethiopija yra pilnai užka
riauta.

Washington. — Ex-karei- 
viai gavę bonų čekius kol 
kas tik pusę jų iškeitė pini
gais visoj šalyj. Kiti taupo 
tuos čekius.

CLEVELAND, OHIO
Pirmą sesiją atidarė 2:45 

P. M. 20 dieną birželio Dr. 
J. Vitkus.

Dr. Vitkus: Man malo
nu priimt svečius. Atmin
kite. kad mes veli jam, kad 
iūs paviešėtumėt su mumis. 
Pasakykit kaimynams, kad 
turėjote gerus laikus. Nors 
gamta karštoka, bandysim 
šaltai išdiskusuot dalykus. 

| Kadangi kongreso idėja ky
la iš didesnių miestų: 
Brooklyno. Chicagos ir Cle- 
velando, tat rekomenduoju 
Mikužiūtę iš Chicagos. Siur- 
bą iš. Brooklyno ir S. Mi- 
chelsona iš Bostono i Man
datu Komisiją. Linksma 
turėt su savim miesto ofi- 
cialį pasveikinimą nuo ma
joro Burton per jo atstovą 
F. O. Woline.

Kalba F. O. Woline. Jo 
kalba vien apie gražumą 
Clevelando, kad visi pasivie-

Dr. Vitkus pakvietė St. 
Mažanska (iš Cleveland, O- 
hio). kuris buvo pirminin
kas šios Veikiančios Komi
sijos, tart keletą žodžių.

Stasys Mažanskas: Svei
kina susirinkusius. Ta ko
misija turėjo susisiekimus 
su apie 25 organizacijomis. 
Sakė, mes stengsimės visi 
bendrai padarvt ką nors del 
savo tėveliu Lietuvoj. Paa- 
čiavo Dr. Vitkui, ir Dr. Ma
tulaičiui už jų darba šiam 
prirengimui. “Sveikinu vi
sus ir iš savo pusės įteikiu 
savo rankų darbą kaipo do
vana kongresui — pirminin
ko plaktuką.”

St. čerelka, vice-pirminin- 
kas šios komisijos: Sveikinu 
delegatus ir prašyčiau, kad 
darytumėt kiek galint didį 
atspindi šio kongreso.

Išrinkta pastovi valdyba. 
Pirmininku Dr. J.. Vitkus iš
rinktas vienbalsiai. Jis kal
ba prieš barbarizmą, kuris 
dabar, rodos, nebeturėtų 
būt klausimas — ar lietuvis 
būtų socialistas, katalikas 
bepartvvis ar kas kitas — 
turi būt laisvė visiems, ar 
jis “garbins dievą raudoną 
ar balta.” Dabartiniu laiku 
Lietuvoj pastato piemenuką 
skaldyt akmenis katorgoj 
18-20-čiai metų. Kur jūs ma
tėt didesnį barbariškumą! 
Mes turime didžiai paskleist 
balsą prieš ši barbarišku
mą. Aš nepriklausau jokiai 
partijai, tat visi man lygūs. 
Visiem duosiu balsą.

Vice-nirmininke E. N. 
Jeskevičiūte išrinkta vien
balsiai. Jos kalba: Aš ma
nau. kad mes čia susirinkom 
labai svarbiu reikalu. Aš 
sprendžiu, kad visi jaučia
tės pasiryžę iškovot Lietu
voj laisvę ir geresnį būvį. 
Kadangi mes turime šiuos 
didelius ir svarbius dalykus 
ačiuoju ir tesiu darbą.

Sekretore Euphrosine Mi- 
kužiūtė išrinkta vienbalsiai. 
Jos kalba: Aš tik noriu 
pasakyt, kad man labai 
linksma, kad tiek daug or
ganizacijų ir narių prisirin
ko pradėt šį didį darbą.

Iždininku Dr. Juozas Si- 
mans (Simanauskas) iš Cle
veland, Ohio, išrinktas vien
balsiai. Jo kalba: Aš, kaip

ir visi, darysiu kas galima, 
kad prašalint terorą Lietu
voj ir kovot už liaudį.

Paskyrimas rezoliucijų 
komisijos. Pirmininkas siū
lo i rezoliucijų komisiją J. 
Baltrušaitį. V. Andrulį, Dr. 
Palevičių, S. Michelsoną ir 
Dr. Montvidą. Kongresas 
užtvirtino.

Spaudos komisijon ieina: 
, Rutkauskaitė. K. B. Karo- 
. šiene. Mikužiu te, Savickas ir

K. Michelsonas.
Sekretorės Mikužiūtės ra- 

[ pertas vienbalsiai priimtas.
St. Michelsono referatas: 

. Man teko pareiga čia pada- 

. ryt pranešimą apie įvykius 
, Lietuvoj. Visų pirma, aš 

norėčiau trumpai pranešt, 
iš kokiu priežasčių atsirado 
dabartinė valdžia. Tai įvy
ko 1926 m., kuomet social
demokratu valdžia sudarė 
savo komitetą. Jie visų pir
ma turėjo nutari, kas da
ryt, kad valdžia būtų geres
nė negu seniau. Demokra
tinės valdžios tikslas buvo 
visu nirmiausia sumažint 
mokesčius. Kada sumažin
si mokesčius, reikia mažint 
ir valdžios eigas. Socialde
mokratai ir liaudininkai aiš
kino, kad Lietiiva •permaža 
valstybė grumtis su priešu, 
tad užlaikvt didelę armija 
neveria. Tad kam mokėt 
karininkam algas? .Tad nu
tarė sumažint kariuomene 
ir nemokėt karininkam al
gų. Taipgi nutarė nemokėt 
algų kunigams. Trečia, kė
lė bvlas prieš buvusius 
krikščioniu demokratu . ly
derius: lašiniu skutimo 
skandalo b via, Bistro.. Pe
trulio ir kitų. Delei šių 
priežasčių demokratinė val
džia nuversta. Padaryta tai 
nedoru būdu. Apsupo mi- 
nisterių namus ir karinin
kai pareikalavo, kad demo
kratai rezignuotų. Kalbėto
jas čia priminė 4 sušaudy
tus. Sako, “pasigavo ketu
ris jaunus vaikėzus....’” 
Smurtininkai teisino per
versmą, — kad valdžia su 
seimu buvo ‘‘netikus.’’ 
Seime, girdi, partijos susirink
davo ir ėsdavos, o valstybės 
reikalai neapdirbti. Kas iš to 
išėjo? Ar Lietuvos žmonės pa
sitenkino tąja valdžia? Smeto
na suvaržė spaudą, ir tt. Mes 
girdim, kad paskutiniais lai
kais Lietuvos ūkininkai strei
kuoja, o policija juos šaudo ir 
muša. Kad parodžius, kad tai 
neteisybė, kad ūkininkai gink
luoti, paskaitysiu keletą atsi
šaukimų, išleistų slaptai Lietu
voj. (čia sekė skaitymas atsi
šaukimų.) Ar čia kalba Hit
lerio agentai? Matot, kad Lie
tuvos žmonės kalba apie savo 
reikalus. Ar ištikrųjų ūkinin
kai ruošėsi ginklais pulti val
džią? (Kitas atsišaukimas.) 
Mes čia susirinkę turėsime iš
spręst, atrast būdus, kaip mes 
su ta valdžia kovosime arba 
pagelbėsime savo tėvams ir bro
liams Lietuvoj.

Tie, kurie sėdi kalėjimuose už 
kovojimą už demokratinę lais
vę, ir kiti politiniai kaliniai, tu
ri būt paleisti. Turime kovoti 
prieš karą, neš tai yra priemo
nė diktatūros valdžiai išlaikyt. 
Turi būt panaikinta cenzūra, at- 
steigta žodžio ir spaudos

(Tąsa 4 pusi p.)
lais-

Komunistų Partijos Generalis Sekretorius Earl Browder 
Kalbės iš Suvažiavimo Nominavimui Komunistų Kandidatę 

J Jungtinių Valstijų Prezidentus ir Vice-Prezidentus
KOMUNISTŲ PARTIJOS 9-TAS SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Komunistų Par
tijos generalio sekretoriaus 
Earl Browder’io kalba atei
nantį nedėldienį, birž. 28 d., 
iš Madison Square Garden 
svetainės New Yorke bus 
pasldeista po visą Ameriką 
per National Broadcasting 
Co. ir Columbia radio tink
lus. Tą kalbą jis sakys 

(tarp 5 ir 6 valandos vakare. 
Eastern Daylight Saving 
Time, paskutinėje, atviroje 
sesijoje Komunistų Partijos 
Devinto Suvažiavimo; o ši 
sesija savaime bus suvažia
vimas nominavimui Komu
nistų Partijos kandidatų į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus ir vice-prezidentus 
šio rudens rinkimams.

Draugas Browder kalbės 
apie Komunistų Partijos po
zicija rinkimuose ir apie 
pamatinius darbo žmonių 
reikalus šiuo laikotarpiu.

Įsitėmykite žemiau pa
duodamas radio stotis ir ne
praleiskite progos išgirsti 
nepaprastai svarbią drg. 
Browderio kalbą.

Atdara Sesija
Madison Souare Gardene 

sekmad. nuo 2 vai. po pietų 
bus sykiu Kom. Partijos su
važiavimo užbaigiamoji at
vira sesija ir didžiulis ma
sinis mitingas nominavimui 
šios Partijos prezidentinių 
kandidatų rinkimams. Šim
tai unijų ir kitų darbinin
kų, farmerių ir inteligentų 
organizacijų į šią sesiją-mi- 
tingą atsiųs savo delegatus. 
Lietuviu organizacijos ir 
pavieniai vra raginami 
skaitlingai dalyvauti.
Komunistu Partijos Dele

gatų Suvažiavimas
Patsai Komunistu Parti

jos delegatų suvažiavimas 
įvyksta Manhattan Opera 
House ir prasideda šį tre
čiadienį iš ryto. Jo užda
ros sesijos tęsis keturias 
dienas.

J Komunistų Partijos su
važiavimą atvyko didelis 
skaičius partijiečiu delega
tų iš darbo unijų, iš įvairių 
pamatinių pramonių ir far
merių.
Stotys, iš Kurių Girdėsime 

Drg. Browderio Kalbą
Šičia 

stotis 
esama
Stotis 
WABC 
WADC 
WOKO 
WPG 
WCAO 
WLBZ 
WNBF 
WAAB 
WNAC 
WICC 
WGR 
WKBW 
WBBM 
WKRC 
WHKJ 

KVOR

WBNS 
W0C 
WCMK 
WJR 
KRNT 
KLIZ 
WESG 
WMMN 
WOWO 
,WGL
WHP 
WDRC 
KTRH 
WFBM 
WMBR 
KMBC 
KHJ 
WFEA 
WREC 
WQAM 
WISN 
WCCO 
CKAC 
WWL 
KOMA 
WMBD 
WCAU 
WJAS 
KOIN 
WEAN 
WMBG 
WHEC 
KFBK 
KMOX 
KSL 
KGB 
KFRC 
KOL 
KSCJ 
WSBT 
KFPY 
WMAS 
WFBL 
KVI 
WDAE 
WSPD 
WIBW 
CFRS 
WIBX 
WJSV 
WWVA 
W0RC 
WKBN

1430 
1370 
1870

750 
1320
560

Columbus, Ohio ... 
Davenport, Iowa . 
Dayton, Ohio ..... 
Detroit, Mich............
Des Moines, Iowa .. 
Denver, Colo..............
Elmira, Ithaca, N. Y. 850 
Fairmount, W. Va. 
Fort Wayne, Ind. .. 
Fort Wayne, Ind. .. 
Harrisburg, Pa. ... 
Hartford, Conn. ... 
Houston, Texas .. 
Indianapolis, Ind. .. 

Jacksonville, Fla. .. 
Kansas City, Mo. . 
Los Angeles, Cal. .
Manchester, N. H. . 
Memphis, Tenn. ._ 
Miami, Fla...............
Milwaukee, Wis. .. 1120 
Minneapolis-St. Paul 810 
Montreal, Que............ 730*
New Orleans, La. .. 850 
Oklahoma City, Okla. 1480 
Peoria, Ill...........
Philadelphia, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Portland, Ore. . 
Providence, R. I. 
Richmond, Va. . 
Rochester, N. Y. 
Sacramento, Cal. 
St. Louis, Mo.
Salt Lake City, Utah 11 
San Diego, Cal. _ 
San Francisco, Cal, 
Seattle, Wash. . 
Sioux City, la. .. 
South Bend, Ind. 
Spokane, Wash. 
Springfield, Mass. 
Syracuse, N. Y. 
Tacoma, Wash.

Tampa, Fla...........
Toledo, Ohio ... 
Topeka, Kan. .. 
Toronto, Can. .. 
Utica, N. Y.----
Washington, D. C 
Wheeling, W. Va. 
Worcester, Mass. 
Youngstown, O.

890 
1160 
1370 
1480 
1380 
1290 
1230 
1370 
950 
900 

1340 
600 
560

1440
1170
1290

1330 
1360 
890 

1420 
1360
570 

1220 
1840

690 
1200 
1460 
1160 
1280 
570

BANDITAI REIKALAUJA 
$1,500,000 Už KUNIGO 

PALEIDIMĄ

SHANGHAI. — Praneša
ma, kad “chinai banditai” 
pasičiupę amerikietį katali
kų misionierių kum. C. J. 
Burnsą ir reikalaują $1,- 
500,000 už jo paleidimą.

KLIŪTIS TREČIAI BUR
ŽUAZIJOS PARTIJAI

v

’<1
1

PHILADELPHIA, Pa.— 
Demokratų suvažiavimo va
dai džiaugiasi, kad trečioji 
“Union” partija su kongres- . 1 
manu Lemke, kaip tos pa 
tijos kandidatu į prezide
tus, pervėlai pradėjo veik 
ir del to jau negalės įsire
gistruoti keliose valstijose 
šiemetiniams rinkimams.

paduodame radio 
tik iš tų vietų, kur 
lietuvių:

Miestas Kilo.
New York City .... 860 
Akron, Ohio .......... 1.320
Albany, N. Y. ... 1430 
Atlantic City, N. J. 1100 
Baltimore, Md. . 
Bangor, Me. ..
r j . " ’• 
Boston, Mass. . 
Boston, Mass. . 
Bridgeport, Conn 

Buffalo, N. Y. .. 
Buffalo, N. Y. . 
Chicago, Ill. 

Cincinnati, Ohio 
Cleveland, Ohio .
Colo springs, Colo . 1270 ganizavimo Komiteto.

.. 600 
. 620 
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Naujas Lapas Amerikos Lietuvių 
Politiniame Gyvenime

■> Amerikos Lietuvių Visuotinas Kong
resas užsibaigė. Delegatai atstovavo 
virš 70,000 organizuotų lietuvių. Čia bu
vo atstovai nuo politinių, kultūros, ap- 
švietos, sporto, savišalpos, religinių ir 
kitokių organizacijų. Kongresą sveikino 
darbininkų, farmerių> profesionalų, biz
nierių organizacijos ir pavieniai asmens. 
Su pasveikinimais kongresui susiųsta 
$547.45 aukų. Tas viskas liudija, kaip 
kongresas buvo labai reikalingas ir ga
vo lietuvių masių pritarimą.

Kongrese lietuvių darbuotojai davė 
plačius raportus apie dabartinę Lietuvos 
padėtį, gyvenimą mūsų brolių ir seserų, 
tėvų ir giminių, fašistų terorą ir mūsų 
pareigas. Draugų Mizaros ir Bimbos 
raportai jau tilpo pirmadienio “Laisvė
je,” kiti tilps kituose numeriuose. Mūsų 
skaitytojus prašome perskaityti raportus 
ir įsidomėti tuos faktus apie nelaimingą 
mūsų gimtinę ir jos gyventojus.

Kongresas išrinko pastovų komitetą, 
kuris rūpinsis teikimu pagelbos Lietu
vos liaudžiai. Kongresas pasisakė už 
siuntimą Lietuvon delegacijos ištirti an
tifašistinių politkalinių būklę ir valstie
čių bruzdėjimo priežastis. Bet šis klausi
mas dar pavestas kolonijoms apsvarsty
ti ir tarti savo žodį. Jeigu pasirodys 
plataus masinio tam pritarimo, tai Vyk
domasis Komitetas griebsis:už darbo, kad 
tokią delegaciją sudaryti ir pasiųsti. Ton 
delegacijon manoma įtraukti žymius dar
buotojus Francijos ir Anglijos darbinin
kų judėjimo. Tai bus tarptautinė dele
gacija. Mes raginame visas organizaci
jas užgirt šią Kongreso idėją ir prisidėti 
finansiškai prie jos įgyvendinimo.

Praeitą metą, kada Kaune buvo su
šauktas Pasaulinis Lietuvių Išeivių Kon
gresas, kada Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Delegacija išreikalavo fašistinės 
valdžios parodyti kalėjimus, tai fašistai 
griežtai uždraudė delegacijai kalbėtis su 
kaliniais, kad mūsų delegacija nepatirtų 
kalinių vargingą gyvenimą. Vėliau nuo 
kalinių gavome žinią, kad visvien fašis
tai dvi dienas prieš atvedimą delegacijos 
kalinius geriau maitino, aprengė ir ka- 

1 meras išvalė.
pabartinė mūsų delegacija bus kito

kia, ji važiuos oficialiai patirti Lietuvo
je įpriešfašistinių kalinių padėtį, ji turės 
išreikalauti, kad fašistai prileistų pil
niausią tyrinėjimą. Prie to reikalavimo 
turės prisidėti ir visos mūsų masinės or
ganizacijos rezoliucijomis.

Visuotinas Amerikos Lietuvių Kong
resas, kurį atstovai sudarė nuo įvairių 
pavalgų organizacijų, išrinko politiniai 
mišrų ir pastovų Veikiantį Komitetą, ku
rį Nudaro septyni veikėjai: J. Mickevi- 

Ičięs, R. šiliukas, J. K. šarkiūnas, Dr. 
A^Montvidas, E. Mikužiūtė, L. Jonikas 
irįJF. Abekas—visi iš Chicagos.

Mes dar neturime smulkmenų, kas bu
vę nutarta, kaip sudaryti planai veiki
mai, bet pilniausiai pasitikime, kad kon
gresas atliko savo rolę, kuri teiks labai 
didelę Lietuvos liaudžiai pagelbą. Nuo 
šio kongreso prasideda naujas lapas 
Amerikos lietuvių gyvenime ir organi
zuotame gelbėjime mūsų broliams, sese
rimis, tėvams ir giminėms Lietuvoj, jų 
sunkioje kovoje prieš barbarišką fašiz
mą.

Šimtai delegatų iš visų Amerikos 
Jungt. Valstijų kraštų susirinko į šią 
konvenciją. Komunistų Partijos kon
vencija įvyksta labai svarbiu laiku, kada 
pasaulinė padėtis yra ypatinga. Sovie
tų Sąjungoje milžiniškais žingsniais žen
giama į pilną socialistinę tvarką, dideli 
ekonominiai, kultūriniai, moksliški atsie- 
kimai. Didelis žmonijos perauklėjimo 
atsiekimas. Milžiniški socializmo buda- 
vojimo pasisekimai, kuriuos net bjau
riausi priešai yra priversti pripažinti.

Ispanijoje ir Francijoje liaudis daug 
atsiekė pagelba liaudies bendro fronto 
taktikos. Belgijoje, čechoslovakijoje, 
Austrijoje ir eilėje kitų šalių jau matė
si apčiuopiami vaisiai bendro fronto vei
kimo. Chinijoje prasideda didesnė kova 
prieš Japonijos imperialistų įsiveržimą.

Amerikoje, kur mes gyvename, kurios 
šalies darbininkų, farmerių, intelektualų 
ir visų išnaudojamųjų partijos atstovai 
susirinko į šią konvenciją, prieš mus sto
vi labai daug svarbiausių uždavinių. Ne
darbas viešpatauja jau šeši metai, nei 
republikonų, nei demokratų partijos ne
sugebėjo išrišti tą klausimą.

Tik Komunistų Partija turi teisingą 
programą, ji rodo teisingą kelią išėji
mui iš baisaus ekonominio krizio, išsi
gelbėjimą del dešimčių milionų žmonių 
iš vargingo, skurdaus ir alkio gyvenimo. 
Tik Komunistų Partija turi teisingą pro
gramą išgelbėjimui Amerikos ir kartu 
su broliškomis kitų šalių partijomis viso 
pasaulio nuo baisaus naujo imperialistų 
ruošiamo karo.

Dienraštis “Laisvė”, visas Redakcijos, 
Administracijos ir jos darbininkų šta
bas siunčia širdingiausį pasveikinimą 
šios šalies darbo žmonių vadui — Komu
nistų Partijai laike jos konvencijos! 
Kartu mes šaukiame visus lietuvius, ku
riems tik yra žiauri kapitalistinė tvarka, 
dar kiečiau suglausti savo eiles aplinkui 
Komunistų Partiją šių metų rinkimų 
kampanijoje.

Lietuviai Darbininkai
V. Andrulis.

Darbininkų judėjimo istori
ja atverčia naują lapą. Gali
ma sakyti—įeina į naują erą. 
Stropiai jungiama darbo žmo
nių organizacijos kovai prieš 
reakciją, prieš fašizmą, už 
bendrus darbo žmonių reika
lus. Auga organinė darbinin
kų vienybė.

Auga masėse viltis skaistes
nės ateities. Didėja kovingu
mas.

Tatai ypač matome tose ša
lyse, kur bendras frontas 
rai pravesta, šiuo, dabar 
čiu svarbiausiu klausimu, 
ir pakalbėsime.
Kaip Sudaroma 
Bendras Frontas?

Komunistų, socialistų
jos, darbo unijos ir kitos dar
bininkų organizacijos susita
ria bendrai veikti visiems 
svarbiais klausimais, suda
rant visoms bendran fron
tan stojančioms organizaci
joms priimtiną programą, pa
vyzdžiui :

(a) Prieš samdytojų pa
stangas sukrauti darbininkams 
ekonominio krizio naštą;

(2) Prieš ardymą darbinin
kų organizacijų, prieš fašisti
nius puldinėjimus ant darbi
ninkų ir abelnai prieš reak-

ge-
pa- 
čia

parti-

ci ją;
Prieš pavojų imperial- 
karo ir prieš rengimąsi

specialių
Klausimai

į Sveikiname Kom. Partijos 
s Konvenciją
Šiandien, New Yorke, Manhattan Ope

li House svetainėje, prasideda Jungti
nių Valstijų Komunistų Partijos Devin- 
oji Nacionalė Konvencija,

Reakcija prieš Ateivius
Reikia pasakyti, kad ateiviai darbinin

kai ir mūsų masinės organizacijos labai 
apleido kovą prieš reakcinius žygius, nu
kreiptus prieš ateivius. Gi tuom kartu 
reakcija vadovystėje fašisto William 
Randolph Hearsto vis labiau puola atei
vius, naikina Amerikos demokratines 
teises, naikina teises ateiviams politi
niams pabėgėliams rasti prieglaudą šioje 
šalyje.

Štai dabartiniu laiku yra sulaikyta 
2,862 asmenys deportavimui iš šios ša
lies. Jie milžiniškoje didžiumoje yra 
darbininkai. Jų “prasikaltimas” — 
streikieriai, bedarbiai. Darbo Depart- 
mentas rengiasi dešimt draugų išdepor- 
tuoti į Vokietijos fašistų rankas, kas 
reiškia visiems jiems mirtį. Adam Mu
eller norėjo išvažiuoti į kitą kokią šalį, 
bet valdininkai atsisakė jį išleisti ir pri
sakė 23 d. birželio pasiduoti į Ellis Is
landą, kad laivu “Volendam” išvežti į 
Vokietiją. Otto Richter, Benno Martini 
ir dar keli kiti laikomi išdeportavimui į 
barbariško Hitlerio nagus, kuris savo 
politiniams priešams galvas kapoja.

Praeitą metą masiniai darbininkų pro
testai privertė valdininkus atsisakyti 
nuo deportavimo draugės Petrosky. Mes 
galime išgelbėti ir daugelį kitų darbi
ninkų, tik reikia siųsti griežti protestai 
Darbo Departmento sekretorei sekamu 
antrašu:

FRANCES PERKINS, 
Secretary of Labor Dept., 

Washington, D. C.
Abelnai reakcija prieš ateivius auga. 

Paskutinėse valandose kongrese prieš jo 
užsidarymą buvo pravaryta trys reak
ciniai biliai, pateikti per Samuel Dick- 
stein. Bilius H. R. 3472 reikalauja de
portuoti į jų šalį visus ateivius, kurie rei
kalauja pašalpos; bilius H. R. 7221 lei
džia teisę deportuoti ateivius, nepiliečius, 
kurie skleidžia propagandą. Prie šios 
rūšies “prasikaltėlių” gali priskaityti bile 
streikierį, bite darbininką, ir bilius H.R. 
12325, suteikia teisę sumažinti aktorių 
nepiliečių skaičių. Toki trys reakciniai 
biliai jau priimti. Jais pasiremiant jau 
keturiems ateiviams neišdavė piliečių po- 
pieras todėl, kad jie yra bedarbiai. Re
akcija didėja, reikia prieš ją pasmarkin
ti veikimą.

istinio 
tam karui.

žinoma, kur yra 
lokalių klausimų.
reikia statyti konkrečiai ir ne 
vien agituot už juos, bet or
ganizuot veikimą jų pravedi- 
mui.

Susidarius naujoms sąly
goms, reikia mokėti pakeisti 
veikimo formas. Tam būtina 
ruošti darbo žmones. Bendras 
frontas taipgi turi mokėti per
eiti iš apsigynimo į puolimo 
pozicijas.
Kas Yra Liaudies Frontas?

Liaudies frontas apima ne 
vien darbininkų organizacijas, 
bet ir profesionalų, vidurinės 
klasės, ypač žemesnės dalies 
buržuazijos masines organi
zacijas. Franci jo j, kur ge
riausia liaudies frontas pra
vesta, matome jame ir buržu
azijos partiją — radikalų so
cialistų partiją. Panašiai ir 
Ispanijoj.

Liaudies frontas, žinoma, 
turi remtis ant bendro fronto.

Krizis nustūmė į vargą ma
ses smulkiosios buržuazijos. 
Karo pavojus taip jau grasina. 
Tos masės taipgi jieško kokios 
nors išeities. Jas galima ir 
reikalinga į liaudies frontą 
įtraukti.

Liaudies fronto programa pa
matiniai:

a) Ekonominiai pagerinimai 
masėms beturčių;

b) Taikos palaikymas;
c) Prieš fašizmą ir abelnai

reakciją. I
Yra eilė kitų, lokalinių 

klausimų, kurie gali eiti liau
dies fronto programom Kiek
vienoj šalyj yra savotiškos są
lygos ir savi reikalavimai.

Liaudies fronto formos irgi 
ne visur vienodos. Amerikoj, 
pavyzdžiui, ,Farmerių Darbo 
Partijos bus liaudies frontas. 
Francijoj ir Ispanijoj kitaip.

Liaudies frontas taipgi sie
kias! valdžią paimti. Franci
joj ir Ispanijoj jau tas ir pa
daryta.

Liaudies valdžia, žinoma, 
nereiškia darbininkų valdžią. 
Tai aniptol ne sovietinė val
džia. Liaudies fronto valdžia 
neperkeičia kapitalistinio pa
mato, tik vietoj teikti stam
biam kapitalui privilegijas ir 
persekioti kovojančius darbi
ninkus, ji kaip, tik priešingai- 
duos darbininkams laisvę or
ganizuotis, veikti, kovoti prieš 
išnaudotojus ir kovos prieš re
akciją ir fašizmą.

prieš fašizmą; jungti 
nevien darbo mases, bet 
kas nenori karo ir fašiz-

dabar

Taigk prie jos darbinin
kams bus daug lengviau kovo
ti prieš išnaudojimą, netik už 
geresnę būklę, bet ir eiti prie 
naujos draugijos tvarkos.

Ar komunistai sudešinėjo?

Tūli sako, kad mes visai 
“atmetę” savo pirmesnį nusi
statymą ir “pagerėję”, o kai 
kurie mano, kad Komunistų 
Internacionalas “sudešinėjęs”. 
Ir vienas ir kitas neteisinga.

Komunistai juk stoja už 
bendrą frontą jau keletas me
tų atgal.' Komunistų Partija 
Vokietijoj siūlė Socialdemo
kratų Partijai sudaryti bendrą, 
frontą prieš nazius, bet social
demokratų vadovybė tada at
metė pasiūlymą.

Amerikos komunistai, taip 
ir kitų šalių, jau senai statė 
klausima bendro fronto.v

Komunistų Internacionalas 
jau seniau numatė šį krizį, fa
šizmo pavojų, bet tuomet ne
buvo galima pravesti bendras 
frontas taip gerai, kaip dabar.

Sąlygos persikeitė. Socialde
mokratai, darbo unijos pajuto 
fašizmo pavojų. Demokratijos 
Vokietijoj ir kitur, gynusios 
kapitalizmą nuo revoliucinio 
darbininkų judėjimo, pasijuto 
fašizmo atakuojamos ir vienur 
jau krito, kitur dar laikosi. 
Jos kovoja prieš fašizmą. Gy
nimas demokratijos dabar yra 
kova prieš fašizmą.

Komunistų Internacionalas 
dėlto naujai nustatė savo tak
tiką, kad netik ginti darbinin
kų organizacijas nuo fašizmo, 
ginti ir likusią buržuazijos de
mokratiją, dėtis su ja bendrai 
kovai 
kovai 
visus, 
mo.

Taigi, čia nė kairėjimas, nė 
dešinėjimas, čia yra pritaiky
mas tinkamai savo taktikos 
prie naujų sąlygų.

Karo klausimas

Net karo klausimas
kitaip stovi. Pereitas imperia
listinis karas turėjo du aiškiai 
imperialistiniu frontu—Vokie
tijos su talkininkais ir Angli
jos su talkininkais. Palaikyti 
bent kurią pusę reiškė palai
kyti vienus grobikus prieš ki
tus.

Dabar kitaip. Naujo impe
rialistinio karo kūrėjai dabar 
yra Italijos, Vokietijos ir Ja
ponijos imperialistai. Kelios 
mažos šalys norėtų atsiimti 
teritorijas prarastas pereitam 
kare, jos betgi jaučia pavojų 
ir dėlto spiriasi nuo karo.

Kitoj gi pusėj stovi kaip 
kalnas tvirta ir griežtai prieš 
karą Sovietą Sąjunga. Ji iš 
principo prieš karą. Karas 
taipgi sutrukdys jai budavoti 
socializmą.

Prieš karą, žinoma, savais su
metimais, taipgi stovi ir Fran
ci j a ir Jungtinės Valstijos. 
Prieš Larą stovi didelė daugu
ma mažesnių šalių—arti visos 
jos.

Imti abi pusi dabar vieno
dai, reikšjtų ne tik nekomunis
tinį nusistatymą, bet netoli idi
otizmo.

Ir jeigu kiltų karas, aišku, 
mes negalėtume žiūrėti, atsi
nešti į abi pusi vienodai.

Tūli nesvietiškai “kairus”, 
kairesni už blaivą protą, ban
do kaltinti Komunistų Interna
cionalą, kad jis palaikąs “im
perialistus”, bet tai pigi ir 
biauri demagogija, ar beviltis 
kvailumas.

Mums, darbo žmonėms ir 
visai liaudžiai, galima sakyti 
ir visai žmonijai, (išskyrus 
saujalę karo kūrėjų) juk ne- 
vistiek ar Hitleris, Mussolinis 
ir panašūs laimės, ar Sovietų 
Sąjunga. Mums taipjau ne- 
vistiek ar Hitleris laimės ar 
Franci j a, nes tarp Vokietijos 
ir Francijos valdžių dabar

yra tokio skirtumo, kaip tarp 
nakties ir dienos.

Argi neaišku, kad 
sikeitus sąlygoms, 
tams reikėjo keisti
Mes ne sekta, mes darbo žmo
nių partija, šarvuota mokslu 
didelių genijų Markso, Lenino 
ir kitų.
Ar bendras frontas reiškia 

vienybę ?

Pats savaime bendras fron
tas nereiškia organinę darbi
ninkų organizacijų vienybę. Ir 
stoję išvien veikti svarbiais rei
kalais,z organizacijos pasilieka 
kaip buvę—su savo programa, 
principais, organizacine forma.

Vienybė čia išvyksta tik 
veikime vienu ar keliais klau
simais. Bet šis žygis veda prie 
didesnės vienybės, prie orga
ninės vienybės. Francijoj, 
kur geriausia pravesta bend
ras ir liaudies frontai, jau su
sivienijo dvi darbo unijų są
jungos, konfederacijos —viena 
jų buvo komunistų, kita socia
listų vadovybėje. Čia taipgi 
keliama obalsis: “Viena klesa, 
viena politinė partija.”

Graikijoj taipgi eina vieni
jimo darbo unijų procesas. Is
panijoj taip jau auga vienybė.

Komunistų Partijos stoja ir 
už organinę vienybę ir kelia 
tą klausimą.

Bendras frontas taigi veda 
prie organinės vienybės.

O kaip Amerikoj?

Bendras frontas čia auga, 
tai matome augime Amerikos 
Lygos Prieš Karą ir Fašizmą. 
Joje jau yra virš milionas or
ganizuotų darbo žmonių ir 
profesionalų.

Socialistai čia priešingi su
darymui abelnai bendro fron
to su komunistais. Jie stoja tik 
kai kuriais klausimais bend
rai! frontan.

Darbo unijos irgi visos į 
bendrą frontą nestoja. Pap
rastai iki socialistai ir komu
nistai nesudaro stipriaus ben
dro fronto, darbo unijos ir ki
tos organizacijos nesideda en
tuziastingai.

Pradžia bendro fronto su 
socialistais ir čia jau gera. 
Tą matėme Gegužinės demons
tracijose, bedarbių kovose.

Budavojimas Farmerių Dar
bo Partijos rodo augimą liau
dies fronto. Nors šiais rinki
mais FDP nestatys prezidenti
nių kandidatų, ji betgi tveria
si ir statys kongresinius, val
stijų ir miestų urėdams kan
didatus.

Tai didelis žingsnis pirmyn.
Mes jau galime pasidžiaug

ti ir organinės vienybės pra
džia. Komunistų vadovauja
ma studentų organizacija— 
National Students League ir 
socialistų vadovaujama stu
dentų organizacija League for 
Industrial Democracy susivie
nijo.

Susivienijo taipgi ir dvi na- 
cionalės bedarbių organizaci
jos.

Amerikos Komunistų Part- 
ja deda dideles pastangas 
budavojimui bendro fronto,’ 
taipgi Farmerių Darbo Parti
jos ir ugdymui darbininkų vie
nybės. Socialistai, net ir ku
rie vadinasi kairiaisiais, vis dar 
spiriasi, bet bendras frontas ir 
čia augą. Masės darbo žmo
nių ir smulkiosios buržuazijos 
pritaria. Tarp intelektualų, 
net ir kunigų ir generolų vis 
daugiau atsiranda karui ir fa
šizmui priešingų.

Dėka tų mūsų partijos pa
stangų, jos įtaka milžiniškai 
padidėjo. Ji žymiai padidėjo 
ir narių skaičium. Jos įtaka 
darbo unijose išaugo.

Kaip pas lietuvius?

Bendrą frontą mes pradėjo
me budavoti jau keletas metų 
atgal. 1934 metais Bendro 
Fronto Kongresas Clevelande 
buvo gan skaitlingas ir re- 
prezentatyvis, bet jame socia
listai tik grupė kita tedalyva
vo.

Pirmi bendro fronto žings
niai su socialistais padaryta 
SLA kandidatus nominuojant.

dau-

kas:
fron

Antras svarbus žingsnis 
Amerikos Lietuvių 
šaukiamas birželio 

Mūsų santikiai 
socialistais žymiai
Taipgi, nors dar tik prad 
o jau matosi kaip entuzias 
gai tai sutinka visa pažanj 
nė mūsų išeivija bendrą fro 
tą. Visur tai sveikinama. V 
sose kolonijose pakilęs ūpas.

Teisybė, ir pas mus atsiran
da vienas kitas, nepajėgiančių 
išsinerti iš sektantizmo, kurie 
bijo “nesudešinėjimo”. Bet jų 
mažai. Jie taipjau persitik'- 
rins, pamatys savo klaidą.

Labai svarbus laimėjimas 
lietuvių darbininkų judėjimui 
yra susivienijimas pačios, veik
liosios dalies LDD su ALDLD. 
Tatai, viena, pakėlė ūpą no
rinčių vienybės; antra, visai 
pakirto likusiai “opozicijai” 
gyvybę; trečia, padidinę mūsų 
organizacijas, sustiprino 
gelyj kolonijų veikimą.

Labai svarbu ir štai 
mes budavodami bendrą
tą ir vienydami sąmoningų 
darbininkų jėgas žymiai padi
dinome savo įtekmę masėse 
lietuvių. Mes tuo įrodėme 
masėms mūsų išeivijos, kad 
mums labiausiai rūpi jos. rei
kalai, vienybė, kad tie reika
lai būtų lengviau ginti.

Lietuvių darbininkų, judėji
mas Amerikoj taipgi atidengė 
naują lapą savo istorijoj.

Reikia pažymėti ir šis fak
tas : kaip bendro fronto sų so
cialistais, taip vienybės LDD 
ir ALDLD reikale darbas tik
rai prasidėjo kada mes ėmė
mės susisiekti, tartis, vesti de
rybas. Kur mūsų draugai ir 
dabar tenkinasi tik agitacija, 
iki šiol nieko neatsiekę.

Taigi, atsiminkime d. Stali
no pamokinimą: neužtenka, tu
rėti teisingą liniją. Geros re
zoliucijos, geros deklaracijos 
yra geras daiktas, bet jos reiš
kia tik norus, o pvavedimui to 
gyvenimai reikia darbo.

Kiekvienoj kolonijoj reikia 
imtis konkrečių žygių—susi-: 
tarti su kitų srovių žmonėmis, 
išstatyti reikalavimai, sudary
ti bendras programas ir imtis 
veikimo. Tada išjudinsime 
daugelį organizacijų į veiki
mą subudavosime bendrą 
frontą.

Philadelphia, Pa.

pasirašė 
pradė-

pridėjo

McCahan’s cukernės darbi
ninkai išėjom į streiką 5 bir
želio, 16-tą birželio 
sutartį, o 17 birželio 
jom dirbti.

Mažai laimėjom:
algos po 5c. per valandą, pri
pažino uniją, už viršlaikį lai
kas ir pusė ir kas savaitę mo
kestis.

Kaip tik McCahap’s cuker
nės darbininkai laimėjo, pa
būgo ir Franklin ir Pennsyl
vania cukernių bosai. Frank- 
lin pakėlė po 7 centus į valan
dą, o Penm tik po 5 centus į 
valandą, be jokio prašymo, 
kad tik sulaikyti nuo organi- 
zavimos.

Būtume daugiau laimėję, 
bet nekurie pradėjo nerimaut. 
Sunkių aplinkybių spaudžia
mi, kankinami to augšto pra
gyvenimo ir finansiško trūku
mo, nekurie norėjo grįžti dirb
ti be jokio laimėjimo. Tbkiu 
būdu turėjom susitaikyt ant 
mažiau, kad greičiau užbaigt 
kovą.

Streikas tęsėsi 12 dienų, be 
jokio susikirtimo. Mes visi 
kaip vienas laikėmės drūčiai 
ir gerame ūpe. Daugiausia 
darbavos jaunuoliai cukrinės 
darbininkai. Ateityje prane
šiu, kaip bosai pildys sutartį.

Streikierys: P. M. G.

JAPONIJOS - AUSTRALI
JOS MUITŲ KOVA

TOKIO. — Kadangi Aus
tralija nenumuša muitų ant 
įvežamų iš Japonijos tavo- 
rų, todėl Japonijos valdžia 
įveda įvairius suvaržymus 
įvežimam iš Australijos.)
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Joštonas ir Apylinkė

L, Birželio 24, 1936 Puslapis Trečias

Apsilankius PatersoneDarbininkė ir šeimininkė
Drg. Skerstonienės Biografija.

Birželio 7 d. mirė Barbora 
Skerstonienė. Velionė paėjo iš 
Lietuvos Kauno rėd., Papilės 
Apskričio, žerkščių kaimo; pa
liko vyrą Juozą Lietuvoj, dvi 
dukteris ir du sūnų Amerikoj. 
Sirgo 3 metus vėžio liga.

Velionė buvo viena iš Bosto-

t

k e
BARBORA SKERSTONIENĖ

* Per 30 su virš metų Bostono ir 
jo priemiesčių gyventoja ir 
aktyve narė lietuvių darbinin
kų organizacijose.

no lietuvių revoliucinio judėji
mo pionierių. Revoliucinį dar
bą dirbo apie 35 metus, pri
klausė LDSA, ALDLD ir LDS 
D. draugystėse; buvo “Laisvės” 
skaitytoja nuo pat jos įsikūri
mo ir iki velionės paskutinių 
dienų. Paskutiniais laikais, 
kuomet sunkiai sirgdama nega- 

prašydavo 
kad jai 

kasdieną, 
materialę 

judėji-

Įėjo skaityti, tai 
dukterį Barborą, 
perskaitytų “Laisvę” 
Visuomet teikdavo
paramą revoliuciniam 
mui, taipgi nepraleisdavo nei 
vieno svarbesnio parengimo bei 
prakalbų.

Velionė su visais gražiai su
gyvendavo, už ką buvo visuo
met ir visų mylima.

Tebūna tau, Barbora, lengva 
Amerikos žemelė. Ilsėkis, mes 
tavęs neužmiršime ir tęsime 
tavo pradėtą darbą toliau.

Laidotuvėse dalyvavo didelis 
būrys giminių ir draugų. Ant 
kapinių d. M. Kazlauskas pasa
kė atatinkamą atsisveikinimo 
prakalbėlę. Būtų buvę daugiau 
žmonių laidotuvėse, jeigu ne 
klaida “Laisvėje”. Laidotuvės 
įvyko birželio 9 dieną, o “Lais
vėje” buvo birželio 11.

Atsišaukimas j Naujos Anglijos Drauges Moteris ALDLD 
Nares, “Laisvės” Skaitytojas, Rėmėjas ir Simpatikes

--- F-“ 
tinkamai išplatinant.

Mes, moterys, turim imt da- 
lyvumą šiame taip svarbiame 
darbe. “Laisvė” nuo pat savo 
įsisteigimo 25 metai atgal vi
suomet rūpinos moterų organi
zavimu, švietimu ir abelnai s 
moterų reikalais. Mes kviečiam 
ir raginam senas mūsų veikė
jas ir “Laisves” skaitytojas pa
rašyti į šį “Laisvės” numerį iš 
savo atsiminimų ir kaip svar
bią ir didelę rolę “Laisvė” su
vaidino mūsų ir visos darbinin
kų klasės labui, taipgi parinkti 
garsinimų šiam numeriui.

Atvykus į pikniką, pora drau
gių iš kiekvienos kolonijos turi 
būt prisirengusios šio numerio 
platinimui ir gavimui dienraš
čiui naujų skaitytojų.

Mes prašom drauges kreipti 
rimtos atydos į šį atsišaukimą 
ir su entuziazmu, energija ir 
pasiryžimu imtis už darbo, o 
piknikas bus pasekmingas šim
tu nuošimčių, kaip moraliai, 
taip materialiai.

ALDLD Apskričio 
Moterų Komitetas.

Draugė Barbora Skerstonienė-Eilinė Darbuotoja 
Per Trejetą Dešimtmečiu

Pora savaičių atgal “Laisvė
je” tilpo liūdna žinia, kad drg. 
Barbora Skerstonienė, iš Dor
chester, Mass., numirė. Paliko 
vyrą Lietuvoje, dukteris, Bar
borą Skerstonaitę, Evą Skersto- 
naitę-Purlienę, sūnų Benjaminą 
Skėrstoną ir kitą sūrių Skers- 
toną, kuris, rodos, gyvena Mid- 
dleboro, Mass.

Man pirmu sykiu teko susi
pažinti su d. Skerstoniene 1913- 
1914 metais. So. Bostone gyva
vo moterų organizacija, kurios 
nare buvo ir velionė. Kunigas 
Tamošius Žilinskas bandė visas 
progresistes nusivesti prie alto
riaus ir daryti sau biznį. Drg. 
Skerstonienė su savo dukteri
mis Barbora ir Eva, Jieva žvin- 
gilienė, Helena Ketvirtienė, 
Paulina Antanuk ir kitos atski
lo ir sutvėrė Lietuvos Dukterų 
Pašalpinę draugiją. Vienoms 
moterims ir jaunoms mergi
noms, o dar mažame skaičiuje, 
buvo nesmagu, todėl jos nutarė 
priimti ir vyrus į savo pašal
pos organizaciją.

Pradžioje 1914 metų, prakal
bas sakant St. Michelsonui, J. 
G. Gegužiui ir dr. F. Matulai
čiui, prie naujas draugijos pri
sirašė 115 naujų nariu, visa 
LSS 60 kuopa ir didžiumoje 

f vyrai. Atėjus naujiems na
riams į susirinkimą, skaičiuje 
virš 100 vyrų, o moterys tiktai 
kelios ir visos valdyboje. Dr£. 
Skerstonienės dukterys Barbo
ra buvo vice-pirmininke, o Eva 
fin. sek. ' Komitetas, pamatęs 
tokį didelį skaičių naujų narių 
vyrų tiesiog persigando ir pa

rduoda rezignaciją. Drg. Skers
tonienė, nors nebūdama pra- 
kalbininke, daro asmenišką per- 
tikrinimą komiteto narėms, kad 
nerezignuotų. Dalis merginų- 
moterų pasiliko. Draugija per
mainė vardą, pasivadino Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų Drau
gyste. Vėliaus iš organiza
cija išaugo į vieną iš žy
mesniųjų darbininkiškų organi
zacijų So. Bostone, ši draugi
ja per eiles metų rėmė strei- 
kierius, politinius kalinius ir 
ištisai visą darbininkišką judė
jimą. Drg. Skerstonienės visa 
šeimyna, ir jos visi kaimynai 
yra šios draugijos nariai.

b Senelė Skerstonienė buvo 
viena iš senesniųjų moterų, ku-

ri sekė visą darbininkų judėji
mą. Ar tai teatro lošimas, ar 
tai prakalbos, ar to.kis mažas 
parengimėlis—diskusijos, jinai 
visuomet sėdėjo pryšakinėse sė
dynėse su savo sena drauge 
Paulina Antanuk. Buvo narė 
Liet. Darb. Susivienijimo ___
ir ALDLD, kuomet buvo svei
ka. Jinai atydžiai sekė mūsų 
spaudą, skaitydama “Laisvę” 
ir politiniai buvo gana gerai 
apsipažinus. Paskutinį sykį aš 
su ja kalbėjaus* 1931 metais, 
Montelloj, Mass., piknike. Ji
nai išsireiškė, kad opozicija tu
rės susivienyti, nes, girdi, te
nai yra gerų 
Klausinėjo apie 
svarbius 
litikoj.

Draugės!
Įvykusiame ALDLD 7-to Ap

skričio moterų posėdyje, kovo 
8-tą, buvo nutarta turėti didelį 
bazaro stalą “Laisvės” piknike, 
kuris įvyks 4 liepos, Maynard, 
Mass, šį mūsų tarimą užgyrė 
bendras apskričių posėdis .ga
lutinam pikniko sutvarkymui, 
įvykęs 17 gegužės, Hudsone.

Draugės, šis mūsų tarimas 
yra naujas dalykas. Praėju
siuose “Laisvės” piknikuose 
mes nieko panašaus neturėjom. 
Moterys visuomet neginčijamai 
daug prisideda prie “Laisvės” 
piknikų pasekmingumo. Gi šį 
naują savo sumanymą, drau
gės, mes turime įvykint gyveni- 
man šimtu nuošimčių. O tą pa
daryti mes lengvai galim, jei
gu tik visos kolektyviai stosi
me į darbą.

Mes, apskričio moterų komi
tetas, esam įsitikinusios, kad 
šio mūsų tarimo svarbą jūs, 
draugės, gerai žinot. Todėl be 
didelės agitacijos bei raginimo 
mes šaukiam jumis visas į tal
ką. Stokim, draugės, į darbą 
su energija ir pasiryžimu.
Reikalinga Tūkstančio Daiktą
Bazaro stalui reikalinga 1,000 

įvairių daiktų. Būt gerai, jei
gu būtų daugiau, negu 1000, 
bet jokiu būdu negali būt ma
žiau. Bazaro stalui tinka bent 
koki įvairūs daiktai, tas duoda 
progą lengvai surinkti reika
lingą skaičių. Nereikalaujama, 
kad visi daiktai būtų dideli, 
brangūs, pageidaujama ir įvai
rių smulkesnių dalykėlių. Kiek
vienoj kolonijoj yra daug biz
nierių, kurie aukauja bazaram. 
Yra reikalinga juos aplankyti 
ir gauti daiktų šiam “Laisvės”

Į pikniko bazaro stalui.

Binghamton, N. Y
Birželio 13 d. artimi jaunuo

lės Sue Husnay giminės suren-

mūsų draugų.
kitus mūsų

darbus lietuviškoj po-

labai draugiška ir 
būdo. Pas ją nebuvo

Buvo 
linksmo 
jokio išdidumo, nors gyveno ge
rai. Jos vardas visuomet figū
ravo, tenai, kur buvo darbinin
kiškų reikalų finansinis rėmi
mas. Jos sūnus Benjaminas 
Skerstonas buvo per daug me
tų lietuvių kriaučių delegatas 
ir didelis rėmėjas darbininkiš
ko judėjimo, kitais žodžiais sa
kant, visa Skerstonų šeimyna 
yra viena iš tų, kurie niekuo
met nuo judėjimo nesitolina.

Rašytojas šių bruožų iš drg. 
Skerstonienės gyvenimo apgai
lestauja, kad netekome vienos 
iš senesniųjų eilinių darbuotojų 
mūsų visų bendram proletari
niam judėjimui.

So. Bostono draugės moterys- 
merginos! Užpildykite Barboros 
vietą, sustiprindamos moterų 
judėjimą. Barbora dirbo, kiek 
galėjo, per 3 dešimtmečius. Dir
bo tais laikais, kada reikėjo 
vesti mirtiną kovą su lietuviš
ka kunigija.

Lai būna lengva jai šios ša
lies žemelė.

E. Bensonas.

čia pažymėsiu, kurios drau
gės turi imtis už darbo ir būt 
atsakomingos už suorganizavi
mą rinkimo daiktų savo kolo
nijoj:

Draugė O. Samulėnienė 
Fitchburgą ir Gardnerį.

Draugės: J. Rainardienė, 
Kvetkauskienė ir H. Tamašaus
kienė-—Bostoną ir jo apylinkes.

Drg. O. Beniulienė—Montello.
D-gės lawrencietes, kurios 

dalyvavo apskričių posėdyje 
Hudsone, 17 gegužės, turi apart 
savo kolonijos suorganizuot Lo
well, Haverhill ir Nashua, N.

u z

D-gės Grybienė ir Sarapienė 
—Norwooda.

ALDLD moterų kuopos komi
tetas—Worcester}.

Neturiu po ranka vardų dd. 
iš Maine valstijos. Visų kolo
nijų drauges kviečiam atva
žiuot į pikniką ir atvežti veži
mą daiktų.

D-gė Jokšienė jau pranešė 
surinkus daug gražių daiktų iš 
savo mažytės kolonijos Marlbo
ro ir apylinkės ūkininkų.

D-gės hudsonietės, nors už
imtos abelnu pikniko darbu, 
vistiek pasižadėjo neužmiršti ir 
bazaro stalo.

Taipgi bus pora stalų su na
mie gamintais 
čiam drauges 
kolonijų pagal 
su valgiais.

“Laisvės” Specialis Numeris.
Bendras apskričių komitetų 

posėdis priėmė moterų posėdžio 
rekomendaciją kreiptis prie 
laisviečių, prašant atspausdinti 
porą tūkstančių kopijų “Lais
vės” šiam piknikui. Tai labai 
svarbus ir geras tarimas. I 
pikniką suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių, kurie nėra susipažinę 
su mūsų dienraščiu.

Mes turim dvi pareigas šiuo 
klausimu: pirma, suteikt iš 
Naujos Anglijos raštų šiam nu
meriui; antra, supažindinti at
vykusias į pikniką minias su 
mūsų dienraščių, sistemačiai,

gė jai shower party . Jinai 
greitoje ateityje apsives su S. 
Balčiu. Toje “partėje” ir man 
teko būti, kadangi jaunojo mo
tinėlė man gerai pažįstama ir 
žinoma net iš Pittsburgh, Pa.

žmonių ten buvo visokiu tau
tų : lietuvių, rusinu, slavų, len
kų, ukrainiečių. Mat, jaunoji 
yra rusė. Visi' gražiai ir links
mai laiką praleidome, o jaunoji 
gavo daug gražių ir brangių 
dovanų. Jaunieji ir jų tėveliai 
yra katalikiškų pažiūrų. Jie 
yra gana draugiški žmonės. 
Svečiai ir viešnios buvo labai 
gražiai priimti ir pavaišinti. '

‘' P arte j ’ ’ D a ly vavusi.

A psivedmai-V estuvės.
Birželio 6 d., Lietuviu svetai- 

nėję, įvyko vestuvės E. Poškai- 
tės su Adolph Bučinsku. Vestu
vės buvo didelės ir visi gražiai 
linksminos lig vėlumos nakties. 
Po vestuvių, jaunieji išvažiavo 
į Washington, D. C., ir kitur. 
Jaunieji yra katalikiškų pažiū
rų, bet dalyvauja ir darbinin- 
k i šk uose pa rengi m u ose.

Geriausio pasisekimo jums, 
jaunuoliai, šeimyniškame gyve
nime!

Birželio 13 d. apsivedė A. 
Linkauskaitė (jaunikio pavar
dės neatsimenu). Vestuvės taip
gi buvo Lietuvių svetainėj. Jos 
praleista gražiai ir linksmai, 
šie jaunuoliai yra katalikiškų 
pažiūrų. A. Linkauskaitė man 
gerai pažįstama.

Laimingo šeimyniško gyveni
mo !

“Laisvės” Reporteris.

Būtina Pareiga Darbininkėms
Verbavimas naujų narių įor-Įbininkų pusės turėtų būti? čia 

ganizacijas, o ypatingai į Ko
munistų Partiją niekuomet ne
sustoja. Ypač dabar, kuomet 
eina specialis prieš partijos su
važiavimą vajus, tai Komparti
jos nariai su padidinta energija 
turi verbuoti naujus narius, o 
darbininkės-kai—masinių orga
nizacijų nariai—turėtų be jo
kio išsisukinėjimo stoti į Kom
partiją ir kartu dėti pastangas 
prirašymui ir tų darbininkų, 
kurie dar stovi kaip ir nuoša
liai komunistinio judėjimo.

jau aiškinti nereikia, kad svar
biausia didinti Komunistų Par
tiją vieningos kovos vedimui 
prieš kapitalistus, ypatingai pa
sisakyti už gynimą Sovietų Są
jungos.

Kad tapti ganėtinai tvirtais 
Sovietų Sąjungos gynėjais, ar
ba kitaip sakant, .kuriems tik 
svarbu darbo klasės reikalai ir 
jų gynimas, yra būtina par
eiga stoti į Komunistų Parti
ją. Tik laikantis Partijos pa
duotos linijos ir tvirtai pildant 
jos discipliną, savo jėgas išau
ginsime ir tinkamai prirengsi
me galutinam perversmui. Ko
munistų Partija yra ta parti
ja, kuri susideda iš darbininkų 
ir gina vien darbo žmonių rei
kalus. Tik laikantis jos vado
vybės bus galima pasiekti dar
bininkų klasės laimėjimas.

šiandieną, Jungtinėse Valsti
jose būna eilė didelių streikų, 
kuriuose darbininkai, apginda
mi savo klasės reikalus, susi
kerta su valdančiąja klase. Ir, 
žinoma, tuose streikuose vado
vaujamas vietas užima Kom
partijos nariai ir jai pritarėjai. 
Tad jūs', draugai, Kompartijos 
pritarėjai, tapkite jos nariais, 
stokite į Kompartijos eiles. Bū
kite raudonosios armijos karei
viais.

Pereitą sekmadienį su drau
gu Kuodžiu ir dat pribuvus 
kooperacijon N. Pakalniškiui 
ir J. Sadauskui, nutarėm ap
lankyti patersoniečius. Nuta
rimas tuojaus vykdomas. Sė
dom Kuodžio “Fordukan” ir 
palikdami New Yorko pinigin
gus Wallstrytus, augštuosius 
dangorėžius, leidomės linkui 
Patersono; perplaukiam Hud- 
sono upę, ir netrukus žiūrim, 
kad jau mes Sour’s Will age 
Farmoje, kur patersoniečiai 
buvo suruošę Pil. Kliubo pik
niką. Vieta gana daili: ypatin
gai antroj pusėj upelio toks 
puikus gamtos reginys, gra
žus, ilgas, žaliuojančiais me
džiais papuoštas kalnas, čia 
vėl klonyj puikūs 
vienas ir kitas.

kad Patersone yra daugelis ir 
gražaus progresyviai užaugu
sio jaunimo. Kai kurie jaunuo
liai mano, kad galėtų dabar 
susiorganizuoti stiprus choras. 
Tai būtų tikrai puikus dailės 
papuošalas Patersono progre- 
syviams lietuviams.

Tuo klausimu reikėtų dau
giau pakalbėti ir paskui pa
dirbėti.

P. Baranauskas.

Elizabeth, N. J

ežeriukai,

Piknikaujančių iš 
nedaug, bet tuojau 
kitam įūžia automobilai į pik
niko kiemą; taipgi į povakarę 
ir pėsčių būriai pradėjo aps
čiai maršuoti. štai, jau ir ma
no “parapijonas” Kindaras, 
paskiau atsiranda ir daugiau 
Patersono progresyvių veiklių 
draugų: Prapiestis, Simanavi
čius, Aliukonis, Petronis, Stra- 
myla, Bingelis, Gilius, švedas, 
Bimba ir visa eilė pažįstamų 
veidų, buvusių gerų draugų. 
Susitinkam ir drg. Dulkį, pas
tarasis “pasigiria”, kad jis dar 
kol kas pritariąs opozicijai.

žodžiu sakant, jau išvaka
rėse pasidarė gana skaitlin
gas piknikas, orkestrą grajina, 
jaunimas šoka, linksminas; se
nesni pikniko dalyviai alui ra
mybės neduoda, gurkšnoja ir 
sykiu užkandžiauja; po me
džiais’ sau ant žolės raičiojasi, 
šnekučiuojasi, juokauja ir t.t.

Kai kur piknike teko nugir
sti dar vis diskusuojantis delei 
likusios opozicijos, bet ir Pa
tersono žymesnių draugų dau
giau nežinau pritariančių da
bartinei opozicijai, apart J. 
Dulkio ir'M. Ragausko.

Beje, apart kitko, besikal
bant su draugais patersonie- 
čiais, daugelis nusiskundė su 
darbais, su taip jau prastais 
uždarbiais ir panašiai.

Daugelis draugų patersonie- 
čių žadėjo dalyvauti “Laisvės” 
piknike, Ulmer Parke 4 liepos. 
Kiek jau tikietų yra parduota, 
neteko sužinoti, bet tą dieną 
dar užsisakė 25 del pikniko. 
Vienas draugas sako: “Pater
sono publikos skaitlinė “Lais
vės” piknike bus nemažesnė, 
kaip šimtas, kadangi mes pil
nai tikimės net trimis busais 
pas jumi, ant tų “atlaidų” at
sikraustyti.”

Puikus pasižadėjimas! Lau
ksime jūs, draugai!

Taipgi pravartu prisiminti,

karto dar 
vienas po

Vardo Dienos “Pare”

Birželio 13 d. “Laisvės” va 
jininkas Antanas StripeiBa tu 
rėjo surengęs pavyzdingą “pa- 
rę” d. L. Paulausko svetainėj, 
265 Second St. Buvo gražus 
būrelis svečių — vietinių ir iš 
kitur. Vietiniai buvo draugai 
Burkauskai, Šidlauskai ir dau
giau. Iš brooklyniečių buvo 
draugai P. Buknys, P. Taraš-: 
kevičius ir O. Vilkeliūtė, bu- - 
vus shenandoah’rietė, pasta
ruoju laiku apsigyvenusi New 
Yorke. Visi svečiai linksmai 
laiką praleido ir pašoko prie 
geros muzikos, Stanley Pau
lauskui griežiant, 
lauskienė, 
puikiai patarnavo

M

vai- ' '

fv

Drg. Pau 
kaipo gaspadinė, '■ 

svečiams, ■ 
pagamindama gardžius 
gius.

Draugas A. Stripeika 
prašė draugus pasakyti 
prakalbėlę. Kalbėjo dd. 
Buknys, O. Vilkeliūtė, P. 
raškevičius ir A. Skairus. 
draugai atatinkamai kalbėjo? 
šios dienos klausimais ir apie“ 
“Laisvės” dienraščio reikalus.? 
Drg. D. Šidlauskaitė padaina- . 
vo kelias daineles. Manau, r 
kad d. D. Šidlauskaitė sutik
tų dainuoti ir dienraščio “Lais
vės” koncerte, nes gerą balsą4- 
turi.

pa- 
po 4 
p.;;

Ta- '* 
Visi 1

Šiomis dienomis sunkiai ser- , 
ga “Laisvės” skaitytojai Pra- 
nas Grigoza ir S. Keturvitis.
Linkime draugams greit pa-,“ 
sveik t. Ukrinas.

IR VĖL ATĖJO -

MEDUS I
“Laisve” gavo didelį vežimą , .MEDAUS į

“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau-

čius. Kreipkitės tuojątis į • •
“Laisvę” ir įsigykiteMEDAUS I
tada laikas valgyti medų,"!Ne 

kada jau apsergate Šalčių- 
Valgykite medų, kad 

nesirgtu mete.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS f, 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y. •

ne-

Onytė S.

Drau- 
tai ir 
klases 
darbi- 

Komu-

darbininkų klasės 
bus laimėtas, 
darbininkas, 
darbininkų

Vienatinė jų

valgiais. Kvie- 
ūkininkes ir iš 
išgalę prisidėti

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Washington. — Per pas
kutinius 30 metų Amerikoj, 
bešvenčiant “Fourth Džula- 
jų,” šios šalies pasiliuoavi- 
mo dieną nuo Anglijos, bu
vo užmušta 4,290. O pačia
me kare su Anglija del Am
erikos n e p r i klausomybes 
žuvo tik 4,044 amerikiečiai.

šiandien kapitalistinis pasau
lis prigyveno didesnį puvimo 
laipsnį, negu kada pasaulyje 
yra buvęs. Tokiu būdu išnau
dotojai yra priversti griebtis 
visokių priemonių, kad palaiky
ti ant darbininkų spaudimą ir 
tuom neduoti darbininkams or
ganizuotis. Buržuazinė klasė 
žino, kad darbininkų klasė, su
siorganizavus, bus ta spėka, ku
ri priartins kapitalizmo viešpa
tavimui galą ir nušluos jį. Bur
žuazijai, aišku, kad ji, kaipo 
klasė, neatsilaikys, nors pas 
juos, galima sakyti, visas šalies 
turtas ir sykiu gale.

Industrijos tobulėjimas kas 
dieną iššaukia vis didesnes ir 
didesnes ekonomines lenktynes, 
kurios pasiekė tokį laipsnį, kad 
vienos šalies buržuazija
gali atsilaikyti prieš buržuazi
ją kitos šalies.
išeitis, tai kariauti ir dar dau
giau darbininkų klasę pavergti, 
nes kitaip gręsia pavojus pra
laimėti ir likti sunaikintais, ži
nant šitą buržuazijos tikslą, nei 
vienas klasiniai sąmoningas 
darbininkas-kė negali stovėti 
nuošaliai arba tik maža dalele 
teprisidėti prie darbininkų ko
vų. Juk kiekviena darbininkų 
klasinė kova darbininkams tai- 
po pat reiškia laimėjimą—pasi- 
liuosavimą arba liktis paverg
tais ir dar daugiau išnaudoja
mais, negu kad dabar yra.

Mes, kaipo darbininkės-kai, 
negalime nesuprasti, kad šiuo 
momentu snausti, neprisidėti 
prie veikimo, reikštų nepaisy
mą savo reikalu. Šiandieną net 
patys buržuazijos laikraščiai 
nebeslepia, atvirai kalba, kad 
puolimas ant Sovietų Sąjungos 
tai neišvengiamas dalykas.

Bet koks atsakymas iš dar-

Draugės darbininkės! Jūs ir
gi jaučiate sunkų kapitalo slė
gimą. Jums irgi norisi pasi- 
liuosuoti iš šios priespaudos. 
Tad stokite į Komunistų Par
tiją, kuri rūpinasi darbininkų 
klasės reikalais abelnai. Kuo
met mes turėsime stiprią, 
skaitlingą, niekeno nesudaužo
mą Komunistų Partiją, tuomet 
kiekvienas 
išstojimas 
ge, tu esi 
būk nariu
partijos, kuri gina visų 
ninku reikalus. Stok į

Washington. — šiemeti
niai karščiai ir sausra va
karinėse ir pietinėse valsti
jose jau sunaikino 33 nuo
šimčius kviečių derliaus, pa
gal valdiškų raportą.

Vietos ir impor
tuotos degtinės, ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, nuėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai j’ausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINES, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y 
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius. 

Tel. Evergreen 8-8520



r

i •*

? 4 .LA**-? . ■’x_/ . >z i , ■ -i . '.•’ •. * * * į • ;’■

*****

' AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS
(Tąsa nuo 1 pusi.)

ve. Linkiu, kad šis kongresas 
tartų galingą žodį prieš dabar
tinę valdžią Lietuvoj. Ačiū!
; Prūseikos pranešimas. (Grei
tu laiku visas jo referatas tilps 
“Laisvėj” ištisai.)
; Rezoliucijų komisija pateikė 
rezoliuciją, kurią perskaitė 
Baltrušaitis “Del ūkininkų Ne
ramumų ir Valdžios Represijų.” 
Rezoliucija priimta vienbalsiai.

Diskusijos:
• R. įMizara: Pastaba Michel- 
sonui. “Gatvėj pasigavo 4 jau
nus vaikėzus.”.. .Bet jie am
žiumi buvo ne vaikėzai ir veik
la ne vaikėzų. Jie buvo nu- 
smerkti mirt pirm suėmimo. 
Paskutiniai žodžiai sušaudy
tų.............
- Abekas: Mes susirinkom la
bai svarbiam reikalui. Pasku
tiniuose pranešimuose iš Lietu
vos mes rasime, kad ten eina 
kova. Rasime, kad vėliausiai 
Sušaudyti ne prastų ūkininkų 
sūnūs. Tai ką kalbėt apie šiau
rius ir mažesnius ūkininkus? 
Kodėl taip yra? Kas gyvena 
gerai Lietuvoj? Lietuvą šian
dien valdo bankininkai, išnau
dotojai ir saujalė karininkų. 
Mūsų amerikiečių pareiga išbu- 
davot tokį judėjimą, kad pagel
bėt Lietuvos liaudžiai.

Duseika iš Rochester. Reika
lauja, kad referatai būtų at

spausdinti spaudoj.
'Mikšrienč iš Chicagos. Buvo 

Lietuvoj nesenai, bet nepaten
kinta. ūkininkai duonos netu
ri. žmonės eina iš proto, kada 
žemę atima.

Jurgelionis pridavė priedą re
zoliucijai, todėl, kad ji skamba 
silpnai.

Viena drauge iš Grand Ra
pids sakė, kad visi Grand Ra
pids žmonės nutarė nevadint 
Smetoną prezidentu, bet dikta
torium.

Raila iš Toronto. Labai pla
čiai referatuose pažymėta Lie
tuvos padėtis. Vien rezoliucijos 
nepajėgs nuverst valdžią. Kad 
pagelbėt liaudžiai — reikia pla
taus judėjimo, kuris moraliai ir 
materialiai padės liaudžiai. 
Įvairaus būdo boikotas. Dau
giau kreipkim domės į darbus.

Bendoravičius. Veikimas ne 
rezoliucijoj, bet veikime koloni
jose. Reikia* šaukt daugiau 
kongresų.

Vakarine Sesija
Pagerbta visos žuvusios au

kos atsistojimu.
Mandatų komisijos raportas 

nepilnas.
P. Grigaitis, pradėdamas pra

nešimą: Tikslas, dėlei kurio 
mes suvažiavę — suformuluot 
pažangiosios visuomenės nuo
monę, kad galėtume išvystyt 
kokį nors veikimą, kuris duo

tų pageidaujamų sėkmių, kaip 
kad reikalauja mūsų organiza
cijos.

Ar mes turimo teisę Lietuvos 
reikalais rūpintis? Ar turime 
teisę kištis į Lietuvos reikalus? 
Mes turime tą teisę. Ta teisė 
nėra konflikte su mūsų buvimu 
šios šalies piliečiais. Mes duo
dam paramą savo giminėms. 
Mes turim morališką teisę. Mū
sų karščiausi patriktai irgi kėlė 
balsą prie įvairių progų delei 
Vilniaus. Jei galim sakyt, kaip 
Lenkija turi elgtis, tai juo la
biau mes turime teisę apie Lie
tuvos reikalus kalbėt. Lietuvoj 
stengiasi mūsų atydą nuo to 
nukreipti per muziką, dailę ir 
net per šnipus.

Lietuvoj su mūsų prisirengi
mu prie seimo ėjo lenktynės. 
Dirbo over-time valdiškose 
įstaigose, kad prirengi forma
liškumus delei balsavimo ir sei
mo. Iki mūsų kongreso pra
džios neduota žinios apie išrink
tus ten atstovus. Jeigu Lietu
vos žmonės nekovotu, tai ir mes 
čia nesusirinktum. Kadangi 
Smetonos sostas siūbuoja, tai 
mes biskį papūsim, ir jau busi 
nuverstas.

Pradžioj diktatoriškos val
džios krikščionys demokratai 
sėdėjo kartu su Smetona ir Vol
demaru, ir sakė, neužtenka per
sekiojimo darbininkų. Dar 
daugiau reikia persekiojimo. 
Netikėkit, kad jie bus kada nors 
gelbėtojai ūkininkų. Dabar pra
dėtas mūsų veikimas nėra ku
nigų palaimintas, žiauriausi su

kilimai-susikirtimai įvyko Lie
tuvoj šiuo laiku.

Mes, Amerikos lietuviai, turi
me Lietuvos žmonių reikalavi
mus paremt morališka bei fi
nansine pagelba. Mes turime 
pabrėžt, kad ta valdžia neturi 
žmonių talkos ir neapgins Lie
tuvos reikalų užsieniuose, neap- 
ging Klaipėdos, neigi atgriebs 
Vilnių. Lietuva dabar vis turi 
nusilenkt ir parduot savo inte
resus, nes neturi pagelbos nu- 
kratymui vergijos.

A. Bimba referuoja. (Drg. 
Bimbos referatas jau ištisai til
po “Laisvėj.”)

D r. Rutkauskas iš Chicagos: 
Lietuvių tautai išsigelbėt ir likt 
gyva, tai tik vienas kelias. Bet 
ne vien religinė kova. Jeigu 
galėtume Smetoną šiandien nu
verst, tai ir aš padėčiau, savo 
gyvastį atiduočiau. Kas perka 
brangius automobilius, nėra 
biednų žmonių draugas.

Rezoliucija priimta vienbal
siai. Skaitė V. Andrulis.

Sekmadienis, 21 Birželio
Mizaros referatas. (Tilpo 

ištisai “Laisvėj.”)
Rezoliucija priimta vienbal

siai.
Perskaityta trys telegramos 

pasveikinimui kongreso.
Skaityta ir vienbalsiai priim

ta rezoliucija Vilniaus klausi
mu.

Organizacinė rezoliucija, 
vienbalsiai priimta.

Veikiantysis Komitetas: J.

Mickevičius, Dr. Montvidas, R. 
Šniukas, E. Mikužiūtė, F. Abe
kas, L. Yonikas, J. K. šarkiū- 
nas.

Mandatų komisijos raportas: 
Kanados, 3 delegatai, org. 7, 
narių 793; Conn. 4 delegatai, 
8 organ., narių 2,845; Califor- 
nijos 1 del., narių 50; Illinois, 
131 del., org. 88, narių 12,304; 
Ind., del. 6, org. 11, narių 856; 
Mass., 36 del., 42 org., narių 
23,741; Mich., del. 40, org. 33, 
narių 2,214; N. J., 13 dek, org. 
22, narių 1,689; N. IL, del. 1, 
org. 3, narių 136; N. Y., del. 
47, org. 39, narių 5,148; Ohio, 
del. 46, organizacijų 33, narių 
1,392; Pennsylvania, 46 del., 
org. 3, narių 1,392; Pa., 46 del., 
org. 55, narių 6,222; Wis., del. 
7, 3 org., narių 454; R. L, del. 
1, org. 1, narių 64. Iš viso su 
LDS 6, 500, ALDLD 6, 600. 
Bendrai 382 delegatai, 345 org., 
narių 71,008—80,000.

Finansai: už mandatus $329. 
Aukų $218.45. Viso $547.45.

Reporteris.

Hudson, Mass.
Patarlė sako: “Geri praneši

mai, geros žinios suteikia 
spaudai gerus rezultatus.” Tą 
turėtų įsitėmyti kiekvienas 
skaitytojas.

Čia paduodu surašą, kaip 
atsiliepia mūsų artimi kaimy
nai, kurie nejuokais ruošiasi 
dalyvauti šiame “Laisvės” me

tiniame piknike, kuris įvyks 
4 liepos, Maynard, Mass.

Štai skamba vardai marlbo- 
riečių:

J. Kaulakis, biznierius, ku
ris davė skelbimą. Dalyvaus 
su visa šeimyna J. Vaituliavi- 
čiai, J. Paleckai, J. Sadaus
kai ir J. Sadauskai, abu bro
liai; J. Bižiokai, M. Ivoškai, 
M. Butėnai, F. Staniūnai.
K

Bet tai dar ne viskas, yra 
ir daugiau kaimynų, kurie 
stovi nuo Iludsono aštuonios 
mylios — tai Clintonas. Ten 
mažai lietuvių randasi, bet 
daug tikietų parduota ir vi
si tikrai pasižadėjo dalyvauti 
piknike.

Maynardas, kuris stovi ar
čiausia prie parko, prie pikni
ko rengimo vietos, turi drau
gą Gaidį. Jisai pasakė: 
“Truks ar plyš, o jo kolonija 
turės pasirodyt pirmutinė ant 
žemlapio. Gaidys sako: “Mes 
visi, kaip vienas, atvažiuosim 
pėsti.”

Bet dar ne viskas. Čia ran
dasi pora laiškučių iš tolimų 
kolonijų ir kitų valstijų, ku
rie skamba sekamai:

Draugui J. Grigui, 
Hudson, Mass.
Gerbiamas Drauge:

Jūsų laiškutį aplaikiau.
Ačiū už pakvietimą į spau
dos metinį pikniką. Tikrai 
būsim su visa šeima.

Buvęs chorvedis

Massachusetts vaisi
Jonas Pern

Lewiston, Me.

Antras laiškutis nuo <. 
gų Jocių iš Bridgeport, Co 
rašytas draugui J. Grigs 
Hudsone.

Gerbiamas drauge:
Laiškutį su pakvietimu į 

dienraščio “Laisvės” metinĮ 
pikniką aplaikiau. Labai 
ačiū.

Pasikalbėjau su šeimyna 
ir duodu tikrą žodį, kad 
šiemet tikrai dalyvausiu! 
spaudos piknike ir kartu 
pasimatysim su savo senais 
ir gerais draugais, su ku
riais sykiu veikėm apie de
šimts metų atgal.

Draugiškai,
Antanas Jocius.

Štai, gerbiamieji, kokių 
naujienų gaspadoriai turi ap- 
laikę. Ir visus mielai tikisi 
priimti ir su jais gražiai lai
ką praleisti.

Draugiškai,
Vienas iš Gaspadorių.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Baliu, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičiųs su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

t

I

Rengia Bostono Apielinkės Pažangiųjų Lietuvių Organizacijų Apskričiai “Laisvės” ir Kitos Darbininkiškos Spaudos Naudai

July

Vose Pavilion 
Park

Maynard, Mass*
Aido Choras iš Worcester, Mass., kuris dalyvaus šio pikniko programoje.

$300 
Dovanom

Prie įžangos Bilieto

$50 1-ma dovana

Iš anksto įsigykite bilietus

Pradžia 10 valandą ryte

Šokiams grieš 6 kavalkų orkestrą. Gražus ežeras pasimaudymui;
Programa bus iš dainų ir prakalbų. Dalyvaus visi geriausieji Bdstono apielinkės chorai. Rojus Mizara, “Laisvės” redaktorius 

Sakys prakalbų. Jis jau bus grįžęs iš Amerikos Lietuvių Kongreso, įvykusio Clevelande, aiškins apie konrgeso tarimus.



Puslapis Penktasleiad., Birželio' 24, 1936

Sovietų Sąjungos Laivas Atplaukė 
Į Albany, N. Y., Prieplauką

Birželio 4 d., Sovietų tavori- 
1 laisvas, “Antra Petilietka,” 
ibuvo pirmu kartu j Alba

ny portą. Atvežė kietosios an
glies ir prisikrovė senos gele
žies (scrap iron), kurią veža 
į Angliją, o iš Anglijos, pri- 
liodavę kitų tavorų, grįš į Ode
są.

Kaip tik laivas pribuvo į 
pąrtą, pirmiausiai pasitiko 
laikraščių korespondentai ir 
jaunų Chamber of Commerce. 
Pastarieji surengė del jų ban- 
kietą.

Vietiniai ir apielinkės laik
raščiai plačiai aprašė pirmą 
atsilankymą “Antros Petiliet- 
kos” milžino. Laisvas užbaig
tas 1933 metais ir viskas jų 
pačių padaryta, nė vieno daik
to iš kitur nėra pargabenta.

Iš laivo įgulos susidaro or
kestrą, suėję į saloną grajina 
įvairias meliodijas ir dainas. 
Radio išvedžiotas po visus 
kambarius ir pakraščius laivo, 
ir gauna “broadcast” iš namų 
ir iš kitų šalių. Salone Lenino 
statulas, Stalino, Vorošilovo, 
Kalinino ir kitų vadų paveiks
lai, ant stalo pridėta įvairių 
laikraščių—“Daily Worker” ir 
“Sunday

Laivas 
iki 12 d.

Laivas
grade, šešiais 
naas, virš 200,000 arklių pajė
gos. Visa įgula 32 žmonės: 31 
vyras ir viena moteris. Ant 
viršaus plevėsuoja Sovietų em
blema, raudona vėliava, su ku- 
ju ir pjautuvu.

Tą vakarą, kada laivas pri
buvo, turėjo atsibūt mitingas 
Kom. Partijos vieneto, kuria
me ir aš priklausau. Pas na
rius pasireiškė neramumas, vi
si troško greitai užbaigt mi
tingą ir važiuot Sovietų lai
vą pamatyt, susipažint su 
Sovietų draugais ir pasisvei
kint su jais. Aš, kaipo kalban
tis rusų kalbą, norėjau drauge

O
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Stephen Bredes, JrPRANEŠIMAI IŠ KITUR

(148-150)

PASAULINES ŽINIOS

ĮVYKS NEDALIOJ

) .

19 3 6

TORIS TURININGAS PIKNIKASPIRMU SYK

ĮŽANGA—TIK 25 CENTAI

< >

o

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

110 East 16 St, N. Y.
. Tarp 4th Ave. ir Irving PI.
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M
MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Nesigailėsite dalyvavę šia- 
piknike.

Kelrodis iš kitur atvykusiems
Pervažiavę Straight. Street Bridge, važiuokite Haledon Avenue 

apie mylią, kol privažiuosite Standard gaso stotį, ant kampo Ha
ledon Avenue ir High Mountain Road, pasukite po dešinei High 
Mountain Road ir važiuokite apie 2 mylias, ten surasite ir pikniką.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

HILLSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 200 kp., S.D.P.D.

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys, Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Antras Apskritys, Meno Sąjungos Antras Apskritys ir 

Nacionalis Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Jaunimo Komitetas.

Worker” randasi, 
išbuvo Albany porte 
birželio.
pabudavotas Lenin- 

Diesel” inži-

JONAS
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT JJne. 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Gleninore 5-61S1

ir 
S.L.A. kp. ir L.D.S. kp. bendrai ren
gia didelį pikniką, kuris įvyks suba- 
toj, 27 d. birželio, pas drg. F. Lcse- 
vičių, 1144 Liberty Ave., Hillside, 5 
vai. po pietų. Turėsime skanių val
gių, gėrimų ir gera orkestrą šokiam.

pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.
STOKES

Anglijos - Italijos Dery 
bos del Viduržemio
LONDON. — Italijos am

basadorius Dino Grandi tę
sia derybas su Anglijos val
džia apie sutartį delei Vi
duržemio jūros ir jos pa
kraščių. Spėjama, kad ne
lengva bus susitarti fašis
tams su Anglijos imperialis
tais. Mussolinis jau senai 
yra užreiškęs, kad Vidur
žemio jūra tai “mūsų ma
rios.”

Centrelines Chinijos Genero 
Jas Remia Kantoniečius
TIENTSIN. — Chinų ge

nerolas Ma Chan-shan, gar
sus kovotojas prieš japonus, 
užpuolusius Chiniją 1931 
m., dabar pasiuntė pasvei
kinimą Kantono valdžiai 
(Pietinės Chinijos), kad 
kantoniečiai yra pasiryžę 
ginklais išvyt japonus iš 
Šiaurinės Chinijos. Sako, 
visa chinų tauta pritaria 
kantoniečiams.

Airijoje Armija Ištaškė Ne
priklausomybes Šalininkus

DUBLIN. — Airijos val
džia pasiuntė armiją ir iš
taškė republikonų paradą, 
traukiantį į kapines, kur 
palaidotas tautinis airių 
didvyris T. Wolfe Tone., 
Daugelį areštavo. Republi- 
konai reikalauja visiško Ai- 

ncga-

nuva- 
į per

važiuot, bet ta vakara 
Įėjau.

šeštadienį su drauge 
žiavome iš Schenectady 
tą.

Prisiartinus prie laivo ir pa
mačius nekuriuos darbuojan
tis, paklausiau, kur jų dau
giau.

Sako: “Lipk į viršų, ten ra
si.”

Įėjom į saloną, pamatėm 
prie stalo sėdinčius. Prakal
bėjus į juos rusiškai, visi at
kreipė atydą, ir pradėjom kal
bėtis. Pasirodė labai draugiš
ki. Išvedžiojo po visus kam
barius. Kambariai dideli ir/su 
įvairiais įrengimais. Skirtumo 
nėra tarpe darbininkų ir vir
šininkų kambarių. Visi ben
drai valgo ir “tovarišči” vadi
nas. Tai didelis skirtumas nuo 
kapitalistinių šalių laivų, ant 
kurių į įvairias klases pasi
dalinę, kapitonas—tai didelis 
ponas.

Daugiausia turėjom progos 
pasikalbėt su mechaniku. Jau
nas ir mandagus vyras, parti- 
jietis. Užklausus, “tur būt jū
sų didžiuma yra partijiečiai,” 
atsakė, “ne,” bet visi artimi 
simpatizatoriai. Sako: “Pas 
mus nėra taip lengva partijie- 
čiu būt, kaip kad pas jus. Mes 
partiją valom ir naujus lavi- 
nam.” Aš jam pastebėjau, 
kad jis atvirai kalba. Sako: 
“Mes nieko nebijom, nes ant 
laivo ir po savo vėliava jaučia
mės, kaip ant savos žemės.”

Ne už dyką patriotai ir ka
pitalistu klapčiukai reikalauja 
sulaužyt ryšius su Sovietais.

Kuriuos tik sutinki, kurie 
gavo progą laivą aplankyt, 
visi prielankiai šneka. O jei 
kurie paklausia, “ar ištikrųjų 
pas jus maisto stoka?”, tai 
gauna atsakymą: “Suprantu, 
kad Hearsto spaudą skaitot.” 
Sako: “Jei jum pritruktų, mes 
galėtume jums prisiųst.”

Sovietų Draugas.

rijos atsiskyrimo nuo Ang
lijos.

Italijos Aukso “Dingimas”
GENEVA. — Tautų Ly- 

gos gautomis skaitlinėmis, 
šiemet balandžio mėnesį 

Keturių Didžiųjų Organizacijų
PIKNIKAS

JUNE

ŠTAI
PROGRAMA

PRADŽIA 12-tą VAL. 
DIENĄ

i Italija išleido $4,124,000 
'daugiau aukso, negu gavo 
iš svetur už savo produk
tus. Bet tikrumoj Italija 
šiemet tą mėnesį išmokėjo 
tik apie $2,400,000 auksu už 
įvežamus iš užsienių pro
duktus. Kur tad dingo apie 
$1,600,000 aukso? Yra spė
jama, kad fašistai jį išeik
vojo savo propagandai 
prieš Angliją įvairiose jos 
kolonijose,—kol Mussolinis 
laikė Angliją didžiausiu sa
vo priešu.

JAUNIAUSIA ORLAIVIO 
KELEIVE

Be kitu 
Ameri- 

orlaiviu

BERLYNAS. — 
keleivių, išlėkusių 
kon baliūniniu 
“Hindenburgu” yra ir am
erikono laikraštininko mo
teris E. L. Whiteleatherie- 
nė su pusės metų amžiaus 
dukteria.

South Bend., Ind. — Su
streikavo 3,500 Bendix au
tomobilių korporacijos dar
bininkų. Reikalauja pridėt 
no 10 centų uždarbio 
landą.

leido
pasi-

Norvegijos valdžia 
renegatui L. Trockini 
likt toj šalyj dar du mėne
siu.

BINGHAMTON, N. Y.
Kompartija rengia išvažiavimą 12 

d. liepos ant drg. V. Kaminskienės 
farmos. Tad mes prašome kitų or
ganizacijų nieko tą dieną nerengi, 
bet skaitlingai dalyvaut komparti
jos vieneto piknike. Jau eilė drau
gijų turėjo savo piknikus ir išva
žiavimus ir partija bandė neužbčgt 
už akių, bet dalyvavo jūsų parengi
muose, tad ir mes prašome jūsų pa- 
gelbos. 
me

PLYMOUTH, PA.
Liet. Kapinių Korporacijos trimė- 

nesinis susirinkimas įvyks nedelioj, 
28 d. birželio, 7 vai. vakare svetai
nėj, po numeriu 40 Ferry St. Visi 
nariai privalo dalyvauti, nes tai tri- 
menesinis susirinkimas ir turim la
bai daug svarbių dalykų apsvarstyt. 
Per tą ilgą laiką draugai neturėjote 
rūpintis susirinkimais, bet dabar at
ėjus turite visi dalyvauti.

Rast. J. Staskevičius.
) (148-149) 

EAGLE ROCK (Crystal Lake) PARKE 
WEST ORANGE, N. J.

KELRODIS: Imkit karą No. 21 ant Broad St., Newarkc, ir 
važiuokit iki galo linijos. Išlipę, imkit Eagle Rock Bušą, kuris 
važiuos iki parko.
AUTOMOBILIAIS: Važiuokit Main Street arba Central Avė., 
arba Park Ave. iki Eagle Rock Ave., į kalną po kairei ir vėl 
po kairei iki parko.

Šokiams Visą Dieną Gros—Orkestrą 
Bus Duodama Dovanos prie Įžangos, r*
Dainuos Sietyno, Aido ir Pirmyn Chorai 

Taipgi Bus Įvairių Žaislų.

Kviečiam kaip vietinius, taip ir iš 
toliaus draugus dalyvauti.

Komisija.
(148-149)

NEWARK, N. J.
L.D.S. 3-čio apskričio ir ALDLD 

2-ro apskr. piknikas įvyks nedelioj, 
28 d. birželio. Tad kuopų sekretoriai 
prašomi sugrąžinti neparduotus ti- 
kietus ir pinigus už parduotus, 2G-27 
dd. birželio, arba iš ryto 28 d. bir
želio, nes tikimės turėti labai di
delį pikniką ir gal pritruks tikietų. 
Taipgi reikės atskaita padaryt ir to
dėl reikia, kad visi išdalinti tikintai 
būtų sugrąžinti. Pinigus ir tikintus 
grąžinkite Sekr. V. J. Kasparas, 199 
Belmont Ave., Newark, N. J.

(148-149)

ROCHESTER, N. Y.
Bendro Fronto Komitetas rengia 

prakalbas del delegatų, kurie buvo 
išrinkti ir pasiųsti i Lietuvių Kon-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
r padidinu to
kio dydžio,” ko
kio 
ma.

paveiks- 
krajavus 

su

LIETUVIS ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Evergreen 7-1516

---------------------- --------------------
Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Grabortus
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius. 

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I., N. Y.

gresą Clevelande. Masinės prakalbos 
įvyks penktadienį, 26 d. birželio, Ge- 
demino svetainėje, 575 Joseph Ave. 
Kviečiam visus lietuvius dalyvauti 
ir išgirsti delegatų raportus.

Komisija.
(148-149)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. Kuopų ii- L.D.D. 12 Kp. 

Narių Atydai!
Vienybė Tarp A.L.D.L.D. 10 kp. ir 
didelės dalies L.D.D. 12 kp. narių 

įvyko— Visi nariai kviečiami į 
Išvažiavimą!

Birželio 28 dieną, įvyks išvažiavi
mas Mikolaičio (Gudavičiaus) far- 
moj atžymėjimui mūsų senai lau
kiamos vienybės. Į šį išvažiavimą

PATERSON, N. J.

BAR and GRILL <♦>

V. PALKAUSKAS
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

DeSoto ir Plymouth Kary 
Tą gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių, 
šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. >—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, , Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepij Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI) 

Dr.LZINS- :

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693 

yra kviečiami visi nariai nuo L.D.D. 
12 kp.; A.L.D.L.D. 10 kp., 141 kp., 
149, 105 kp.

Minėtų organizacijų nariai važiuo
kit be jokių ceremonijų. Maistą ir 
gėrimus bandom surinkti veltui; ir 
visus tokius aukautojus užprašom 
ant šio parengimo. Įžangos nebus. 
Mikolaitis daržą aukauja veltui. Kat
rie važiuosit gatvekariais, būsit nu
vežti mašinoms j vietą tarp 12 P. M. 
ir 2 P. M.—valandų, todėl nesivė- 
luokit.

KELRODIS: Važiuokit iki Bridge 
ir iš ten paimkit karą No. 66 ir 
važiuokit iki City Line, iš ten būsit 
nuvežti. Sumašinom važiuokit Frank-

<J> LINKSMAS PIKNIKAS
Rengia ALDLD 84 Kuopa Linksmą Pikniką

Nedelioj, 28 d. Birželio (June)
Pradžia 10 Vai. Ryte 
PAS VIŠNIAUSKĄ 

prie Saint Mary’s Lake, North Haledon, N. J.
Gerbiama publika: malonėkite skaitlingai atsilankyti 

į šį linksmą pikniką su tikslu, kad parėmus ALDLD 84 
kuopą ir visiem sykiu su ALDLD 84 kuopos nariais lin- 
skmai laiką praleidus ir kad suėjus į didesnį draugiš
kumą. Kurie atsilankysite, pilnai pasitenkinsite, nes 
P. Višniauskas įrengė naują svetainę šokiams savo- 
naujai ištaisytame parke ir įtaisė gražų prūdą del mau
dynių. Tad kurie ukvatija maudytis, tai galės ir išsi
maudyti. Taipgi bus gardžių valgių ir gėrimų, prieg 
tam grieš gera orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga tik 25c ypatai. širdingai užkvieČia įau
gėjai.

Stokite į Irving Siutų Kliubą 
Lengviausias Būdas Istorijoj įsigijimui siūto.

Puikiausi kostumeriško darbo siūtai, ku
riuos aš pasiūsiu jums su primieravimu.

100% Vilnos Audeklai. Vėliausių Stilių ir Madą
Mes duosime už $30.00 siūtą kiekvieną savaitę.
Šio kliubo periodas yra penkiolika (15) savaičių.

Visi šio kliubo nariai turi progą gauti $30.00 vertės siūtą 
už įmokėjimus sekamai: $2.00, $4.00, $6.00, $8.00, $10.00, 
ir tt., pakol penkiolika (15) savaičių siūtas duodamas.

Šis kliubas duoda penkioliką (15) savaičių mokant po $2.00 į savaitę 
įsigijimui siūto už specialę kainą, kaip augščiau minėta. Bet jeigu 
jums nepapultų už specialę kainą, jūs vistiek gaunate siūtą labai 
lengvais išmokėjimais per penkioliką (15) savaičių. Pabaigoj pen
kiolikos (15) savaičių, jūs užeinate į mūsų krautuvę ir pasirenkat 

už $30.00 vertės siūtą ar over-eoatą.
Septintas Kliubas atdaras, stokite dabar.

CHAS. CHALCONAS, Custom Tailor
121 Irving Street Rahway, N. J.

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 MSNUOTAS GRABORIUS
660 GRANr* STREET BROOKLYN, N. Y. €

Puik'"i įrengtos dvi koplyčios di 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti 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

< >

o

o

o

ford Ave iki City Line ir tuojau už 
tiltuko sukit po kairei j kelią 
No. 2 ir tėmykit iškabas.

Visus maloniai kviečia rengimo 
Komisija.

(147-150)

FREEHOLD, N. J.
Įdomus piknikas, kurį rengia L. 

Kliubas, įvyks nedelioj, 28 d. bir
želio, Jasko farmoje, Englishtown 
Rd., 1 mailė nuo Freehold. Bus gera 
orkestrą šokiam, skanių gėrimų ir 
užkandžių. Kurie pirks barčekių už 
50c., tiems nereikės mokėt įžangos.

Komisija.
(147-148)
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REIKALAVIMAI

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Dauginanti Pradžia “Lais
vės” Piknikui: Drg. J. Kal
vaitis Pardavė 19 Tikietų

Pereitą sekmadienį man te
ko atstovauti dienraštį “Lais
vę” Dr. Martino Liuterio Dr— 
tės piknike. Iš susirinkusių 
svečių ir draugijos narių, bu
vo man džiuginanti atmosfera, 
nes 
mus 
mai, 
riai

Vienas išeis

ir Vai-
Street,

Dr-jos 
simpatingi

vi-
to-

su-

dalinant pikniko skelbi- 
iš daugelio gauti atsaky- 
kad mes, draugijos na

šu simpatikais, oficialiai
dalyvausime jūsų piknike. 
Mes turime du busit ir jais 
visi važiuosime.
nuo Kasmočiaus ir Tūbos, 49
Ten Eyck Street, Williamsbur- 
ge, o kitas nuo šapalo 
ginio, 147 Thames 

Rid^ewoode.
Dr. Martino Liuterio 

nariai yra labai
žmonės, kalbant su jais, jie sa
ko, kad “Laisvė” yra mūsų, o 
nedalyvauti jos piknike juk 
tai, girdi, būtų prasižengimas, 
o pagaliau, juk tenai bus viso
kio‘Svieto, kiek draugų iš 
sos Naujosios Anglijos ir iš 
Hmų kolonijų.

Bedalinant skelbimus,
tinku drg. Julių Kalvaitį, bu
vusį rochesterietį, o dabar 
brooklyniškį, kuris aiškina, 
kad pikniko tikietų platinimas 
eina labai sparčiai, nes, girdi, 
aš jau pardaviau 19 tikietų, 
bet tai tiktai pradžia, o tai 
buvo apie 8-tą valandą. Vei
kiausiai jis pardavė daug dau
giau.

Pikniko prezidentas, Julius 
Apšei, padarė pranešimą, kad 
2 d. rugpjūčio (August), Hof
fman Parke, Glendale, L. L, 
bus Prūsų lietuvių draugiškas 
parengimas. Apie tai bus vė
liau rašyta “Laisvėje” ir vei
kiausiai pats prezidentas J. 
Apšei duos platesnį praneši
mą. Brooklyno lietuviams bus 
proga susipažinti su lietuviais 
prūsais minėtam parengime.

Nekurie draugijos nariai 
klausė, kodėl šiame piknike 
nedalyvauja drg. P. Buknys, 
“Laisvės” administratorius? 
Reikia pasakyti, kad d. Buk
nys yra išvažiavęs į Clevelan- 
dą, į Am. Lietuvių Kongresą, 
kaipo delegatas.

Vėlesniuose “Laisvės” pra
nešimuose bus daugiau žinių 
iš įvairių vietų, kaip sėkmin
gai eina prisirengimas į di
džiulį pikniką 4 d. liepos.

E. Bcnsonas.

TOLIMA VIEŠNIA

K. B. KAROSIENĖ
Draugė Ksavera Baltrunytė 

-Karosienė, iš Oakland, Cal., 
važiuodama aplankyt savo tė
velius Balčiūnus, Easthamp- 
tone, Mass., sustojo pakelyj 
aplankyt ir brooklyniečius. Ta 
proga ji apsilankė “Laisvės” 
įstaigoje.

Jinai, beje, ne paprasto pa
sivažinėjimo tikslais čion pri
buvo. Pora savaičių atgal ji 
buvo nuvykus iŠ Kalifornijos 
j Rochester, Minn., kur turėjo 
operaciją išsigelbėjimui nuo 
kaulų vėžio. Pakilus, atvy
ko į Am. Liet. Kongresą, Cle- 
velande, iš kur važiuoja ap
lankyti tėvelius ir kitus rytie
čius.

Už savaitės ar. kiek, d. Ka
rosienė ketina skubinti atgal, 
nes, kaip ji pati išsitarė: “Ne
turiu laiko.” Mat, jos nesenai 
suorganizuotos dirbtuvės dar
bininkai streikuoja. Reikia or
ganizuoti kitus. Jinai taip pat 
Komunistų Partijos kandidatė 
į asembl įmanus, o rinkimai ar
tinasi.

Linkime d. Karosienei greit 
atgauti spėkas ir sėkmingai 
vesti tuos didelius darbus.

Delegatai Iš Kongreso
Pirmadienio naktį ir antra

dienio rytą pradėjo rinktis 
grįžtanti namo delegatai iš 
Am. Lietuvių Kongreso, Cle- 
velande. Pavargę, bet pilni 
gero entuziazmo, kupini pasi
ryžimo pravedimui 
pasibrėžtų žygių 
liaudies gerovei.

Pirmieji sugrįžo

N. Y. Distr-to Organizatorius 
Amteris Apie Komunistų P. 

Nominacinę Konvenciją
Nominavimas prezidento ir 

vice-prezidento vietai Komu
nistų Partijos kandidatų yra 
nepaprastas įvykis šios šalies 
darbo klasės gyvenime. Jisai 
įvyksta po to, kada kitos par
tijos jau nominavo savo kan
didatus ir paskelbė savo pro
gramą. Komunistų kandida
tų kampanija, paremta revo
liucine Komunistų. Partijos 
programa ir ypatingai ant A- 
merikos darbininkų klasės rei
kalų ir sutvėrimo Farmerių- 
Darbo Partijos, turi Didžiau
sios svarbos.

Nominacinę Konvencija, ku
ri įvyks Madison Square Gar- 
dene, sekmadienį, 28 birželio, 
2 vai. po pietų, atkreips dau
gybės darbininkų atydą.

Aš kviečiu visus New Yor- 
ko darbininkus, socialistus, ko
munistus, baltus, negrus, visų 
tautybių ir pažvalgų žmones 
dalyvauti toj konvencijoj ir 
susipažinti su programa, ku
rią mūsų partija iškelia atei- 
nančioj rinkimų kovoj. Tai 
yra pamatas kampanijai, ku
rią, mes esame įsitikinę, pa
rems šimtai tūkstančių žmo
nių, <3 lapkričio paduodami sa
vo balsus už Komunistų Par
tiją. i

Parti j iečiai ir jaunieji ko
munistai, atsiveskite sandarbi- 
ninkus iš šapų, unijistus, drau
gus iš bedarbių ir masinių or
ganizacijų. Lai ši Nominacinę 
sesija bus pareiškimu visoms 
politinėms partijoms, kad Ko
munistų Partija išėjo mobili
zuoti Jungtinių Valstijų dar
bininkus prieš reakciją ir už 
socializmą. I. Amtfer.

Vykus Lietuvių Ekskursija 
Į “Bear Mountain”

AUKOS
Surinktos B. Jokubonio Palai

dojimui ir Jo Šeimos 
Sušelpimui

Aukos surinktos per A. Jan
kauską, K. Jankaitį, St. Straz
dą, J. Hermaną, Petronienę ir 
P. Kriaučiuką. Aukojo seka
mai :

Unijos Dirbtuvių čermanai 
—$12.50, P. Atkočaitis—$10, 
J. Vaiginis $7, J. Vaisekaus- 
kas ir J. šapalas po $6, A. 
Jankauskas, K. ' Jankaitis, K. 
Steponavičius ir J. Augimas 
po $5; J. Dovidaitis $2.50.

Po du doleriu aukavo: S. 
Milčius, J. Hermanas, J. Ven- 
skienė, J. Bekeris, St. Tuba, 
J. Simniškis, M. Liaukus, Mr. 
& Mrs. Petroniai, F. Vaitkus, 
S. Mišiunas, A. Kasulaitis, 
Rudakienė, Povilauskas, 
Antanavičius, A. Siniušienė 
E. Pulokas.

Po vieną dolerį: F. K., 
Kriaučiukas, J. 
Dovidaitis, 

Glaveskas,
J. IZaida,

Gžybas, 
Antanaitis, 
Dvariškis, 

Steponavičius,

ir

Rekalingos moterys prie atrankio- 
jimo skudurų ir atkarpų. Greitai at
sišaukite sekamai: J. Isenberg & 
Son, 195 Plymouth St., Brooklyn, 
N. Y. (arti Jay Street.)

(148-154)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 7-1312

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn
Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdan automobilius vestuvėm, 

parčm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Season Lockers tik 
už $5.00

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave.,

Brooklyn, N. Y,
Telefonas Beachview 2-3103

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

Medicinos daktaras 
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue
tarpe 12th Ir 13th St«., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

Vai. i nuo 10:80-8 : Sekmad.: 11-1 diena 
Tel. i Algonquin 4-8294

Tel. Stagr 2-0783 NOTARY
Nhrht Tel. J-niper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdan automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Jurevičius, P. 
Norgėla, F. 
Shrupskis, J. 
Tamašauskas, 
Višniauskas, A. 
Antanaitis, J. 
žvingilas, A. 
Strolis, J.
Mockevičius, A. Otto, Jackus, 
Mikalauskienė, P. Radvinis, 
P. Mickevičius, J. Balaika, 
Miss. Hermaniutė, A. Verku- 
tis, A. Kvedarauskas, Mrs. Sa- 
molienė, St. Burns, J. Vaznys, 
A. Petrauskas, A. Packevičius, 
Mrs. Petrikienė, A. Balčiūnas, 
V. Baltrušaitis',0^ Juškevičius,
J. Kuodis, Ab. Kronick, Raš
kinis, Raškinienė, J. Grebliau- 
skas, J. Klastauskas, C. Lakis, 
P. Kapickas, Sutkus, Buivydie
nė, N. Stilsonienė, Cibulskie- 
nė, Kaulinienė, Kaulinis, N'or- 
kunienė, V., Jasaitienė, Bla
žienė ir Kupčinskienė.

Po 50 centų : J. Elmanas,
K. Siminkęvičnis, A. Bubelis, 
J. 'Zakarauskas,’ Buknys, R. 
Mizara, A. Kilnias, K. Kreivė
nas, M. Stakdvas' P. Vainaus
kas, A. Briedis,' J. Jonaitis, 
A. Velička, Ka'ulinukaš.

B. Vainauskas 45c., Braz
džionienė 30c., Bunelis, E. 
Garbeck, M. Kavaliunienė ir 
Kalakauskienė po 25c.

Viso aukų surinkta $159.75.
Išmokėta sekamai: 
Graboriui $70.
Šeimai $32.
Gėlės $5.
Viso $107.
Likosi pas komitetą $52.75. 

Likusių aukų raportas bus pa
skelbtas vėliau per aukų rin
kimo komitetą.

M.

P.

■ and .
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iŠ lauko

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu' pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:

948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y.
Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

A. BALČIŪNAS
321 CĮhauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Kelios Brooklyno parapijos 
ir su jomis surištos draugijos 
sekmadienį turėjo laivais eks
kursiją į Lokio Kalną (Bear 
Mountain). Diena pasitaikė 
graži, kitų parengimų nedaug, 
tad ir svietelio susirinko gra
žaus. Pripildyta trys nemen
ki laivukai keleiviais. Važia
vo visokių, pažiūrų žmonės. 
Radosi ir laisviečių, kurie ga
vo pažadėjimą iš daugelio pa- 
rapijonų, kad pastarieji tuomi 
pačiu atsilygins^ dalyvaudami 
‘/Laisvės” piknike 4 liepos.

Beje, mačiau prie doko bu
vo pora draugų su “Laisvės” 
pikniko garsinimais. Po to ra
dosi gana norinčių pirkti “Lai
svės” pikniko tikietų, bet ma
nieji jau buvo išparduoti. Ar 
radosi daugiau turinčių par
davimui tikietų, neteko patir
ti. Ekskursijoj Buvęs.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

■

Ca*

Kongrese
Lietuvos

DEXTER PARKE 
Jamaica Ave., ir 75th St 

Woodhaven, N. Y.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

SKUTIMAS 15c

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ g p

KIRPIMAS ZiJJk

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
šeštadienį,

irželio (June) 27 d., 1936
Nuo 2 Vai. iki Vidurnakčio

BENDRŲ PARENGIMŲ KO- 
' iMITETO SUSIRINKIMAS

ŠĮ ketvirtadienį, birž. 25 d., 
įvyki Bendrų Pareng. Kom. 
susirinkimas “Laisvės” patal
poje, 8 vai. vak.

Prot. Sekr.

Įžanga 40c. Asmeniui.

55-tas METINIS 55-tas

Šv. Jurgio Draugystės

PIKNIKAS

mašinomis 
Siurba, Petkienė, Dr. Kaškiau- 
čius, Kasparienė, tėvas ir sū
nus Dobiniai, Bimba, Zablac- 
kas, Lygmaliūtė (viešnia). 
Vėliau pribuvo traukiniu Buk
nys, Jeskevičiutės, Pakalniš
kiai, Klimaitė, Nazveckas, Sa- 
katauskas, Jasiulis, ’Zurbaitė 
ir kiti, apie pusė visos dele
gacijos. Rep.

Pirmas Smagiausias Sezono 
Autingas Šį Sekmadienį

Nepaprastas Kriaučių 
Susirinkimas

Seredoj, 24 birželio, 7:30 
vakaro, Amalgamated Temp
le, 11 Arion Place, įvyks ne
paprastas Amalgameitų 54-to 
Skyriaus susirinkimas. Bus rin
kimas delegato ir pildančio
sios tarybos. Visi nariai priva
lo dalyvauti.

K. JNačiunskas.
MIRT YS—LAI DOTU VES

Draugė Valilionienė Kalbėjo 
per Radio apie Valgius

Gerbiamieji Brooklyno ir apylin- 
i lietuviai ir lietuvaitės. Kviečia- 

— visus atsilankyti į mūsų puikiau
si Pikniką, kur bus progos su pa- 

s sueit ir prie puikios mu
ro pašokt. Du orkestrai gros be 

raukų. Muzika Retikevičiaus gros 
us Šokius, o Kaiza—ameriko- 

šokius.
RENGIMO KOMISIJA.

KELRODIS: BMT Broadway Ja- 
Line iki Elderts Lane Stoties.

Walter Kelpach, 41 metų, 
5405—12th Ave., mirė birž. 
20 d. Kūnas buvo pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Palaidotas birž. 23 d., 2 vai. 
po p., National kapinėse.

Walter Nemanis, 45 metų, 
540 Essex St., mirė birž. 22 d. 
Laidos birželio 25 d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Draugė M. Valilionienė, 
ALDLD Moterų kuopos veikė
ja ir žinoma valgių gaminimo 
specialistė pirmadienį kalbėjo 
per radio p. Ginkaus vedamu 
laiku, 1:30 dieną iš stoties 
WMBQ, Brooklyne. Jinai nu
rodė svarbą tinkamo pasirin
kimo maisto produktų ir kaip 
juos gaminti. Kalba aiškiai, 
gražiai.

Drdugė Valilionienė daly
vauja Am. Liet. Darb. Litera
tūros Draugijos moterų 81-mos 
kuopos susirinkimuose ir duo
da patarimus bei atsako į 
klausimus valgių gaminimo 
srityje.

Sekamas susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, 25 birželio, 8 
vai. vakaro, “Laisvės” salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Rep.

Keturių didžiųjų organiza
cijų apskričiai, būtent: ALD- 
LD, LDS, Meno Sąjungos ir 
LDS Jaunimo, 'rengia pikniką 
šį sekmadienį, 28 birželio, gra
žiausioj visos apylinkės vie
toj—Eagle Rock, West Oran
ge, N. J. Įžanga tik 25c.

Programoj dainuos Sietyno, 
Aido ir Pirmyn Chorai. Bus 
žaismių ir gera orkestrą šo
kiams. Prie įžangos duos do
vanas.

Iš Brooklyno išeis busai iš 
pat ryto. Reikia užsiregistruo
ti iš anksto. Tuojau klauskite 
kainų ir išvažiavimo laiko pas 
d. Buknį, “Laisvės” raštinėj.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Ru- 

secko. Pirmiau gyveno New Yorko 
mieste, apie 5 metai atgal, bet dabar 
pesiranda tenai. Tad prašau jo pa
ties atsišaukti arba jei kas apie jį 
žind; prašau mari pranešt, už ką bū
siu labai dėkingas. Rašykite seka
mai: Andrius Ruseckas, 811 
pouse Ave., Scranton, Pa.

' (146-160)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, seiivičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y




