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15,000 Motinų.
Streikai.
Gera Pradžia.
D r g. Browder.
Ar Bus Piknikas?

Rašo A. B.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų dienraštis

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 1 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį! 

i i .......... —

Buržuazija didžiuojasi moti
nystės gerbimu, bet, deja, tas 
gerbimas liečia tiktai turčių 
motinas. Mildred Price tvirti
na, kad kasmet Amerikoje nuo 
gimdymo miršta apie 15,000 
motinų. Tik viena kita pasitai
ko turtuolė, o apie 99 nuoš. 
bus vargdienės motinos.

Kas kaltas? Vargingos moti
nos negauna tinkamo patarna
vimo laike gimdymo. Neprisi
šaukia gydytojo, nes neturi iš 
ko užmokėti. Valdžia gi už to
kį motinoms patarnavimų gy
dytojams neužmoka. Miss 
Price sako, kad mažiausia du 
trečdaliai arba apie 10,000 mo
tinų būtų galima išgelbėti nuo 
tos mirties, jeigu joms būtų 
prieinami medicinos patarnavi
mai.
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SUSAUDYS10 VALSTIEČIU
Pranešama, kad Wheeling 

Steel korporacijos 8,000 darbi
ninkų laimėjo 52 dienų streiką. 
Bosai sutikę pripažinti uniją 
ir išpildyti kitus darbininkų 
reikalavimus.

Camdene, N. J., devyni tūk
stančiai Radio Corporation of 
America (R.C.A.) darbininkų 
irgi baigia paklupdyti ant kelių 
savo bosus.

Bet vilnonių audinyčių savi
ninkai spardosi prieš uniją ir 
nenori eiti j derybas. Darbi
ninkai priklauso prie United 
Textile Workers Unijos. Lau
kiama streiko. Paliesta 100,000 
darbininkų. Tekstilės pramo
nėje vėl gali kilti smarki eko
nominė audra.

V okietijos-Austrijos 
Sutartis Taikoma 
Karui prieš Sovietus

ALKANIEJI MARSU0T0JA1 JAU PENNSYL- 
VANIJOS SEIME—REIK ALAU.JA TAKSUOT 

TURČIUS IR SELPT BEDARBIUS
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PAVOJUS ČECHOSLOVA- 
KIJAI, RUMUNIJAI IR 

LIETUVAI
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UŽTEKSIĄ MAISTO, NE- 
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1000 MARŠUOTOJŲ HARRISBURGE; ATMARšUOJA 
NAUJI BEDARBIŲ PULKAI

Už Dalyvavimą Suvalkijos Kaimiečių 
Streikuos Smetonos Teismas Nusprendė 
10 Žmonių Sušaudyt ir 3 Amžinai Įkalini

E

Smagi naujiena atėjo iš 
Connecticut valstijos. Ten dar
bo unijos atsipalaiduoja nuo 
kapitalistinių partijų ir rimtai 
žiūri į nepriklausomą politinį 
veikimą. Connecticut Farmer- 
Labor Party jau įkurta. Prie 
jos prisidėjo keturių didelių 
miestų centralinės darbo uni
jos ir apie 30 atskirų Ameri
kos Darbo Federacijos lokalų. 
Komunistų Partija konferenci
joj turėjo du delegatu, o So
cialistų Partija pasiuntė tik ne- 
oficialį tėmytoją.

Drg. Earl Browder, Komuni
stų Partijos kandidatas į Jung
tinių Valstijų prezidentus, pri
sirengęs dideliam prakalbų 
maršrutui. Jo maršrutas pra
sidės rugpjūčio 5 d. ir baigsis 
spalių 21 d. Drg. Browderis 
aplankys visus didžiuosius mie
stus. Visas tuzinas jo prakal
bų bus išnešiota nacionaliu ra
dio po visus Amerikos kam
pus. Tam tikslui renkami pi
nigai. Jau surinkta keturi 
tūkstančiai dolerių.

MASKVA. — Sovietų po
litikai žiūri į Hitlerio su
tartį su Austrija, kaip į 
naują fašistų stąųibų žings
nį linkui karo prieš Sovietų 
Sąjungą. O įtakinga dalis 
Anglų buržuazijos pritartų 
nazių karui prieš Sovietus.

Hitlerio sutartis su Aus
trija lemia Vokietijos vieš
patavimą Austrijoj ir na
zių biznio ir politikos įsiga
lėjimą pietų-vakarų Euro
poj, ypač Vengrijoj ir Bul
garijoj.

Jugoslavija jau pasidavė 
ekonominiam spaudimui iš 
Vokietijos pusės.

Mussolinis padarė tūlų 
nusileidimų naziąm Austri
joj, idant susidraugaut su 
Vokietija ir tuo būdu turėt 
kozyrę savo rankose prieš 
Angliją ir Franci ją.

Hitlerio sutartis su Aus
trija gręsia ne tik Sovie
tams, bet čečhoslovakijai, 
Rumunijai (irį Suprantama, 
Lietuvai).

Paskutiniu laiku smar
kiai darbavosi Japonijos di
plomatai, kad ; sustiprint 
Vokietijos-Vengrijos - Fini- 
jos ir Estonijos karinį fron
tą prieš Sovietu Sąjungą.

London. — Vokietija sta
to galinga tvirtovę Helgo- 
lando saloj ir planuoja pri
statyt tvirtovių Frizijos sa
lose.—nors Versalės sutar
tis buvo tatai uždraudus.

NT SAUSROS?
>RADO SPRINGS, 
A. Wallace, Jung

tinių Valstijų žemdirbystės 
minister] s, sako, būk nežiū
rint sausros, užteksią grū
dų ir daržovių.—Bet kodėl 
nieko nedaro prieš maisto 
produktri spekuliantus, ku
rie, pasinaudodami sausra, 
taip pab 
lykus ?

•angino maisto da-

Nazių - Austrą Sutartis 
Tai Karo Vulkanas
LOND 

legraph”

HARRISBURG, Pa. — Į 
šį miestą, Pennsylvanijos 
valstijos sostinę, liepos 13 
d. jau ^atvyko apie 1,000 al
kanųjų maršuotojų. Iš įvai
rių valstijos . dalių traukia 
nauji šimtai maršuotojų į

Harrisburgą.
Atvykę alkanieji maršuo- 

tojai susėdo ant valstijos 
senato laiptų, kiti suėjo į jo 
galerijas. Reikalauja pas
kirt $100,000,000 bedarbiam 
šelpt iki naujų metų. De
monstruoja prieš republiko
nų valdomą senatą, kad jis 
nesutinka skirt riet $55,- 
000 tam būtinam ir grei
čiausiam reikalui,. Juk jau

10 dienų kaip 600,000 Penn- 
sylvanijos bedarbių negau
na jokios valstijinės pašal
pos.

Susėdusiems ant senato 
laiptų kalbėjo vice-guberna- 
torius Kennedy, Jungtinės 
Mainierių Unijos sekreto- 
rius-iždininkas. Į jo klausi
mą, “iš kur imt- pinigų?” 
bedarbiai sušuko, “aptak- 
suokite turčius!”

Alkaniems maršuotojam 
vadovauja Amerikos Darbi
ninku Susivienijimas. Jie 
pareiškė, kad tol neduos ra
mybės seimui, kol jis nepa
tenkins bedarbių reikalavi
mo.

Tikrai purvinas išeina lapas 
po vardu “Social Justice.” Tą 
šlamštą leidžia Father Cough
lin. Į mano rankas pateko 18- 
tas numeris. Coughlin ir jo 
agentai visa burna šmeižia ko
munistus ir komunizmą.

Padidėjo Sovietų, Prekių 
Įvežimai Amerikon

ON. — “Daily Te
spėja, kad Vokie

tijos padaryta sutartis su 
Australija gali atidaryti ka
ro vulkąną.

Vokietija, Austrija ir Ita
lija dabar sudaro nuolatinį 
ruožą f 
nuo B ai 
mio jūres.

ašistinių diktatūrų 
tijos iki Vidurže-

6 Unijos Nepaiso Gree- 
no Tardymą prieš Indu

strinį Komitetą

Pacifiko Laivakroviai 
Išsirinko H. Bridges’^ 

Savo Prezidentu

ROOSEVELTAS STAM
BIAI PAKĖLĖ PELNUS

KAPITALISTAMS
WASHINGTON. — Ame- 

rikos valdžios prekybos 
skyriaus skaitlinėmis, per
nai “visi” Amerikos gyven
tojai abelnai gavę $52,595,- 
000,000 įplaukų; 1932 m. 
įplaukoš buvo nupuolusios 
iki $39,545,000,000 išviso; 
bet iš “sutaupytų” kapitalų 
buvo išmokėta ir tais blo
giausiais met. iki $4Š,362,- 
000,000 pajamų. Nuo 1934 
iki 1935 m. bendrosios 
įplaukos pakilo $4,600,000,- 
000. Kompanijų pelnai per 
tuos metus paaugo 11 nuo
šimčių, ir stovėjo tik 13 
nuošimčių žemiau 1929 me
tų. O darbininkai 1935 me
tais gavo 33 nuošimčiais 
mažiau negu 1929 metais.

KAUNAS, Liepos 13.— 
Havas žinių agentūra pra
neša, jog Lietuvos fašistų 
teismas nusmelkė sušaudyt 
dar 10 valstiečių už dalyva
vimą ekonominiuose ir 
prieš-fašistiniuose streikuo- 
se-sąjudžiuose Suvalkijoj. 
Trys kiti tapo visam amžiui 
pasiųsti j sunkiųjų darbų 
kalėjimą (katorgą).

E. BROWDER KALBĖS VIR
GINIJOS UNIVERSITETE

Organizuoja Bethlehem 
Plieno Darbininkus

Draugai iš Minersville rašo, 
kad šiemet jie “Laisvės” nau
dai pikniko nesurengs. Buvo 
galvoję surengti ir jau buvo 
paėmę didelį “White Dream” 
parką Pottsvillėj. Bet dabar 
parko savininkai sulaužė kon
traktą ir iš rengėjų atėmė par
ką.

Bet, draugai, argi tiktai tas 
vienas parkas beliko visoj apie- 
linkėje? Nereikėjo taip greitai 
nuleisti rankas. Reikėjo steng
tis gauti kitą vietą ir pikniką 
laikyti. O gal dar nepervėlu 
apie tai pagalvoti?

WASHINGTON. — Per 
paskutinius 12 mėnesių iš 
Sovietų Sąjungos į Ameri
ką įvežta ir parduota pre
kių už $18,000,000: manga
no, cemento, žuvų, linų, 
brėžukų ir l$f. Sovietinių 
produktų pardavimai šioj 
šalyj padidėjo $5,000,000, 
lyginant su 19^ m.

BETHLEHEM, Pa. — In
dustrinių Unijų Organiza
vimo Komitetas čia įsistei
gė raštinę ir pradeda orga
nizuot 
Bethlehem Plieno Korpora
cijos. Bosai pristatė nau
jus desėtkus 
kompaniškų 
(gengsterių), kad vaikytų 
šalin nuo fabrikų 
nūs” ir neleistų skleist lape
lių bei kalbint darbininkus į 
uniją.
tas taipgi pasiuntė savo or- 
ganizate rius į Allentowną, 
Reading; 
tus neto 
nes miestus.

komitetas čia jsistei- 
inę ir pradeda orga- 

11,000 darbininkų

ginkluotų 
“policininkų”

“atėjū-

Industrinis komite-

ą, Pottstowną ir ki
limus plieno pramo-

_ _ ivilizacija” Tik 
Laike Olympiados Sporty
Naziy

Floridos Darbininkai Smer
kia Reakcinę Federacijos 

Valdybą

Varšava. — Lenkų politi
ni kai bijo, kad Austrų šuš- 

niggo valdžiai padarius ar
timą sutartį su Vokietija, 
Hitleris mažiau taikstysis 
prie Lenkijos.

TAM^A, Florida.—Mies
to Unijų Centralinė Taryba 
pasmerkė Darbo Federaci
jos vadų grūmojimus su- 
spenduot tas unijas, kurios 
remia Industrinių Unijų or
ganizavimo komitetą.

BERLYNAS. — Nazių 
vyriausybė patvarkė, kad 
laike (plympiados sportų 
varžytinių kiekvienas nazis 
turi užleisti vietą stovinčiai 
moteriai, “kad ir žydei,” 
atsisėst traukinyj, gatveka- 
ryj ar ir buse. Hitlerio val
džia noifi pasirodyti “civili
zuota” akyse Olympiados 
svečių iš užsienių.

WASHINGTON. —> Škai- 
tliuojaiųa, kad sausra ir 
kaitra padarė $400,000,000 
nuostolių Jungt. Valstijose.

WASHINGTON. — Va
dai Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos, Metalo Kasyklų 
Unijos, Jungtinės Mainie
rių Unijos ir trijų kitų 
stambių unijų visai nieko 
neatsako į Darbo Federaci
jos atžagareivio prezidento 
Wm. Greeno pašaukimą, 
kad ateitų į Federacijos Ta
rybą ir pasiteisintų, kodėl 
jie susidėjo į Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
tetą ir dabar organizuoja 
plieno darbininkus. Tie va- 
daPnepaiso nelemtos fede
racinės valdybos, bandan
čios pakrikdyt dai’bininkų 
organizavimą.

Union Partija Negalėsianti 
Dalyvauti Rinkimuose Illi

nois Valstijoje

Springfield, Ill. —- Illinois 
valstijos sekretorius E. J. 
Hughes sako, jog Lemkes- 
Coughlino Union Partija 
nepaspėsianti patenkint tos 
valstijos reikalavimų įsire- 
gistravimui šiem preziden
tiniam rinkimam.

Tik $6,000,000 New Jersey 
Bedarbiam iki Naujų Metų

TRENTON, N. J. — New 
Jersey valstijos Miestų Są
jungos konferencija reika
lavo paskirt $10,000,000 be
darbiam šelpt iki naujų me
tų. Gubernatorius Hoff
man pareiškė, kad valstija 
negalinti tam duot daugiau 
kaip $6,000,000 išviso.

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Harry Bridges, didvyriš
kas 1934 m. laivakrovių 
streiko vadas, tapo išrink
tas prezidentu Pacifiko 
vandenvno pakraščio dist- 
rikto Tarptautinės Laiva
krovių Unijos. Jis gavo 
7.150 balsų, o jo oponentas 
Cl. Thurston 2,550. Dist- 
rikto sekretorium išrink
tas progresyvis Matt Mee
han 6,400 balsais prieš E. 
Bruce, kuris gavo 3,001 bal
są.

Visos Laivakrovių Unijos 
dešinysis prezidentas Jo
seph Ryan ir jo bičiuliai 
per dvejus metus nuolat už- 
sipuldinėjo H. Bridgesą. bet 
didelė didžiuma narių kaip 
mūras stojo už jį.

PER KARŠČIUS AMERIKOJ 
ŽUVO 1,651 ŽMOGUS

WASHINGTON. — Per 
ketvertą dienų pereitą sa
vaitę Jungtinėse Valstijose 
nuo karščių tiesioginiai mi
rė 1,325 žmonės^ ir 326 pri
gėrė besimaudydami. Kar
ščiai užmušė 390 žmonių 
Michigane, 266 Illinojuj, 173 
Wisconsine, 132 Ohio, 114 
New Yorko valstijoj ir tt.

Townsend Neremsiąs Lemkės 
-Coughlino Partijos

C H ARLOTTESVILLE, 
Va. — Ateinantį penktadie
nį Komunistų Partijos kan
didatas į Jungtinių Valsti
jų prezidentus drg. Earl 
Browder kalbės Virginijos 
Universiteto Viešųjų Rei
kalų Institute. Jis aiškins 
Komunistų Partijos plat
formą ir politiką šiemeti
niuose rinkimuose.

Kadangi Virginijoj ir ki
tose aplinkinėse pietinėse 
valstijose yra milionai neg
rų gyventojų, drg. Browder 
ypatingo dėmesio kreips į 
negrų klausimą. Tai dar 
pirmą kartą komunistas 
kalbės šiame Institute.

Nužudė Ispaną Fašistą 
Monarchistą Vadą

4 *

Brazilijos Valdžia Nusigan
dus drg. Belą Kun’o

Brazilijos valdžia sustip
rino pajūrio ir sausumos 
rubežių sargybą, kad neį
leistų vengro komunistų va
do Belą Kun’o. Šiomis die
nomis, mat, pasklido girdai, 
kad Komunistų Internacio
nalas pasiuntęs jį į Brazili
ją-

Youngstown Plieno Darbi
ninkai Steigia Savo Uniją

Youngstown, Ohio.-Vieti- 
nėse plieno dirbyklose susi
darė platūs komitetai, kurie 
smarkiai darbuojasi, kad 
būtų panaikinta kompaniš- 
ka unijele, o įsteigta dar
bininkų unija.

CHICAGO. — Senių pen
sijų judėjimo vadas dr. 
Townsend sako, kad nevem
si ąs naujos Union Partijos, 
kurios kandidatas į prezi
dentus yra kongresmanas 
Lemke. Townsendieciai ke
tina patys statvt savo kan- 
didata į prezidentus.

Union Partija yra fašisti
nio kunigo Coughlino ir 
Lemkės padaras. Jų tikslas 
yra atitraukti nuo Roose- 
velto gana balsuotoju, kad 
būtų išrinktas i prezidentus 
fašistas republikonų kandi
datas Landon. •

Italy Fašistai Kerštauja 
Prieš Švediją

ŠVEDIJOS vyri ausybė 
priėmė atgal į armiją tuos 
savo oficierius. kurie tarna
vo EthioDijai laike karo su 
Italija. Mussolinio laikraš
čiai del to rūstauja prieš 
Švediją. Sako, kad jinai 
“kariavus išvien su Ethioni- 
ja” prieš Italiją. Italai to. 
girdi, “niekad neužmiršią.”

MADRID, Ispanija.—Ke
li asmenys, apsirengę, kaip 
smarkieji policininkai, lie
pos 13 d. naktį išsivedė fa
šistinį seimo atstovą J. 
Calvo Sotelo iš jo namų, įsi
varė jį į policinį automobilį, 
nušovė, nuvežė į kapinių la- 
vonyną ir paliko. Sotelo bu- . 
vo žymiausias vadas kara
liaus sugrąžinimo šalinin
kų. Jis tapo nužudytas už ♦ 
šešių valandų po to, kai fa
šistai nušovė .smarkiosios 
policijos leitenantą Jose 
Castillo.

Areštuota 17 policininkų, 
kaipo įtariamų dalyvių So
telo nužudyme; keturi jų 
jau prisipažinę. Taipgi su
imta keli fašistai už nušovi
mą minimo policijos leite- 

i nanto.
Kairiųjų republikonų val

džia žada teisingai nubaust 
abiejų žmogžudysčių kalti
ninkus.

WASHINGTON. — Poli
cija j ieško dviejų piktada
rių, kurie įsibriovė j Mar- 
garetos L. Bell kambarius, 
įrėžė jai į pilvą ir į kišką 
raides “C” ir “L” ir atsuko 
gesą, norėdami ją nužudyti.
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Bangbs” nesame matę, todėl negalima 
apie ją daug ką pasakyti. Matėme ir 
skaitėme “Darbą,” kuris, kaip ir kiti 
Pieti| Amerikos lietuvių laikraščiai, re
daguojami netgi “mokytų žmonių,” silp
nas, tačiau jis darbininkams naudingas, 
nes paduoda nemažai bėgamais reikalais 
žinučių ir straipsnelių.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year................. $7.50
Foreign countries, per year............  $7.50
Canada and Brazil, per year........ .. $5.50
United States, six months ............... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ........... $4.00
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

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

of March 3, 1879. ■

Atėmė iš Yčo Namus
“Lietuvos Žinios” praneša: y I

Neįvykus antrosioms varžytinėms ir mė
nesiui praėjus žemės bankas už skolą per
ėmė Ipatijos YČienės vardu namus, esan
čius Laisvės alėjoj prie Vytauto kalno, kur 
dabar yra Sovietų Rusijos atstovybė.

žemės bankui Yčai skolingi per 106,000 
lt., mokesčių nesumokėję apie 60,000 lt. ir 
žydų centraliniam bankui—apie 80,000 lt. 
Kadangi žemės bankas turi pirmenybę, tai 
žydų centr. bankas nieko negauna.

Pasiūlymai Amerikos Liet. Kon
greso Veikiančiajam Komitetui 
“Vilniš” siūlo Amerikos Lietuvių Kon

greso Veik. Komitetui vykint gyveniman 
sekamus punktus:

(1) Išleist platų pranešimą apie Kongre
so darbus ir nutarimus.

(2) Tuoj pradėti rūpintis, kad pasiuntus 
delegaciją Lietuvon ištirti kalinių padėtį ir 
bendrą politinę padėtį Lietuvoj. Susisiekti 
tuo reikalu (kaip buvo nutarta) su Anglijos 
Darbo Partija ir Francijos Socialistų Par
tija.

3) Surasti būdus ir priemones, kaip rem
ti Lietuvos politinius kalinius ir kaip koor
dinuoti kalinių šelpimo akciją.

(4) Kaip pradėti dirbti kultūrinį darbą 
/ tarp Amerikos lietuvių.

(5) Susisiekti su Kanados Lietuvių Kon
gresu ir pasiųsti kanadiečių suvažiavimai! 
delegaciją.
Siūlymai geri ir jie reikėtų gyveniman 

. vykinti. Mūsų nuomone, Veik. Komite
tas turėtų pradėti veikti tuojau. Rei
kia išsiuntinėti spaudai Kongreso proto
kolas—pirmiausias Komiteto darbas. Tu
rime supažindinti plačiąją Amerikos lie
tuvių visuomenę su tuo, kas buvo kalbė
ta, veikta kongrese. Išplatinti tuos nu
tarimus masėse ir reikalauti iš jų dides
nės1 paspirties Veik, Komiteto žygių rė
mimui. ,-p i-.'

Prastas Argumentas
Tūlas asmuo “Naujienose” puola Mon

tevideo, Uruguajuj, einančius du liet, 
darb. laikraštėlius, “Darbą,” ir “Naująją 
Bangą,” kuri, pasak rašytojo, “anksčiau 
buvusi socialistinės minties, bet dabar 
sukomunistėjus ir tik proformos tikslu 
dar pamėgdžioja socialistų ideologiją.”

Kodėl gi šis rašytojas rado reikalo 
tuodu laikraštėliu atakuoti? Paklausy- 
Brit:

Šie leidinėliai leidžiami ir redaguojami 
vos mokančių pasirašyti savo pavardę, — 
nebaigusių pradžios mokyklos žmonių, nie
ko gero savo sukurti galinčių (?—“L.” 
Red.) ,vos šiaip taip sufabrikuojančių asme- 

' ninio pobūdžio provokuojančių žinelių...
Šitaip ir tam panašiai bandoma sukri

tikuoti minėti du laikraščiai. ‘Naujosios

“Žinios”
Pereitą pirmadienį gavoine šešis nu

merius naujo Kaune pasirodžiusio laik
raščio “žinios.” Redaktorium pasirašo 
Balys Paraniskas.

“Žinių” formatas, technika ir visa dva
sia atrodo, jog tai įpėdinis “Lietuvos Ži
nių,” kurios buvo uždarytos vienam mė
nesiui ir, matyti, neatidarytos.

Nėra jokio redakcijos straipsnio-pra- 
nešimo. del “Žinių” pasirodymo, o tik 
įtalpintas (Kauno Kronikoje sekamas:

PRANEŠAME VISŲ ŽINIAI, kad dien
raštis “žinios” bus siunčiamas visiems “Lie
tuvos žinių“ prenumeratoriams.
“Žinias” leidžia ir spausdina Akcinė 

Bendrovė “Varpas,” Gedemino g-vė 38, 
Kaunas, z

Nabagėlis tas Lietuvos tautininkas ka
pitalas Yčas!

Du į Kalėjimą, o Kitą Ištrėmė
Andai buvo rašyta, kad Kaune suimta 

social-demokratų lyderiai: Markelis, R. 
Bedorfas ir adv. Purėnienė. Dabar pra
nešimai skelbia, jog Merkelis nusmerk- 
tas dviem mėnesiam kalėjimo, R. Be
dorfas—vienam, o adv. Liuda Purėnienė 
ištremta į Rokiškio apskritį visam karo 
būvio laikui.

Fašistinio "Seimo” Rinkimų

| (Nuo Mūsų Specialaus 
Korespondento).

■ Aplinka:
Lentpjūvių darbininkų 

didvyriškas streikas. Kai
riųjų profsąjungų, komu
nistų partijos ir kt. organi- 

, zacijų šūkiai paskelbti 9-10 
birželio streikus. Valstiečių 
streiko tąsa ir sabotažo ak

ytai. Opozicijos laikraščių 
—“Lietuvos Žinių”, “Lietu
vos Ūkininko,” “Mokslei- 

' vio”, “Ryto”, “Mūsų Laik
raščio”—streikas.

Bendras opozicinių ir re
voliucinių grupių šaukimas 
boikotuoti rinkimus.

Štai ta aplinka, kurioje 
fašistai varė žmones bal
suoti.

Iš savo pusės fašistai iš
vystė' aktyvią agitaciją: vi- 

. si radio pranešimai, felje- 
> įhtonai, eilėraščiai rėkė, kly- 
į grasino — rink! Visi
K^Hm^ficiai rašė: rink! Opo-

Komedija 
lias dienas prieš rinkimus 
buvo sukonfiskuoti, o se
kančiuose numeriuose fašis
tai grūdo prievarta savo 
straipsnius, šauki ą n čius 
rinkti. Negalėdami kitaip 
apsiginti nuo fašistų nacha- 
lumų, opozicijos laikraščiai 
sustreikavo. K e r š y d ami 
jiems už streiką, fašistai 
po rinkimų komedijos, kad 
tie Jaikrašči^i negalėtų iš
kelti rinkimų falsifikacijų 
—uždarė “Lietuvos Žinias”, 
ir “Rytą” visam mėnesiui ir 
atstatė jų redaktorius iš sa
vo pareigų.'

Pagalios, rinkimų išvaka
rėse visus kaimus ir mies
tus fašistai aplipdė lape
liais: “9-10 birželio renka
me seimą”, ir “visi prie’ur
nų.” Bet šioje srityje fa
šistams buvo prasti reikalai 
—jūsų korespondentui teko 
matyti paskutinę prieš rin
kimus naktį fašistų lapelių 
likimą mieste ir kaime: 
Kaiinn mipst.n eratvėse . iie

Pietų Amerikoje, kaip ir javais laikais 
Šiaurės Amerikoje, pas tani tikrus žmo
nes užėjo “mokytumo mahija.” Sulyg 
jais: jei asmuo nebaigęs kokio nors aka
deminio specialaus mokslo, tai jis “be
mokslis,” “durnius.” Nežino tie “gud
ruoliai,” kad visa eilė pačių žymiausių 
pasaulio žmonių buvo savamoksliai.

Dirbą prie ‘N. B.” ir “D.” lietuviai 
darbininkai neprivalo to “mokslinčiaus” 
paisyti. Jie turi lavintis, gerinti savo 
laikraščius, tobulinti juos ir platinti lie
tuvių darb. masėse.\ Lavintis, žinoma, 
turi 'ne tik lietuvių kalbos, bet ir mark- 
sizmo-leninizmo-stalinizmo, kas jiems 
padės suprasti dalykų bėgį, juos apšvies.

buvo darbininkų nuplėšyti 
ir nuskusti, kaime, vieške
ly KleboniškėsTEiguliai visi 
fašistų lapeliai buvo nu
skusti nuo telegrafo stulpų, 
o vietoj jų iškabinti komu
nistų partijos atsišaukimai 
del keturių sušaudytų vals
tiečių, atsišaukimai—nebal
suoti, beto, labai gražūs 
(iliustruoti) plakatai: “Boi
kotuokime fašistinio seimo 
‘rinkimus’ ” ir ranka rašyti 
plakatai “nebalsuok”, pasi
rašyti “kultūrinės antifašis
tinės kovos sąjungos.”

Toks maž-daug vaizdas 
buvo visoj Lietuvoj. Dabar 
pažiūrėkime tų dviejų jėgų 
grumtynių rezultatus. Jau 
iš darbo, rūmų rinkimų fa
šistai nusimanė, kad “sei
mo” rinkimų^rezultatai bus 
skandalingi, todėl ėmėsi 
prievartos priemonių: pa
skelbė, kad bus štampuoja
mi pasai, ir gatvėse iškabi
no didžiulius drobės plaka
tus: “Kas jygfelsuQSyra ly* 

gus valstybės priešui!” Per 
laikraščius ėmė kalbėti apie 
bausmes. Paskelbė, kad vo
kus su balsais pats balsuo
tojas negali įmesti į dėžę, 
voką, turi atiduoti komisi
jai, o ši, apčiupinėjus pati 
įmeta į dėžę. Mat fašistai 
bijojo tuščių vokų. Be to, 
rinkimų dieną įstaigos išva
rė balsuoti tarnautojus. 
Kauno fabrikai (kaip ‘'Pa
rama” ir daug kitų) išvarė 
darbininkus balsuoti. Bet 
nieko nepadėjo ir komisijų 
čiupinėjįmas, valdininkai iš- 
sikirpo iš “Lietuvos Aido” 
karikatūrų seriją “Pensi
ninko Melchijoro Putelės 
nuotikiai” ir balsavo. Ir 
šiandien, kai skelbiama] iš
rinktųjų atstovų sąrašas— 
tūkstančiai valdininkų ne
randa vieno atstovo... 
“Melchijoro Putelės,” o’ jis 
gavęs daugiau balsų^už po
ną Merkį.

Ir štai rezultatai, pačių 
fašistų paskelbti:

Rinkimus boikotavo 32%, 
balsavo 68,3 (“Trimito” da
viniai. “Lietuvos Aidas” pa
didina ligi 70%)

Jau augščiau minėjąu— 
kokiomis agitacijos ir tero
ro priemonėmis fašistai pa
siekė 68% balsuotojų. Bet 
tuos 68% būtina panagri
nėti smulkiau — pasirodys 
milžiniškas fašistų pralai
mėjimas.

Pirmiausia, turime at
skaityti tą balsų nuošiųitį, 
kurį padavė antifašistai, 
verčiami balsuoti: jie pada
vė arba sudraskytas korte
les, arb^a “Melchijorą Pute
lę”, arba korteles su obal- 
siais: šalin fašizmas. Kai- 
kurie laikraščiai buvo pra

siėję skelbti, kad sabotaži
nių balsų esą visose apygar
dose 15% iš visų paduotų 
balsų. “Lietuvos Aidas” 
pradėjo ginčytis, kad suga
dintų esą tik. 7-8%, o ne
trukus pats parašė, kad 
10%. Jūsų korespondentas 
gavo žinių iš Šiaulių, kad 
pirmąją skaičiavimo dieną 
Šiauliuose sabotažinių balsų 
krūva buvo lygi ir net di
desnė už tinkamųjų balsų 
krūvą! Taip kad ir 15% sa
botažinių (antifašistinių) 
balsų bus dar labai fašistų 
apgenėtas skaičius!

Taigi, išvadoje: 68% — 
15%—lieka 53% visų bal
suotojų.

Bet ir šis nuošimtis jokiu 
būdu nekalba už fašizmą. 
Kiekvienuose rinkimuose, 
normalioms sąlygoms esant, 
kai Belgijoj, Francūzijoj, 
seniau Lietuvoj rinkiniuose 
nedalyvauja politiniai indi
ferentus, nesąmoningi sluo
ksniai, kurių nuošimtis pa
prastai svyruoja nuo 10— 
20%. Šiuose rinkimuose 
Lietuvoj tas politiškai ne
aktyvus sluoksnis balsavo: 
išgirdo, kad štampuojami 
pasai, gręsia bausmės ir tt. 
Nebalsavo ne politiškai' at
silikę, o tie, kurie susipratę 
ir jau tiek susipratę ir užsi
grūdinę, kad nė bausmių 
neišsigando už nebalšavi- 
mą!

Taigi, iš 53% kievienas 
padorus žmogus ras reikalo 
atskaityti bent 10% tų po
litiškai neaktyvių žmonių, 
kurie nepriversti niekados 
nebalsuoja, o verčiami bal
suot balsuoja už bet ką. Tą 
sluoksnį sudaro įvairūs se
neliai, gauną miesto valdy
bos pašalpas, našlės su vai
kais, gaunančios nemokamą 
valdišką butą, kiemsargiai, 
pabijoję netekti namų s,avi
niukų malonės ir būto skie
pe, tarnaitės ir tt. šis sluok
snis dažnai nė skaityti ne
moka.

Taigi, fašistams balsų lie
ka: 53 %—10 %—tik 43%.

Šių balsų vardu gal ir ga
lėtų fašistų “seimas”/ kal
bėti, jei iš viso rinkimus, be 
žodžio, spaudos, susirinki
mų laisvės, skaityt rinki
mais, jei fiktyviai ir falsi
fikuotai sudarytus 43% lai
kyti 43%.

Kodėl?
Pirmiausia, fašistų spau

da pakartotinai paskelbė 
vyriausios rinkimų komisi
jos išleistas balsavimo tai
sykles: balsuotojas eidamas 
balsuoti turi turėti pasą. 
Bet, jei apylinkės rinkimų 
komisijos pirmininkas bal
suotoją asmeniškai pažįsta, 
gali jam leisti balsuoti net 
be paso.

Tikime, kad tautininkų 
sąjungos nariai pasinaudo
jo tąja teise, balsuodami 
vieną kartą kaip pirminin
ko pažįstami, prieteliai ir 
svečiai, o kitą kartą kaip 
paso savininkai.

Antra, rinkimų skaičius 
išviso falsifikuotas, net fa
šistų įstatymų ribose. Štai 
“Lietuvos Aidas” ir kt. lai
kraščiai ant ryt pranešė, 
kad pačią rinkimų dieną 
tiesiog balsavimo salėje— 
Rotušėje Kaune buvo su
teikta teisė balsuoti “per 
1000 rinkikų.”

Kodėl tie rinkikai — 1000 
žmonių neturėjo teisės bal
suoti ligi 9 birželio? Gal są
rašų klaida? Gera klaida, o 
tokių klaidų gali pasitaiky
ti tik fašistinėj rinkimų sis
temoj, kai 1000 žmonių lie
ką be balso vien Kauno Ro
tušės apylinkėje, kur bal
suotojų išviso tebuvo 7,800. 
Ne, čia ne klaida, o fašistų 
falsifikacija—dalį opozici
niai nusiteikusių rinkikų jie 
visai buvo palikę be balso, 
o balsavimo dieną, pamatę 
boikotą ėmėsi žvejoti bal
sus, na, žinoma, suteikdami 
net 1000 balsavimo teisę, t. 
y. iškepdami tiek balsuoto
jų už fašizmą. Tokių iškep
tų balsuotojų kaip matote 
vienas septintadalis Rotu
šės apylinkėje Kaune, o ką 
bekalbėti apie kaimus?

Taigi, išrinktasis “sei
mas” yra išrinktas fikty- 
viai-falsifikuotais balsais.

Kai kas gal norės ginčy
tis, nurodydama^, kad bal
suoti du kart fąsistai nega
lėję, mat, buvo vedami dar 
ir balsavusiųjų sąrašai, ne 
tik pasai štampuojami. Ge
rai—o kas tuos sąrašus tik
rins ?-Rinkimų komisija. O 
kas yra komisijoje? Fašis
tai: valdininkai, teisėjai, 
inspektoriai. Komisijose nė
ra jokių nepriklausomų, ne
paskirtų žmonių—visi pas? 
kirti, visi fašistai. O kaip 
sąrašus patikrins net sąži
ningas fašistas (jei toks at
sirastų) ? Kaip jis patik
rins, kad, sakysim balsuo
tojas Povorotnikovas, pir
mininko asmeniškas pažįs
tamas, pirmą kartą balsavo, 
kai Beržinskas (o Beržins- 
kas - opozicionierius - bal
suoti neėjo, Povorotnikovas 
tai gerai žino), o antrą kar
tą tas pat Povorotnikovas 
jau balsavo, kaip pirminin
ko nepažįstamas paso No. 
347299 savininkas. ^

Štai ir visa komedija.
Kad išviso komisijose ei

na falsifikacijos, rodo tokie 
faktai :laikraščiai buvo pra
dėję skelbti, kad Kauno m. 
kandidatai pralaimėję aps
kričio kandidatams. O stai
ga; vėl “Lietuvos Aidas 
skelbia: “Indrišiūnas ir 
Sverkys” išrinkti. Arba štai 
žinutė “Lietuvos Aide” 17. 
Vi. apie Šiaulius: “Vyriau
sioji rinkimų komisija pa

siuntė savo narį (į Šiaulius) 
vyr. notarą J. Kubilių vie
toje susipažinti su balsų 
skaitymu, darbą pertvarky
ti taip, kad iki birželio 20 
d. darbas jau būtų baigtas.”

Kubilius, žinoma, kaip 
pertvarkys.

Taigi, tokie dalykai vyk
sta fašistų lageryj.

Na, o kas antifašistinia
me fronte?

Jei fašistams pasisekė su
rinkti kai kur kaimuose net 
80% vietos balsų, tai dėka 
valstiečių nesiorientavimo. 
Didžiausią balsų skaičių fa
šistai surinko tamsiausiose, 
labiausiai atsilikusiose Lie
tuvos dalyse: apie Onuškį, 
Panošiskį, Dzūkijoj ir kt. 
Antra—valstiečiai reikalau
ja ir laukia seimo, jie išgir
do, kad rinkimai yra, puo
lėsi balsuoti, šaukdami: val
džia bus tokia, kokią mes 
išrinksim! Šiuo atveju fa
šistai išlošė skubėdami: nie
kas iš liaudies draugų ir 
opozicijos nesuspėjo išaiš
kinti valstiečiams, kad val
džios nebus jokios kitos, tik 
fašistinė, nes kandidatai vi
si fašistai. Taigi, šiuo at
veju ir dalis už fašistus pa
duotų balsų yra antifašisti
niai balsai: nesusipratę 
Kauno darbininkai balsavo 
už artistą A. Sodeiką, mat, 
fašistų laikraščiai rašė, kad 
Amerikoj buvęs darbinin
ku, o valstiečių dalis buvo 
nuviliota balsuoti už kandi
datus—“ūkininkus”, o jie 
ištikro buvo dvarininkai.

Bet tose vietose, kur eina 
kova prieš fašizmą, kur 
liaudis susipratus—“seimo” 
rinkimai, nežiūrint į visas 
fašistų falsifikacijas ir •te
rorą—buvo galinga antifa
šistinė demonstracija.

Biržų apskr. boikotavo 
(fašistų oficialūs daviniai) 
37%, pridėjus 15% sabota
žinių balsų—bus 52%.

Kėdainių aps. boikotavo 
38%. č

Marjampolės apskrity j,
kur eina valst. kova—45%.

Raiseinių apsk. boikotavo 
41%.

Šakių apskrityj (valstie
čiu kovos sritis) boikotavo 
50%.

Šiaulių aps. boikot. 32%.
Telšių aps. boikot. 41%.
Vilkaviškio apskrityj boi

kotavo ...................... 41%.
Tai štai tie nuošimčiai ir 

vietos, kur kalba gyventojų 
dauguma prieš fašizmą ir 
kovoja prieš jį! Kasgi yra 
tie, kurie išrinkti “seiman” 
pirks ir pardavinės Lietu
vos liaudį? Pirmiausia, jie 
visi yra tautininkai-fašis- 
tai. O atskirai imant kiek
vieną:

Simas Janavičius—tauti
ninkų generalis sekretorius 
(apmokamas valdininkas).

Juoz. Laukaitis — kuni
gas, biznierius, baltagvar
dietis.

Povilas Brazdžius—rusų 
činovnikas (buvo Panevėžio 
apskr. viršininku, tai ir ca
ro policijos viršininku), bu
vo Ukmergės policijos va
du, vėliau įvairiuose apskri- 
čiuose viršininku.

Čaplikas—generolas, bu
vo karo komendantu, apsk. 
viršininku, dabar yra vi
daus reikalų minsiteriu, ku
rio policija 1936 m. birželio 
17 d. Kaune šaudė į darbi
ninkų minias, užmušdama 
3 žmones.

Antanas Petrauskas-buo- 
žė, viršaitis Onuškio, v. 
(apmokamas fašistų tar
nas).

Julius Indrišiūnas—balta
gvardietis, fašistų finansų 
viceministeris,. įvairių akci
nių bendrovių dalyvis.

■— . . _a —

A. Merkys—kariškis, bu
vo krašto apsaugos ministe- 
riu, Klaipėdos gubernato
rium, kur terorizavo vokie
čius, nuvarydamas juos į 
fašistų glėbį. Dabar Kauno 
burmistras.

Pranas Barkauskas—sa
vivaldybių departamento 
direktorius, baltagvardietis, 
karininkas.

Bronius Gudavičius,—39 
ha. buožė, Kauno apskr. ta
rybos pirmininkas, Kauno 
miesto tautininkų pirminin
kas. Mokytojas.

Jonas Jakimavičius—dva
rininkas, veterinarijos gy
dytojas. Kėdainių apskr. 
tarybos narys.

Antanas Jučas — buožė, 
biznierius, fašistinių žemės 
Ūkio Rūmų narys, vienas 
iš tų, kurie subankrūtino 
valstiečius, “Pienocentro” 
vadovybės narys ir tt.

Juozas Sėta—buožė, biz
nierius, valsčiaus (Maletų) 
ir Utenos apskr. valdybos 
narys.

Kaz. Statulevičius — at- 
sarg. karininkas, agrono- 
maš-dvarininkas. Apmoka
mas fašistų tarnas (agro
nomiją veda).

Jonas Jasutis—atsargos 
kapitonas, biznierius, savi
valdybėse geras algas gau
na.

Pranas Galvydis—buožė, 
agronomas, įvairių banke
lių ir buožių draugijų va
das.

Jonas Viliušis — atsar
gos karininkas, Plungės 
miškų urėdas.

Kipras Stankūnas—Kre
tingos apskr. valdybos val
dininkas.

Ant. B riekus — buožė, 
tarnauja agronomu fašistų 
valdžiai.

Jonas Raudonis — dvari
ninkas.

Aleksas Kniupys—buožė.
Pranas Adamkevičius — 

buožė, buvo viršaičiu.
Adamkavičius — žemės 

ūkio rūmų valdininkas.
Antanas Repšys — moky

tojas, buožė, agronomas.
K. Šakenis — fašistų mi- 

nisteris.
Petras' Dilys — 55 ha. 

buožė.
Meč. Kviklys — gimnazi

jos direktorius.
Juozas Kalpokas—90 ha. 

dvarininkas (irgi “ūkinin
kas”!).

Juozas Maurukas — bur
mistras, atsarg. karininkas.

Alf. Pimpė — buvusis po
licijos inspektorius, dabar 
apskr. virš.

Pranas Dailidė — buožė, 
žęm. ūkio rūmų atstovas.

Jonas Kudirka 70 ha. 
dvarininkas.

Na, ir daugelis jų panašių 
“ūkininkų”.

Klaipėdoje rinkimų boi
kotas buvo dar platesnis: 
Klaipėdos mieste

boikotavo ............. 55%
Klaipėdos apskr......... 83%
Šilutės aps. boikotavo 88%
Pagėgių apskr............ 83%

Tai štai kaip atrodo 
suloštoji fašistų “seimo” 
rinkimų komedija.

Lietuva, kaimas, 
1936, 20, VI.

PORTSMOUTH, Ohio. — 
5,500 Wheeling Plieno kor
poracijos darbininkų dali
nai laimėjo streiką. Kom
panija buvo priversta, be 
kitko, pripažint darbininkų 
tarybas fabrikuose. Strei
ko metu buvo nušautas vie
nas kompanijos ginkluotas 
gengsteris. Už tai traukia
ma tieson tris įtariami 
streikieriai.
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valdžia ugdo dis

‘iš kiekvieno 
kiekvienam

sulig 
sulig

pasikeitė vals- 
padėtis. Likvi- 
ir sustiprinus

nuslopino ir 
priešų 

pakirsti socialisti- 
ir kenkti darbo

priėmė stalinišką kolchozi- 
gyvenimo statutą. Galuti- 
pakirstos kapitalizmo šak- 
kaime. Panaikinta bedug- 
kuria kapitalizmas persky-

darbininkė. Remiantis

pagrindiniai jaunimo

valdžia yra pati

Visasąjunginės Leninistines Komunistinės 
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1. 1917 metų Spalio revoliuci
joj Rusijos proletariatas, palai
kant darbo valstiečiams, vado
vaujamas komunistų (bolševi
kų) partijos ir jos kūrėjo V. I. 
Lenino, nuvertė kapitalistų ir 
dvarininkų valdžią ir įvedė savo 
valdžią — proletariato diktatū-
ra.

Revoliucijų buvo ir anksčiau. 
Jos stūmė pirmyn žmoniją, bet 
paprastai užsibaigdavo vienos 
eksploatatorių grupės pakeiti
mu kita eksploatatorių grupe. 
“Eksploatatoriai keitėsi, • eks
ploatacija pasilikdavo.“ (Stali
nas). Paryžiaus Komuna buvo 
pirmoji revoliucija, kuri statė 
sau tikslą—aplamai nuverst 
eksploatatorių viešpatavimą. Ji 
buvo didvyriškas, bet visgi ne 
sėkmingas proletariato mėgini
mas įvesti savo diktatūrą. Di
džioji socialistinė Spalio revo
liucija SSRS nuo bet kokių ki
tų revoliucijų skiriasi tuomi, 
kad ji prie valdžios pastatė dar
bininkų klasę ir panaikino bet 
kokią eksploataciją žmogaus 
žmogumi. (iJi stato sau tikslą 
ne pakeisti vieną eksploatacijos 
formą kita eksploatacijos for
ma, vieną eksploatatorių grupę 
kita eksploatatorių grupe, bet 
panaikint bet kokią eksploataci
ją žmogaus žmogumi, panaikint 
visas ir visokias eksploatatorių 
grupes, įvest proletariato dikta
tūrą, įvesti pačios revoliucin- 
giausios klasės iš visą iki šiol 
buvusių pavergtą klasių valdžią, 
organizuot naują beklasinę so
cialistinę visuomenę. Būtent to
dėl Spalio revoliucijos pergalė 
reiškia pagrindinį persilaužimą 
žmonijos istorijoj, pagrindinį 
persilaužimą istoriniam kapita
lizmo likime, pagrindinį persi
laužimą pasaulinio proletariato 
pasiliuosavimo judėjime, pa
grindinį persilaužimą kovos 
būduose ir organizacijos for
mose, viso pasaulio eksploa
tuojamųjų masių kasdieniniam 
gyvenime, tradicijose, kultūroj 
ir ideologijoj” (Stalinas).

2. Didžioji socialistįnė Spalio 
revoliucija SSRS-oj ant visados 
panaikino kapitalistinės vergi
jos ir priespaudos santvarką, 
kuri dar viešpatauja už SSRS 
ribų, kitose pasaulio šalyse.

Prie kapitalizmo nedidelis as
menų skaičius, kurie suda
ro viešpataujančią kapitalistų 
ir dvarininkų klasę, sukaupia 
savo rankose visus visuomenės 
turtus, valdo fabrikus, žemę, 
gelžkelius, prekes; tuo pat me
tu didelė gyventojų dauguma— 
proletarai ir pusiau proletarai 
—neturi gyvenimui lėšų ir pri
versti parduoti savo darbo jė
gą, t. y. samdytis kapitalistams 
ir dvarininkams, priversti pri
imti kapitalistinės eksploataci
jos jungą ir savo darbu sukur
ti kapitalistinių vergų savinin
kų turtus.

Vystantis kapitalistinei visuo
menei, augant technikai ir dar
bo našumui, didėja turtai, eko
nominė jėga ir pajėgumas, ku
riuos valdo kapitalistai ir dva
rininkai, ir tuo pat metu didė
ja nuskurdimas, auga darbo 
masių, o pirmoj eilėj darbininkų 
ir smulkių valstiečių skurdas ir 
kančios. Didžiulės ir vis didė
jančios darbininkų masės, ne
galinčios parduoti savo darbo 
jėgos, sudaro nuolatinę bedar
bių armiją, kuri yra neišvengia
mas kapitalistinės santvarkos 
palydovas.

Ypatingai sunki kapitalisti
nės santvarkos sąlygose darbo 
moterų ir jaunimo padėtis. Bur
žuazija padarė visą, kad pavergt 
darbo moterį, pažemint jos gar
bę, darbo moterį privedė prie 
vergės padėties. Beteisė dar
bo moters padėtis buržuazinėj 
visuomenėj, jos materialinis ne- 
aprūpinimas veda prie prostitu
cijos vystymosi.

Nepakenčiama darbo jauni
mo padėtis: bedarbė pasmer-

/
kia jį pusbadžiai gyvent; vys
tosi elgetavimas ir valkatavi
mas. Paauguoliai ir jaunimas, 
dirbantis įmonėse, negailestin
gai eksploatuojamas, jų darbo 
apmokėjimas nepaprastai že
mas, ilga darbo diena, nėra dar
bo apsaugos, jie pilnai priklau
so nuo šeimininko ir meisterio 
kaprizų, paauguoliai dirba nak
tinėse pakaitose ir sveikatai ža
linguose cechuose; socialinės li
gos griauna fizines darbininkų, 
valstiečių, tarnautojų jaunimo 
jėgas ir ardo jo sveikatą. vJau- 
nuoliai ir jaunuolės neturi ga
limybės apsišviesti, bijosi pa- 
liuosavimo, bado ir skurdo. 
Jaunimas—tai labiausiai betei- 
siškh darbo žmonių dalis kapi
talistinėj visuomenėj.

Kapitalistinės santvarkos vy
stymąsi, santvarkos, kur viešpa
tauja gamybos anarchija, kur 
vienintelis kiekvięno kapitalisto 
tikslas yra siekimas pasipleny- 
ti, kur kapitalistas, kad padi
dint savo pelną, siekia kuodau- 
giausiai sumažinti darbininko 
darbo užmokestį, kur delei to 
darbo masių vartojimas apribo
tas būtiniausių darbininko gy
venimui pragyvenimo 'priemo
nių minimumu — lydi žiaurūs 
periodiniai kriziąį 
sirodo 
pirkti.

uai kriziat Prekių pa- 
daugiau, ^jggu gali jų 

Užsidaro) fabrikai, ir 
darbininkai išmetami į gatvę. 
Kapitalistų sandėliai lūžta nuo 
prekių pertekliaus, dalis prekių 
naikinama, kadangi jų negalima 
parduot,—tuo metu kai milio
nai gyventojų pasmerkti bado 
mirčiai, kadangi jiems nėra už 
ką pirkti duonos, drabužių, mo
kėti už butus.

Kapitalistinė santvarka, sa
vo augščiausioj ir paskutinėj 
imperializmo stadijoj, privedė 
prie paaštrėjimo grobikiškos ko
vos tarp imperialistinių valsty
bių. Imperialistai užgrobia ir 
plėšia kolonijas ir atsilikusias 
šalis, prispaudžia ir pavergia 
atsilikusias ir silpnas tautas, 
pavergia Azijos, Afrikos, Pie
tų Amerikos taigas ir kovoja 
tarp savęs del tos,, kas daugiau 
grobio pagrobs. Imperialisti
nės valstybės įstūmė žmoniją į 
naikinantį,Joaisų 1914-1918 me
tų karą Po to jos organizavo 
karo ygį prieš mūsų Socialis
tinę Sovietų Respubliką, kuris 
baigėsi SSRS • laimėjimu. Jie 
be pertraukos vedė ir veda ka
rus Afrikoj (Morokko, Abisini
ja), Mandžūrijoj, šiaurės Chi- 
nijoj. Labiausiai sužvėrėję fa
šistiniai imperialistiniai slougs- 
niai ruošia naują užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos. Su kapita
lizmo sistema taip pat neper
traukiamai surišti grobikiški 
karai ir milionai aukų tų karų 
metu, kaip su ja surišti ekono
miniai kriziai ir žiauri bedarbė.

3.—Prieškarinių viso pasau
lio darbininkų palaikomas, Ru
sijos proletariatas sąjungoj su 
darbo valstiečiais žiauriuose 
mūšiuose ne tik sulaužė nuvers
tų klasių pasipriešinimą ir su 
ginklu rankose apgynė savo val
džią, bet ir praeityje atsiliku
sią, nuskurdusią, sugriautą ša
lį pavertė į priešakinę, galingą, 
didžiąją, socialistinę valstybę.

Socialistinio šalies pertvarky
mo rezultate, kurį įvykdė SSRS 
darbo žmonės, vadovaujant bol
ševikų partijai, SSRS tapo ga
lingos industrijos ir kolektyvi
nės žemdirbystės šalimi, galin
go gynimosi pajėgumo šalimi, 
šalimi pilnai savystove ir nepri
klausoma nuo kapitalistinių ša
lių kaprizų.

SSRS likviduotos parazitinės 
kapitalistų, dvarininkų,- buožių 
klasės, ir tuo patim ant visados 
padarytas galas išnaudojimui 
žmogaus žmogumi. Įgyvendin

ti svarbiausi socializmo 'princi
pai : “Nedirbantis — nevalgo“ 
ir “užmokestis sulyg darbo.” 
Pats darbas tapo garbės, pra
kilnumo, šlovės, didvyriškumo 
reikalas.
nyko praeityj buvęs beteisis ir 
pavergtas kaimo darbo žmonių 
sluogsnis—biednuomenė. Pa
naikinta buožinė vergija ir ne
laisvė, nematyta bernų, — vai
kų ir paauguolių eksploatacija. 
Kolchozinė tvarka valstiečių 
jaunimui . sudarė plačias gali
mybes laisvai dirbt, šviestis ir 
prijungia jį prie miesto kultū
ros.

Vietoj senos buržuazinės mo
kyklos, sukurta nauja sovietų 
mokykla, kur yra visos sąlygos, 
kad gauti tikrų žinių iš visų 
mokslo šakų. Įvestas visuoti
nas, privalomas, nemokamas 
pradžios mokslas visiems vai
kams nuo 8 iki 12 metui am
žiaus ir sėkmingai vykdomas 
septynių metų mokslas visų tau
tų, kurios gyvena SSRS, gimtą
ją kalba.

SSRS jaunimas gavo galimy
bės išmokt bet kurios specialy
bės, pasiekti bet kurio mokslo 
lygįc^ nes SSRS-oj visiems dar-

Fabrikai, varstotai ir maši
nos—visos gamybos priemonės 
ir įrankiai priklauso ne kapita
listams, o darbo žmonėms, su
darydamos šventą, neliečiamą 
darbo liaudies nuosavybę. Vi
sas šalies liaudies ūkis virto 
socialistiniu. Visas jis veda
mas sulyg bendro socialistinio 
plano. Visų šalies turtų, visų 
jos liaudies pajamų paskirsty
mas vyksta darbo masių inte
resuos.

Milionai darbo valstiečių lai
svu noru susivienijo į kolchozus 
ir 
nio 
nai 
nys 
nė,
re miestą ir kaimą.

Sovietų šalis nežino ekonomi
nių krizių. Likviduota bedar
bė—amžinas pavojus ir rykštė 
darbininkų klasei. Kasmet ky
la materialinė darbo žmonių 
gerovė. Kiekvienas darbo žmo
gus žino, kad jis yra socialisti
nės visuomenės narys ir kad jo 
darbo našumas didina Sovietų 
šalies turtus ir galingumą ir 
kartu sudaro jam pasiturintį, 
kultūringą gyvenimą.

Didžioji Proletarinė Revoliu
cija išlaisvino anksčiau paverg
tas buvusios Rusijos imperijos 
tautas. Sovietų Sąjunga—bro
liška laisvų ir lygiateisių tautų 
sąjunga. Sovietų Sąjungoj nė
ra pavergtų ir pavergiančių 
tautų—visos Sovietų Sąjungos 
tautos greta viena kitos petys į 
į petį stato socializmą ir veda 
kovą prieš bendrą priešą, prieš 
kapitalizmą.

Moteris SSRS tapo savistovi 
ir lygiateisė socialistinės visuo
menės 
tikrąją vyro ir moters lygybe, 
kuriama nauja šeima, kurios 
žydėjimu rūpinasi Sovietų val
stybė.

SSRS darbo žmogus ėmė pa
sitikėti savo rytojaus diena. 
Rūpinimasis žmogumi pastaty
tas komunistų partijos ir So
vietų valdžios domės centre. 
Socializmas atnešė su savimi 
gyvenimo džiaugsmą ir žvalu-

Pirmą kartą darbo žmo- 
rąžinta jo vertybė, kurią 

mindė viešpataujančios

sveikatai sunkiuose darbuose 
(kenksmingoj ir pavojingoj ga
myboj, karštuose cechuose) .Už
draustas viršvalandžių darbas 
paauguoliams. Socialistinis ga
mybos pobūdis SSRS paauguo- 
lių darbą suderina su nuolati
niu jų mokymu ir auklėjimu. 
Tam tikslui tarnauja fabrikų- 
zavodų mokinių mokyki os 
(fabzavuč.) Kiekvienas paau- 
guolis, nuo pirmos į darbą pa
stojimo dienos, gauna nusta
tytą darbo užmokestį. Sulyg 
to, kaip jis didina savo žinias 
ir gamybinį įgudimą, didėja 
jo uždarbis.

Valstybė ne tiktai savo lėšo
mis mokina paauguolius, bet ir 
stropiai saugo jų sveikatą. Tuo 
tikslu uždrausta priimti paau
guolius į darbą nepatikrinus 
pirma jų sveikatos pas gydyto
ją; kasmet pravedamas visų 
darbininkų paauguolių medici
niškas apžiūrėjimas; darbo jau
nimui sudarytas platus polisio 
namų ir sar&torijų tinklas. Spe
cialiai sudarytos gydymo įstai
gos apsaugoja jaunimą nuo so
cialinių ligų, kurios pasiliko 
nuo kapitalistinės santvarkos 
(tuberkuliozas

Puslapis Trečias

ju gyvenimo pareikalavimu, 
džiaugsmingu kūrybinių žmo
gaus gabumų pasireiškimu; kur 
mokslo, technikos, darbo našu
mo pražydėjimo rezultate bus 
atsiekta tokio pertekliaus, to
kio visuomenės turtingumo, 
kad socialistinio paskirstymo 
principas “iš kiekvieno sulig 
gabumų, kiekvienam sulig 
darbo“ bus pakeistas pilno ko
munizmo principu “iš kiek
vieno sulig gabumų, kiekvie
nam sulig pareikalavimų.“

Šioj visuomenėj galutinai iš
nyks priešingumas tarp proti
nio ir fizinio darbo. Mokslas 
ir menas pasieks nematyto 
pražydėjimo. žmogaus asme
nybė, laisva nuo visokių pan
čių ir grandinių, gaus pilną 
galimybę visapusiškai vystyti 
savo talentus ir gabumus. 
Kiekvienas žmogus laisvu no
ru laikysis visų bendro gyve
nimo taisyklių ir komunistinės 
moralės normų, valstybinės 
valdžios reikalingumas išnyks 
galutinai.

Visasąjunginė Lėni nistinė 
Komunistinė Jaunimo Sąjunga 
yra masinė nepartinė organi
zacija, prisidedanti prie VKP 
(b), vienija savo eilėse pla
čius priešakinio, politiniai ap- 
sišvietusio miesto ir kaimo 
darbo jaunimo sluogsnius. ”VL 
KJS uždavinys yra padėti ko
munistų (bolševikų) partijai 
auklėt komunizmo • dvasioj 
jaunimą ir vaikus. Prijausda
ma VKP(b) programai, VLK 
JS padeda bolševikų partijai 
ir Sovietų vyriausybei išpildyt 
didįjį istorinį uždavinį—statyt 
komunistinę visuomenę.

VLKJS yra VKP(b) pageL 
bininkas ir jos rezervas.

VLKJS visu savo darbu, va
dovaujant VKP (b), iš darbi -į 
ninku, valstiečių, tarnautojų 
jaunimo ir iš jaunosios inteli
gentijos auklėja žmones, atsi
davusius Sovietų valdžiai, ap
sišvietusius, drąsius ir ryžtin
gus žmones, nesibijančius tru
kumų ir sunkumų, žmones, ku
rie neapkenčia darbininkų kla
sės priešų, žmones, kuriems 
“tikslo aiškumas, atkaklumas 
siekiant tikslą ir būdo tvirtu
mas, laužantis visas ir visokias 
kliūtis“ (Stalinas), yra svar
biausia jų kokybė.

Kad išauklėt visą miesto ir 
kaimo darbo jaunimą komu
nizmo dvasioje ir organizuot 
jį aplink Sovietų valdžią, Vi
sasąjunginė Leninistinė Ko
munistinė Jaunimo Sąjunga 
stato sau šiuos uždavinius:

I. Politinio Jaunimo Auklėji
mo Srityje

1. Prisilaikant Lenino nuro
dymų apie tai, kad komunisti
nės pasaulėžiūros išdirbimas 
—moksliškos revoliucinės pro
letariato teorijos pažinimas— 
yra pagrindinė sąlyga jauni
mo auklėjimui komunizmo 
dvasioje, VLKJS skaito priva
lomu kiekvienam koip jaunuo
liui apsišviest politiniai. Tuo 
tikslu VLKJS steigia mokyk
las, ratelius ir praveda kitas 
priemones, kad jaunimas iš
moktų politinio raštingumo, 
nagrinėtų pagrindinius mo
mentus istorijos bendrai, ypa
tingai SSRS ir Visasąjunginės 
Komunistų Partijos istorijos, 
organizuoja jaunimą nagrinė
jimui pagrindinių Markso-En- 
gelso-Lenino-Stalino idėjų.

2. VLKJS veda viso darbi
ninkų, valstiečių, tarnautojų, 
besimokinančio jaunimo ir 
jaunosios inteligentijos politi
nio auklėjimo darbą; per su-, 
sirinkimus, pasikalbėjimus, pa
skaitas supažindina jį su ei
namaisiais politiniais įvykiais, 
Sovietų vyriausybės ir Visasą
junginės Komunistų (bolševi
kų) Partijos priemonėmis; su
pažindina jaunimą su darbi
ninkų ir valstiečių gyvenimo 
sąlygomis praeityje, kapitalis
tinėse šalyse, su pilietinio karo 
istorija SSRS-oj, auklėdama 
jaunimą didvyriškos darbinin
kų klasės ir darbo valstiečių 
kovos pavyzdžiais prieš kapi
talistus ir dvarininkus.

VLKJS leidžia savo laikraš
čius, žurnalus, politinę ir dai
liąją literatūrą, organizuoja 
jaunimo kliubus ir veda dar
bą bendruose darbininkų ir 
kolchozu kliubuose, biblioteko- 

•’se, skaityklose.
3. yij&JS kantriai aiškina 

jaunimai/prietaringumo ir re
liginių prietarų kenksmingu
mą, tuo tikslu organizuodama 
specialius antireliginės propa
gandos ratelius ir paskaitas.

4. VLKJS veda auklėjimo
darbą prieš praeityje buvusios 
tautinės nelygybės liekanas, 
prieš bet kokį šovinizmo, na
cionalizmo pasireiškimą, auk
lėdama visą jaunimą proleta
rinio internacionalizmo dva
sioje. ’ ’ • <•

VLKJS organizacijos politi
nės apšvietos darbą tarp jau
nimo ved-a gimtąją SSRS tau
tų kalba, atatinkamai < kiek
vienos jų sąlygoms ir '• savy
bėms. į

5. VLKJS organizuoja įvai-'

pa- 
ap-

ir

mą. 
gui sug 
kojomis 
eksploatatorių klasės.

Visi 
darbo ir švietimo klausimai, ku
rie niekados darbo jaunimui ne
gali būti išrišti kapitalistinės 
santvarkos sąlygose, — SSRS 
jau išr 

Sovie 
SSRS 
skurdo 
tvirtą 
Sovietų 
auguoliai, jaunesni kaip 16 me
tų, dirba 4 valandas į parą, o 
jaunimas nuo 16 iki 18 metų 
—6 vąlandas su užmokesčiu, 
kaip už pilną darbo dieną. So
vietų įstatymas draudžia be 
specialaus valstybės organų lei
dimo vartoti darbą jaunimo iki 
18 metų po žeme ir ypatingai

jšti jaunimo naudai.
tų valdžia paliuosavo 
jaunimą nuo sunkios 

ir bado naštos, davė jam 
materialinį Aprūpinimą, 
valdžios įstatymais pa-

Iš pagrindų 
tiečių jaunimo 
davus buožiją 
kolchozinę tvarką išnyko skur
das kaime ir kartu su juomi iš- 
bo žmonėms plačiai pri
einamas ne 'tiktai žemutinis, 
bet ir vidurinis ir aukštasis 
mokslas. Kiekviena profesija, 
kurią pasirenka jaunimas, So
vietų šalyj yra vienodai gar
binga ir gerbiama.

Socializmas tapo tikrovė 
daugmilioninėms D i d ž i osios 
Socialistinių Sovietų Respubli
kų Sąjungos tautoms. Sukurta 
socialistinė darbo žmonių vi
suomenė. Ruošiamos sąlygos 
perėjimui nuo socializmo — 
pirmojo komunistinės visuo
menės laipsnio—prie pilno ko
munizmo.

4. Darbininkų klhsė kartu 
su darbo valstiečiais nugalėjo 
mūsų šalyj kapitalistus, dvari
ninkus, buožes ir tik todėl 
pastatė socializmą, kad jinai 
vadovaujant bolševikų parti
jai sukurė stiprią ir galingą 
savo valdžią, Sovietų valdžią, 
—darbininkų ir valstiečių val
stybę.

Sovietų valdžia sudaužė 
darbo žmonių priešų pasiprie
šinimą, sudaužė jų armijas pi
lietiniam kare,
slopina visus klasinių 
mėginimus 
nę statybą 
žmonėms.

Sovietų
demokratiškiausia, tikroji 
liaudies valdžia, kadangi prie 
tiesioginio valstybės reikalų 
vedifno ir prie dalyvavimo 
valstybės valdyme pritraukia 
visus miesto ir kaimo darbo 
žmones, nepriklausomai nuo 
lyties ir tautybės.

Sovietų valdžia, stiprinda
ma šalies apsaugą ir garbin
gą Raudonąją Armiją,’ saugo
ja darbo žmonių tėvynę nuo. 
imperialistinių grobuonių.

Sovietų valdžia saugoja vi
suomeninę socialistinę nuosa
vybę ir griežtai seka, kad bū
tų prisilaikoma spcialistinės 
taisyklės: 
gabumų, 
darbo.“

Sovietų 
cipliną, socialistinių įstatymų 
ir visuomeninių taisyklių ger
bimą, auklėja pas visus darbo 
žmones sąžiningą atsinešimą 
prie darbo ir visuomeninių pa
reigų, be ko negali būti įgy
vendintas pilnas socializmo 
laimėjimas.

5. VKP(b) ir Sovietų vy
riausybė organizuoją komu
nistinę santvarką,-—tokią san
tvarką, kur ne tik nębus priva
čios nuosavybės gamybos prie
monėms ir kur buš panaikin
tos klasės bei eksploatacija 
žmogaus žmogumi, bet kur iš
nyks tarp žmonių ir paskuti
nės ekonominės nelygybės lie
kanos, kur darbas iš priemo
nės pragyvenimui virs pirmuo-

Vaizdelis iš San Francisco karui prisiruošimo parado 
20 metų atgal (liepos men. 22 d., 1916). Sprogusi 
bomba užmušė kelioliką žmonių. Del to valdžia ap
kaltino Tomą Mooney ir Billings, kuriedu ir dabar 
tebekeenčia kalėjime. Peveiksle matyt ant namo vir
šaus (dešinėj) du asmenys pasilenkę žiūri: tai Tom 
Mooney su žmona stebi paradą. Aišku, kad jis jokios 

bombos nepadėjo, bet išnaudotojai visvien jį kankina. 
Kovokim už Mooney laisvę.

UniiĮB

rius kursus ir mokyklas 
ruošimui ir pakartotinam 
mokymui propagandistų 
įvairių komjaunimo darbo 
kų organizatorių.

II. Jaunimo švietimo Srityje

1. Visam savo darbe VLK 
JS išeina iš reikalingumo “iš
eiti mokslus, nukalt naujus 
bolševikų —specialistų kadrus 
visose mokslo šakose, mokytis, 
mokytis, mokytis atkakliausiu 
būdu“ (Stalinas), iš I. V. Sta
lino nurodymų—pakelt kultū
riniai techniškąjį darbininkų 
klasės lygį iki inžinierių-tech- 
nikų darbo darbuotojų lygio.

2. Tuo tikslu VLKJS orga
nizacijos :

(a) padeda valstybės orga
nams stiprint ir vystyt sovietų 
mokyklą, pravest gyveniman 
visuotiną privalomą septynių 
metų, o vėliau ir dešimties 
metų mokslą;

(b) kartu su valstybiniais Ir 
visuomeniniais organais orga
nizuoja jaunimo mokymąsi, 
kad jaunimas gautų vidurinį 
bendrą ir technišką mokslą 
neatitrūkstant nuo gamybos;

c) teikia visokeriopą pagel- 
bą aukštojo mokslo vystymui
si SSRS (paruošimas inžinie
rių, gydytojų, agronomų, pe
dagogų ir pan.);

(d) veda aktyvią kovą už 
piln4 neraštingumo ir mažo 
raštingumo likvidavimą jauni
mo tarpe;

(e) organizuoja įvairiausių 
rūšių ratelius, • mokyklas ir 
organizuot visą mokymosi dar
bą mokykloje.

(f) veda kovą prieš “visa- 
žinojimą“ ir paviršutinišką af- 
sinešimą prie mokslo nagrinė
jimo delei to, kad kiekvienas 
komjaunuolis būtinai išmoktų 
bet kokios specialybės, kurią 
turi tobulai žinot.
III. Darbo Mokykloje ir Tarp

Vaikų Srityje

1. Padėti liaudies švietimo 
kursus techniškų ir bendro

, organams ir mokytojams stip- 
. rinti mokymosi discipliną ir 

mokslo žinių . padidinimui .ir 
. svetimų\kalbų mokymąsi.

2. .Kovoja su svetimų liau
džiai Jtkkų prasiskverbimu į 
mokyklą,į- veda kovą. siL chu- 
lįganiškumu ir sūkliųrimu. .

3. Sistemačiai ‘ sūpMžindina 
mokšleiViūs' ’ su ‘ svarbiausiais 
dienos1 įvykiais, organizuoda
ma įvairios: rūšies ratelius, pa
skaitas ir pasikalbėjimus.

4. '.. Pačių 'įvairiausių " moiįs-
leivijos-reikalavimų patenkini
mui, saviveiklos pamatais, or
ganizuoja ' fizinės -kultūros, 
muzikos, dramos, foto ir radio 
mylėtojų ratelius, modelistų, 
jaunųjų išradėjų ir kitus rate
lius. . . - ... - .

5. Organizuoja moksleivių 
poilsį ir protingus pasilinksmi
nimus (saviveiklos vakarai, ki
no, teatrų, muzėjų lankymas, 
ekskursijos, turistiniai žygiai 
ir kit.).

6. Aktyviai dalyvauja mo
kytojų paruošime, išskirdama 
pedagoginiam darbui geriau
sias savo jėgas.

7. Mokyklose organizuoja 
pionierių būrius ir “oktebria- 
tų“ grupes.

8. Iš geriausių komjaunuo
lių skaičiaus išskiria pionierių 
būrių ir forpostų vadovauto- 
jus, įvairių' ratelių vadovauto- 
jus, kurie dirba prie būrių ir 
forpostų, ir teikia jiems reikia
mą pagelbą darbe.

9. Kartu su profsąjungomis 
ir liaudies švietimo organais 
sudaro pionierių lagerius, vai
kų kliubus, rūmus, sporto aikš
teles, sanatorijas, vaikų tech
niškas stotis ir kit.

10. Leidžia vaikams dailią
ją ir moksliškai populiarią 
technišką literatūrą ir rūpina
si pionierių reikmenų, gerų, 
žaislų ir kit. gamyba.

• •
IV. Jaunimo Fizinio Vystymo

si Srityje

1. Organizuoja viso jauni
mo įtraukimą į fizinę kultūrą, 
siekia, kąd SSRS turėtų ge-

(Pabaiga 5-tam pusi.)
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Loki trynimai jokios

Odos Masažas.
nau-

M. B-tė.

Binghamton, N. Y

Skyriaus Bendradarbėms

Kada jau būsi plaukus gerai važiuoti į di-

—ESS

tikrenybėj tie visi plau- 
preparatai ypatingai pi-

n e s 
plau-

raugių pirmam susi- 
alyvavo ne perdau-

vanilla.
pieną ir svies-

Šią savaitę visai mažai ga
vome raštų Moterų Skyriui. 
Pasitaikius ir jo vedėjai su-

arba 
valandų. Galima gul
ti su rankšluosčiu ir

visokius plau- 
perplovimus (rinses) ir

šaukštu ‘olive oil” ir 
s šmoteliu pavilgytu

Plaukai—Jų Sveikata ir 
Grožė

Jersey City, N. J.

riešu-
arba puoduką

Puslapis Ketvirtas

MarseilėsSusirėmimas tarp Francijos fašizmo šalininkų darjinink 
mieste. Vienas fašistukas buvo apmuštas del ardymo jūrininkų streiko.

Plaukai—Jų Priežiūra 
Ir Dabinimas

Mes matome įvairiausius ap
garsinimus, kur sakoma, kaip 
kiekviena moteris gali turėti 
gražiausius plaukus, jei tik ji
nai vartės tos ar kitos rūšies 
gerai sutaisytus taip vadina
mus “shampoos” muilus, ištam
pytus įvairius aliejus su gra
žiais vardais, 
kams 
tt.

Bet 
kams 
gios rūšies, nepaisant, kad su 
gražiais vardais, gražiomis 
spalvomis nuspalvuoti, jie plau- 
kąms naudos neneš, bet dar 
priešingai — džiovins plaukus 
ir gadins juos, kadangi jie yra 
sutaisyti iš pigiausios medžia
gos.

Plaukų šukavimas.
Geriausia metodą palaikymui 

sveikų plaukų yra geras šepe
tys, jei juomi šukuosi savo 
plaukus kas vakaras pirm, ne
gu eisi gult. Reikia šukuoti ge
rai, nesibijant, kad ve iššukuo

siu savo garbiniuotus plaukus 
ir jie paliks tiesūs. To nebus, 
persitikrinsi pati. ’ Galima vi
saip šukuoti plaukai ir yra ge
rai* šukuot taip, kaip jie auga. 
Pamatysi, jei tik šulįViosi regu
liariai, turėsi gražius plaukus 
ir tavo raitytiems plaukams ne
kenks, bet jie atrodys daug 
gražesni, naturališkesni, 
toks šukavimas priduos 
kams gyvumo, žvilgėjimo.

si! šepečių iššukavus ir odą iš
masažavus, tuomet sušildyk 
apie porą 
su vato
aliejuje d e r a i ištrink galvos
odą, vis praskirdama plaukus, 
kad daugiau tektų aliejaus 
odai, o ne: ant plaukų. Man te
ko matyt, kad tik plaukus pa- 
viršdtiniai patrina su aliejum, 
gi oda kurtais visai nemato a- 
liejaus.
naudos neduos, nes odai reikia 
aliejaus. Jei oda turės aliejaus, 
tai ir plaukai bus gražūs.

Labai svarbu, jei galima, pa
laikyti aliejų per naktį 
nors porą 
vą apsiriš
taip eit gult, o rytą atsikėlus 
išmazgot.

Apie plaukų mazgojimą, per- 
plovimą ir abelną kultūrą dau
giau rasite šiame skyriuje atei
nančią savaitę.

Po šūkavimui yra labai 
dingą pamasažuoti galvos odą 
su pirštais, pabraukyt, patrin
ti rato formoj. Užpakalį kaklo 
yra labai svarbu patrinti taip 
pat vis ratu, nes tbkLmasaža- 
vimai priduoda geresnę kraujo 
apytaką — cirkuliaciją ir plau
kų liaukos palieka veiklesnės, 
tuomet ir plaukai būna-gyvesni, 
gražesni.

Kaip Vartoti Aliejų.
Toliau yra labai naudinga 

plaukams ištrinti galvos odą su 
šiltu aliejum sykį į savaitę ar
ba nors kas antrą savaitę. Ypa
tingai jei plaukai sausi ir pleis
kanų yra, tai būtinai jiems rei
kia aliejaus, nes sausi plaukai 
greit žyla ir pradeda kristi, re-

Susiorganizavo ALDLD 20- 
tos kuopos Moterų Skyrius. 
Pirmas susirinkimas laikytas 2 
d. liepos pas draugę Mikalojū- 
nienę. 
rinkime d 
giausia. Tam buvo priežasčių: 
vienos rengėsi

džiulį “Laisvės” pikniką, Brook- 
lyne, kitos turėjo kitus užsiė
mimus prieš šventes.

Pirmiausia buvo apdiskusuo- 
ta, ar viršminėtą skyrių reika
linga tverti. Didžiuma balsų 
nutarta tverti, nes pasirodo, 
kad suvienijus LDSA 'su AL 
DLD. mažiau moterų telanko 
kuopos susirinkimus ir abelnai 
mažiau kur dalyvauja veikime. 
Dabar pradžia padaryta gana 
gera ii* draugės yra Įpasiryžu- 
sios su energija darbuotis virš 
minėtos organizacijos labui.

Manau, kad visos: pirmiau 
daug veikusios LDSA kuopoj 
draugės ateis ir prisirašys į 
Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos Moterų Skyrių. Jo
kių ekstra mokesčių nebus mo
kama, iždas bus vienas, kaip ir 
dabar yra, tik moterų susirin
kimai ir parengimai bus at
skiri. Tikimės, kad bus galima 
gauti naujų narių ^moterų ir 
merginų į tą skyrių.

Nutarta rengti paskaitą. 
Taipgi komitetas nutarė kvies
ti Dr. J. J. Kaškiaučių pakal
bėti sveikatos klausimu, jeigu 
daktaras apsiims sustot grįž
damas iš Rochester, N. Y., po 
LDS. Seimo. Kaip matyti, drau
gės yra^ užsibrėžusios daug dar
buotis. Geriausio pasisekimo.

Steigiamajam susirinkime 
dalyvavo Mikalojūnienė, U. Ši- 
moliuniene, SedonienS, Mačiu- 
kienė, O. Girnienė, Shaly, A. 
Žemaitiene, B. iZmitraitė, V. 
Zmitraitė, J. K. Navalins- 
kienė. Į kom. išrinktos : šimo- 
liunienė, Žemaitiene, Girnienė, 
Mikalojūnienė, J. K. Navalins- 
kienė.

Susirinkimus nutartai laikyti 
pirmą ketvirtadienį kiekvieno 
mėnesio, pas drauges stubose. 
Ateinantis susirinkimas bus 
laikomas pas d. šimbliunięnę. 
Visos buvusios ir nebuvusios 
pirmame susirinkime ateikite, 
taipgi atsiveskite moteris-mer- 
ginas prisirašyti.

Kuopos Korespondentė

šlubuoti darbe—likomės be 
skyriaus. Tiesa, del susidėju
sių bėgamais reikalais raštų 
abelnai, mūsų skyrius ir per
eitomis keliomis savaitėmis ne
buvo pilnu, bet dabar jau yra 
vietos. Rašykite, draugės, kad 
mūsų skyrius neįgautų vasaros 
vakacijų įprotį.

VALGIU GAM1 
NIMAS

Rudojo Cukraus Saldainės. 
(Pinoche)

1 puoduką rudojo cukraus.
1 puoduką balto paprasto cu

kraus.
1/2 puoduko pieno.
3 šaukštus sviesto.
1 puoduką perkapotų 

tų (nut meats) 
cocoanut.

14, šaukštuko
Sudėk cukrų,

tą į nedidelį puoduką ir gerai 
išmaišius dėk ant ugnies ir šil
dyk išlengvo, laike virimo ne
maišyk. Kuomet ims putoti, ta
da pasėmus su šaukštuku pilk 
į stiklą šalto vandens. Jeigu su
šals į šmotą, tai bus ženklas, 
kad jau išvirė. Nuimk nuo ug
nies, sudėk riešutus ir vanillą 
ir plak pakol pradės tirštėti. 
Tada pilk į išsviestuotą blėtą ir 
baigiant ataušti supjaustyk į 
kampuotus šmotukus.

W. Roxbury, Mass. H. T.

lankyti
pasili-

įvyku- 
demo-

Susirinkimai, Nuotikiai
12 dieną liepos įvyko Lais

vės Draugijos susirinkimas. 
Kaipo pusmetiniam susirinki
me, narių buvo neperdaugiau- 
siai. Reikia priminti, kad mo
terys visai pamiršo 
susirinkimus. Valdyba 
ko sena.

Delegato raportas iš 
šio kongreso Lietuvos 
kratijai atsteigti išklausytas ir 
vienbalsiai priimtas. Laisvės 
Draugija vienbalsiai pasisa
kė už palaikymą veikiančio 
komiteto. Bet Laisvės Draugi
jos išrinktas komitetas turės 
atsilankyti ir į šv. Jurgio Drau
giją, LDS 133 kuopą ir ALD 

(LD 16 kuopą, kad visos ben
drai sudarytų pastovų komi
tetą, kuris turės ryšius su ceų- 
tro komitetu Chicagoje ir vy
kins ne tik kongreso, bet ir 
centro komiteto tarimus gyve
nime. Jersey J3i‘y organizuo
tus lietuvius Clevelando kon
grese atstovavo d. V. Sodaitis.

Šiame susirinkime buvo pa
kvietimas LDS 
kad Laisvės Draugija i 
Jurgio Draugija visos bendrai 
suruoštų išvažiavimą. Vieta 
jau surasta ir tik visų trijų or
ganizacijų komitetas nuskirs 
dieną išvažiavimui. Visi reng- 
kitės.

kuopos, 
ir šv.

Jaunuolis L. Kepolas baigė 
Columbus Mi ssouri Uni
versitete žurnalizmo 
Jis vėliau išvažiavo į 
tolimesniam mokslui, 
na gerų pasekmių.

kursus.
R.O.T.C.
Linkėti-

•įŽ? O&’:‘:• < <-ž1'
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EJ M

LDS 133 kuopa nariais nė
ra skaitlinga, tačiau visuome
niniam darbe ima aktyvą. Se
kamam susirinkime jau* bus 
du nauji nariai, tai yra dd. 
Daugėla ir Augutienė. Drg. J. 
Augutis davė garbės žodį, 
kad jisai pats įstos ir savo sū
nų prirašys vėliau.

Well, Jersey City yra netik 
senesnio amžiaus lietuvių, bet 
turime gerą skaičių ir jauni
mo, kuris turėti! prisirašyti 
pri LDS 133 kuopos.

Istorinis įvykis Jersey 
lietuvių tarpe buvo tas, 
nei vienais metais pirmiaus to- 
kis gražus būrys lietuvių ne
dalyvavo “Laisves” piknike, 4 
dieną liepos, kaip šiais me
tais. Kreditas priklauso drg. 
K. Baranauskui už suorgani
zavimą. Nekurie nusiskundžia, 
Lkad„ “Laisves”, administraciia

City 
kad

negarsino Jersey City miesto, 
kad jis bus “Laisvės” piknike.

Well, draugai ir draugės, 
“Laisvės” administracija ragi
no kolonijas, kad praneštų, iš 
kurios kolonijos bus busai. 
Mes, Jersey City lietuviai, bu- 
so neorganizavom, busu neva- 
žiavom, važiavom palaidai, 
neorganizuotai. Bet mūsų ko
lonijos lietuvių buvo koki du 
pilni busai. Kitais 
sveiki sulauksime, 
sime važiavimą į 
pikniką busais.

metais, jei 
organizuo- 
“Laisvės”

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamų kainų.
Parsamdau automobiliui veituvfim, 

parėm, krlkStynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Clevelando Kongrese Lietu
vos Demokratijai Atsteigti iš 
Jersey City atstovu buvo kata
likas žmogus, bet parvažiavęs 
yra pilno pasiryžimo dirbti 
tam prakilniam darbui, kad 
padėjus Lietuvos gyventojam 
nusikratyti 
pagelbėjus 
niam.

diktatūros ir kad 
politiniam kali-

gaspadorių Frank 
lyderis 
teismą,

Miesto 
Haegue buvęs unijos 
Brandelis traukia į 
kad būk anas Brandeliui nė
ra atsilyginęs $60,000. Miesto 
galva sakosi, kad Brandeliui 
atidavė, kas priklauso. Kuo 
tas viskas pasibaigs, ateitis 
parodys. Tačiaus vienas fak
tas krinta į akį, tai tas, iš kur 
buvęs unijos lyderis galėjo su- 
taupyt 60,000 dolerių ?

K. Biuras.

Cleveland, Ohio. — Nu- 
virsdamas nuo augšto kran
to, trekas sudaužė 108,000 
vežamų kiaušinių. Jis buvo 
paliktas prastai sustabdy
tas; taigi be šoferio tuoj 
pasileido pleškėti, kur pa- 
puolę.

Petras Prasauskas
BudvoniŲ 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y. 
f

Telefonas Beachview 2-3103

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.

ir

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ii 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ii 
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 lūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamo!
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Df. L ZINS-“ 25 metai

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 1 P. M. 
ilMWo v at n A ir TTD'frT'nrr*w a t

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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

' and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9r6901

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

BERN. J. SHAWK0N1S
(ASAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: - Harrison 6-1693

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuojaus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu.’ 

Valgykite medų, kad 
nesirgtu mete.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.
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Visasąjunginės Leninistines Komunistinės 
Jaunimo Sąjungos Programa

čiausia ir artimiausia VLKJS taikliai šaudyti, išmoktų vie- 
nario pareiga.

VLKJS
j e dvasioj

(Tąsa iš 3 puslapio)
riausius sporto atsiekimus.

2. Aktyviai dalyvauja vals
tybinių organų ir visuomeninių 
organizacijų fizinės kultūros 
darbe, kurdama įvairios rūšies 
sporto organizacijas.

3. Aktyviai dalyvauja spor
to įrengimų statyboj (sporto 
aikštelės, stadionai, sporto sa
lės, baseinai, aerokliubai ir t. 
t.) ir padeda gaminti sporto 
įrankius.

4. Išskiria savo jėgas fizinės 
kultūros instruktorių ir orga
nizatorių kadrų paruošimui.

di-

vavimo Srityj

vystymosi 
politinėse 

praveda 
vyriausy-

1. Sekdama VKP(b) nuro
dymus, kad komunistinis jau
nimo auklėjimas turi būti ve
damas taip, kad kiekvienas jo 
mokslo ir švietimosi žingsnis 
būtų surištas su kova už ko
munistinės visuomenės įkūri
mą, VLKJS pritraukia visą 
darbo jaunimą prie dalyvavi
mo socialistinėj statyboj. VL 
KJS organizacijos išaiškina 
jaunimui socialistinės statybos 
uždavinius, supažindina jį su 
SSRS liaudies ūkio 
planais; dalyvauja 
kampanijose, kurias 
VKP(b) ir Sovietų
bė; reikalui esant, mobilizuo
ja savo jėgas į skubesnes so
cialistinės statybos vietas; da
lyvauja kasdieniniam sovietų 
organų darbe, stiprindama So
vietus, padeda Sovietų valdžiai 
vest kovą su biurokratiškais 
iškrypimais sovietų ir ūkio or
ganų darbe.

2. VLKJS padeda bolševikų 
partijai organizuot socialistinį 
lenktyniavimą, rodydama šia
me dalyke savo pavyzdį ir 
iniciatyvą. Komjaunuolis savo 
udarnu darbu turi parodyt pa
vyzdį ir juomi patraukti 
jaunimą. VLKJS auklėja 
munistinį atsinešimą prie 
bo, sąžiningą atsinešimą
savo pareigų pildymo prieš 
Sovietų valdžią, reikalaudama 
iš komjaunuolių darbo iš kiek-

visa 
ko- 

dar- 
prie

LICENSES
BEER WINE

Wholesale
LIQUOR 
Retails

No.that License 
i the undersigned 

under Section
NOTICE is hereby given 
B 349 has been issued to _
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1021 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premise*.

BEVERLY DIAMOND
1021 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 31 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1066 Wintrop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premise*.

» SAMUEL HOROWITZ
1066 Wintrop Street, Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
B 765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX GRIEFER 
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, , N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1396 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
219 New Lois Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

219 New
CHARLES

Lots Ave.,
FRANKEL 

Brooklyn, N.
is hereby given that License

Y.
No.NOTICE

B 1602 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LILLIAN GROSS
432 Chirstopher Ave. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
B 153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1133 Sutter Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

1133 Sutter
MORRIS ABRAMS 

Brooklyn, N.
No.NOTICE Is 

B 261 has 
to aell beer at _____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1836 Fitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 

, County of Kings, to be consumed on 
premises.

DAVID GEWANTER 
1836 Pitkin Avenue, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License ___
B 391 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
23 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the premises.

ERASMO DI SENA
23 Bushwick Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
850 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

1 retail under Section 76

the

Y.
No.

850 Utica Avenue, Borough of Brooklyn,

SAM FELDBERG
850 Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.

ną iš karinių specialybių.
auklėja jaunimą to- 
e, kad pašaukus So

vietų vyriausybei būti pasiruo-
oti i kova su social-'Jaunimo Sąjunga nešioja viso 
ynės priešais. pasaulio darbo žmonių moky-

įtojo ir vado—V. I. I Lenino jaunime J .varda.

Visasąjunginė Komunistinė
šusiems stj< 
istinės tėvvieno sulig gabumų. VLKJS 

stato jaunimui pavyzdžiu vy
resniųjų draugų—udarninkų ir 
udarninkių didvyriško darbo ir 
darbo žygių pavyzdžius.

VLKJS veda kovą už
džiausią darbo našumo, pakė- 
•limą ir darbo disciplinos sus
tiprinimą įmonėse, transporte, 
kolchozuose, sovehozuose ir 
įstaigose.

3. VLKJS aukTėja visą jau
nimą, kad jis rūpintųsi socia
listinės nuosavybės, kuri yra 
Sovietų santvarkos pamatas, 
išsaugojimu ir sustiprinimu.

4. VLKJS padeda Sovietų 
valstybei stiprinti šeimą ir rū
pintis jai vaikais ir moterimis 
motinomis. Kovoja prieš kapi
talizmo liekanas pažiūrose į 
moterį, auklėdama pas jauni
mą moters gerbimo jausmą, 
kuri yra lygiateisią socialisti
nės statybos dalyvis.

VI. Socialistinės Tėvynės 
Gynimo Srityj

1. Jaunoji Sovietų Sąjungos 
karta privalo ruoštis prie savo 
tėvynės gynimo nuo ^sokių 
pavojų ir pasikėsinimų prieš 
ją iš priešų pusės. “Mes už 
tėvynės gynimą nuo 1917 me
tų lapkričio 7 (spalio 25) die
nos. Mes už “tėvynės gyni
mą”, bet tas tėvynes (karas, 
prie kurio mes einam, yra ka
ras už socialistinę tėvynę, už 
socializmą kaip tėvynę, už So
vietų Respubliką, kaip pasau
linės socializmo armijos būrį”. 
(Leninas). Nuolatos prisilai
kydama šito didžiojo Lenino 
prisakymo, VLKJS auklėja vi
są jaunąją kartą sovietų pa
triotizmo, begalinio atsidavi
mo ir didžiausios meilės*SSRS 
—savo tėvynės dvasioje. At- 
sidavusis socialistinės tėvynės 
gynimas, jos galios, gerovės ir 
garbės stiprinimas—yra -šven-

NOTICE is hereby given that License No. 
B 333 has been issued to the undersigned 
to sell ___ _  ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 E. 98th Street, Borough Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed! on the 
premises. .

ISIDORE SHAPIRO, 
D-B-A Shapiro’s Delicatessch & Rest. 

319 E. 98th Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 696 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control jLaw at 
290 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 1

SAM SILVERBERG
290 Livonia Avenue, Brooklyn,'" N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2175 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control .Law at 
187 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of “ ’
premises.

beer at retail under Section 76

187 Sutter

Kings, to be conaunfed on the
MILLER

Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 76

HARRY 
Avenue,

NOTICE is 
B 2900 has 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ESTHER LIEBERMAN, Administ.
Sutter

the

134
estate Ben. Lieberman

■ Avenue, Brooklyn, N. Y.
No.hereby given that License 

been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76

NOTICE is 
B 350 has 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of’ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. Q

RAYMOND REINGOLD 
562 Sutter Avenue,Brg^klyn, N. 
NOTICE is hereby given that License 
B 425 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control. Law at 
860 New Lots Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
860 New
NOTICE

the

No.

ISRAEL KAPLAN • 
Lots Avenue, Brooklyn, N. Y.
is hereby given that Ijęense No. 

B 427 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under ' Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Boropgh $ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
765 New

MAX SCHNEIDER
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE is hereby given that License No. 
B 1021 has been issued td the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 Noctrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SQUARE CAFETERIA CORP.
588 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1342 St. Johns Pl., Borcrugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
1342 St.

NOTICE

ISIDOR PINCHUK
Johns Pl. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
A 7040 has been issued to the undersigned 
to sell beer at “...1.... 77
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

retail under Section 7f

KATT BROS.
(Harry R. & Ernest J. Katt) 

890 Utica Avenue, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License _ 
A 5374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7f 
of the Alcoholic Beverag4 Control Law at 
1290 Suttqr Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
Brooklyn, N. Y.1290 Sutter Avenue,

2. VLKJS auklėja 
narsumą įr patvarumą, panie
ką bailum 
vietų vale.žios priešus, 
čiausios cisciplinos išlaikymo 
dvasią, VlJ^KJS auklėja jauni
mą dvasioje neapykantos prieš

išdavystę, so-1 cine dovana—kovingosios Rau
donosios vėliavos ordenu.

Už udarną darbą socialisti
nės visuomenės statyboj, ku
ris garbe apvainikavo Sovietų 
Sąjungos jaunimą—Leninisti
nis komjaunimas apdovanotas 
Raudonosios Uarbo vėliavos 
ordenu.

Leninistinis komjaunimas, 
vesdamas savo darbą tarp SS
RS darbo jaunimo, vadovau
jant Visasąjunginei komunistų 
(bolševikų) partijai, ištikimas 
Markso - Engelso-Lenirio-Stali- 
no mokslui, garbingai išpildys 
visas savo pareigas prieš so
cialistinę tėvynę.

ji ir baimei prieš So- 
griež-

mą, 
tėvynės pardavimą, 
pačius sunkiausius

dezertirav:
cialistinės
kaip pries
ir niekšiškiausius nusikaltimus 
socialistinė;
sams. VL

s valstybės intere- 
<KJS nariai ir visas 

jaunimas turi kelti aikštėn ir 
atiduoti darbininkų ir valstie
čių valstybės teismui visus 
tuos, kas išduos tėvynės reika
lus.

3. Visafn savo darbe stip
rinant Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos saugumą 
VLKJS išėina iš VKP (b) ir

■Sovietų vyriausybės politikos, 
kad “Mes
ginam taikos reikalą. Bet gra
sinimų mes nebijom ir pasiruo
šę atsakyti 
stytojų sm
tyviai padjeti Sovietų valstybei 
stiprint ir
gas yra ^varbiaitsia leninisti- 
nio komjaunimo pareiga. Tuo 
tikslu VLĘJS vykdo Darbinin
kų ir va
armijos kariškų -jūrų ir kariš
kų oro jėgų šefavimą ir aprū
pina Dar 
Raudonąj 
džiai atsr 
drais, kul
bės ir neinirktels akis kovose 
su revoliucinės liaudies prie
šais.

VLKJS

stovim už taiką ir

smūgiu į karo kur- 
ūgį” (Stalinas). Ak

vystyt ginkluotas jė-

stiečių Raudonosios

bininkų ir valstiečių 
a armiją Sovietų val
iavusių žmonių ka
bėms ranka nesuclre-

jaunimo tarpe pro
paguoja karines žinias, akty
viai dalyyauja 
šalies aps 
ir siekia,
jaunuolis dar iki įstojimo į ar
mijos ar laivyno eiles išmoktų

visuomeninėse 
augos organizacijose 
xad kiekvienas kom-

NOTICE is hereby given that License No. 
ien issued to the undersigned 
at 
ic

Nostrand, _ ________
County of KiAgs, to bo consumed off tho

A 4331 has be, 
to sell beer 
of the Alcoho i 
1922
premises.

retail under Section 75 
Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn,

ISAAC ...
1922 Nostrand Avenue,

WALLCAVE
Brooklyn, N.Y.

NOTICE is h irony given that License No. 
A 7247 has bsen issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1374 Nostrand 
County of Kings, to 
premises.

at retail under Section 75
Avenue,

THĘOFORE 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BANKERS
Brooklyn, N. Y.1374 Nostrand

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6474 has b >en issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2685 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HEN 
2685 Pitkin

at retail under Section 75

RY SCHIERNBECK
Avenue, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
b;en issued to the undersigned 

at retail under Section 75
NOTICE is 
A 6863 has 
to sell beer ... 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2952 Fulton 
County of Kijigs, to be consumed off 
premisos.

Street, Borough of Brooklyn, 
the

2952 Fulton
SAM STOLL A R 

Street, *■ Brooklyn, N. Y.

Už kovingus nuopelnus pi
lietiniam kare prieš kapitalis
tus, dvarininkus, interventus— 
Leninistinis komjaunimas ap
dovanotas aukščiausia revoliu-

Plačiai kalbėta apie neužsi
mokėjusius narius, taipogi 
“Laisvės” p r e n u meratorius. 
Draugų gražus būrelis metėsi 
tan darban.

“Laisvės” P h i 1 a d elphijos 
pikniko klausimas irgi buvo 
atydžiai gvildenamas. Komisi
jos išrinkta tvarkymui serijų, 
rengimui buso. Taipgi išrinkta 
5 darbininkai padirbėjimui ant 
vietos.

Kuopos Narė.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Vertė J. Juška.
“Pravda” 1936 m. 
balandžio 23 d.

Baltimore, Md
Bruožai iš Praėjusio 

Susirinkimo

Vietos ALDLD 25 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyko 6 
d. liepos, Lietuvių Svetainėje. 
Gaila, kad narių dalyvavo 
perdaugiausia. Sekančiam
sirinkime privalo, daugiau da
lyvauti.

Svarbieji tarimai, kuriuos 
verta pažymėti, yra šie:

ne
su-

JINAI SEKA 
PIENIŠKU KELIU

’VIISS WEN^V BARRIE,

ALDLD II Apskričio Kuopų 
Sekretoriams

Grąžinkit Pikniko Tikietus ar 
Pinigus

Draugai sekretoriai, visi greitai su- 
grąžinkit apskričio sekretoriui že
miau nurodytu antrašu pikniko tikie
tus ar pinigus, nes mes norime su
vesti greit atskaitą ir rengtis prie 
antro pikniko, “Laisvės” naudai, ku
ris įvyks rugpjūčio 16 dieną Union, j 
N. J.

šios kuopos turi tikietų:
16 kp., Jersey City—10 tikietų.

72 kp., Great Neck, N. Y.
k., East White Plains, N.Y.—10.
kp., So. Brooklyn, N. Y.—10. 
kp., Yonkers, N. Y.—5 tik.
kp., Maspeth, N. Y.—10 tikietų.

■10
118
147
172
138
<212 kp., Bayonne, N. J.—20 tikietų. 
'-Patėmija draugai ši pranešimą, bū
tinai imkite atydon ii’ atlikit, ko iš 
jūs reikalaujama.

II Apskr. Rast. G. A. Jamison,
128 Roosevelt Ave., 

Livingston, N. J.
(165-167)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, 17 d. lie
pos, 7 vai. vakare, L. U. Kliube, 41 
Berkeley St. Visi nariai privalo da- 
lyvaut, nes turim daug dalykų ap
svarstymui. Taipgi bus išduotas ra
portas iš “L.” naudai pikniko. Taipgi 
daugelis narių dar nėra užsimokėję 
duoklių, tad .dalyvaukite ne vien tik, 
kad 
kad

organizacinį darbą atlikus, bet 
ir duokles užsimokėtumėte.

Org. M. Dvareckienė.
(165-166)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. rengia smagų • išvažia

vimą nedėlioj, 19 d. liepos, Valin- 
čiaus farmoje, pas Petraitį. Kviečia
me visus Wilkes Barres lietuvius ir 
apielinkes draugus atsilankyti. Bus 
gera muzikališka programa ir kele
tas gerų kalbėtojų. Bušai išeis nuo 
325 Market St., 11 vai. ryto. Norin
tieji važiuot—būkite laiku.

Komitetas.
(164-165)

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia puikų pik

niką nedėlioj, 19 d. liepos, Schwartz 
Grove, pradžia 10 vai. ryto. Kviečiam 
vietinius ir apielinkes draugus daly- 
vaut. Turėsim skanių užkandžių, šal
tų gėrimų ir gerą orkestrą šokiams.

Kelrodis: Važiuokite per Bingmanj 
St. tiltu iki Kurtz House, ir čia pa-j 
sukite po kairiai ant New Holland. 
Rd.—No. 73, važiuokite apie dvi ir' 
pusę mylios, kur rasis iškaba picnic”, 
sukite po tiesiai ir važiuokite apie 1 
mylią ir čia rasite pikniko vietą. 
Įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.
(164-165)

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo. 
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais 

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą. 

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y. 

•
Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar' nepažįstame. Tat prašome užeiti.

JOHN’S CAFETERIA
i

952 Mass. Ave., Cambridge, Mass.
Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus. ,

SAVININKAI (

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS
_______________________________________________________________________ —_____-_____-_____ —_____-_____ __ _____-_____ M_____ .. — M — M — ■— ■ — •

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
Į Keturiem kambarys $20.00

tr Season Lockers tik
- už $5.00
Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

.....................................................................................................   j .......

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

HAVERHILL, MASS.
TDA kuopa rengia linksmą pikni

ką, kuris įvyks nedėlioj, 19 d. lie
pos, Garibaldi parke, Newton Rd. 
Transportacija bus veltui, įžanga Į 
pikniką 10c. Kas pirks bukietą—galės 
su tuo pat tikietų ' nuvažiuoti 
ant buso ir įeit į parką. Busas išeis 
nuo buso stoties, ant River St., prie 
pirmo tilto, 1 vai. po pietų. Jeigu 
atėję nerasite buso tai palaukite, nes 
busas- sugrįš iš parko.

Važiuojant su mašinom imkite So. 
Bridge ir važiuokite iki Kenzie eže
ro, čia ežeras pasiliks po dešinei, o 
pikniko vieta tiesiai. Pavažiavus apie 
pusę mylios bus pikniko vieta. Bus 
daug visokių valgių, gėrimų ir gera 
orkestrą šokiams.

Komisija.
(164-165)

Republic Judžių žvaigžde, vaidi
nanti “Ticket to Paradise”

No.ijreby given that License 
leen issued to the undersigned 
at retail under Section 75

NOTICE is 
A 4993 has 
to sell beer 
of the Alcohclic Beverage Control Law at 
3428 Fulton 
County of Ki 
premises.

h 
b

3428 Fulton

Street, Borough of Brooklyn, 
ligs, to be consumed off

KUNIGUNDE FRIES
Street, Brooklyn, N.
ereby given that License

the

No.NOTICE is k___  _
A 6921 has }|een issued to the undersigned 
to sell beer ...
of the Alcohplic Beverage Control Law at 
1098 Liberty 
County of K 
premises.

at retail under Section 75
Avenue, Borough of Brooklyn, 
ngs, to be consumed off

ŠIAM SMU LOWITZ
Plaf;a Cut-Rate Dairy

Avenue, Brooklyn, N.

the

1098 Liberty
NOTICE is hereby given that License 
A 4258 has peerv-' Issued to the undersigned 
to sell beer

No.
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

/.venue, Borough of Brooklyn, 
Ings, to be consumed off

HENRY DETLEFS 
Avenue, Brooklyn, N.
hereby given that License

liu Fifth 
County of 
premises.

4114 Fifth

K the

No. 
seen issued to tho undersigned 

at retail under Section 75 
olic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
A 4252 has 
to sell beer 
of the Alcoh 
802 Nostrand _ . .
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

WILLIAM H. SCHULT 
802 Nostranc .Ąvenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
A 4472 has 
to sell beer ........ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
657 Nostrand ‘ ‘ .
County of Ifings, to be consumed off the 
premises. _.-------- LIPOWAY

, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 75
Avenue, Borough of Brooklyn,

MORRIS j 
657 Nostrand Avenue,
NOTICE is
V 9145 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4522 — C - ‘ -
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 75

1522 6th

6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
.2 Kings, to be consumed off the 

i.
OLE EDWIN HANSEN 

GUNNAR KJOLBERG
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A 7190 has 
to sell • beer at retail 
of the Alco 
4811 — 5thj ______  _________________
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License No. 
been issued to tho undersigned

... .„„11 under Section 751
nolle Beverage Control Law at!

Avenue, Borough of Brooklyn, In era fn hn hnnunmorl tiff

EINAR SIGURD DANIELSEN
4811 5th Avenue, Brooklyn, N, Y.

Dauguma IJollywood’o ju
damųjų paveikslų žvaigž
džių geria pieną, kadangi 
jos yra patyrusios, jog jis 
palaiko jas gyvumo pilnas 
ir žavinčias, o nepriduoda 
nereikalingo svorio jų liek
noms romantiškoms kūno 
figūroms. Pernai tūkstan
čiai moterų New Yorke se
kė Pienišku Keliu savo mi- y
tyboj... ir pačios atrado, 
•kad, gerdamos pieną, jos 
gali sulaibėti saugiai ir tik
rai. I !

Reikalaukite knyg elės 
“The Milky Way” jdabar! 
Ji dovanai duodama. Pil
nas nurodymas valgių su- 
laibėjimui ir gražumo pa
tarimai. Tik atsiųskite at
virutę su savo vardu, adre
suojant: Bureau of Milk 
Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

BOSTON, MASS.
Penkios Bostono organizacijos, 

Liet. Piliečių Kliubas, ALDLD 2 kp., 
LDS jaunimo kuopa ir Laisvės Cho
ras, rengia didelį pikniką nedėlioj, 
19 d.3 liepos. Pradžia 10 vai. ryto. 
Piknikas įvyks ant Grange Park, 
Bridgewater, Mass. Bušai išeis iš 
Bostono. 11 v. ryto, nuo 376 Broad
way. Visi būkit laiku. Mašinomis va
žiuojant iš Bostono imkite Rt. 28 iki 
Bridgewater Square, nuo čia imkite 
Rt. 4, South St., po dešiniai ir dava- 
žiuosite parką.

Komisija.
(164-165)

HUDSON, MASS.
Svarbus pranešimas. “Laisvės” 

spaudos metiniame piknike, May- 
narde, rasta vyriškas bruslotas ir 
baltas moteriškas paketbukas. Atsi
šaukite po sekamu antrašu, kur tie 
dalykai randasi. J. Grigas, 19 Water 
St., Hudson, Mass.

(163-165)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis Šeštas. LAISVE Trečiadien., Liepos 15,1936NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS Kitų pagelbininkų ir raštinin
kų algos neįeina į šias bilas.

Kaip Užsilaikyti 
Karščiuose

Int. Unijos Generalci Tarybai 
protestą prieš suspendavimą 
lokalo pačiame įtempime strei
ko.

Harleme Neramumas 
Po Atakos

Ką daryti, kad atvėsus, yra 
klausimas, kurį stato šimtai 
tūkstančių neišgalinčių va
žiuoti į vasarnamius ir į pajū
rį. Dideli karščiai, kuriuos jau 
pergyvenom ir dar ateinanti 
karščiai daugiausia atsiliepia 
ant darbininkų. Todėl “Daily 
Workerio” Medikalio Patari
mo Biuras pagamino eilę in
strukcijų, kurios, jeigu bus iš
pildomos, palengvins gyveni
mą.

Unijos turėtų protestuoti 
prieš ilgas darbo valandas 
karštuose kambariuose arba 
prieš saulę. Unija taipgi gali 
reikalauti, kad bosas aprūpin
tų vėdintuvais, šaltu vandeniu 
ir medikale pagelba, kada ji 
reikalinga. Ve priedinės tai
syklės.

1. Nebūk prieš saulę. Jeigu 
turi dirbti po saulės spindu
liais, užsidengk galvą kepure 
arba kokiu nors kitu daiktu.

2. Drapanos turi būt liuosos 
ir nedaug.

3. Darbkambariai ir butas 
reikia apsaugoti nuo saulės už
laidomis ir turi būt gera ven
tiliacija.

4. Valgis turi būti lengvas. 
Atsidėkite ant vaisių, daržo
vių ir pieninių valgių. Vengki- 
te mėsos ir žuvies.

5. Gerkite vandens, šaltos 
kavos bei arbatos ir vaisių sy
vus. Šaltus gėrimus gerkite po 
valiai, ypač kuomet perkaitę.

6. Imkite šmirkšlines mau
dynes, kiek tik norit.

7. Negerkite svaigalų. Jie 
daugiau įkaitina kūną.

8. Nesimankštykite per
daug. žinoma, galite plaukioti, 
kiek tik norit.

Pabaigė Kursus

prie prof. Retikevičiaus or
kestrus. Suaugusieji taipgi ra
do sau pažmonį prie stalų su 
vaišėmis medžių pavėsyje.

Rep.

Camden, N. J.—Miesto ir 
valstijos teisėjai pagrąsino 
kuo skaudžiausiai bausti 
radio streikierius, jeigu jie 
naudos prievartą (prieš 
skebus).

SUSIRINKIMAI

John W. Thomsonas (Tan- 
kūnas) pabaigė Natūropatijos 
(gydyfno be gyduolių) kursus 
birželio 25 d., šių metų.

pereito sekmadie-
Harlemas atrodė

Tuojau tapo 
policijos.

John W. Thomson
Thomsonas atvyko iš Lietu

vos į Ameriką 1912 metais. 
Nuo to laiko, gyvendamas pa
kaitomis Clevelandc, paskiau 
Valparaiso, Indiana, ir pasta
raisiais metais Brooklyne, lan
kė įvairius vakarinius kursus, 
paskiausia susidomėdamas na- 
turopatija, kurią dabar baigė 
ir gavo diplomą.

Rep.

Liet. Alumny ir Studentų 
Kliubo Veikla

Po to, kaip policija išpro
vokavo ataką ant negrų masi
nio mitingo 
nio vakarą,
apgulos stovyje, 
iššaukti rezervui
Ant kiekvieno bloko buvo vie
nas ar daugiau policistų, o rai
teliai patroliavo kas 
me bloke.

Garvey p
mitingus: venas 
prie 113th St. ir Lenox Ave., 
kitas—127th ir Lenox, trečias 
—130th ir

ketvirta-

asokėjai laikė 
jų buvo

Lenox, ketvirtas— 
139th ir Lenox. Užpultu buvo 

ie 127th St. Nenu-

Reikalauja Prašalini 
Mokyklos Viršininką

švietimo Tarybon tebeplau
ki a protestai prieš James 
Monroe High School vedėją R. 
Hein, kuris atsisakė išduoti 
mokslo baigos diplomus dvienr 
garbės studentam vien dėlto, 
kad jie dalyvavo studentų 
streike prieš karą. Protestuose 
nurodoma, kad Ilein netinka 
būt mokyklos viršininku.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

svarbus susirinkimas įvyks penkta
dienį, 17 d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
Kliubo Name, 80 Union Avė. Visi 
nariai būtinai turite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi bus 
daug biznio reikalų apsvarstyt. Tad 
visi dalyvaukite, kad galėtumėt visus 
dalykus rimtai apsvarstyt.
i Sekr. A. Peikus.

(165-1GG)

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

Antano Kasmočiauą 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

įvykusis pri
statyta, kiek negrų tapo sužei- 

eiausieji ataką pa- 
buožėmis daužyta

Lietuvių Al. ir Stud. Kliu- 
bas planuoja bendrą išvažia
vimą su Connecticut valstijos 
Lietuvių Studentų Kliubu. Jis 
įvyks Jefferson Point, L. L, 
ketvirtą sekmadienį liepos mė
nesio (July 26th).

LA ir S Kliubas didžiajame 
New Yorke tikisi
draugingumą, kuris tapo įgy
tas pereitą metą prie Candle- 
wick Lakes, Conn., su Conn, 
lietuviai studentais,
geidaujame suteikt jiems 
smagumo, kaip kad jie 
mums.

atnaujinti

Paskutinis Paraginimas 
Kriaučiams

Jau kelios lietuvių kriaučių 
šapos nejuokais rengiasi pik
nikam Sakoma, jog kai kurios 
šapos demonstratyviai atva
žiuos piknikan padaryti sur- 
prizą kitiems kriaučiams. Tai 
pagirtinas darbas.

Dabar reikia paklausti: Au- 
gūno, Diržio, Kaspercko, Ma
nelio, Karvelio ir §alaviejaus 
kriaučių, kaip jūs važiuosite 
piknikan pasižmonėti su kitų 
šapų kriaučiai ? (Darykite vis
ką, vyrai ir moterys, kad mūs, 
kriaučių, šitas po kelių metų 
ruošiamas piknikas pasiliktų 
ilgos atminties broliškumo 
ženklas. Skaitlingas pasirody
mas šiame kriaučių parengime 
duos suprasti, kad mes esam 
vienos šeimynos žmonės, pasi
rengę dirbti bendrą darbą sa
vai naudai.

Iki pasimatymo piknike.
J. Nalivaika.

Mes pa- 
tokio 
teikė

P. M.

Žydų Niekintojas Džiūrę 
Išpravardžiavo

---------- \
Pirmadienį buvo pašauktas 

Generalių Sesijų Teisman Ro- 
bert'Edmonson, didžiausias žy
dų niekintojas, daugiausia iš
leidęs visokių priešžydiškų 
šlamštų. Į tris kaltinimus kri
minaliame šmeižte jis atsakė 
esąs nekaltas. Jis per savo ad
vokatą sakė, jog . kaltinimai 
esą “nelegališkai ir netinka
mai sutaisyti dėlto, kad di
džiuma” sudariusių kaltinimus 
džiūrimanų buvę “neatsako- 
mingi mongolai-žydai.”

Mezgėjai Ruošias Streikui

Drg. Kairienė Sveiksta
Draugė A. Kairienė po sun

kios operacijos pamaži sveiks
ta, pradeda atgauti spėkas. Iš 
ligonbučio sugrįžo pereitą šeš
tadienį ir randasi savo namuo
se, 1308 Jefferson Av., Brook- 
lyne.

Rep.

Unijistai Gina Draugus
Rakandų Apmušėjų Unijos 

140-tas Lokalas kovoja už iš
teisinimą savo narių, kurie ta
po areštuoti pasėkoje streiko 
prieš Intner Matras Co. Prieš 
darbininkus iškeltuose dide
liuose kaltinimuose unijistai 
{mato suokalbį. Kaltinamais 
yra: Holtszman, Ruthman, 
Murray ir Masseli, taipgi lo
kalo sekretorius Kitain.

Lokalas taip pat pasiuntė

Greitu laiku tikimasi mez
gėjų streiko, kuris palies 8,- 
000 mezgėjų. Brooklyno mez
gėjų streikui prisirengimo ma
sinis mitingas įvyko" antra
dienio vakarą, Amalgamated 
Temple.

Mezgėjų kontraktas su bo
sais pasibaigia šiandien ir bo
sai atsisako pradėti derybas. 
Darbininkai reikalauja seną 
kontraktą atnaujinti su^neku- 
riomis pakaitomis. Svarbiau
sias yra reikalavimas>. pakelti 
algas 25 nuošimčiais, vienos 
savaitės bandymo laikotarpio 
naujiems darbininkams vieton 
dabartinių dviejų savaičių, 
taipgi pervedimo bedarbių 
fondo unijos žinion.

Šokiai Naudingam Tikslui

sta, be,t m a 
sakoja, kad 
galvos visomis pusėmis.

Užpuolus 
mis išdaužyta priešais esamo 
restaurano 
to restauraho 
kaltina milingo 
ketierizme, būk jie 
tikslu išgauti iš savininkų pu 
nigų. Tuo kaltinimu sulaiky
tas ir jaunutis to mitingo kal
bėtojas Carlos Cook, 20 motų.

Negrai kalbėtojai nurodinė
jo atviro oro mitinguosna su
sirinkusiai publikai, kad 
greit bus 
skurdžių 1 
nesukils kcĮvon prieš savo pa
vergėjus.

Harleme 
uadėtis. 
raporto pri 
aštrinimo, 
gu m entams 
būk negrų 
j e prieš v 
kuomet tikrenybėje negrų i 
baltųjų darbo 
lai reikalai 
baltų darbininkų kovos prieš 
išnaudotojus.

mitingą, akmeni-

1 angas. Savininkai
329 Lenox Av., 

rengėjus ra
tai darę

Jie 
išvyti ir iš savo 
ūšnynų, jeigu jie

dabar pavojinga 
Sulaikymas majore? 
sideda prie padėties 
duoda svarbos ar

tų, kurie sako, 
išeitis esanti kovo- 
sus baltus žmones, 

ir 
žmonių reika- 

ja bendros negrų ir

1 Užmuštas, 3 Sužeisti 
Nukritus Keltuvui

Nupuolei prekiniu keltuvas 
nuo 3-čio augšto žemyn Jack 
Frost cukraus apdirbimo ša- 
poj Long 
darbininkas užmuštas ir 3 kiti 
pavojingai

Užmuštu yra Stephen Lako- 
weska, 46 m., 
St., Brook 
keltuvą, k 
keltuvas p 
trys buvę ; 
rucky, Jos< 
ber, visi brooklyniečiai.

Island City, kur I

sužeisti?

146 Freeman 
lyne. Jisai operavęs 
uomet trūko virvė ir 
asileido žemyn. Kiti 
su juo yra: Ed. Ha- 
eph Elcxe ir Fr. We-

Iš Pil. Kliubo Pikniko
Sekmacinį, Klasčiaus parke, 

įvyker Lietuvių Amerikos Pi- 
iibo 30-tas metinis 
kuris buvo atkeltas 

del buvusio lie-

nepaleido kliu- 
savo kenksmin-

Tarptautinis Darb. Apsigy
nimas ruošia atviro oro šokius 
ant ITecksher Foundation di
džiulės šokių platformos. Jie 
įvyks šį vakarą, trečiadienį, 15 
liepos. Vieta 104th St. ir 5th 
Avė. Jei lytų, šokiai bus vidu-

liečiu Kli 
piknikas, 
iš 13 birželio 
taus.

Atidėji n as 
bą nepalikęs
gos žymės. Gal dalinai del ati
dėjimo, lĮ>et -be abejo del ne
paprastų 
keliomis 
ką ir p^čią pikniko dieną— 
piknikas 
gas, kaib turėjo būti. Aišku, 
tarp milionų miesto gyventojų 
išbėgusių 
radosi n 
Viename 
dieną bu 
nių, kad 
čio.

Tačiau 
giai pasi 
kius mėgstantis jaunimas, ku
ris buvo 
augusius

karščių pastaromis
dienomis prieš pikni-

nebuvo taip skaitlin-

į pajūrius ir farmas 
emažai ir lietuvių, 
tik Coney Islande tą 

vo virš milionas 
išsigelbėti nuo

je. Kaip 
politinių 
šelpimu

z mo
le arš-

sma-susirinkusieji 
inksmino piknike, šo-

skaitlingesnis už su- 
nesigailėjo > padų

žinia, TDA užsiima 
kalinių gynimu ir 

jų šeimynų.

Reikalauja Nemokamo Prūdo

Penki šimtai apylinkės gy
ventojų susirinko prie Hamil
ton Fish maudymosi j prūdo, 
esančio prie Houston ir Pitt 
Sts., kad pareikšti protestą 
prieš ėmimą mokesčių. Mitin
gui kalbėjo Rubin Shulman, 
kandidatas į asemblimanus 
6-me asemblio distrikte, nuro
dydamas, kad komunistai pa
tekę ofisan įsteigtų daugiau 
prūdų, kuriais būtų leista pub
likai naudotis veltui.

TRUMPOS ŽINUTES-
✓

Iškilo aikštėn nauja ataka 
prieš ateivius, kuomet šalpos 
Biurų viršininkė Carr išleido 
įsakymą biurų vedėjams pri
duoti statistiką apie ateivius ir 
negrus, esančius ant pašalpos.

Keturių bedarbių organizaci
jų lokalai pikietavo šalpos biu
rą prie 318 West 32nd St., rei
kalaudami prašalinti Ann Ri- 
bak, administratorę, ir Rose 
Fisher vedėją. Jas laiko atsa- 
komingom už areštą 20-ties 
darbininkų, reikalavusių ledo 
pereitą penktadienį, kada mie
ste siautė baisus karštis.

Vienuolika pravarytų WPA 
darbininkų sėdėjo per dieną 
WPA direktoriaus pagelbininko 
raštinėj, reikalaudami sugrą
žinti darbus.

Paketbukų Darb. Uniją pa
darė su bosais sutartį, apiman
čią 700 lig šiol nepaliestų 
darbininkų, pakeliant algas.

—i—.—
Laisvės Stovyla pirmadienį 

ir antradienį buvo pasipuošus 
Franci jos trispalve vėliava, 
apvaikščiota 50 metų sukaktu
vės nuo stovylos pastatymo. 
Stovyla yra Francijos liaudies 
dovana Amerikos žmonėms.

Sol A. Rosenblatt, bešališ
kas čermanas moteriškų dra
bužių industrijai, nusprendė, 
kad darbininkams algų pakė
limas dabar esąs “nereikalin
gas.” O maistas tik šį mėnesį 
pašoko arti 3 nuošimčius.

Specialis prokuroras Todd 
įteikė miestui bilą $71,023.11 
už savo darbą Druckmario by
los tyrime, o jo pagelbininkas 
Lumbard pareikalavo $33,100.

BROOKLYN, N. Y.
TDA 17 kp. nariams pranešimas, 

kad susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
15 d. liepos, 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje. Visi narjai dalyvaukite, 

turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Taipgi atsiveskite naujų 

prirašyt prie organizacijos.
G. W.

‘ (164-1G5)

narių

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Namų Savininkų Sąjun

gos liepos menesio reguliaria susi
rinkimas neįvyko, bet yra šaukiamas 
svarbus ekstra susirinkimas šj penk
tadienį, liepos 17, 7. vakaro, ku
riame visi nariai yra prašomi daly
vauti. Yra keletą klausimų, kurie tu
ri būt apsvarstyti. Susirinkimas, kaip 
visada, Įvyks Broniaus Šulinsko sa
lėj, 8402 Jamaica Ave., Woodhaven, 
L.' I.

Al. Sližys, Sekretorius.
(1G4-165)

TcJ. Štagff 2-0783 NOTARU
NiKht Tcl. J-niper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
GRABORIUS.

(LEVANDAHIWA8)
Patariauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

nuo
OFISO VALANDOS

—3 diena ir nuo 7—8 vakaro
NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir khajavus 
(Sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

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

CAMP HYG1OLOGY
VECEfERIONIŠKA sveikatos kempe

Žaidimas ir valgis, tai jūsų kelias i sveikatą 
Tennis, Base-Ball, maudynes, laiveliais važinėjimasis ir tt., 

fizinis lavinimasis, direktorius, 5 ypatarėjai vaikučiam.
Vieta prie Hudson upes, 40 mylių nuo miesto 

Mokestis $12.00 į savaitę ir augščiau. \)l)ienai $2.50 ir viršaus.
Vaikam $10.00 į savaitę.

Del platesnių informacijų rašykite:

DR. ROBERT W. ANDERSON
134 Elliot Place, i • Bronx, N. Y.

Dhbamom dienom Tel. Topping 2-6639

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.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
Rainos prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

. •
• 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.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
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.

s

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ O^C
kirpimas

15cSKUTIMAS
Prielankus Patarnavimas

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra
Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam 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 pastą į kitus miestus, specialiai greitai 

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

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




