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Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

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

Lawrence draugai pasakoja, 
būk dingęs (pabėgęs) nezalež- 
ninkų kunigas Valadka. Dingęs, 
kaip ugnyje. Parapijonai šau
kią už galvos rankas susidėję.

Daleiskime, kad tiesa, kad tas 
kunigužis dingo. Bet ko čia pa- 
rapijonams verkti ir dejuoti? 
Vienu išnaudotoju turėsite ma
žiau. Iš viso nereikia kunigų. 
Be jų galima ir reikia apsieiti. 
Jiems rūpi ne žmonių dūšios, 
bet jų doleriai. Tikslas tas pats, 
ne svarbu, kokios vieros kuni
gai būtų.

Dar vieną labai įdomų daly
ką girdėjau, būdamas Lawrence 
piknike pereitą sekmadienį. Kal
bėjausi su Bostono kriaučiais. 
Jie juokus krečia iš Jankausko. 
Sako, kad jie tą “organizatorių” 
išbombardavo iš Bostono. Ne 
tik lietuviai, bet ir kitų tautų 
kriaučiai pareikalavę, kad Hill- 
manas Jankauska atsiimtu ir 
pas save laikytų, nes nei unijai, 
nei darbininkų judėjimui jo bu
vimas Bostone garbės nedaro.

Kaip žinoma, dabar Jankaus
kas Montreale, Kanadoje, tarpe 
lietuvių sklokišką smalą verda. 
Matomai, jis nieko nepasimoki
no iš Bostono. Jis nežino, kad 
negali organizuoti darbininkus į 
uniją ir paskui tuos darbinin
kus pjudyti vienus prieš kitus. 
Tai ne organizavimo, bet grio
vimo darbas.

Tikra revoliucija įvyksta veid
rodžių gaminimo pramonėje. Sa
koma, kad technikai padarė tokį 
išradimą, kuris išmes iš pramo
nės visus 60 nuoš. darbininkų!

Arba, štai kitas pavyzdys. 
Manchester, N. H., Amoskeag 
Manufacturing kompanija užda
rė dirbtuvę ir išmetė laukan 
15,000 audėjų.

Kur tie darbininkai dings? 
Jie bus sublokšti į bedarbių ir 
vargo eiles.

Cleveland© fašistų “Dirvos” 
redaktorius Karpius sakosi ne
pripažįstąs jokios gramatikos. 
Taip pat sintaksė esanti rusų 
išmislas! Jis būsiąs tas Maižie- 
šius, kuris išvesiąs visą Lietu
vą ir visus lietuvius iš grama
tikos nevalios!

Smetona jam davęs medalį 
neveltui. Grigaitis ir kiti “se
niai” jam pavydį medalio ir ki
tų užsitarnavįmų, todėl jie už
simanę jam užkarti “rusišką” 
lietuvių gramatiką!

“Naujienose” (rugpj. 8 d.) 
rašo J. Mickevičius, Amerikos 
Lietuvių Kongreso Lietuvoj De
mokratinei Tvarkai Atsteigti 
Vykdančiojo Komiteto pirmi
ninkas, apie komunistų iiysklo- 
kininkų santikius. Jis džiau
giasi, kad iš kalėjimo išėjo Stil- 
sonas, bet, girdi, bus negerai, 
jeigu jis dabar užsiims tik nie
kinimu ir kovojimu komunistų. 
Drg. Mickevičius pataria tas 
“peštynes” užbaigti.

Drg. Mickevičiaus velijimai 
teisingi ir geri. Dabartinė Stil- 
sono misija yra nepateisinama. 
Vienas buvęs opozicionierius 
priėjęs man sako: “žinai, drau
ge, man regis, kad Stilsonas 
bus prižadėjęs Rooseveltui iš
ėjęs iš kalėjimo visą savo tulžį 
išlieti prieš komunistus. Kaip 
gi kitaip išaiškinsi tą jo siuti
mą prieš komunistus?”

Kas liečia mus, tai mes nesi- 
kišome ir nesikišame į Sklokos 
No. 2 reikalus. Taip pat nesi- 
kišome į Stilsono reikalus, kuo
met jis taip įtūžusiai atmetė 
mūsų pasiūlymą sudaryti platų 
bendrą frontą kovai už jo grei
tesnį išlaisvinimą. J mūsų tei
kiamą nuoširdžią talką jis at-
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20,000 llal, Gauna A„„,- ALDLD ĮR LDS KU(MĮS 
kos Karo Bonus

ROMA. — 20,000 dabar 
gyvenančių Italijoj, tarna
vusių Amerikos Armijoj lai
ke pasaulinio karo, gauna 
iš Jungtinių Valstijų atmo- 
kėjimą bonų kaip veteranai. 
Bonai siekia nuo kelių šim
tų iki $1,500.

Mussolini teskyrė tik po 
$30 bonų veteranams savo 
karo prieš Ethiopiją.

Naziy Priekabiai Prieš 
SSRS del Ispanijos

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia reikalauja, kad So
vietų Sąjunga neduotų jo
kios finansinės nei dvasinės 
paramos Ispanijos liaudžiai 
prieš fašistus ir kad Franci- 
ja neleistų liuosnorių į Is
paniją kovai prieš sukilė
lius. Jeigu Sovietai ir Fran- 
cija to nepadarysią, tai 
Vokietija turėsianti “teisę” 
remti Ispanijos fašistus.

Kuomet naziai kalba prieš 
Sovietų “dvasinę” paramą 
Ispanijos respublikai, tai jie 
turi mintyje bendrąją veik
lą Komunistų Internaciona
lo, kurio dalis yra Ispanijos 
Komunistų Partija. Čia hit
lerininkai reikalauja visai 
neišpildomo dalyko ir su šia 
priekabe jie gali bile kada 
atvirai nueiti į talką Ispa
nijos fašistams.

Panašiai priekabiauja ir 
Portugalijos fašistų valdžia, 
kuomet ji reikalauja “užtik- 
rint bešališkumą iš Rusijos 
pusės”, kas liečia Ispanijos 
naminį karą su fašistais.

Žudosi Japonu Oficieriai, Kad 
Nevyksta Kova Prieš Su

kilėlius Manchukuoj
TOKIO. — Pasikorė vy

resnysis japonų oficierius 
Kozo Furukawa todėl, kad 
jam nepavyko mūšis su 
Manchukuo sukilėliais prieš 
Japoniją. Sukilėliai nuko
vė keturis jo karius.

Kapitonas M. Yasuda pei
liu paleido sau žarnas, kada 
pasirodė esąs gyvas Man
chukuo sukilėlių vadas, kurį 
Yasuda buvo paskelbęs nu
šautu. Yasudos pati su 3 
metų dukteria puolė po at
bėgančiu traukiniu ir liko 
mirtinai suvažinėtos“.

Berlynas. — Ispanijos 
ambasadorius V o k i e t i jai 
taipgi pasitraukė iš vietos; 
tuom išreiškė priešingumą 
respublikos valdžiai ir pri
tarimą fašistams.

sakė naujais purvais. Ir dabar, 
išėjęs iš kalėjimo, tęsia tą patį 
politiniai .kriminališką darbą.

Tai ar galima užbaigti “peš
tynes?”

DRAUGAI:
ųsdami jums Komunistų Partijos rinkimų kampani- 
kuponų knygutes rinkimui aukų, laiškuose pažymė- 
e, kad siunčiame ir atvirutes. Tai klaįda. Nekreip- 

i į tai atydos. Atviručių tuose laiškuose nesiuntėme.

jos
jom
kite
Manėme siųsti, kada laiškus spausdinome, bet paskui pa
sirodė, kad atvirutės dar negatavos, o su siuntinėjimu 
kuponų nebegalima laukti.

Ląbai prašome visas kuopas ir kuopų narius greitai 
s už darbo rinkimui aukų del Komunistų Partijos 

Kaip žinote, mes lietuviai esame 
skyrę sukelti net $5,000.
inoma, ne vien tik kuponų pagelba galima finansų 

sukelti. Kuopos prašomos ką nors parengti rinkimų 
kampanijos naudai ir išnaudoti visus kitus būdus tam 
tikslui. Laiko nedaug turime, rinkimų kampanija įsi
siūbuoja, jai reikia pinigų. Todėl prašome pasiskubinti.

Aukas, kaip jau buvo nurodyta, galite siųsti “Vilniai” 
ar 
juir 
tėti

imt
rinkimų kampanijos.
pas

‘Laisvei,” kur jums parankiau. Dienraščiai išduos 
s pakvitavimus, o pinigus perduos Lietuvių Komi- 
i Rėmimui Komunistų Partijos Kandidatų.
ar štai kas labai svarbu: Jeigu kartais lietuviai bei 
ivių organizacijos aukoja rinkimų kampanijai ant 
os, tai būtinai praneškite Lietuvių Komitetui, kad 

: ir tiek paaukoja. Mes norime žinoti, kiek tikrai lie
tai sukels pinigų šiai rinkimų kampanijai.

D. M. ŠOLOMSKAS,
Rinkimų Kampanijos Vedėjas,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.
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Fašistų Pranešimai Apie
Jtį Pasisekimus

na

VERA. — Fašistai tebe
laiko savo rankose Oyarzu- 

šiauriniame pakraštyje, 
tarj)) Iruno ir San Sebastia- 

Jie valdą ir kelius, ve- 
į Iruną. Fašistai 

bia, būk nesprogsta di- 
dauguma šovinių, ku- 

s respublikiečiai bom- 
iuoia Oyarzuną. Fašis- 
atkirtę geriamąjį van-

no.
dangins 
ske' 
dėlė 
r i ai 
bar 
tai
denį nuo Liaudies Fronto 
San 
do

Sebastiane. Jie tebeval- 
Oviedo. kuriame vra di

džiausias šautuvu fabrikas 
Ispanijoj. Fašistai sakosi 
atėmė iš respublikos gvnė- 

Santanderį šiauriniame 
ūryje.

ių 
naj

fašistu melai apie 
BAŽNYČIŲ deginimą
“Fašistai labai perdaug

išpučia savo pasakas apie 
kaip “raudonieji”, gir- 

deginą bažnyčias. Mes 
dugniai apžiurę j ome

tal, 
di, 
nuo
Madride bažnyčias po to, 
kai 
mą, 
ket 
šių
šistJai šaudė respublikos gy
nėjus. Dabar bažnyčios yra 
naudojamos kaip ligoninės.”

fašistai pradėjo sukili- 
ir teradome degant tik 

irias bažnyčias. Tai iš 
bažnyčių kunigai ir fa

SOVIETŲ LAKŪNAI IŠ
SKRIDO Iš ALASKOS

:i lakūnai Sigismund Le- 
:evski ir Viktor Levčen- 
iš čia išskrido į Sibirą, 
arki audra buvo priver
tuos pereitą šeštadienį 
įleisti Bella Bello j, Bri-

, Jimeau, Alaska.—Sovieti- 
nia 
var 
ko 
Sm 
tus 
nūs: 
tiškoj Columbijoj.

Ispanų Darbininkai Atima 
Iš Turčių Meno Kūrinius

MADRID. — Darbininkai 
ima iš turčių ir aristokratų 
palocių brangius paveikslus 
ir kitus meno-dailės kūri
nius ir perduoda juos val
džios galerijai. Šiam darbui 
vadovauja darbininkų Tarp
tautinė Raudonoji Pagelba.

SUSTREIKAVO TOLEDO 
GESO DARBININKAI

TOLEDO, Ohio. — Pas
kelbė streiką žibinamojo 
geso darbininkai. Reikalau
ja pripažint uniją ir pridėt 
algų. Per streiką galės ne
tekti geso 300,000 žmonių 
Toledoj ir priemiesčiuose.

BEGALINĖ MOTERŲ 
NARSA KOVOJ PRIEŠ IS

PANŲ FAŠISTUS

GUADARRAMA. — La 
Pasionaria, karžygiška Is
panijos komunistė, trimis 
atvejais vos išliko gyva, 
kuomet fašistai subombar
davo pozicijas liaudies mi
licijos. Jinai, tačiaus, mir
ties nepaiso ir visuomet ka
riauja pačiose pirmutinėse 
eilėse prieš fašistus. La Pa- 
sionarijos pavyzdys uždega 
narsa ir begaliniu pasiryži
mu visas kitas moteris ko
votojas. O jinai stebisi ne
svietiška jų narsa, kaip jos 
“velnišku smarkumu” ata
kuoja fašistus.

La Pasionaria yra jauna 
moteris mainierio ir priva
čiame gyvenime yra žinoma 
vardu Dolores Ibarburi.

Darbininkai Ispanijoj Ima 
V algyklas, Turčių Kliubus

MADRID. — Jaunųjų 
Marksistų Lyga užėmė ma
dingą ponų golfo kliubą 
Campo. Anarcho-sindikalis- 
tai darbininkai paėmė į sa
vo rankas vieną iš madin
giausių valgyklų “Aqua
rium” ir perorganizavo į 
savo kooperatyvą.

Fašistai Pulsią Madridą 
iš Trijų Pusią

VERA. — Iš šįo Ispani
jos fašistų punkto praneša
ma, kad jų generolas Molą 
šį trečiadienį ar ketvirtadie
nį darysiąs smarkiausia žy
gį prasimušt į sostinę Mad
ridą.

Lisbon, Portugalija. — Is
panijos fašistai skelbiasi, 
,kad “greitai atimsią” Bada- 
ioza iš Liaudies Fronto; ta
da jie per čia susisieksią su 
Portugalija. Be to, kai jie 
turėsią Badajoza, tai per jį 
generolo Molo šiaurinė ar
mija galėsianti sueiti su pie
tinėmis fašistų armijomis. 
Tada jie pulsią sostine Ma
dridą jau iš trijų pusių: iš 
šiaurės, vakaru ir pietų. Fa
šistai paėmė Montiio mies
teli. 20 myliu nuo Sevillės.

Tūkstančiai fašistų po ko
manda vyriausio ju genero
lo Franco, maršuodami lin
kui Madrido, sakoma atėmė 
iš Liaudies .Fronto “drūt- 
vietę” Meridą. i

Atėmė 13 Poziciją iš 
Ispanijos Fašistą

MADRID. — Valdiško- 
mis, žiniomis, Ispanų darbi
ninkų milicija atėmė iš fa
šistų 10 miestelių Teruel 
provincijoj, dvi pozicijas ar
ti fašistų tvirtovės Saragos- 
sos ir vieną arti Oviedo, 
šiaurinėj Ispanijoj. Tebe- 
siaučia kova su fašistais 
Guadarrama kalnuose. Res
publikos gynėjai vėl atstū
mė fašistus kiek atgal. Ker
ta kelius per kalnų miškus 
pravežt kanuoles toliau 
prieš fašistus.

SEVILLE. — Ispanų fa
šistų generolas Q.de Llano 
sako, kad suimamus komu
nistus vadus kovos prieš fa
šistus jis sušaudo, o jų se
kėjams duoda 20 metų ka
lėjimo.

Uerbere, Franci j a. — Du 
šimtai savanorių kovotojų 
prieš fašistus buvo praleisti 
iš Ffancijos į Ispaniją. Bet 
Francūzų vyriausybė nepra
leido dar dviejų tūkstančių.

ANGLU KARO LAIVAI NELEIDŽIA 
ISPANU RESPUBLIKOS LAIVAMS 
BOMBARDUOT FAŠISTUS ALGECIRE

PORTUGALIJOS IR ANGLIJOS BURŽUAZIJA PA
LAIKO ISPANIJOS FAŠISTŲ PUSĘ

Anglijos Laivynas Duoda Galimybę Fašistams Pulti 
Ispanų Sostinę Madridą iš Pietinio šono

MADRID, rugp. 11.—Isr 
panijos karo ministerija pa
skelbė, kad trys ketvirtada
liai visos šalies jau yra res
publikos valdžios rankose. 
Vyriausybe turi prieplau
kas, kasyklas, liejyklas, au
dyklas ir kitus svarbiausius 
fabrikus ir gelžkelius. Sako, 
kad Liaudies Frontas visu 
smarkumu nebombarduoja 
fašistų lizdus Cordoboj, Se
ville], Valladolide, Burgose, 
Aviloj ir Segovijoj tik todėl, 
kad nenori sunaikinti bran
gių ten istorinių namų ir 
paminklų. Bet Liaudies 
Fronto valdžia telkia visas 
galimas jėgas, kad išbom- 
barduotų fašistus iš Guada
rrama kalnų.

MADRID, rugp. 11.—Pa
sitvirtina, kad liaudies mili
cijos suimtas Vokietijos lėk
tuvas Fokker buvo ginkluo
tas ir tarnavo Ispanijos fa
šistams. Tapo areštuoti 3 jo 
vokiečiai lakūnai ir vienas 
ispanas fašistas.

BARCELONA, rugp. 11. 
—Karo teisman patrauktas 
Ispanijos fašistų generolas 
Goded, kuris buvo suimtas 
pradžioje jų sukilimo.

GIBRALTAR. — Anglų 
karo laivai rugpj. 10 d. už- 
blokadavo Gibraltaro perla- 
jos vandenis; grasina šau
dyt Ispanų Liaudies Fronto 
karo laivus, jeigu šie bom
barduos fašistų prieplauką 
Algecirą netoli Gibraltaro. 
Tuo būdu Anglijos valdžia 
duoda galimybę Ispanijos 
fašistams laisvai gabentis 
laivais žiaurūnus užsienio 
legionierius ir pusiau-lauki- 
nius karius iš Afrikos, iš is
paniškos Morokkos per Al
gecirą į Ispaniją, prieš res^ 
publikos gynėjus. O iki šio] 
Ispanijos r e s p u b 1 ikiečių 
“Jaime I” ir kiti jų karo lai
vai gana sėkmingai trukdė 
fašistų gaujų pervežimą iš 
Afrikos į Ispaniją.

Fr. Franco ir kiti Ispani
jos fašistų komandieriai la
bai nudžiugo del tokio Ang
lijos įsikišimo prieš Liaudies 
Fronto laivų veikimą srity
je Gibraltaro ir Algeciro 
Jie dabar gauną progą su 
afrikiečiu pulkais užpulti 
sostinę Madridą iš pietų pu
sės.

Gibraltaras yra Anglijos 
valdoma uola-tvirtovė pa
čiame pietiniame kamputyje 
prie Ispanijos. Anglija už

grobė tą uolą nuo Ispanijos 
jau 232 metai atgal. Alge
ciras, Ispanijos prieplauka, 
yra už kelių mylių j vaka
rus nuo Gibraltaro.

Iš savo tvirtovės Gibral
tare Anglija iki šiol viešpa
tavo siaurai vandens są- 
smaugai tarp Atlanto van
denyno ir Viduržemio jūros. 
Dabar jinai uždraudė ispa
nų kariniams laivams šau
dyti Gibraltaro - Algeciro 
srityj neva todėl, kad jų šū
viai esą pavojingi Gibral- 
tarui bei Anglijos viešpata
vimui tuose ‘vandens var
tuose” tarp Atlanto ir Vi
duržemio. Bet lengva su
prasti, kad šiuo uždraudimu 
Anglijos buržuazija nori 
padėti fašistams prieš Liau
dies Frontą Ispanijoj.

Anglai, kaip praneša New 
Yorko Times koresponden
tas iš Gibraltaro, be abejo
nės, pataria fašistams, ir jų 
vyriausias generolas Fran
co jau rodo daugiau simpa
tijos Anglijai net negu Mu- 
ssoliniui.

Pranešama, kad Ispanijos 
fašistai steigia sau centrą 
Gibraltare, iš kurio galėtų 
traukti į La Lineą karui 
prieš Liaudies Fronto mili
ciją. Paskutinėmis žinio
mis, gretimos Portugalijos 
valdžia jau visai aiškiai (ir 
suprantama, veikliai) prita
ria fašistams.

ISPANIJOS BUVĘS KA
RALIUS JIEŠKO TALKOS

VIENA. — Buvęs Ispani
jos karalius Alfonso atvyko- 
iš Berlyno j Austrijos sosti
nę Vieną. Viešbutį, kur jis 
apsistojo, sergėja 50 polici
ninkų. Tas ex-karalius sva
joja su fašistų pagelba vėl 
atsisėst ant sosto Ispanijoj.

Pasiryžę San Sebastiano 
Gynėjai, Nežiūrint Maisto 

ir Vandens Trūkumų
San Sebastian. — čia 

Liaudies Frontui pritrūksta 
geriamojo vandens ir per- 
mažai jie turi maisto. Duo
na dalinama nustatytomis 
porcijomis nemokamai. Bet 
darbininkai žut-būtiniai pa
siryžę apgint miestą nuo 
fašistų.

Rio de Janeiro. — Per da
bartinius šalčius Brazilijoj 
sušalo 5 žmonės.

Q.de
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Kviečia Vieningai Darbuotis
Julius Mickevičius “Naujienose” rašo 

'straipsnį, apie reikalingumą lietuviuose 
darbininkuos vienybes. Paliečia visą ei
lę dalykų, kurių, deja,, jis nenušviečia. 
Pav., jis kalba apie tai, kad komunistai 
socialistus kada tai vadinę ‘niekšais” ir 
“bjaurybėmis,” o dabar — “mumis vadi
na draugais.” Jis mano, kad tai buvo 
“demoralizavimas viso lietuvių darbinin
kų judėjimo.” Liečiant mūsų praeitį, jis, 
norėdamas imti dalykus bešališkai, turė
tų pažymėti ir tai, kaip socialistai vadino 
komunistus. Tuomet dalykai nusišviestų 
aiškiau. Ir tai, mūsų nuomone, toji pra
eitis dabar išviso neverta liesti, peranks- 
ti. Apie ją bus galima savu laiku pasi
kalbėti, kai ji labiau atšals, o vienybė 
drūčiau susicementuos. Tokiais būdvar
džiais, kuriuos Mickevičius primeta 
mums, kaipo taisyklė, mes nekrikštijom 
socialistų neigi jie mūs (nebent retuos 
atsitikimuos vienas kitas asmuo kai kur 
pasirodydavo, bet tai būdavo iš abiejų 
pusių), nes ‘niekšas” ir- “bjaurybė” juk 
neturi jokios politinės prasmės.

Mickevičius bando pataisyti santikius 
tarp sklokininkų No. antro ir komunis
tų. Jis žymi:

bus ne visai į sveikatą lietuvių darbininkų 
judėjimui, jei drg. Stilsonas, jam simpatin
gų lietuvių darbininkų būrį bandys pa
kreipti, įkurti juose antagonizmo dvasią 
linkui kitos darbininkų grupės, kuriai vado
vauja draugai Bimba, Prūseika ir Andrulis. 

♦ ' Kaimyniškų kovų periodas lietuvių darbi
ninkų judėjime Amerikoje, rodosi, yra arti 
atgyvento amžiaus. Geriau skleiskime min
tį sveikaus vieningumo, o ne sekime anta
gonizmo dvasis sėklą.
Pasakyta tiesa, tik d. Mickevičius, są

moningai ar ne, bando padaryti “Stilso- 
no būrį” svarbiu faktorium, kuomet to 
nėra. Pasiliko mažytė grupelė “opozicio
nierių,” kurie nesudaro jokios reikšmės 
mūsų viešam gyvenime. Tai gerai paro
dė Clevelando Kongresas (išviso jie te
galėjo surinkti ten tik kelis žmones). Ži
noma, toji grupelė žmonių ilgai pasilai
kyti negalės, o jei pasilaikys, tai ji bus 
tik kaip sausa šaka. Jai liekasi du ke
liai: vienytis su socialistais arba įstoti į 
ALDLD ta sutartimi, sulyg kuria buvo 
pravesta vienybė su didžiuma LDD na
rių pereitą pavasarį.

Nevykusiai Mickevičius rašo ir ten, 
kur jis sako:

Su pasigailėjimu reikia pažymėti faktą, 
kad pas draugus sklokininkus ir komunis
tus neapykantos, demoralizavimo hidra dar 
vis nesistengiama dvasinti, bet gaivinama. 
Jei draugams sklokininkams ir komunis
tams nuoširdžiai rūpi darbininkų klesos rei
kalai, tai tuoj tu Vite baigti tuščių, bet kartu 
ir žalingų drumtynių darbą. Asmeniškoms 

’ Ambicijoms padėkite tašką, bus sveikiau vi- 
įam mūsų pažangiam lietuvių darbininkų 
judėjimui...
Mickevičius bando sulyginti komunis- 

tiriį judėjimą su ta grupele žmonių, ku
rių tisklas yra tik kenkimas tam judėji
mui. Antra, turbūt Mickevičius neskaito 
mūsų spaudos bei neateina į mūsų masi
nius mitingus. Tokis dalykas, kaip 
Skloka No. 2-ro pas mus labai retai net 
paminimas, nekalbant jau apie “drum- 
tynes.” Ką jie apie mus rašo ar kalba, 
labai mažai mes paisom ir į tai nematom 
reikalo net atsakinėti (nebent būtų koks 
nors provokacinis dalykas).

Savo straipsnį Mickevičius gan teisin
gai užbaigia:

■" Pasauliniai įvykiai darbininkų kovose 
mus kaipo vienos klesos brolius verčia dau
giau kreipti dėmesio į tai, kad kurtųsi dar
bininkų ir visų pažangių žmonių vienįngu- 

& mas bendram, darbui, o ne antagonizmų 
.Skiepijimas. Vieningai dirbdami mes pa
gerbsime tuos savo idėjų draugus, pavyz
džiui Ispanijoje, kurie vieningomis jėgomis 
grumiasi su reakcija, galvas guldo už kil-

_____ __

nias idėjas. Mes ryškiai matome, kur dar
bininkų klesa yra v 
tarp savęs sugyventi 
darbo vaisiai yra sve 
ninku jėgos suskaldytos, peštynėms pasriu- 
vusios, ten priešas darbininkų judėjimą ga
lutinai patrempė.
Tai tiesa! Per pastaruosius porą me

tų komunistinė spau 
darbininkus šaukė 
džiam mes to ir dabįr.

ieninga, moka gražiai 
ir bendrai dirbti, ten 

ikintini, bet kur darbi-

da nuolat ir nuolat 
vieny bėn. Neaplei-

100,000 Dole tų Ispanijos 
jams
s Garment Workers
Taryba paaukojo

lUUfUUU uoieri
Kovotai

International Ladie 
Unijos Ekzekutyvė 
$5,000- Ispanijos Kovotojams. Tą patį 
padarė ir ACW of A 
nesitenkinama. ILGA 
atsikreipė į visus org 
darbininkus ragindama sukelti ne ma
žiau $100,000 tam sv

Šiuo tarpu Tarpta
Federacija, žinoma kaipo “Amsterdamo 
Internacionalas,” įstęigė specialį fondą, 
pavadintą Darbinink 
du, kurin siunčiami 
darbininkų aukos gebėjimui didvyriš
kiems Ispanijos kovotojams prieš fašiz
mą.

Savo atsišaukime į 
zuotus, darbininkus, ILGWU Ekzekutyvė 
Tarybą, be kitko, sako:

Visas pasaulis su 
stebi gigantišką kovą 
cininkai, visi rėmėjai 
mo, visi, kurie neapke 
jimo ir darbo unijų Ehropoje ir Amerikoje, 
visi, kurie trokšta mat 
tiška monarchiją Ispa 
nijos fašistai laimėtų 
rai ir slaptai.
teisių prieteliai, visos 
kų jėgos, nepaisant pelitinių įsitikinimų ir 
partijų, trokšta, kad
gynėjai, dešimtys tūkstančių darbjnih-kų, vy
rų ir moterų, palikus
darbus ir stojusių kovon su ginklu prieš fa
šistus ir militaristus, p. 
šistų ginkluotą sukilin' 
Tuščių pageidavimų 

nizuoti darbininkai p::
riopon pagelbon Ispanijos kovotojams. 
Negalėdami prisidėti aktyviai, negalėda
mi dalyvauti kovose prieš fašistus/ ame
rikiečiai organizuoti darbininkai gali ir 
turi paremti savo brolių Ispanijoj kovas 
su doleriu.

Amerikos darbo unijos yra turtingos. 
Tūlos turi milioninius 
iždai, aišku, reikalingi savo reikalams, 
tačiau negalima pam 
baus dalyko, kaip Isp 
nių kovos.

Lietuviai darbo žmo 
lo prisidėti prie to. 
darbininkai, kur jie 
kelti tąjį klausimą se 
jos susirinkime bei pašalpinėse ar kitose 
draugijose.

Aukos reikia šių 
Ladies Garment Wor 
16th St., New York Ci 
lima siųsti ir per “Laisvę 
administracija pasiųs

unija. Bet tik tuo 
VU Ekzek. Taryba 
anizuotus Amerikos

arbiam tikslui.
utinė Darbo Unijų

ų Solidarybės Fon- 
. pinigai, pasaulio

Amerikos organi-

nepaprastu įdomumu 
Ispanijoj. Visi reak- 
ir paturėtojai fašiz- 

nčia darbininkų judė-

yti atsteigtą autokra- 
nijoj, nori, kad Ispa- 
ir juos remia, atvi- 

Visi demokratijos ir žmonių 
organizuotų darbiniu-

Ispanijos respublikos

ių fabrikus ir laukų

ajėgtų sukriušinti fa-

neuž tenka. O r ga
ivalo stoti visoke-

iždus. Nors tie

ršti ir taip svar
am jos darbo žmo-

mes taip jau priva- 
Unijistai lietuviai 
priklauso, turėtų 

pančiam savo uni-

sti: International 
kers Union, 3 W. 
ty, New York. Ga- 

;,” o dienraščio 
minėton vieton.

Atšaukė
Laikraštis “Howell C___ v

išęinąs West Plains, Missouri, andai iš
spausdino kokių tai ji 
nizacijų (Juodojo Legiono ir kt.) prie
saiką, kurią turi priinįti kiekvienas įsto* 
jąs į' kalbamas organ 
kė, jog tai esanti USA Komunistų Par
tijos priesaika. Minei,o j priesaikoj kan
didatas pasižada žmogžudžiauti ir kito
kius blogus darbus atlikti, esant teroris
tinėj- organizacijoj.

Aišku, mūsų Partija negalėjo tylėti, 
matydama, kaip ją šmeižia ir žemina 
buržuazinis laikraštis, prilygindamas te
roristinėms juodašimč ų govėdom. Tuo
met Partija, per savo 
pareikalavo atšaukta 
jei ne, tai Partija trauksianti jį teisman. 
Na, ir redaktorius atą 
mas Kompartijos dėl 
loš. Kitas laikrašti 
Jqurnal” taipgi buvo 
tą šmeižtą, ir, veikiausiai, padarys tą pa
tį.' 1

County Gazette,”

odašimtiškų orga-

zaęijas, ir pareiš-

a negalėjo tylėti,

advokatą Brodskį, 
minėtą šmeižtą, o

aukė, atsiprašyda- 
padarytoš jai ža- 

3, “Topeka State 
išspausdinęs minė-

Prieš kelias dienas 
ir Chicagos klerikalų 
gė panašiai 
minėtą priesaiką ir pi 
tams.* Ar kunigų laih 
drąsos atšaukti tai, 1: 
pamatyti. Jeigu jis 
do'resni katalikai labs 
mūčio redaguojamą lai

nes nurodėme, jog 
“Draugas” pasiel- 

išspausejino savo skiltyse 
■iihetė ją komunis- 
raštis dabar turės 
iekasi' palaukti ’ir 
to nepadarys, tai 
i prastai apie Ši- 
kraštį manys.

Ką Komunistų Kandidatas Browder 
Sakė Spaudos Atstovam

Norman Thomas, kaip ro
dos, dar kartą užsipelnė “ka
tučių” iš republikonų, Hearsto 
ir Liberty League kempės. Re
akcionieriai su pagarba jį pa
minėjo už sukonsolidavimą 
kun. Coughlino įtekmės su 
townsendieciais jų i konvenci
joj. Tas jo darbas išėjo labai 
ant naudos Landonui. Dabar 
Thomas ta pačia linkme daro 
kitą žingsnį ir tik labiau Lan
donui naudingų.

Sunku tikėti, kad Thomas 
tai darytų, bet taip yra. Jo 
silpnas išmanymas apie dar
bininkų reikalus teikia didelę 
Landonui progą demonstruoti 
plieno trusto darbo politiką, 
kaipo tinkamą darbo politiką 
savo rinkinių platformoj.

Landono laiškas, kuriuo jis 
neva atsakė į Thomaso laišką, 
yra kopija republikonų parti
jos programos, kurioj aiškiau
sia atsispindi plieno trusto po
litika. Landono atsakyme nė
ra nieko naujo, tai pakartoji
mas senų programinių dėsnių, 
kurie skaudžiai atsilieptų ant 
visos darbininkų klesos, jeigu 
Landonas patektų į Baltąjį 
Namą. O tai, ką reakcionierių 
kandidatas daugiau plepėjo, 
tai frazių puošalas, kuris nie
ko nereiškia.

Komunistų Partijos prezi
dentinis kandidatas, E a r 1 
Browder, komentuodamas 
apie tai, išreiškė sekantį spau
dos atstovam.

Neabejotina, sakė komunis
tų kandidatas, kad nesiras 
plieno industrijoj nė vieno pa
tyrusio organizatoriaus, kuris K Į ■
nenumatytų, ką Landono iš
rinkimas prezidentu reikštų 
plieno darbininkams. Jie žino, 
kad Landono politika darbi
ninkų klausimu yra anti-uni- 
jinė. Tą politiką puikiausia iš
reiškė Landono'dėdė Mr. Mos- I •
sman, dalininkas Jones ir 
Laughlin plieno kompanijos.

Tai butų didelė klaida, kad 
bent vienas darbininkas pati
kėtų, kad f asistuojančių reak
cionierių kandidatas tėra pa
keitęs savo reakcinį atsineši- 
ma linkui Amerikos darbinin
kų reikalų.

Klausimas: Tai ar jūs ma
not, kad nors vienas darbinin
kas bus suviltas tuo Lan.dono 
atsakymu Thomasui ?

Atsakymas: žinoma, nes 
Thomas tam pagelbsti. Kuo
met Thomas prie to: prisideda, 
tai negali būt abejonės, kad 
dalis darbininkų gali likt su- 
viltais.

KL: Kuriuo atveju Landono 
darbo politika supuola su 
plieno trusto tokia politiką?

Ats.: Aiškiausi požymiai 
darbo politikos tapatybės 
abiejose vietose pdSTFeiškia 
tame, kad plieno trusto pas- 
kelbtoj kovos deklaracijoj 
prieš unijas plieno industrijoj,

pateisinimui savo akto, faktai 
kopijuota iš Landono progra
mos. O Landonas savo nomi
nacijos priėmimo kalboj, kuo
met lietė darbo klausimą, žo
dis žodin kopijavo tą progra
mą. Landono laiškas Norman 
Thomasui tos programos visai 
nekeičia, kaip tai pasakė New 
Yorko* Herald-Tribune edito- 
riale.

KL: Kaip didelę dalį darbi
ninkų, daleistute, Thomas ga
lės suklaidinti nutraukiant 
nuo savęs rinkimuose.

Ats.: Apie pusę balsų, ką 
jis buvo gavęs 1932 m. Jo po
litika be perstojimo naikina 
socialistų įtaką. Bet savo nevy
kusiais darbais jis dar vis gali 
didelės darbininkų judėjime 
žalos padaryti. Pastarasis jo 
laiškas Landonui teigiamai pa
sitarnavo republikonų kandi
datui.

KL: Kokia jūsų nuomonė 
apie prezidento Roosevelto 
darbo politiką?

Ats.: Roosevelto darbo po
litika bejėgė. Jis bando pa
tenkinti abi puses, iš ko pa
sekmė pasidaro tokia, kad ne
patenkina nė vieną pusę.

KL: O kaip su Landono 
darbo politika?

Ats.: Joje darbininkams nė
ra nieko gero. Landono politi
ka atsukta prieš darbininkus, 
kad sudaužyt darbo unijas, 
neprileist darbininkų prie su- 
siorganizavimo ir dar labiau 
pablogint darbininkų gyveni
mą.

KL: Kokie gi tikslai ir pozi
cija Lemkės šioje rinkimų 
kampanijoje ?

Ats.: Mūsų supratimu, Lem
kės kandidatūra tai tik pa- 
gelbinis darbas Landonui.

KL: Ar manote Lemkės 
kandidatavimas padarys bent 
kokios’ įtakoš- atskėlime balsų 
nuo demokratų?

Ats.: Tikriausia turės įta
kos. O dar ypač kuomet da
bartinis apie Landoną sugru
pavimas politinių spėkų ap
temdo aiškumą kas galės būt 
išrinktas.

KL: Ar šitam republikonų 
susigrupavime, kuris remia 
Landoną, priskaitot Liberty 
League ir Lemkę?

Ats.: Nė Lemkė, nė Cough- 
linas, nė Townsend, net£i A 
DF. Veikiantis Komitetas, iki- 
šiol nepasisakė prieš Landoną.

KL: Kokiomis pamokomis 
Amerikos darbininkams būtų 
galima pasimokyti iš dabarti
nių Ispanijos įvykių ?

Ats.: Ispanijoje dabar de
dasi aštriausioj formoj tas, 
kas dedasi ir visam pasaulyj. 
Reakionieriai koncentruoja vi
sas savo jėgas užgrobimui val
džios galios • ir užkart ant 
žmonių fašizmą. Ispanijos rin
kimuose fašistai buvo nuga
lėti, dabar jie nori atsigauti

ginklais, jiems prigelbstint iš 
Italijos ir nazių pusės. Mums 
amerikiečiams iš to pamokos 
gali būt tokios, jog mes neno
rim, kad čia fašizmas įsigalė
tų. Mums todėl prisieina bu
dėti ir vesti neatlaidžią kovą 
prieš tokius kandidatus, kaip 
Landonas, apie kuriuos fašis
tai grupuojasi. Spėkos, kurios 
stoja už; demokratines teises, 
privalo pagelbėt Ispanijos 
liaudies valdžiai nugalėt fa
šistus.

Deki Mano 
Knygos

Smagumu sutikau žinią, 
jog dalis mano eilėraščių 
bus išleista stambioje kny
goje (256 pusi.), vardu Be- 
švintantis Rytas. Drg. Mi- 
zara pradžioj birželio mėn. 
atsišaukė į draugus meni
ninkus ir į plačią Amerikos 
lietuvių darbininkų publiką 
finansinės paramos. Atsi
šaukė ne aukų prašydamas, 
bet knygai užsakymų iš 
anksto.

Knygos išleidimas reika
lauja stambių lėšų. Darb. 
dienraščio “Laisvės” iždas, 
aišku, neturtingas. Būtų la
bai gerai gauti knygai už
sakymų su pinigais iš anks
to.

Suprantant šį reikalą, mū
sų didžiųjų organizacijų— 
LDS., ALDLD centrai pa
darė žymią pradžią—iš sa
vo iždų jau paskyrė po 50 
dolerių, o LMS—30 dol.

Kaip prenumeratų rinki
mas eina atskirose kolonijo
se, dar nebuvo skelbta, dar 
nežinome. Kolonija, kurio
je aš gyvenu, jau parodė 
žymų darbui prijautimą: 
ALDLD kuopa paskyrė pre
numeratai $5, o pavienių, 
teko girdėt, jau surinkta 
apie 60 prenumeratų.

Vietos draugų ir draugių 
atjauta šitam pasinio j imui 
padrąsina mane atsiliepti į

asmeninius draugus ir pa
žįstamus kitose kolonijose. 
Prašau į talką, drauges ir 
draugai! 50 centų—nedide
lis pinigas, o knyga bus net 
virš pustrečio šimto pusla
pių! Galima parinkti pavie
nių prenumeratų, galima 
duoti užsakymus per orga
nizacijas. Siųskit pinigus 
“Laisvei”!
Nedrįsčiau kreiptis į drau

gus ir drauges šiuo reika
lu, jei jis būtų surištas su 
mano asmeniu biznio ry
šiais, t. y., jei dalis tų įeigų 
eitų mano kišeniun. To ne
bus! Jei draugai laisviečiai 
įkainavo mano eilės metų 
kūribinį darbą, tai tik jaus
damasis dėkingu, prašau 
padėti “Laisvei”!

St. Jasilionis.
P. S. Prenumeratas siųs

kite “Laisvės” administra
cijai. “L.” Red.

GEN. FRANCO VEID
MAINIAUJA APIE “LAIS

VĄ” VALDŽIĄ

SEVILLE, Ispanija. — 
Fašistų sukilimo galva gen. 
Franco, lėktuvu atvykęs iš 
ispaniškos Morokkos, sklei
džiu blofą, būk jis norįs 
įvesti Ispanijoj “laisvą, be
šališką” valdžią, ‘lygiai tar
naujančią visoms klasėms, 
o ne komunistams ir socia
listams, kaip kad dabar.” 
Franco veidmainiauja, būk 
nesiekiąs fašistinės diktatū
ros.

Nepajėgdamas ginklais 
sumušti Liaudies Frontą, 
tas galvažudis pradeda sald
liežuvauti, norėdamas su- 
mulkinti ginančius respubli
ką darbininkus ir valstie
čius.

Nesenai gavo pilietybę 208 
Brooklyno gyventojai ateiviai, 
iš tų 94 buvo moterys. Šis esąs 
didžiausias skaičius viena va
sara gavusių pilietybę.

DR. J. J. KAŠKIAUČĮUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Šokikas George Varovas, pašokėjęs į viršų 
14 pėdų, 6Va colių, dalyvaus Randall’s Islande, 
N. Y., Pasaulio Darbininkiškų Atletų Karniva- 
le, rugpjūčio 15-16 dd.

Silpni Viduriai.
Drauge, gydytojau, atleiski

te, kad rašau angliškai. Lietu
viškai aš moku skaityt, bet ra
šyti ir kalbėt mažai.

Aš esu 19 metų mergina, 5 
pėdų ir 4 colių, 155 svarų. 
Pernai aš turėjau operaciją 
ant vidurių. Buvo įdegtas ap- 
endikas ir buvo vidaus plėvių 
įdegimas — peritonitas. . Už 
poros savaičių po operacijai 
man vėl reikėjo šonas atida
ryt, kad išleidus pūlius iš vi
daus. Dabar man- per mėnesi
nes pirmą dieną viduriai esti 
labai liuosi, — matyt, žarnos 
yra silpnos, ir nuo to visa aš 
pasidarau silpna.

Aš jaučiuos labai nervuota, 
ir mano atmintis jau nebe to
kia gera, kaip būdavo prieš 
operaciją, — ar tai gali būt 
nuo eterio?

Aš taipgi labai bijau, kad 
gal aš turėjau pradžią gūžio. 
Man yra patinimas apie skydi
nę liauką. Aš imu po lašą iodo, 
kaip jūs patariat.

Mano motina irgi nusiskun
džia viduriais: jai esą silpni 
žarnų raumenys. Ji bijo, kad ir 
jai nereiktų daryt operacijos. 
Jai suėjo 48 metai, 150 svarų, 
5 pėdų ir 1 colio. Ji dabar per
leidžia gyvenimo permainą ir 
yra labai nervuota. Meldžiu pa
tarti per “Laisvę.”

Atsakymas
Jūs, drauge, esate silpna, ner

vuota ir menkiau tegalite at
minti. žinoma, eteris, migdy
mas visuomet žmogų apsilpnina, 
bet jums ypač daug žalos pada
rė tas pagedęs apendikas ir dėl 
jo įsimetęs į vidurių plėves įde
gimas. Jūs laiminga dar ir taip, 
kad gyva išlikot: nuo peritonito 
daugelis miršta.

Jums organizme susidarė tūlų 
trūkumų. Reikia jie jums kaip 
nors atpildyt, tada ir sveikata 
bus geresnė.

Kai jums pradžioj mėnesinių 
susiliuosuoja viduriai, tai jūs 
tuomet valgykite daug obuolių. 
Kokią dieną vien tik obuoliais 
ir gyvenkite. Sutarkuokite daug 
obuolių ir valgykite tą tyrę ir 
sunką, kas valanda, kas pora 

i valandų.
O šiaip maistą vartokite ge

rą, nesugadintą, gyvą. Imkite 
ir mielių — Squibb’ yeast tab- 
lets, bent po 10 prieš valgį, tai 
po 30 kasdieną. Ir jūsų motina 
tegul taip daro, per ilgą laiką. 
Imkite po šaukštą ir žuvų alie
jaus. Ipdo — po lašą kas pora 
dienų, taip gi jūros žuvų (sal
mon, tūna, cod, silkių ir tt.). 
Ant saules būkite dažniau. Eiki
te pasivaikščiot, būkite daugiau 
ore.

Ir motinai visa tai bus nau
dinga daryt. Jai butų taipgi ge
rai imti Thyroid gland, V4 gr., 
100 tablets, po vieną prieš val
gį. Triple bromides, 15 gr.— 
po 1 ar 2 vakarais, su vande
niu.
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Puslapis Trečias

Darbininke ir Seimininke
Bėgamais Reikalais

du

Kančios Nebaugina 
Kovotojų

Ispanijos Liaudies Fronto 
valdžios gynime nuo fašistų už
puolikų su ginklu rankose da
lyvauja tūkstančiai merginų ir 
moterų. Ant moterų kovotojų 
fašistų gaujos yra taip įtūžu- 
sios, kad pagautas nelaisvėn vi
saip išniekina, pirm negu nužu
do. Tačiaus tas jų neprašalina 
iš kovos lauko, priešingai, jos 
narsiai kaujasiį kad nugalėti 
užpuolikus, kurių laimėjimas 
reikštų nepaliaujančias kančias. 
Jos pasiryžusios geriau mirti 
už laisvę, negu pasiduoti vergi- 
jon.

Nereikia nei fronte būti, lead 
užtraukti fašistų rūstybę. Už
vakar dienos spauda pranešė, 
kad Sevillėj, kur darbo unijos 
iššaukė generalį streiką prieš 
fašistus, visi vadai buvo fašistų 
išžudyti, o vieno darbininkų va
do duktė Išgėdinta akyse savo 
tėvo.

Amerikai Irgi Gręsia 
Fašizmas

Amerikoj irgi eina nors
ne taip atvira kova tarp darbo 
žmonių ir fašistų. Pas mus dar 
tebesiimame rinkimų arenoj. 
Landonas atstovauja fašizmo 
spėkas. Rooseveltas ne kartą 
nusileido reakcinėms spėkoms ir 
nėra užtikrinimo, kad jis nenu
sileistų ateityje.

Norint atmušti fašizmą, rei
kia pirm visko temti tas spėkas, 
kurios veda prieš jį aštriausią 
kovą politinėj ir ekonominėj 
dirvoj. Tokiu vadu yra Komu
nistų Partija. Toji partija iš
statė savo kandidatais į prezi
dentą ir vice prezidentą Earl 
Browder ir James W. Ford, iš
bandytus kovotojus, taip pat yra 
pastatyti kandidatai ir į valsti- 
jines bei kongresines ' vietas. 
Mūsų pareiga visomis išgalėmis 
pasidarbuoti už jų išrinkimą 
kandidatuojamoms vietoms.

Mažytė.

‘Moterys, Kurios Dirba 
Brošiūros Peržvalga
Vartojimas moterų darbo pa

saulin 
kad moterų darbas gali užva
duoti 
išdirb 
zį, iki dabartinei dienai, mote
rų da 
jos p: 
pasirodant pelninga kapitalis
tams.

Brooklyniečiy Moterų 
Darbuotė Už Taiką

io karo metu patvirtina,

vyrų darbą bile kokioj 
ystėj. Po karo ir per kri-

rbo spėka naudojama del 
igumo, jų darbo kainai

Grace Hutchins parašė bro- 
ę po antgalviu: “Moterys, 
s Dirba”. Brošiūrėlėje sta-

Kanadietes Auga
Pastebėjau pranešimus iš Ka

nados Lietuvių Kongreso pir
mų sesijų. Jame aktyviai daly
vauja mūsų jaunos draugės 
Kovaitė ir Ylienė. Sulaukus pil
no to kongreso aprašymo, ti
kiuosi, matysime daugiau drau
gių ten buvus. Aišku, jos prisi
dėjo kongreso surengimo ir de
legatų pasiuntimo darbuose. Pa
girtini ir draugai, kad traukia 
moteris į atsakomingą darbą, 
nes be moterų niekad neturėsi
me sėkmingo veikimo.

Amerikos Lietuvių Kongrese 
irgi dalyvavo nemažai moterų. 
Gi delegatų pasiuntimo lėšų su
kėlimui, daugelyje kolonijų di
džiumą darbo pridėjo moterys. 
Tai pagirtina, tačiau, mano ma
nymu, reiktų labiau pasidalinti 
pinigų sukėlimo darbais su 
draugais, o pačioms sykiu augti 
ir politiniai, neleistina atsilikti 
politiniam veikime, kas pas 
mus dažnai pasireiškia.

Mūsų Artimi žygiai
Amerikietės turėsime kitu

dideliu įvykiu, būtent LDS Tre
čiąjį Seimą ir Lietuvių Komu
nistų Suvažiavimą. Kaip į vie
ną, taip į kitą vykstančioms 
draugėms patartina rūpestingai 
rengtis aktyviam dalyvumui 
svarstyme-nustatyme planų at
eities veikimui ir energingam 
pravedimui tų planų sugrįžus.
Paskaitos Susirinkimuose
Am. Liet. Darb. Literatūros 

Draugijos Moterų Komitetas 
neseniausia parūpino moterims 
labai įdomią ir naudingą pas
kaitą, rišančią gimdymo kontro
lės problemas ir nurodančią, ką 
daryti, kad ją legalizavus, kad 
to reikalingos šeimynos galėtų 
gauti patarimus ir kad jos ne
kentėtų del nežinystės. Paskai
tą parašė jauna Amerikos lie
tuvaitė Amelia Jeskevičiutė. 
Kalba suprantama, graži. Ro
dos, galėjo ja pasinaudoti po 
plačią Ameriką.

Deja, paskaita buvo naudota 
tik tose vietose, kur yra moterų 
kuopos arba moterų skyriai. Ar 
tas, draugės ir draugai, neparo
do, kad reikalinga turėti mote
rų kuopas ir skyrius, jei nori
me pravesti ką nors, kas tiesio
giniai paliečia moterų reikalus 
ir kas labiau galėtų paakstinti 
moteris į organizaciją ir veiki
mą?

Moterys Plieno Centruose
Milžiniškame pasimojime su

organizuoti plieno darbininkus 
moterys taipgi lošia žymią rolę. 
Klasiniai sąmoninga žmona ir 
motina bei sesuo bus didžiausia 
parama unijistui jo darbe. At
silikusi, prietaringa, klausanti

ir

Skyriaus Bendradarbėms

Užėjus vasarokaitai daugelis 
mūsų bendradarbių trupučiuką 
pavargo, ar gal apsikrovė iš čio
nai nematomais darbais. Kaip 
ten nebuvę, bet skyrius dėlto 
tankiai sušlubuoja, stoka įvai
rumo.

Tačiau reikia pasidžiaugti, 
kad reikalas pagimdo ir naujų 
bendradarbių. Skaitytojai bus 
pastebėję, kad skyriuje pasiro
dė su gana įdomiais raštais ir 
pastoviai laikosi jauna Ameri
kos lietuvaitė, Suzana Kazoky
tė, iš profesijos slaugė ir dar 
tebestudijuojanti augštesniem 
siekiam savo profesijoj.

Kodėl negalėtų kitos jaunos 
ir suaugusios draugės išbandyti 
savo plunksną, o 
nes bendradarbės 
d is? Lauksime.

senos vetera- 
nušveisti rū-

Sk. Red.

Moterys Nesijudino Iš Vietos 
ir Traukinys Nevažiavo

MARGARET COWL 
darbininkų priešų moteris 
didžiausia skerspainė.

Lietuviams gerai žinoma 
Margaret Cowl (Undžienė) jau 
kelintas mėn.. kaip važinėja ir 
gyvena plieno centruose, Pitts- 
burghe bei Chicagos apylinkėj, 
sako prakalbas, dalyvauja plie
no darbininkų vyrų ir jų žmo
nų susirinkimuose. Daugelyje 
vietų jai, su pagelba vietinių 
draugų ir draugių, pavyko su
organizuoti pagelbines moterų 
organizacijas prie vietos esamų 
ar tveriamų-unijų.

yra

štai maža istorijukė, parody
mui, ką moterys gali:

Streikuojančios Philadelphi- 
jos-Camdeno Radio Korporaci
jos darbininkės pastatė gyvą 
barikadą ant gelžkelių bėgių. 
Desėtkai jaunų, moderniškų 
mergaičių, vadinamų flaper- 
komis, nemažai ir pirmesnės 
gentkartės krupščių mamų, ap
gulė, apsėdo, apstojo gelžkelio 
bėgius, dainuodamos: “We shall 
not be moved.” Jos dainavo, jos 
šaukė obalsius, jos mosavo 
Amerikos vėliava ir jos nesiju
dino.

Joms grąsino kompanija ir 
mušeikos, jas vaikė policija. Bet

šiurėl 
Kurio]; 
tistikomis parodyta, kaip mote
rys ir jaunos merginos yra iš- 
naude 
kėms 
linga 
vai us savo reikalavimus lygių 
teisių 
nių viliančių, geresnių darbo są
lygų, 
darbo 
draud 
taipgi 
dusių

Dabartinė 
palaike 
padėč 
jus, moterys turėjo eiti į dar
bą, k 
čius i 
Dirbd 
negu 
žemia 
jas iš

Jun 
11 mi 
ir daugelis moterų dar priside
da prie tos armijos, kas paro
do, kad moterys prašalina vy
rus is 
intere 
nurod 
įvairiausiose išdirbystėse. Iš mi
nėto 
čios merginos nuo 16 iki 30 me
tų amžiaus 
būna

Moterų darbo valandos labai 
ilgos, 
landų 
naktiikį darbą. Tūlos suserga 
nuo sunkaus darbo ir dirbančios 
prie pavojingų nuodų sulaukia 
belaik

Jų 
žas. 
jose nėra nei vienos valstijos, 
kad moterys gautų $17 į savai
tę minimum algos, 
ta, ka 
mote r 
žemėj 
šalpos 
darbėms. Nėra nei federališkų 
įstatymų darbo moterų apsau
gai.

Moti 
tverti 
streikus, kovodamos už savo rei- 
kalavi 
jos yra-taip pat geros ir pa
vyzdingos kovotojos darbininkų 
kovose.

Brošiuraitėje • nurodo, kad 
darbininkų judėjimo yra pas
kirta viena diena, žinoma, kaipo 
Moter 
Jungt 
tais ir yra apvaikščiojama kas 
metą 
yra n 
kovai 
tuvėse 
prieš

Gra 
terų , 
randasi 
Jungtinėse Valstijose. Ji nuro
do, kad Jungtinių Valstijų mo
terys 
Soviet] 
naudojasi, 
mis laisvėmis lygiai su vyrais.

Kas 
turėtų 
brošiu 
terų padėjimu. Angliškai užsi- 
vadina “Women Who 
parašė Grace Hutchins, išleido 
International Publishers. Kaina 
5. centai.

jamos ir kad darbinin- 
moterims yra labai reika- 
masinės organizacijos ko-

pakėlimo algos, trumpes-

panaikinimo vakarinio 
, pensijos, .socialės ap- 
os ligose ir nelaimėse, 

prieš diskriminaciją ve- 
ir negrių moterų.

sistema moteris 
o pavergime. Ekonominei 
ai persimainius, pablogė-

:ad savo šeimyną—waiku- 
r save—galėtų išmaitinti, 
.amos už žemesnes kainas, 
vyrai, jos yra laikomos 
aslose pozicijose ir bosai 
naudoja savo gerovei.
gtinese Valstijose beveik 
ionų moterų dirba už algą

dirbtuves. Autorė duoda 
singą vaizdą, skaitlinėmis 
ydama, kiek moterų dirba

skaičiaus didžiuma esan-

Vedusios moterys 
diskriminuojamos.

dirba nuo 48 iki \2 va- 
į savaitę, priskaitant ir

:inės mirties.
atlyginimas yra labai ma-
Visose Jungtinėse Valsti-

Aprokuo- 
d 5-ta dalis bedarbių yra 
ys. Šioj turtingoj aukso 
nėra duodama jokios pa- 
jaunoms merginoms be-

Jauna Brooklyn© ALDLD 
Moterų 81-ma kuopa suskubo 
darbuotis už palaikymą taikos 
karo debesų apsuptame pasau
lyje. Moterys įmato, kad nie
kad nuo 1914 metų padėtis ne
buvo tokia įtempta ir kad bile 

. dieną galima laukti baisiausios 
karo katastrofos, jei vienintelė 

. karui sulaikyti pajėga — dar
bo žmonės,—su pagelba savo 

. talkininkų iš inteligentijos ir 

. vidurinės klasės, nesuskubs pa- 

. Stoti karui kelią savo galingais 

. protestais.
Pasidariusios tokią išvadą, 

Brooklyno aldietės nusprendėm, 
kad pirmutinis mūsų žingsnis 
turi būti visomis pajėgomis 
darbavimasis už Taikos Para
dą, kuris įvyks 22 d. šio mėn., 
New Yorko miesto augštutinėj 
dalyje. Jį rengia Amerikos 
Prieškarinė - Priešfašistinė Ly
ga (buvo iš karto rengta 15-tą, 
bet del svarbių priežasčių tapo 
nukelta į 22-rą).

ALDLD. 81 kuopa pati pir- 
. mutinė nutarė organizuotai da

lyvauti parade ir išrinko tam 
darbui komisiją, kuri, su pagel- 

, ba kitų kuopų narių, jau pada
rė gerą pradžią. Dalyvavo mies
to konferencijoj, duoda prane
šimų apie prisirengimo eigą 
spaudoj, kviečia kitas kuopas, 

. išleido 1200 lapelių lietuvių kal- 

. boj, kurie jau baigiami pa- 

. skleisti. Turime ir daugiau pla
nų, bet apie juos pranešim, kaip 

, įvykdysim. 
I

Sudarysim Moterų Būrį
Pirmu kartu taikos parade 

užsimojom sudaryti moterų bū
rį, ir jame tikimės turėti ne
mažai merginų ir moterų, ap
sirengusių lietuvaičių tautiniais 
drabužiais. Merginos ir moterys, 

• turinčios eilę tokių drabužių, 
, nepalikit skrynioj. Neturinčios, 
, kurios išgąlit,'įsitaisykit. .Nepa- 
, likit ir Savo tautinius brang- 
- akmenius-gintąrus namie, neat- 

silikim nuo kitų tautų, kurios 
irgi rėdysis savaip.

Kurios neturėsit tautinių rū
bų, rėdy,kites, kaip turit, bet 
dalyvauki! skaitlingai parade. 
Amerikos Prieškarinės-Priešfa-

šistinės Lygos, kuri rengia tą 
paradą, pageidavimas yra, kad 
moterys ir vyrai rėdytųsi bal
tai arba bent per pusę baltai, , 
tai yra baltomis bliuzėmis ir 
marškiniais su mėlynais kakla
raiščiais. Tą veik kiekvienas ir 
kiekviena vasaros metu turi.

Kadangi pripuola šeštadienis, 
didžiuma nedirba, tad prašome 
ir iš apylinkės miestelių drau
ges ir draugus atvažiuoti, kad 
pamatyti tą stebėtinai puikų 
paradą ir prie jo prisidėti. Lie
tuviai susirinks 12 vai. dieną 
“Laisvės” svetainėj, ir sykiu 
važiuos parado vieton.

Aldietė.

Pipi- 
kitų,

malti

1 mažą svogūną.
V» šaukštuko druskos, 

rų deda “pimento” arba 
kokių mėgstama.

Sumalk smulkiai mėsai
mašinėle ar šiaip smulkiai su
kapok. Pridėk prieskonius ir su
maišyk. Jei neužtektinai minkš
tas mišinys, pridėk aliejaus. 
Palaikyk prieš dedant ant duo
nos, kad skonis susistovėtų. 
Skanu ir sveika padarius su čie- 
lų kviečių duona.

erys po visą šalį pradėjo 
ir stoti į unijas ir eiti į

mus. Moterys įrodė, kad

ų Diena. Ji tapo įsteigta 
nėse Valstijose 1908 me-

kovo mėn. 8-tą. Ta diena 
askirta moterų bendrai 
už laisvę ir lygybę dirb- 
ir įstatymuose, kovai 

karą ir fašizmą.
ce Hutchins palygina mo- 
udėjimą, kaip jis dabar 

Sovietų Sąjungoj ir

iar tebekovoja už tai, kuo 
ų Sąjungos moterys jau 

Jos džiaugiasi viso-

moka angliškai skaityt, 
perskaityti tą svarbią 

relę ir susipažinti su mo-

Work”,

Suzana Kazokytė.

barikada nesugriuvo. Tą dieną 
nei vienas vagonas su skebų 
gamintomis prekėmis neišėjo iš 
kompanijos kiemo.

VALGIU GAMI 
NIMAS

ryžių.
21/2

Ryžių Pudingas
puoduko virtų, nusunktų

Šaltas Uogų Gėrimas
Norint padaryti kokių nors 

uogų gėrimą, visuomet geriau 
užpilti baksuką gerai numazgo
tų uogų dviem puodukais cuk- 
kraus ir, sumaišius, palaikyti 
keletą valandų. Tada išsunkti ir 
užkimštam butelyje palaikyti 
porą dienų šaltoj vietoj. Sko
nis bus kur kas geresnis, negu 
šviežiai sutrintų su cukrum.

prastų automobilių ir tro- 
kų.”

Laike karo eigos tapo iš
taisyta 3,400 kilometrų ke
lių automobiliams del sun
kių daiktų pervežimo. Iš tų 
kelių — 864 kilometrai du- 
beltavų. Per tai laiką tai
sant kelius tapo pabudavo- 
ta 689 tiltai (451 tiltas iš 
akmens, ir 238 tiltai iš plie
no iš medžio).

Visi tie darbai buvo atlik
ti su pagelba vietinių dar
bininkų po vadovyste italų 
inžinierių. Svarbumą kelių 
galima suprasti iš to, kad 
Somali automobilių trans
portas gen. Graciani davė 
galimybės pervežti savo ka
reivius 400 kilometrų tolu
mo į keturias dienas.

puodukų pieno.
3 išplaktus kiaušinius.
1 puoduką maple (kliavo) 

syrupo.
šaukštuko druskos.

1/2 šaukštuko “nutmeg.”
1 puoduką-razinkų.
Sumaišyk viską, pasviestuok 

kepamą indą (geriau būna stik
linis), ir kepk apie 400 karšty
je, pakol sukeps. Galima valgyti 
šiltą, bet šaltas būna labai gar
du su saldžia Smetona, kas jos 
išgali įsigyt.

Scranton, Pa.

Skanūs Sandvičiai
kietai virtus kiaušinius.

U> svaro amerikoniško sūrio.
3

šalta Kava
Išvirk kavą, kaip virtum 

karštą gert, įdedant du lygiu 
šaukštu kavos kiekvienam puo
dukui ir vieną kiaušinį su lukš
tu kas keturiem puodukam. 
Persunk kavą, atšaldyk ir pa
saldink sulyg skonio, įdedant 
žiupsnelį cinamono kiekvienai 
puskvortei. Į 4-5 puodukus įmai
šyk stiklinę atskiestos saldžios 
Smetonos, kietai suplaktą kiauši
nio baltymą, kelis lašelius vani
lės. Norint labai šaltą, įmesk 
biskelį ledo.

Kas išsigali, tinka ant viršaus 
uždėt po kupstu ką suplaktos 
saldžios Smetonos, kurion įmai
šyta keli lašai “sweet almond 
extract. ”

ĮVAIRUMAI

Šeimininkė.

Kiek Italijai Kainavo Karas Afrikoj
Anglijos karo žurnalas 

“Army, Navy and Air 
Force Gazette” teikia įdo- 

[mias žinias apie tai, kiek 
>Italijai kainavo karo vedi
mas Ethiopijoj. Žurnalas 
remiasi ant suteiktu davi
nių Franci jos generolo Nis- 
seli’o.

Italijos armija, anot to 
žurnalo, turėjo milžinišką 
materialį aprūpinimą: “Nuo 
pradžios besirengimo karan 
iki kovo mėn. 1936 metų iš 
Italijos į Rytinę Afriką iš
leista buvo 478 laivai su ka
reiviais ir karo medžiaga.

Bėgiu tiktai vieno rugsėjo 
mėn. pereitų metų, kuomet 
buvo aktyviausias kampani
jos laikotarpis, vien tik iš 
Neapolio buvo pasiųsta j 
Afriką 1 milionas tonų ka
ro medžiagos. Apart to, tą 
patį mėnesį buvo pervežta 
100,000 kareivių (3 divizi
jos į Rytinę Afriką ir 3 į 
Libiją), 200 armotų, 6,000 
mulų ir 2,300 automobilių.

Viso labo buvo nuvežta 
Afrikon 450,000 šautuvų, 
11,500 kulkasvaidžių, 80,000 
arklių ir mulų, 300 šarvuo
tų automobilių ir 13,200 pa-

Barikados Apgynimui Savo Namų Garsioj Sunnyside, Long Islande

Kregždes
Kregždės veisiasi visam 

pasaulyje, išskiriant pačius 
šalčiausius kraštus. Jų yra 
bent 120 veislių. Kregždės 
turi dideles krūtines, labai 
pritaikintus s k r a j o j imui 
sparnus, ilgas uodegas, bet 
silpnas kojas.

Jos skrajoja greitai, su- 
gabiai, ore gaudo vabaliu
kus, maudosi lietuje, narsto, 
bet mažai ant žemės vaikš
tinėja. Kregždės vaikus 
peri iš žemių ir šiaudų su
lipintame lizdelyje, arba 
uolose. Jos priskaitomos 
prie naudingų paukštelių.

Prisipažino Nužudęs 
Gražuolę Studentę?

ASHVILLE, N. Carolina. 
—Policijos detektyvai pa
skelbė, kad negras viešbu
čio tarnautojas M. Moore, 
girdi, prisipažinęs, kad tai 
jis apiplėšimo tikslu nušo
vęs gražuolę studentę Hele
ną Clevengeraitę iš New 
Yorko, viename Ashville 
viešbutyje.

Bet galimas daiktas, kad 
policiniai mušeikos tik 
kankinimais privertė prisi
pažint tarnautoją, nežiūrint 
jo nekaltumo.

LENKIJA VĖL GERINASI 
FRANCIJAI

VARŠAVA. — Lenkijos 
armijos galva gen. Rydz- 
Smigly pakvietė “į svečius” 
Franci jos vyriausio kariško 
štabo galvą, generolą M. G. 
Gameliną.

Didėjant Lenkijos vai
dams su Vokietija del Dan- 
zigo, matyt, Lenkų valdžia 
vėl jieško kariniai-politi- 
nių ryšių su Franci j a.

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

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STajrg 3847

i®
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Turbūt dar prisimenate, kad 
taip vadinamais “gerovės” lai
kais buvo darbininkams sako
ma: “Padorus, save gerbiąs gy
ventojas nebus be savo namų!” 
Darbininkai yra padorūs, bet 
jie paklausė nepadorių pelna- 
grobių, pirkosi namelius net 
nuo žmoniško kąsnio nutrauk
tais centais, dėjo centelį prie ki
to apmokėjimui mortgičių ir 
taksų.

O dabar? Dabar jau sako, 
kad biednam žmogui nepadoru 
būti savo namuose, kadangi jis 
neišgali išmokėti kompanijoms 
aųgštų nuošimčių už mortgi-

; N

y.Š

čius. Pasipriešinusius apleist 
savo namelius, su šerifų pagel- 
ba mėto iš namų. Padorūs gy
ventojai, darbo žmonės gina sa
vo namelius.

Paveiksle paduotas namelis ir 
visa scena prie jo panašu karo 
laukui. Taip ir buvo. Tik ka
ras buvo ne prieš kokius bar
barus, o prieš civilizuotos Ame
rikos įstatymų ir šventos priva- 
tiškos nuosavybės sargus—šeri
fus,—atėjusius atimti biednio- 
kės Mrs. Toni Maxwell nuosa
vybę namelį,—kad jį atiduoti 
Equitable Life Insurance Kom
panijos nuosavybėn.

Namelį kaimynai apvedė spig- 
liuotom vielom, užkrovė smėlio 
maišais. Pribuvęs šerifas su 
pulku vyrų kelias valandas kir
viais naikino smėlį ir gynėsi 
nuo kelių dešimtų moterų, ku
rios iš viršaus pro langus žėrė 
jiems akysna smėliu, miltais, 
pipirais ir kuo papuolė.

Nugalėjus fortifikuoto na
melio gynėjų spėkas, ginkluota 
šerifo gauja išnešė apalpusią 
Mrs. Maxwell gatvėn su 6 mė
nesių kūdikiu ir paliko gatvės 
globai. Ją priglaudė susiedai, 
kurių pačių nameliai arti licita- 
cijos.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus is vidaus ir ii lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y. 
Tel.: Foxcroft 9-6901
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rodė, kad turi didelę spar-

Joms nereikia dure-

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.

mu-

Ne

vienas žmogus.

se-

Clevelando Kronika
A

ar laiškais nuo saviš-

Dr. Herman Mendlowitz

Bet,

s

kurį rengia Philadelphijos organizacijos.

Prašonie
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, kiek dabartiniai Lie- 
aldonai-fašistai yra nu-

purvinumas 
p. Karpiaus

p, 
ė

prisidengu-
(Mano pa-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

ištik- 
išga- 
labai 

kad

Lie-
De- 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

KELIONĖ $2.25 Į ABI PUSI.
tuojau įsigyti busų bilietus, nes vėlinimasis 

įsigyti bilietus daro daug keblumų.

Budavoju naujus ir taisau 
nūs namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Smetonos Garbintoją 
Demokratinės San- 

Atsteigimo Šalininkai 
Darban; Pritarimas

Iš masinio mitingo (New Yorke) suruošto reikala
vimui laisvės Mooney ir Billingsui. Kalbėtojo tribūnoj 
Luigi An tonini nuo ILGWU.

JOSE MARIA GIL ROBLES, 
Ispanijos klerikalas ir fašistų 
vadas, dabar, sakoma, gyve
nąs Portugalijoj. Iš ten jis di
riguoja Ispanijos kontr-revo-

kiekvienu padidėjimu 
teroro Lietuvoj 
us ir

Jau pasamdyti busai važiavimui iš Brooklyn© į 
"Laisves” pikniką, kuris įvyks 6 d. September, 
Pitman, N. J. Tai bus didysis "Laisvės” pikni
kas,

iš ten pasiekusia 
naujie

na neateitų: per demo-

BUSAI IŠEIS 9-tą VALANDĄ RYTE.
Atsiminkite, kad po pikniko ant rytojaus bus šventė, 

tai Labor Day šventė. Bus puiki proga pasilsėti.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

platų susirinkimą 
d. Į šį susirinkimą 
be minimo komite- 
skaičius vietos vei-

kurie sutinka su ALK 
dar-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin
kamai ir už prieinamą kainą.

ParsamdHU automobilius vestuvėm, 
parėm, krik At ynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stasrg 2-078S NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(-LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALŽAMUOTOJAS

Patarnauju 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.

~-------.... .u.■.

alyką, kad Lietuvoje 
režimas 

rizavimu ir šaudymais 
tepasilaiko. žiauriau-

ristinės Rusijos valdžia
33 METAI PRAKTIKOS

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

P

Telefonas Evergreen 7-1312

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I, N. Y.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ PEįC
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15C
Prielankus Patarnavimas 

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

m
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m
m
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Poslapis Ketvirtas Trečiadienis Rugp. 12, 1936

MOKSLAS IR TECHNIKA
17} Mylių Tiltas

Nesenai New Yorke ati
darė Tri-Borough automo
bilių tiltą, kuris turi 17 ir 
pusę mylios ilgio. Jis sujun
gia tris miesto dalis, būtent 
Manhattan, B r onx ir 
Queens. Tilto išbudavojimas 
atsiėjo $60,300,000.

Tiltas dalinasi į kelias 
šakas. Viena šaka per East 
upę turi 1,380 pėdų ilgio 
nutiesimą per vandenį ir du 
šalutinius nutiesimus po 
705 pėdas. Tilto plotis 98 
pėdos ir jis čia yra 135 pė
dos virš vandens.

Per Harlem upę tiltas 
yra 510 pėdų ilgio, 55 pėdų 
virš vandens, bet reikalui 
esant jis gali būt pakeltas 
iki 80 pėdų virš vandens pa
viršiaus.

Per Bronx Kills yra tilto 
ilgis 600 pėdų. Ilgi iškelti 
keliai yra privažiavimui 
prie šių tiltų. Taigi, visa 
sistema sudaro gana įvairų 
ir ilgą kelią.

Šių tiltų išbudavojimui 
sunaudojo 83,500 tonų plie
no ir 400,000 kubiškų mas
tų cemento. Tiltas paleng
vins automobilistams išva
žiavimą iš didmiesčio. Už jį 
automobilius turės mokėti 
25 centus, kad pervažiuos. 
Tiltas iškilmingai atidary
tas.

Maskva — Jūrų Prieplauka
Sovietų Sąjungos sostinė 

Maskva yra toli nuo jūrų. 
Bet greitai ji bus penkių 
jūrų prieplauka. Pagilinta 
Marianska vandens sistema, 
kuri Volgos upę jungia su 
Baltijos ir Baltosiomis jū
romis; prakasamas Volgos- 
Maskvos kanalas, kasami 
Dono-Volgos ir Manico ka
nalai; visi tie darbai Mas
kvą padarys prieplauka, į 
kurią atplauks laivai iš Bal
tijos, Baltųjų, Kaspijos, 
Azovo ir Juodųjų jūrų.

Maskvos - Volgos kanalas 
bus gatavas sekamų metų 
pavasarį. Jis turės virš 100 
mylių. To kanalo užbaigi
mas ir padarys Maskvą jau 
sujungta su jūromis. Vol- 
gos-Dono kanalas irgi turi 
būt baigtas ateinančiais 
metais.

Mokslas Reikalauja Auką
Pereitų metų 19 d. gruo

džio toli šiaurėje, iš Van- 
karen išskrido Sovietų lėk
tuvas su trimis žmonėmis. 
Lėktuve buvo mechanikas 
Bogdačevski, lakūnas—Bu
torin ir mokslininkas Volo- 

. Kelyj j u lėktuvas 

]buvo užkluptas baisios snie
go audros. Jis buvo privers
tas nusileisti. Nebuvo jo
kios žinios apie tuos žmo
nes.

Šiemet, 3 d. gegužės, kiti 
Sovietu lakūnai surado ta 
orlaivį netoli šiaurių jūrų. 
Jame atrado negyvą Bog- 
dačevskį ir greta jo užrašų 
dienyną. Dienynas rodo, 
kad jis gyveno 45 dienas, 
paskui numirė iš bado. Taip 
pat dienynas parodo, kad 
jo draugai Butorin ir Volo- 
bajav su juom išbuvo mėne
sį laiko, o paskui išvyko 
j ieškoti pagalbos, bet ir jie 
kur nors žuvo.

Mokslas visada reikalavo 
aukų. Gilioje senovėje mok
slinčius žudė religijos ir val
džių viršininkai. Dabar dar 
daugelis žūva kovoje su 
gamta.

Vėl Budavos Didžiulį

“Queen 
turi 80,773 

Kol kas 
nepralenkė 
“Norman- 

nei greitu-

Anglija nesenai pasibuda- 
vojo didelį laivą 
Mary,” kuris 
tonus įtalpos. 
“Queen Mary” 
Franci jos laivą 
die” nei įtalpa, 
mu. Dabar paskelbė, kad 
Anglija greitai pradės bū
davot! kitą milžinišką gar
laivį. Naujas garlaivis tu
rės 83,000 tonų įtalpos, tai 
yra 1,000 tonų daugiau, kaip 
“Normandie” ir bus daug 
greitesnis už Queen Mary,” 
tai yra didžiausias ir grei
čiausias pasaulyje laivas. 
Šio laivo išbudavojimas at
sieis $25,000,000. Jis bus pa
vadintas budavojimo metu 
No. 535, o kada baigs, tai — 
“King George V.”

Nauji Išradimai
Amerikoje išrasta naujos 

rūšies gliseris, greitas lai
velis. Jis padarytas labai 
apvalios formos. Turi For
do motorą. Bandymai pa-

Auga Rūstus Žmonių Balsas 
Prieš 
Karpių; 
tvarkos 
Ruošiasi
Lietuvos Žmonėm Yra Didelis.

Nuo vietos lietuvių vis pla
čiau ir plačiau tenka išgirsti 
rimtesnio, platesnio, garsesnio 
ir rūstesnio pasmerkimo adre
su p. Karpiaus, kuris taip la
bai į padanges kelia ir garbi
na kruviną Smetonos-fašistų 
režimą.

Prieš Lietuvos žmonių žudyr

Taip pat Amerikoje išra
do naujas būdeles telefo
nams.
lių, nčs jų sienos ir stogas 
apmuštas tokia medžiaga, 
kuri sugeria išlaukinį truk- 
šmą ir būdelėje galima ge
riausiai susikalbėti.

Ang1...............
įrengė 
kuri r 
yra v^jas. 
ant ge
55 pėdas ilgio. Nakties me
tu jis apšviestas. Lakūnai 
prietaisą mato dieną ir nak
tį ben-; iš 6,500 pėdų augš- 
čio ir todėl sėkmingai gali 
nusileisti.

i ja lėktuvų lauke
milžinišką prietaisą, 

o do, iš kurios pusės 
Prietaisas yra 

ežinių kojų. Jis turi

asimo mašiną. Ta 
turi kelis motorus,

Milžiniškos Geležies žiotys
Amerikoje Roostop - Bu

sai rus kompanija pagamino 
milžinišką ekskavatorių, že
mių k 
mašina 
kurie yra nuo vienos aštun
tos dalies iki 200 arklių jė
gų. Samtis, kuriuomi kabi
na ženįes, sveria su visais 
prietaisais 1,100 tonų. Tas 
milžiniškas samtis gali dide
lį troką įtalpinti į savo žio
tis. Jis vienu apžiojimu pa
ima 23 kubiškus metrus (74 
kūbiškks pėdas) žemių. Į 
vieną minutę ekskavatorius 
gali iškasti 45 tonus žemių. 
Tą bailios jėgos mašiną val
do tik

ričius, panašius į tan- 
a sunkiųjų traktorių.

Valtis ant Dangčių
Chicago j e pagamino val

tį, kurį turi abejomis pusė
mis da 
kų arb
Abejoriiis pusėmis sukasi tie 
dangčiai ant tam tikrų ra
tų ir valtį varo pirmyn. Ant 
šių dangčių valtis plaukda
ma yra veik ant pat van
dens paviršiaus ir gali grei
tai plaukti. Manoma, kad 
toki dangčiai bus pritaikinti 
greitiems laiveliams.

š—kas.

tojus pasipiktinimas auga su 
kiekviena 
mus žinia, kaip toji 
na” čio 
kratiniai nusistačiusią lietuvių 
spaudą 
kių, girhinių ir kaimynų. Visos 
žinios-ląiškai sako vieną ir tą 
patį d 
šiandieninis fašistų 
tik terc 
žmonių 
šioji ca 
nėra tiek Lietuvos žmonių nu
žudžius 
tuvos v;
kankinę mūsųsbrolių ir sesučių 
laike jų dešimties metų kruvi
no valdymo. Nėra tos šeimos 
Amerik 
minaiči 
kalėjin 
kempėj 
Lietuve- 
grūsta 
drįsta ? 
kratinę 
pereiti 
vietas ii 
lietuvių 
nuslopi 
prieš išnaudotojus.

Su 
fašistų 
ūkinink 
žmones, 
tas Kar 
tu tuos 
giria per gazietą "Dirvą”, 
tuom p 
mu, šly 
voščiko 
kurie r 
reikalavimą: 

oje, kad ji neturėtų gi- 
kaimyno ar draugo 

ar koncentracijos 
tūkstančiai geriausių 
sūnų ir dukterų su- 
kalėjimus, kurie iš

kovoti už laisvą demo- 
Lietuvą. O kiek turėjo 
žvalgybos, kankinimų 

r dabar jųjų šimtai yra 
žandarų mėsinejami, 

nimui liaudies kilimo

prieš 
abelnai darbo 

vietos Smetonos agen- 
•pius su didesniu apeti- 

žvėriškus darbus už- 
Ir 

at kartu su visu įnirti- 
kščiausiai puola ir "iz- 
” žodžiais kolioja tuos, 
pmia Lietuvos Liaudies 

Atsteigimo de-

mokratinės tvarkos ir civilių 
laisvių visiems piliečiams 
sų gimtiniam krašte.

Atsibuvusį Amerikos 
tuvių Kongresą Lietuvoje
mokratinei Tvarkai Atsteigti 
ir jojo prirengimą čionai suda
rė didžiumoje demokratiško 
nusistatymo žmonės, Lietuvai 
ir josios žmonėms linkinti tos 
pačios santvarkos. Kongresas 
išėjo puikiausioj nuotaikoj. 
Buvo skaitlingas savo atstovy
be, su 382 delegatais, nuo 345 
draugijų, turinčių virš 71,000 
narių. Visos rezoliucijos buvo 
priimtos vienbalsiai, kaip ir 
įvedamos kalbos kiekviename 
klausime. Bet p. Karpius juo
domis raidėmis parašė: "Cle- 
velando ‘demokratiškas’ kon
gresas užbaigė savo triukš
mą. Priėmė rezoliucijas prieš 
savo senos tėvynės reikalus, 
priėmė tokius nutarimus, ku
rie Lietuvai butų tikrai pra
žūtingi, jeigu jie reikštų ką 
daugiau, kaip kiškio kikas ku
melei . . .” Ir pabaigoje savo 
žemiaus kritikos editorialo 
baigia persergėdamas, kad 
"Amerikos Lietuvių tautiškai 
galvojanti visuomenė turi pa
galinus suprasti, kur veda ‘de- 
mokratybės* skraiste prisiden
gę išgamos . . .”

Reiškia, tie visi darbuotojai, 
kurie dirbo prie surengimo 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Lietuvoj Demokratinei Tvar
kai Atsteigti, visi 382 delega
tai ir 71,000 organizuotų Am
erikos lietuvių yra "demokra- 
tybes skraiste prisidengę išga
mos.”

Na, o jei arčiau pažiūrėsi
me į vietos asmenis^ kurie dir
bo del ALK, tai surasime, kad 
jų tarpe yra net 4-5, kurie ne
senai buvę nebloguose santi- 
kiuose su pačiu p. Karpium. 
Bet kaip tik jie pasiėmė dar
bą už demokratinės tvarkos 
atsteigimą Lietuvoj, taip p. 
Karpius juos apšaukė "demo- 
kratybes skraiste 
siais išgamomis.” 
braukta.—J. M.)

Štai kur visas 
Smetonos agento 
puikiai prieš Clevelando lie
tuvių visuomenę nusimaskavo. 
Iki šiol p. Karpius tik komu
nistus "išgamom” lietuvių tau
tos krikštino. Daug net rimtų 
žmonių pamanydavo, kad gal 
ir yra ko tokio blogo pas ko
munistus, gal ištikimųjų jie ne
veikia gero Lietuvai? 

Važiuokite Susais į "laisvės” Pikniką 
Philadelphijoje

va, įvyko visų lietuvių rengia
mas ALK Lietuvoje Demokra
tinei Tvarkai Atsteigti, toks 
puikus, harmoniškas, platus, 
skaitlingas Amerikos lietuvių
susitarimas pagelbėti savo bro
liams ir sesutėms pasiliuosuoti 
iš fašistų priespaudos, o p. 
Karpius jį vadina "išgamų” 
darbu!

Daugeliui clevelandiečių tas 
pagelbėjo suprasti, kas 
rųjų yra Lietuvių tautos 
ma. Dabartiniu laiku 
plačiai kalba pas mus, 
tas, kuris kitus taip užvardija 
ir vadina "išgamom,” bando 
paslėpti save nuo rūstybės visų 
dorų ir Lietuvą mylinčių lietu
vių.
Demokratinės Santvarkos At- 

steigimo Šalininkai Ruošias 
Darban

Bendro fronto komitetas, 
kuris padėjo central in i am ko
mitetui prirengti ALK, turėjo 
sušaukęs 
liepos 29 
atsilankė, 
to, gražus 
kėjų 
tarimais ir užsibrėžtais 
bais. Buvo plačiai diskusuota 
tolimesnis darbo varymas. Pa
didinta pats komitetas prisidė
jusiais naujais veikėjais. Vi
sų buvo Hena mintis: patiems 
dirbt ir patį Centro Komitetą 
paragint, kad jis imtųsi spar
tesnio ALK įpareiguotų tari
mų vykdymo gyveniman.

Rugpjūčio 3 d. įvyko Ben
dro Fronto komiteto posėdis, 
čia jau imtasi konkrečiai svar
styti būdai veikimo, kurių pa- 
gelba pats darbas-veikimas bū
tų našesnis ir sėkmingesnis. 
Prieita prie bendros išvados, 
kad dabartiniu laiku yra rei
kalinga surengti plačios dis
kusijos ALKLDTA reikalu ir 
kad plačiaus vietos lietuvių vi
suomenę supažindinus su tuom 
klausimu ir Lietuvoje esama 
padėčia. Į tas diskusijas nu
tarta kviesti "Dirvos” žmo
nes, ypač p. Karpių, kad jis 
viešai išdėtų savo pusę prieš 
vietos ^lietuvių visuomenę, t. 
y., apgintų savo poziciją virš- 
minėtu klausimu.

Išrinkta veikimo komitetas 
iš penkių asmenų surengimui 
minėtų diskusijų. Visi apsiė- 
musieji yra veiklūs darbuoto
jai ir numatoma, kad tas dar
bas bus gerai prirengtas, su 
nauda bendro fronto veiki
mui. Visų ALK šalininkų yra* 
pareiga skleisti mintį apie šias 
rengiamas diskusijas, kur 
"Dirvos” red. p. Karpius turės 
progos savo giriamą Lietuvos 
Smetonos valdžią apginti.
Pritarimas Lietuvos Žmonėms 

Yra Didelis

Rugpjūčio 2 d. teko apsi
lankyti Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos piknike, surengtam 
ant Mačiutos farmos. žmonių 
atsilankė daug. Mat, draugija 
terengia vieną pikniką į. me
tus, tai visiem nariam privalu 
atsilankyti. Kartu buvo ir pa
šaliečių nemažai. Mano už
duotis buvo parinkti Komu
nistų Partijai parašų. Aišku, 
kad daugelį viršminėtos drau
gijos narių turėjau progos už
kalbinti, bei vienu ir kitu

(Tąsa 5 pusi.)

po

1144 LIBERTY AVE. HILLSIDE, N. J
Tel. Wa. 3-9515

Vienatinis Lietuvių Parkas
Tarpe Newark’©, Elizabeth’© ir Irvington.

Busai priveža prie pat parko.
Tinkama vieta visokiem parengimam, nes nereikia jieškoti
laukus. Yra ant gražaus kalno, vieta švari, galima rengti pik

nikus arba kitokius parengimus.

Prašome lietuvių sustoti bile kada r.cleldieniais ir šiaip vakarais

Gera muzika Petnyčioms, Sukatoms ir Nedelioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

* SAVININKAS F. LASECK.

MEDUS
"Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į
"Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų/kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Petras Prasauskas
Budavoniu 

Kontraktorius

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Jst. virš
2& 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.

MES KALBAM LIETUVI&KAL
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V. M. MOLOTOVAS. Verte JUOZAS.

Apie Pakeitimus Sovietų 
Konstitucijoje

(Tąsa)
Vienok, kiek nedidelis lišencų (nuo ku

rių atimta balsavimo teisė) nuošimtis, 
parodo nors ir paskutiniai rinkimai į so
vietus. 1934 metais žmonių, kuriems bu
vo atimtos rinkimų teisės, suaugusių gy
ventojų tarpe buvo 2,5 nuošimčiai, kas 
sudaro kiek daugiau kaip 2 milionus 
žmonių. Sulyginkite šitą skaitlinę su 
bendru rinkikų į sovietus skaičium, kuris 
praėjusiais metais sudarė 91 milioną 
žmonių!

Iš to matyt, kad rinkimuose į sovietus 
dabar dalyvauja ne tiktai visa darbo 
žmonių masė, bet kai kuri piliečių dalis, 
kurie anksčiau neturėjo rinkimų teisės. 
SSRS Centralinio Pildomojo Komiteto 
tarimu 1931 metais buvo nustatyta tvar
ka sugrąžinimui pilietinių teisių tiems iš
siųstiems buožėms, kurie įrodė tikrumo
je, kad nustojo kovoję prieš kolchozus ir 
sovietų valdžią ir ėmėsi sąžiningai dirb
ti. Vėlesniais CPK-to tarimais buvo dar 
palengvintos sąlygos sugrąžinimui tei
sių buožių vaikams ir patiems buo
žėms, kurie dirba visuomeniniai-naudiri- 
gą darbą ir kurie įrodė, kad jie nori tap
ti sąžiningais sovietų valstybės darbo 
žmonėmis.

Visa tai rodo, kad Sovietų Sąjungoj 
atviras kelias į pilną teisę į gyvenimą 
visiems sąžiningiems darbo žmonėms ir 
kad lišencų (beteisių) skaičius vis labiau 
mažėja. Mes einam prie visiško visokių 
apribavimų panaikinimo renkant į sovie
tus, apribavimų, kurie savo laiku buvo 
įvesti “kaipo laikinos kovos priemonės 
prieš eksploatatorių mėginimus apginti 
arba atstatyti savo privilegijas”, kaip 
sako VKP (b) programa. Šie faktai pa
tvirtina nekartą padarytus Lenino pa
reiškimus, kad įvesti pas mus visuotinoj 
rinkimų teisės apribavimai turi tik lai-; 
kiną pobūdį. j

Tuo metu kai vis naujos buržuazinėj 
šalys likviduoja gyventojų rinkimų teisių 
liekanas, Sov. Sąjunga vis arčiau prieiną 
prie pilno visokių visuotinos rinkimų teij 
sės apribavimų panaikinimo. (Audringi; 
ilgi plojimai).

Kaipo neatidėliotinas priemones toliait 
demokratizuojant sovietų sistemą parti4 
jos Centro Komitetas šiam suvažiavimui 
stato šiuos klausimus:

Pirma, apie daugialaipsniškų rinkinuj 
pakeitimą tiesiais. |

Dabartiniu metu pas mus tiesioginių 
rinkimų sistema yra tiktai miestų ir kai
mų sovietams, kuriuos tiesioginiai vieto-j 
je renka darbininkai, valstiečiai ir rau-r 
donarmiečiai. Augščiau stovintieji sovie-i 
tų valdžios organai, pradedant nuo rai- 
ispolkomų (rajoninių pildomųjų komite^ 
tų), renkami ne tiesiu rinkikų balsavimu 
o atatinkamuose sovietų suvažiavimuo
se. Rezultate raiispolkomai renkami su
lig dviejų laipsnių sistema, kraštų ir sri-t 
čių pildomieji komitetai, o taip pat vado-* 
vaujantieji autonominių respublikų or-t 
ganai—sulig trijų laipsnių sistema, cent4 
raliniai pildomieji komitetai sąjunginiųį 
respublikų, turinčių sritis, ir SSR Sąjun^ 
gos Centralinis Pildomasis Komitetas—Į 
sulig keturių laipsnių rinkimų sistema. ;

Savo laiku ši rinkimų sistema save pa-i 
teisino ir, nežiūrint savo nedateklių, su
teikdavo vadovaujantiems sovietų val
džios organams reikiamus gyvus ryšius 
su masėmis. t

iekus didelį ūkišką paki-Bet dabar, pas 
Įima, žymiai sustiprinus ryšius tarp mie
sto ir kaimo ir 
gumą bei politinį jų aktingumą, mes ga
lim ir turim padaryt žymų žingsnį pir
myn, demokrate 
sistemą. Partijų 
žiavimui stato kl 
nių rinkimų sistemos pakeitimą tiesiais 
rinkimais į Visus sovietų organus nuo 
miesto ir kaimo 
cialistinių Respi 
linio Pildomojo 
jimai).

Jokių nenugalimų kliūčių šitos rinki
mų sistemos pra 
ispolkomus, krai 
sąjunginių respublikų CPK-us ir SSRSą- 
jungos CPK-tą dabar nėra. Iš kitos pu
sės, tiesūs rinkimai dar augščiau pakels 
sovietų valdžios organų autoritetą ir dar 
labiau sustiprins tų organų ryšius su 
plačiomis darbo žmonių masėmis. Darbi
ninkai ir valstiečiai geriau žinos savo 
atstovus ne tikt; 
ir centraliniuose 
nuošė, bus su ja 
ir tuo pat visas 
darbas turi paki 
nį.

Tuo metu ka 
kapitaližmo šalys tolinasi nuo tiesių rin
kimu sistemos i: 
pakeičia papras 
iš viršaus iki pat apačios, Sovietų Sąjun
goj daugialaipsn 
keičiama tiesių :: 
tai į žemutinius, 
sius sovietų vale 
ma rinkikams te 
va iš bet kurio organo ir suteikdama ne
partinėms organ 
nių grupėms tei 
kandidatus, ’sovi 
tiesius rinkimus 
snį pirmyn vystant darbo žmonių demo
kratizmą mūsų šalyj. (Plojimai).

Antara, apie 
pakeitimą lygiaik

Sovietų konstitucija suteikia tam tik- 
• ras pirmenybes darbininkams, palyginus 
su kaimo darbo žmonėmis, renkant į so
vietų organus. Jas matyti nors ir iš to 
kad į sąjunginių 
žiavimus ir į SS 
važiavimą miestų sovietų atstovai renka
mi vienas atstov 
kikų, o nuo so1 
daugumą sudaro 
legatas nuo 125 tūkstančių rinkikų. 
Apie tai Leninas kalbėjo dar 1919 me
tais:

“Tokios rūšies priemonių, kaip dar
bininkų nelygybė su valstiečiais, konsti
tucija visiškai nenustato. Konstitucija 
jas užrašė po to, 
gyveniman. Net, 
sovietų konstitu 
nes revoliucijos išdirbo menševikai ir es
erai prieš save. Jie ją išdirbo taip, kaip 
išdirbo gyvenimas. Proletariato organi
zavimasis ėjo g 
organizavimasis, 
revoliucijos r am 
jiems pirmenybę 
nys: nuo šitų pi:: 
prie jų išlyginimo” (Leninas, XXIV to- 
,mas, 146 pusi.).

(Bu

pakėlus masių kulturin-

zuojant mūsų rinkimų 
'S Gent. Kom. šiam suva- 
ausimą apie daugialaips-

sovietų iki Sovietų So- 
blikų Sąjungos Centra- 
Komiteto imtinai. (Plo-

vedimui, kuri liečia rai
komus, oblsispolkomus,

ai rajone ir srity j, bet 
sovietų valstybės orga

ns dar glaudžiau surišti, 
sovietų valdžios organų 
:ti į dar augštesnį laips-

vis naujos ir naujos

? dažniausiai rinkimus 
tu valdininkų skyrimu

iškų rinkimų sistema 
’inkimų sistema ne tik- 
bet ir į pačius augščiau- 
ižios organus. Palikda- 
isę atšaukti savo atsto-

izacijoms ir darbo žmo- 
sę dalyvauti iškeliant 
etų sistema įvesdama 
padarys milžinišką žing-

nepilnai lygių rinkimų

respublikų sovietų suva- 
R Sąjungos sovietų su-

as 25 tūkstančiams rin- 
vietų suvažiavimų, kur 
i valstiečiai,—vienas de- 

tūkstančių rinkikų.

kai jos buvo pravestos 
gi ne bolševikai išdirbo 
ei ją, ją iki bolševisti-

reičiau, negu valstiečių 
kas darbininkus darė 

sčiu ir faktinai davė 
. Toliau stovi uždavi- 
menybių laipsniškai eit

s daugiau)

Cleveland, Ohio
(Tąsa nuo 4 pusi.)

klausimu padiskusuoti. Vieną 
gražų dalyką suradau, tai kad 
Dr. Vinco Kudirkos Draugijos 
nariai nesibijojo ir nesiprieši
no padėti savo parašo ant rin
kimų peticijos K. P. padėti ant 
Ohio valstijos baloto. Virš 
30 parašų gavau. Ir tiek ra
dau, kurie jau buvo pasirašę 
tai pačiai partijai.

Šiais klausimais kudirkiečiai 
šiuo tarpu yra susiinteresavę:

Pirmoj vietoj, Lietuvoje de
mokratinės tvarkos atsteigimu 
ir kas nors reikia daryti su

demokratijoj priešais, kad 
juos suvaldžitis. Antroj — Ispa
nijos civiliu karu — baimė, 
kad fašistai’ neapgalėtų liau
dies fronto valdžios šalininkų. 
Toliau, trečią, kun. Coughlino 
partija, kuri
didatu į prezidentus. Taipgi 
rūpi industr nių unijų organi
zavimo klausimas.

stato Lemke kari

Grupele ‘^Dirvos” šalininkų 
valdo šią draugiją, dėka jo
sios narių nępaisymui lankyti 
susirinkimus; tai jųjų klaida. 
Bet kad jų didžiumos reikalai 
yra bendri Visų lietuvių ir. 
abelnai Amhrjkos darbininkų 
reikalai, tai: parodo'tas, jogei 
jų mintis ir i’ūpestys yra ben-

ted Miners Workers uniją.
Vienu ŽfldŽill A1YI Prikris b’irm. Stasys Liutkus, 539 Franklin StreetV iliui ZOUZ1U, Keis Z1II1C1 lKOb.ph.in Pllge|b. y. Grygotis, 146—4th St.

pažangiajai daliai visuomenes 
rūpi, tas rūpi ir mūsų lietu
viams darbininkams, biznie
riams ir profesionalams. Ir 
jeigu yra vienų ar kitų tarpe, 
kurie remia savo priešus, tai 
daugiausiai nesužiniai. Mums 
pažangiems reikia dauginus 
susisiekti su visais darbinin
kais, nežiūrint, kokių jie įsiti
kinimų būtų ir kartu visados 
atsiminti, kad lietuvių darbo 
žmonų reikalai nesiskiria nuo 
abelnų darbininkų, vertelgų ir 
profesionalų šios šalies reika-

I Auš ros Draugijos 1935 metų Valdybos 
Antrašai, Elizabeth, N. J.

i Pirm. Pagelb. P. Grygotis, 146—4th St.
, Nutarimų Rašt. B. Burkaurkas, 255 Pine St. 
Fin. Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls Ave.

Linden, N. J. 
Iždininkas V. Paulauskas, 228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas Dom. Grygotis, 30 Dayton 

St.
Iždo Globėjai A. Lukoševičius, 232 Ripley PI, 

ir A. Saulčnas, 136 Fifth St.
“Laisvės” organo rašt. D. Krūtis, 211 First 

St.
Maršalka J. Jotkojis, 269 Second St.

"Aušros” Draugijos susirinkimai įvyk
sta kas antrą ketvirtadieni kiekvieno mė
nesio Lietuvių Laisvės (Liberty) svetainėj, 
269-73 Second St. Elizabeth, N. J.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

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.

J. M.

CIevelando Darbininkų Pikni
kas 22 Diena Rugpjūčio

Visų CIevelando pažangiųjų 
darbininkų metinė iškilmė yra 
rengiama 22 Į d. rugpjūčio, 
Welsh Grove, 19800 Miles 
Avenue. Visi, kurie turėjote 
įsigiję 4 d. liepos pikniko ti- 
kietus, bet del lietingo oro ne
galėjote atsilankyti ir sunau
doti—atsiveskite su savim, nes 
jie bus geri šiame piknike. Nu
rodymai, kaip pasiekti pikni
ko vietą: gatvekariais, “Broad
way-Miles Avenue iki galo li
nijos (E. 131st 
trokai nuveš į 
veltui. Pradžia 
vai. nakties.

Bus geras platus programas 
ir $50 dovanų laimės atsilan-

saunų 
rugpj. 
gi r ai-

BALTIMORE, MD.
ALDLD. 25 kuopa rengia 

pikniką ateinantį sekmadienį, 
(Aug.) 16 d., K. Mykolaičio
toj, English Consul, Md. Kviečiame 
visus Baltimorės lietuvius dalyvauti 
šiame piknike. Bus įvairių gėrimų 
ir valgių, taipgi visokių žaislų, šia
me piknike taipgi bus išleistas gra
žus rankų darbo moteriškas šalikas. 
Kas laimes, tai ištikro turės su kuo 
pasidžiaugti.

Kelrodis: su mašinomis važiuokite 
Annapolis Road iki Dinavizo, pasu
kite po dešinei, ir laikykitės po tie
siai, pakol privažiuosite pikniko vie
tą. Kurie važiuosite gatvekariu, im
kite numerį 12 West Port karą, iš
lipkite ant Annapolis Road ir Anna
polis Ave. Ten mašinos lauks, kurios 
nuveš į pikniko vietą. (Tėmykite 
raudoną ženklą ant mašinų). —Kvie
čia Komisija. (189-190)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” Pikniko Visuotinas 

Susirinkimas.
Draugės ir draugai! Visų Philadel- 

phijos darbininkiškų organizacijų 
{narių, “Laisvės” skąitytojų, dalinin
kų ir mūsų judėjimo simpatikų jvyk-

St.) ; nuo čia 
pikniko vietą 
12 vai. iki 2 sta masinis susirinkimas delei “Lai- 

jsvės” pikniko, 14 d. rugpjūčio, 735 
j Fairmount Ave. Prasidės lygiai kaip 
|7:3O vai. vak. Ant šio susirinkimo 
bus išduota visų komisijų raportai; 
bus renkami bust} kapitonai, darbi
ninkai. Bus apkalbėta visa pikniko 
technika, išdirbimas planų ir visų 
kitų reikalų. Ant šio susirinkimo bu
kite būtinai ko skaitlingiausiai, nes 
nuo jūs priklausys visos pikniko pa
sekmės. Atsiminkite, kad ant šio pik
niko reikalinga mažiausiai 95 dar
bininkai.—“L.” Pikniko Komisija.

(189-191)

Komisija

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių kapinių Korporacijos Valdybos 

<lai ir adresai:
Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Alcy,

• Plymouth,
Vico pirm, J, Kulponas, 27 Corler St.

Telf,: 32511 Wilkes Barre,
Kasierius K. Randarčikns, 613 Main St.

Tel, 74037 Edwardsville.
Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane

Wilkes Barre, Pa,
Prot. rašt. J, Sankcvlčius, 10 Melrose Av,

Tel,: 34625 Wilkes Barre, Pa,
Duohkasis J, Kulponas Tol. 32511 Centro '

tel, 91840, pas Aug, Stravinskų, ,, ,, ™
40 Ferry St,, Plymouth, Pa, Sekr. V. K. Shci’ellS.

var-

Pa.
Pa,
Pa.

DETROIT MICII.
D.L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS V ALT) Y 
BA, DETROIT, MICH., 1934
Pirm. P. Gyvis. 7148 Mackenzie Ave. 
Vice-Pirm. P. Jakštienė, 1462 Junction 
Nutar. RaŠt. J. Overaitis, 4689 Brandon 
Fin. Sekr. A. .lakstys, 1462 Junction 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton

ELIZABETH, N. J.
LDS. 33 kp. men, susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 12 d. rugpj. 8 vai. 
vakare, | L. D; P. Kliube, 408 Court 
St. Visi draugai ir draugės malonė
kite dalyvaut, nes turim daug svar
bių dalykų apsvarstymui. Nepa
mirškite ir duoklių užsimokėti. —

METAMS
Avė.
Avė.
Avė. '
Avė.

GARDNER, MASS.»
Lietuvos Sūnų Pašelpinės Draugys

tes Valdybos antrašai 1935 metams. 
Pirmininkas: K. Balsevičius, 10

Crawford St., Gardner, Mass.
Vice Pirm.: E. Miškinis, 77 Conant

St., Gardner Mass.
Prot. Sekretorius: M. Šleiva, 80 Len

non St., Gardner, Mass.
Fin. Sekretorius: A. Nakutis, 172

Conant St., Gardner Mass.
Kasierius: J. Vaitiekus, 158 Water- Visiem svarbu

ford St., Gardner, Mass. I
Kasos Globėjai: J. Lekančinskas, 135 rj

Logan St., Gardner, Mass., J. Ya-
kuban, 228 Pine St., Gardner, Mass.

Maršalka: J. Anbrasas, 60 Emerald
St., Gardner, Mass.
Lietuvos Sūnų Pašelpinė Draugys

te laiko susirinkimus pirmą panedė- 
lį kiekvieną menesį. 
Iždo Globėjui, J. Račiūnas, 8621 Dayton Ave.

M. Naruševičius, 2844 Vinewood Ave.

PATERSON, N. J.
ALDLD. 84 kp. susirinkimas įvyks 

subatoj, 15 d. rugpj. 7 vai. vakare, 
Bakanausko svetainėj. Visi nariai da
lyvaukite, nes jau du susirinkimai 
neįvyko ir tuomi susidaro daug svar
bių dalykų, kuriuos turim greitai ap
svarstyt. — Sekr. D. Sakat.

(189-190)

LINDEN, N. J.
ALDLD. 165 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 12 d. rugpj., 8 vai. 
vak. drg. Tenio svetainėj, Winnans 
Ave. ir 16th St. Kviečiam ir ne na
rius dalyvaut, nes tai bus nepapras
tas susirinkimas, bus išduotas rapor- 
itas iš atsibuvusio Liet. Kongreso, 
.visiem ovaiud išgirsti drg. Baltu- 
jčio raportas. Tad kviečiam visus na
trius ir ne narius skaitlingai daly
vautu — Valdyba.

dro pobūdžio ir nei kiek nesis- 
jia nuo abelnos šios šalies 
bininkų pažangios visuo- 
nės. Kuo jie skiriasi, tai

san- 
rkos klausimu, kuris šiuom 
pu yra pas lietuvius centra- 

linįu klausimu. Ispanijos liki- 
,s yra tarpe demokratijos ir 
izmo. Lietuviai interesuoja- 
Ispanija gal labiau ir todėl, 
d jų pačių tėvynė yra tero- 
uojama tų pačių juodų .te

roristų, kurie nori Ispanijos 
udį pasivergti. Industrinių 
iju klausimu taipgi yra susi- 
)inę, nes jie yra pažangioji 
is Amerikos darbininkų, 

per Uni-1

kir
dar
me
tautos ir demokratinės 
tvr 
tai

ma

si 
k a 
riz

lia
u n
rū
da
nemažai perėjusių

Kareckas, 730 

Rasikan, R. R. 

Gūsis, 1307 Da- 

20 Dalo St. N.E.

LIETUVIŲ ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA.. 1934 m.

KAI’lDSf MICII

Presidentas, Charles T. Jakens, 1564 Turn
er Ave., Phone 72073.

Vice-PresidentnH, Anthony 
Nason St. N. W.

Prot. Raštininkas, Karol 
Box 117 North Park.

Finansų Sekretorė, Tillie 
vis Ave. N. W.

Iždininkas, Wm. Karvelis,
Ligonių Lankytojai, Anthony Garbanaus_ 

kas, 1108 Ellizabcth Ąve.
Mary Rasikas, 1537 Broadway Ave. N. W.

Revizijos Komitetas, Anthony Garbanaus- 
kas, 1108 Elizabeth Ave., Frank Zegunas, 
515 Eleventh St. N. W,, Anthony Senkus, 
111 Mt. Vernon Ave.

Iždo Prižiūrėtojai, Daminik Gelgotas, 19 
Dale St., Alfonsas varnas, 1326 McRaynold 
St.

Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli
zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 
Ave., Anthony Apeccnkas, 724 Richmond St., 
Tom Klosovičius, 730 Nason St., Jim Rose, 
1256 Scribner St.

Policiantai, J. Staleskis, J. Stoskis.
Virš minėta valdyba pareina iš Grand 

Rapids. Michigan. f

BAYONNE, N. J.
L, A. U. Kliubas rengia pikniką 

bendrai su kitom darbininkiškom or- 
ganizaiejom, nedėlioj’, 16 d. rugpjūčio 
(Aug,), Walnut Grove parke, Clark 
Township, Linden. Įžanga 25 centai. 
Bušai išeis nuo Kliubo svetainės 10 
vai, ryto, 10 W. 22nd St. Kelionės 
lėšos tik 60c į abi pusi. Kviečiam 
visus lietuvius skaitlingai dalyvaut 
ir linksmai dieną praleisti tyram 
ore. — Kviečia rengėjai.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD. 20 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 13 d. rugpjūčio (Aug.), 
Lietuvių svetainėj, 315 Clinton St., 8 
vai. vakare. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. —■ Sekr. H. Žukienė.

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

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.

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučits 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS, 

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

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kp. men. susirinkimas 

įvyks subatoj, 15 d. rugpj., 8 val. 
vakare, 4097 Porter St. Visi nariai 

i dalyvaukite, nes turim daug svar
bių dalykų apsvarstymui, taipgi ne-
1 pamirškite ir duoklių užsimokėti. —
M. G. (188-189)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks 7 d. rugpjūčio (August), 7:30 
v. v. Malonėkite visi atsilankyti, at
siveskite ir pašalinių, nes bus iš
duotas svarbus raportas iš lietuvių 
atsibuvusio kongreso Clevelande. 
Taip pat bus ir daugiau svarbių da
lykų, kurie reikės apsvarstyti.

/ W. Zelin.
(189-190)

chesterTpa.
ALDLD 30 kuopa nutarė surengti

2 busu važiuoti į “lysvės” pikniką, 
įvykstantį 6 d. rugsėjo, Alcyon Par
ke, Pitman, N. J. Visi, kurie važiuo
site į pikniką prašome įsigyti tikie- 
tus iš kalno pas draugus y. Gižauską 
ir A.. Lipčių. Nepraleiskite šios pro
gos, nes kurie nevažiuos vėliaus gai
lėsis. -

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

P. Š. 
(189-190)

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

ji.su


Puslapis Šeštas. LAISVE Trečiadienis Rugp. 12, 1936

Prarado Važiuotės Leidimus
Telefonas: Humboldt 2-7964

Keletas Svarbesnių Bruožų 
Iš Lietuvių Komunistų

Fr. Susirinkimo
Liepos 10 dieną, vakare, 

įvyko L. K. - F. susirinkimas 
“Laisvės” patalpoj. Dienotvar- 
kis patiektas neilgas, bet svar
būs klausimai.

Dr-gė Sherry praneša, kad 
nuo Lietuvių Komfrakcijos 
rengto išvažiavimo pereitą ne- 
dėldienį lieka gryno pelno 
$21.45. Taipgi pažymi, kad 
kitas išvažiavimas nutarta 
ruošti Huntington, L. L, kur 
manoma patiekti suvažiavu
siems tinkamus pietus.

Vienas iš svarbiausių dieno- 
tvarkio punktu tai buvo lite
ratūros klausimas — arba mū
sų lietuvių* komunistinių dien
raščių turinys. Draugų nuo
monė yra, kad mes, lietuviai, 
esam turtingi marksistinio po
būdžio knygomis, o dar dau
giau tai dailiąja literatūra, tu
rint omenyj paskutines dvi 
knygas: “Povilas Jurka” ir 
“Mortos Vilkienės Divorsas”. 
Brošiūrų, manoma, esą perma- 
žai, ypatingai bėgamaisiais 
dienos klausimais, kuomet pa
saulinė karo situacija taip 
komplikuota.

Delei mūsų laikraščių tūri- 
rinio, bei naujų veikėjų gavi
mo bendradarbiais mūsų dien
raščiams draugai rimtai dis- 
kusavo tuos dalykus. Pastebė
ta, kad “Laisvė” kai kuriais 
klausimais perdaug vienpusiš
kas žinias patiekianti, pavyz
džiui, — Ethiopijos ir dabar 
Ispanijos klausimu. Tačiau, šis 
klausimas nuo redakcijos ata
tinkamai buvo pateisinta.

Kas liečia mūsų naujus ben- 
dardarbius, naujai pradedan
čius rašinėti draugus, mano
ma, kad daugelyj atvejų 'tat 
priklauso nuo tinkamų gyve
nimo sąlygų. Kuomet draugai 
turi sugabumą rašinėjime ir jį 
nuolatos bando praktikuoti, 
jiems reikia stengtis neuž
krauti kitokių darbų, bet dar 
suteikti kooperacijos bei pa- 
gelbos rašinėjimo darbe.

Kai kurie draugai mano, 
kad mūsų žieminio sezono 
gramatikos mokyklėlės turė
tų būti daugiau literatinio po
būdžio, surišta su marksizmu, 
prelekcijomis ir tt.

Rinkta delegatai į Naciona- 
Ij Lietuvių Komunistų Suva
žiavimą. kuris įvyks Roches
ter, N. Y., 21 ir 22 dd. rugpjū
čio. Delegatais išrinkta drau
gai Sherry, Aleksynas ir Bui
vydas arba Nalivaika. Pinigu 
randasi kelionės reikalams 30 
dol. ir vienas draugas tam tik
slui sutiko paaukauti dienos 
uždarbį (4 dol.) — už tai 
frakcijos vardu ačiū!

Taikos paradui išrinkta ko
misija iš sekančių draugų: Pe- 
leckas, Kuraitis ir St. Balčiū
nas. Su šiuo susirinkimas ir 
•užsibaigė. Petras.

Drg. K. Grybas Sugrįžo
Draugas K. Grybas parva

žiavo iŠ Bloznelių farmos, kur 
jis išbuvo 4 savaites pataisy
mui sveikatos. Džiaugiasi, kad 
sveikesnis ir labai ačiuoja A. 
Liet. Darb. Literatūros Drau
gijos 1-mai kuopai, kuri juo- 
mi rūpinasi ir draugei Leva- 
nienei, kuri daugiausia darba
vosi, kad gavus, kas nuvežtų, 
taipgi draugui Bimbai už nu
vežimą į tą sveikatos šaltinį, 
kur oras malonus ir maistas 
šviežias ir sveikas. Rep.

Fort Greene parke balti ir 
negrai jaunuoliai susimušė ir 
vienas vaikinas nuo to mirė. 
Policija sulaikė vieną vaiką 
po $500 kaucijos, o 4 jaunes
nius 16 metų uždarė vaikų 
prieglaudoj.

Trijų Tūkstančių Minia 
Baube, Ujo Policiją

3 400, pikie- 
ir Acker- 

i Ave., New

Jauniems kailiasiuvių indus
trijos Paslų Unijos nariams 
masiniai, skaičiuj) 
tuojant F’eshback 
man šapą, 333 7t
Yorke, policija užpuolė pikie- 
tus ir 20 jaunuolių subruko į 
policvežimį, areštavo. Gi ap
link susirinkusi trijų tūkstan
čių žmonių minia s baubė ir vi
sokiais balsais ujo užpuolikus.

Iš ryto jauni sti[eikieriai pa
skleidė tūkstanč|us lapelių, 
pasmerkiančių kcjmp a n i j o s 
prieš-unijinį atsinęšimą. Taip
gi pastatė trylikos: vaikinų pi- 
kietą. Bet jie tapo subrukti 
policijos į tarpdurį ir areštuo
ti.

Po to unija ant kampo su
šaukė masinį mitingą. Tūks
tantinė minia Siįėjo klausyt 
Leon Strauss, unijbs organiza
toriaus kalbos, kurioj jis šau
kė žmones sudaryt masinį pi- 
kietą prie bildingo ir tuomi 
duot policijai tiųkamą atsa
kymą.

Keturi šimtai atsiliepė į or
ganizatoriaus šauksmą ir su
darė bloko ilgio įikietą. Bu
vusioji polocija ligosi bejėgė. 
Kada pribuvo daugiau polici
jos su vežimu, prie bildingo 
buvo virš 3,000 žiūrovų. Pikie- 
tas tęsėsi iki 1 vai. dieną, pas
kiau likosi 10 vaik|nų tęsti pi- 
kieta ir policija nebedrįso jų 
kliudyt. Unija šąukia visus 
kasdien remti jaukių streikie- 
rių masinį pikietą.i

>
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Nesilaikymas Važiuotės 
Taisyklių - Pavojinga

Važiuotės taisyklės nusako, 
kad “kiekvienas vježimas, iš
girdus važiuojant [gaisragesių 
aparatą ar skubų policijos ve
žimą, turi tuojau būti priva
žiuotu arčiausia kaip galima 
prie dešiniojo šaligatvio ir su-
stoti.” į

Toks patvarkymas yra bū
tinai reikalingas [ir, rodos, 
lengvai suprantamas. Vienok 
važiuotojai kasdien jį sulau
žo, kas būna priežasčia pavo
jingu nelaimiu. T|uo pirmos 
sausio šių metų biįvo 17 ne
laimiu sąryšyje su gaisrinin
kais.Nelaimėse 23 asmenys su
žeista ir 1 užmušta, neskai
tant medžiaginiu [ nuostoliu. 
Minėkit, jūsų pareįga praleis
ti minėtus miesto departamen
tus. Trafiko Stotis “I”.
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Streikuojančiu Mezgėjų 
Suėjimo Centrai 

■I ■ I.................................. I

Į

Iššaukus mezgėjau streiką, 
unija paskelbė, kąd streikie- 
rių centrai bus segamose vie
tose : i

1— Brooklyn Lab[or Lyceum, 
947 Willoughby Ajve.. Brook
lyn. Chairman, F. [P. DeLeo.

2— —Brownsville Labor Ly
ceum. 229 Sacknjan Street, 
Brooklyn, Chairman, Manny 
Katz.

3— Irving Plaza Hall, Ir
ving Place and Fifteenth St., 
New York, Chairman, Jack 
Taksen.

4— Estonia Progressive So
ciety, Lexington Avenue and 
125th St., New York. Chair
man, Morris Shapiro.

5— Workman’s Circle Ly
ceum. 190 Belmont Avenue. 
Newark. New Jersey. Chair
man, San Simensky.

6— Floral Hall; 554 Ele
venth St., West New; York, 
New Jersey. Chairman, Ben 
Eisenberg. "

Komunistų Partija Šaukia 
Remti Ispanijos Liaudį 
Kov jj Prieš Fašizmą

tijos ir Italijos fašis-Vokie
tams siunčiant vis daugiau ir 
daugiau 
kios ka 
jos liau
tams, randasi degantis reika
las sku
mos didvyriškiems 
liaudies

Komu
Yorko Valstijos Komitetas iš
leido u 
ganizaci. 
ti Ispa 
prieš fašizmą.

“Nėra 
dabartini 
rama mi 
rims Ispanijoj, 
kimas.

Aukos sąryšyje su šiuo at
sišaukimu turi būt siunčiamos 
sekamu 
mittee o
ty, 35 E. 12th St

. karo orlaivių ir kito- 
,ro medžiagos Ispani- 
dį užpuolusiems fašis-

nos ir gausios para- 
Is p an i jos 

kovotojams.
nistų Partijos New

tsišaukimą į visas or- 
jas ir asmenis parem- 
nijos liaudį kovoje

pareigos 
kaip pa-

svarbesnės 
iu momentu, 
ūsų broliams ir sese- 

sako pareiš-

antrašu: State Com- 
f the Communist Par- 

York 
parė-

New
žymint, kad tai

ūkime sakoma
liau- 

arbininkai, valstiečiai, 
klasė, profesionalai,

mimui Ispanijos žmonių.
Atsiša
“Didvyriška Ispanijos 

dis — d 
vidurinė
—veda didvyrišką kovą prieš 
fašizmą, 
kaip gyv 
liaudžiai 
darbinin 
laimėtų 
stiprinim 
same pasaulyje, 
Jungtinėse Valstijose.
yra mūsų pareiga paremti Is
panijos 
me mūšV 
rį atvira.
Mussolinis.”

“Įmatydamas 
ninkišką 
jos žmogių, Komunistų Parti
jos Vals 
aukoja 31,000 tos kovos pa
ramai. ši suma yra paimama 
iš distrikto Raudonojo Kovos 
Fondo/ kuris

Šis karas svarbus, 
ybė, ne vien Ispanijos 
. bet ir viso pasaulio 
kams. Jei fašizmas 
Ispanijoj, reikštų su- 
ą fašistinių spėkų vi- 

taipgi ir 
Dėlto

žmones jų žūtbūtina- 
je prieš

remia
fašizmą, ku
li itler is ir

pareigą
savo darbi- 
link Ispani-

tijos Komitetas pa

buvo sukeltas
praplėtinjiui veikimo šioj vals
tijoj.
sprendžia 
nes pare 
mentu, 
broliams 
je.”

“Komu
jos Kom tetas atsišaukia į vi
sas orga 
imti daly^ 
svarbos 
aukomis, 
toriškamį atsišaukime.

Valstijos Komitetas 
, kad nėra svarbes- 
igos dabartiniu ,mo- 
kaip parama mūsų 
ir seserims Ispanijo-

nistų Partijos Valsti-

nizacijas ir asmenis 
ką, kaipo tuojiautinės 
ir paremti gausiomis 
” skaitome tame is-

Macy Krautuvės Elektristai 
Prašo Visų Paramos

Elektri 
3-čias ja 
prie visiems žinomos 
Macy de 
vės. Ma 
praneša 
Straus še 
susirišus

stų Brolijos Lokalas
i senai veda pikietą

partmentinės kraufu- 
cy Kompanija, kaip 
unija, yra valdoma 

ūmos. Ji yra artimai 
su Roosevelto admi-

nistracija, kuri neva pripažįs
ta teisę <Į>rganizuotis į unijas, 
vienok griežčiausiai tai už
draudžia' savo darbininkams.

unijai, bet kada 
pasirašyti sutartį,

unijon.

Iš karto krautuvės vedėjai ne
va pritai 
pasiūlyta 
griežtai Atsisakė tą padaryti, 
grąsindanjii išmetimu iš darbo 
stojusius

Unija Arašo viso miesto uni- 
jistus jie 
čiant pro 
kompanij 
mą toj krautuvėj iki susitai
kys su ur ija, žinoma, apie sa
vo žingsnius^ pranešant kom
panijai. Unija įsitikinus, kad 
jei 850,000 unijistų ir jų šei
mynų bei simpatikų išpildytu 
unijps pi 
laimėtų s 
jų laimėj 
bininkų 1

ms padėti, pasiun- 
• testo laiškus minėtai 
ai ir sulaikyti pirki-

ašymą, unija greit 
avo reikalavimus. Gi 
imas būtų visų dar- 
aimėjimu.

Šaukia 10,000 Mezgėjų į 
Generalį Streikų

Pirmadienio vakarą Mezgė
jų Darbininkų Unija išleido 
sekamą pareiškimą:

“Mezgėjų Darbininkų Uni
jos Jungtinė Taryba skelbia 
mezgimo industrijos generalį 
streiką visoj metropolio srity
je antradienį, 11 rugpjūčio, 8 
vai. ryto.”

Dar prieš oficialiai paskel
biant streiką jau 11 šapų bu
vo užstreikuota. Tikimasi, 
kad į keletą dienų po paskel
bimo streiko į jį bus įtraukta 
10 tūkstančių darbininkų. Vi
so streikas palies 15,000 dar
bininkų, su apie 200 šapų.

Rengimasis streikui prasidė
jo 15 liepos, kada fabrikantai 
atsisakė atnaujinti sutartį. 
Unija reikalauja atnaujinimo 
sutarties ir 20 nuoš.1 algų pa
kėlimo.

Fabrikantus atstovauja Me
tropolitan Knitted Textile As
sociation.

New Yorko mieste ir apy
linkėj prarado važiuotės lei
dimus 17 kėravotojų ir 464 as
menims suspenduota leidimai 
bėgiu dviejų savaičių. Visose 
kitose valstijos dalyse atimta 
leidimai 100 ir suspend. 108. 
Pažymėtina, kad daugelis pra
randa leidimus už važiavimą 
esant po alkoholio įtaka.

ČEVERYKŲ DARBININKAI 
TEBESTREIKUOJA

Jau trečias mėnuo, kaip 
Kitty Kelly čeverykų krautu
vių darbininkai sustreikavo 
prieš nežmonišką 78 vai. dar
bo savaitę. Jie reikalauja 48 
vai. darbo savaitės, uždaros 
šapos, $30 minimum algos, ir 
vienos savaitės vakacijų su 
užmokesčiu.

Suaugusiem Proga Mokytis
Pasinaudodami veltui duo

dama mokslo tąsa vasaros se
zonu, virš 1000 Williamsbur- 
go, Greenpointės ir Bushwick 
sekcijų gyventojų užsirašė va-, 
sarinėms klasėms, kurias duo
da ’ Suaugusių švietimo Pro
jektas, sudarytas Šv. Tarybos 
ir WPA. Pamokos būna įvai
riais klausimais: anglų kalbos 
ateiviams, teisių, stenografi
jos ir daugelis1 kitokių mokslo 
šakų.

Vedėjai pasitenkinę pasė
komis, tai yra mokytojų ir 
studentų pastangomis. Paste
bėta didelis noras mokytis. 
Kartą del karščių mašinėle 
rašančių klasė paleista ankš
čiau, bet mokiniai nenorėjo 
eit namo, šioj klasėj yra 253 
mokiniai.

Williamsburgo mokykloj, 
kuri randasi 95 Boerum St., 
randasi ir baigusių augštesnįj 
mokslą. Taipgi yra visokių 
tautų, tarpe jų ir lietuvių. Ru
sų tautybės yra daugiausia, 
viso 165.

Vasariniai kursai baigiasi 
šio mėnesio 14-tą. Registraci
ja rudens kursams prasidės 9 
rugsėjo. Daug lietuvių šiuo 
tarpu turi gražaus liuoslaikio, 
galėtų pasimokinti’. Mokytis 
niekad ne pervėlu.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD. 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 13 d. rugp.^ 
(Aug.) “Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St., 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi nepa
mirškite ir duokles užsimokėt ir 
naujų narių atsivest. — Valdyba.

(189-190)
.....  ■ ....... . J

LDS. 13-tos Kuopos Nariams.
LDS. 13-tos kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, 13 d. rugpjūčio 
(August), Kyburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 8 vai. vakaro.

Visi nariai kviečiami susi
rinkt. Valdyba.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA white cromium coo- 

leris, trijų kranų, dubeltavas. 
Taip pat Steam 'table, coffee stand, 
baro lenta, trys baro sinkos. Viskas 
parsiduoda už pigią prekę. Galite 
pirkti kavalkais arba sykiu.

Kreipkitės po num. 148 Grattan 
St., cor. Varick Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Pulaskįi 5-9826. Savininkas 
John Jurevich (Beer Garden). Taip
gi kas turi parduoti stalų ir krėslų, 
apie 8 stalus su krėslais, vienokis 
setas turi būt, duokite man žinoti 
po num. 148 Grattan St.

(187-189)

PARSIDUODA baro į tai sos, taipgi 
krėslai ir stalai. Viską galima nu- 
pirkt pigiai. Kreipkitės į 223 Kent 
Ave., corner North 1st Street, Brook
lyn, N. Y.

(187-192)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
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.

Pasižymėkit Kalendoriuje
Brooklyno didysis Aido 

Choras praneša visiems savo 
rėmėjams, dailės mylėtojams, 
pasižymėt savo kalendoriuje, 
kad sekmadienį, spalio 4, La
bor Lyceum svetainėj, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne, 
įvyks didelis Aido Choro pa
rengimas. Tą dieną Aido Cho
ras statys scenoje “Kavos 
Kantatą,” parašytą žymaus 
vokiečių kompozitorio J. S. 
Bach.

“Kavos Kantatos” perstaty
me dalyvaus pats Aido Cho
ras, pasirėdęs kaimietiškais 
kostiumais, vadov a u j a m a s 
kompozitorės B. šalinaitės.

Vyriausiose rolėse dalyvau
ja A. Klimiutė, V. Zablackas 
ir P. Pakalniškis.

Po perstatymui bus šokiai 
prie garsios William Norris 
orkestros.

Visus užkviečia Aido Choro
Rengimo Komitetas.

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

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

JOHN C. BALTUSREAL ESTATE
Middle Country Road 
CORAM, L. L., N. Y.

Turime p a r d a v i mui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Juozas Eitutis, 48 metų, 87 
Madison St., New York, N. Y., 
mirė rugpjūčio 9 d. Laidos 
rugpjūčio 13 d.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

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- r 

sivažinėjimams. 1
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
___________ „ —_

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” 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.

Puiki Vieta Vakacijom
Ant augšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sod

nai aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitę.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

GARSINK1TES "LAISVĖJE”

ANTANAS KASMOČIUS
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 Kasmočiaus vieta skersai gatvės 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

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 Keptuves, 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 paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

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




