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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Komunistų priešai lies savo 
dumblinas ašaras, kad Sovietai 
sušaudė Zinovjevą, Kamenevą 
ir keturiolika kitų kriminalių 
t rock i st ų.

Bet revoliuciniai sąmoningas 
darbininkas statys klausimą: O 
ką su jais galima buvo dau
giau daryt? Pasodinsi kalėji- 
man, tai jie vėl slaptais susi
rašinėjimais ir per pasius darys 
naujus sumokslus išžudyt ge
riausius Sovietų šalies vadus.

Palikt Zinovjevus ir Kame- 
nevus gyvus reiškė rizikuot gy
vybėmis Stalino, Vorošilovo, 
Kaganovičiaus ir kitų šviesiųjų 
sovietinių vadų.

O gal reikėjo nusmerktuosius 
ištremt į užsienius? Bet tai bū
tų nauji nuodai kitų šalių dar
bininkų judėjimui. Fašistinė 
spaudą būtų gavus naujus san- 
darbininkus prieš Sovietus ir 
prieš komunistų judėjimą, kaip 
matome iš Trockio pavyzdžio.

Tiesa, Maskvos teisme troc- 
kistai, prisipažindami kalti Ki- 
rovo nužudymu ir žmogžudiš
kais sąmokslais prieš Sovietų 
vadovybę, bažijosi Stalino var
du. Bet ką Zinovjevas darė po 
savo pirmo ir antro veidmainiš
ko pasibažijimo pirmiau? Ogi 
tuoj leidosi į naujus kruvinus 
suokalbius net su fašistais, ir 
jau ne tik prieš Sovietų vadus, 
bet prieš pačią Sovietų Sąjun
gą.

jie būtų 
į tokias

niekšais,

“Naujienos” nurodinėja, kad 
tūli iš nusmer.ktų trockistų bu
vo savo laiku užėmę atsakom i n- 
gas vietas Sovietų valdžioj bei 
Komunistų Internac ionale. 
“Naujienų” redakcija, todėl, ne
gali įsivaizduot, kaip 
galėję paskui leistis 
niekšystes.

Bet kad jie virto
besiekdami savo asmeniškų tik
slų, tapo įrodyta be jokios net 
mikroskopiškai mažos abejo
nės.

Iš pradžios jie galėjo būt 
revoliucionieriai; bet toliau iš
sivystė į savanaudžius karjeris
tus, garbės j ieškotojus ir trigu
bus judošius.

Pats Zinovjevas, todėl, supra
to ir savo galutiname atsisvei
kinimo žodyje pareiškė, kad jo 
ir sėbrų sušaudymą užgirs viso 
pasaulio sąmoningi darbininkai, 
tame skaičiuje Ispanijos Liau
dies Frontiečiai, žūtbūtiniai 
vejantieji prieš fašizmą.

ko-

So-“Naujienos” spėliojo, būk 
vietų vyriausybė “įkalbėjus” 
trockistams padaryt teisme iš
pažintis, prisipažint kad ir ne
bebūtuose” savo darbuose; o 
už tai, girdi, žadėjus jiems pa
lengvint bausmę.

Tas šmeižtiškas “Naujienų“ 
spėliojimas, kaip matome, neiš
sipildė.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Seimas’ paaukojo $50 Is
panijos Liaudies Frontui prieš 
fašistus.

Tuo pavyzdžiu paseks ir ki
tos pažangios lietuvių organiza
cijos.

Lietuvių tautininkų ir kleri
kalų laikraščiai stengiasi prak
tiškai pasitarnaut Ispanų liau
dies skerdikams. Purvindami 
Ispanijos respublikos gynėjus, 
jie tikisi atbaidyt Amerikos lie
tuvius, kad aukomis neremtų 
Ispanijos Liaudies Frontą ir 
neitų į demonstracijas prieš 
Mussolinį ir Hitlerį, kaipo Ispa
nų fašistų talkininkus.

/ “Vienybes” pastabų rašytojas 
kumštynėse negro Joe Louiso 
su Joe Šarkiu suriko Šarkiui: 
“Skejk, Juozai.” O dabar gaili
si, kad į jo paraginimą atsilie
pęs Juozas Louis ir skėlęs Šar
kiui...

Fašistai Giriasi Valdą 80 
Nuošimčių Ispanijos

LISBON, Portugalija. — 
Ispanijos fašistai giriasi, 
būk jau valdą 80 nuošimčių 
visos Ispanijos įsu 14 milio- 
nų gyventojų; jie sako, būk 
Liaudies Fronto vyriausybe 
tevaldanti tik 8 milionus is
panų.

Pažiūrėjus į frontų žem- 
lapius, tuojau matai, kad fa
šistai meluoja.

Hitleris dar 200,000
7 Didina Nazių Armiją

Atkreiptą prieš SSRS
VOKIETIJA TURĖS PUSANTRO MILIONO GATAVAI 

PRIRENGTŲ KAREIVIŲ

Respublikiečiai Sunaikino 
Du Fašistų Lėktuvu

Fašistai Puola Respub- 
likiečius iš 2 Pusių
Ispanų Fašistų štabas. — 

United Press koresponden
tas iš čia praneša, kad fa- 
š i s t a i a t a kuoja liaudies 
f r o n tiečius, besibriaudami 
iš šiaurės ir pietų linkui sos
tinės Madrido.

Somo Sierroj,. į šiaurę 
nuo Madrido, užsieniniai fa
šistų legionieriai ir morok- 
kiečiai, ties Buitrago, už
mušę 100 respublikos gynė
jų ir pagrobę 15 kulkasvai- 
džių. O fašistų kritę tik 8.

Iš pietų pusės fašistai 
smarkiausiai puola liaudies 
milicininkus prie Badajozo 
ir Meridos. apie 210 mylių 
nuo Madrido.

(Už fašistus kalbėdamas, 
korespondentas rašo apie 
“kriušinančius” jų žygius 
prieš Liaudies Frontą. Bet 
lyginant pirmesnį piet-va- 
karinio fronto žemlapį su 
dabartiniu, matai, kad Liau
dies Frontas toliau atgal at
stūmė fašistus Bajadoz-Me- 
ridos srityj, negu jie buvo 
kelios dienos atgal. Pačioj 
to korespondento žinioj net 
negarsinama joks kitas fa
šistų “laimėjimas,” kaip tik 
prie Buitrago.)

SEVILLE, Ispanija, .rug
pjūčio 25. — Fašistų ko- 
mandieriai skelbia, kad jų 
armiia užėmus Malaga, 
prieplaukos miestą pietinėj 
Ispaniioi. Pirm to sukilę 
respublikos kariuomenės va
dai prieš valdžia ir tuo bū
du palengvinę fašistam pa
imt miestą.

, Fašistai garsinasi, kad iu 
karo laivu kanuolės nutil- 
džiusios visus resnublikiečių 
fortus San Sebastian srity
je.

Pasak fašistų pranešimu, 
tai iie laimį prieš respubli- 
kiečius “visuose frontuose.”

Madrido , fronte fašistai 
užėmę Escorialą ir atidarę 
sau kelia stačiai i sostine. 
Sako, būk respublikos gynė
jai bėga.

(Šia žinią skaitant, reikia 
atsimint, kad tai yra pačių 
fašistų pranešimai, kuriems 
dar trūksta patvirtinimo iš 
respublikinių šaltinių.)

FAŠISTAI NEPAĖMĖ 
GUADALUPĖS FORTO
IRUN. — Ispanų fašistų 

karo laivas “Almirante Cer- 
vera” rugn. 24 d. bombar
davo Guadalupe fortą. Fa
šistai buvo pasigyrę, kad ši 
tvirtuma -jau jų rankose. 
Taigi ir čia' jie sumelavo.
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BERLYNAS. — Hitleris 
rugp. 24 d. įsakė pailgint 
verstiną tarnybą Vokietijos 
armijoj nuo 1 iki 2 metų. 
Skaitliuojama, kad tuo bū
du prisidės bent 200,000 
daugiau nuolatinių karių. O 
jau dabar Vokietija turi iki 
800,000 pastovios armijos ir 
milionus kariškai išmušt- 
ruotų nazių. Priskaitant 
verstino darbo stovyklų jau
nuolius, stropiai mokinamus 
karo amato, Hitleris turė
siąs iki 1,500,000 gatavų ka
reivių.

Pirm antra tiek pailgi
nant verstiną karišką tar-

nybą, naziai savo laikraš
čiuose kėlė baisiausius riks
mus neva prieš Vokietijai 
“gręsiančius pavojus” iš So
vietų ir Čechoslovakijos pu
sės. Dabar hitlerinė spau
da mala, būk Hitleris, dvi
gubindamas savo armiją, 
“tarnaująs visai civilizaci
jai, sudarydamas tvirtove” 
prieš komunizmo įsigalėji
mą vakarinėj Europoj.

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia žiūri į Vokietijos 
armijos dvigubinima ne 
vien kaip į grasinima Sovie
tam, bet ir Franci j ai.

S E V I LLE. — Ispanijos 
valdžios lėktuvai bombar
davo fašistų orlaivių stotį 
Granadoj. Tuomi keršijo 
fašistams už bombardavimą 
respublikos lėktuvų Stovyk
los Getafe, Madrido prie- 
miestyj. Fašistai pripažįs
ta, kad valdžios lakūnai 
bombomis sunaikino du fa
šistų lėktuvu Granadoj.

Argi Hitleris Negink
luos Ispanų Fašistų?

Fašistai Arti Pasidavi
mo Oviedo Mieste

Landon - Fašistinis Pi- 
liečiy Apgaudinėtojas
CHAUTAUQUA, N. Y.— 

Republikonų kandidatas į 
prezidentus Alf. Landon sa
vo kalboj rugp. 24 d. veid
mainiškai persistatė esąs 
didelis “demokratinių lais
vių gynėjas.” Šnekėjo už 
laisvę apšvietos, spaudos ir 
radio; pasisakė neva prieš 
reikalaujamą iš mokytojų iš
tikimybės prisieką; pareiš
kė, būk esąs nepriešingas 
net komunizmo dėstymui 
mokyklose, jeigu išanksto 
bus gerai prieš jį prirengti 
mokiniai ir studentai.

Bet Landon yra įrankis 
fašisto Hearsto ir kitų re
akcinių kapitalistų. Hears- 
tas jį ir pastatė republiko
nų partijos kandidatu. O 
kas aršiau už Hearstą skel- 

žmoniu rugpi. 24 d. puolėsi | bia fašistinių varžymų įve- 
išlaužti kalėjimą ir išžudyti dimą Amerikoj ?
ten laikomus fašistus imti- Visa Landono kaiba 
mus, San Sabaštiane. Asso- ą jkj .buvo piliečiu 
mated Press sako, jog tik gaudinejimas. 
komunistine milicija apgynė 
tuos fašistus nuo tuojauti
nio minios teismo.

Žmonės įnirtę, kad fašis
tų lėktuvai vėl bombardavo 
San Sebastianą. Sakoma, 
jog paskutiniu bombardavi
mu užmušta mieste 100 
menų.

HENDAYE, Francija. — 
Associated Press žiniomis 
rugpjūčio 24 d,, fašistų ko- 
mandierius Oviedo mieste, 
netoli šiaurinio Ispanijos 
pajūrio, atsišaukė į genero
lą Molą: “Jeigu jūs neatsių- 
site žadėtos pagelbos, aš bū
siu priverstas pasiduot.”

Respublikos lakūnai vėl 
bombardavo Oviėdo, kurį 
mainierių ir kitų darbinin
kų milicija laiko apgulus iš 
visų pusių.

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia rugp. 24 d. pranešė 
Francijos, Anglijos ir Itali
jos ambasadoriams, būk Vo
kietija tuojaus sustabdanti 
bet kokių ginklų praleidi
mą į Ispanija. Svkiu nazių 
valdžia išreiškė “karštą vil
tį,” kad ir kitos šalys jokiu 
būdu nesikiš į kovą tarp Is
panijos fašistų ir* Liaudies 
Fronto valdžios.

Jeigu ta nazių “viltis” ne
išsipildytų, pavyzdžiui, jei
gu kitose šalyse būtų ren
kamos aukos liaudies fron- 
tiečiams arba praleidžiama 
savanoriai kovotojai prieš 
fašistus, tai, suprantama, 
Hitleris ir toliau remtų Is
panijos fašistus.

Aišku, kad Vokietijos na
ziai ir dabar slapta tebe- 
siunčia fašistams karo pa
būklus, neva laukdami, iki 
jų “viltys” išsipildys, kas 
liečia aukas bei liuosnorius 
talkininkus Ispanijos liau
džiai prieš fašistus.

Komunistinė Milicija Apgynė 
Fašistus Imtinius nuo 

Įnirtusios Minios
HENDAYE, Francija. — 

Pranešama, kad tūkstančiai

Visa Landono kalba nuo 
ap-

I Respublikiečiai Dirbasi
Bombas Amerikon? Fabrike

as-

Fašistai Nužudysi? Sūnų
Garsaus Ispanų Socialisto

* MADRID. — Pranešama, 
kad fašistų generolo Molo 
kariai suėmė sūnų Francis
co Largo Caballero, žymiau
sio Ispanijos socialistu va
do. narsaus liaudies fron- 
tiečio kovotojo. Bijoma, 
kad fašistai jo neužkankin
tų ar nesušaudytų.

Pamplona. — Fašistų ko- 
mandieriai patvirtina žinią, 
kad Ispanijos milicininkai 
nukovė vyriausią fašistų ko- 
mandierių Oyarzune, pulki
ninką O. de Zarate.

Sovietai Reikalauja, Kad 
Naziai ir Portugalija Ne
siųstą Fašistam Ginklų
MASKVA. — Sovietų vy

riausybe sutiko nepraleis! 
ginklų bei amunicijos į Is
paniją, j jos salas bei į Is
panišką Morokką, jeigu Vo
kietija, Portugalija ir Fran
cija pasirašys sutartis, tik
rai sulaikant karo pabūklų 
tiekimą Ispanijos fašistam.

Sovietai Sušaudė 16 
Trockistų Kaipo Žu
dikų - Sąmokslininkų

PASKUTINĖSE SAVO KALBOSE JIE PATYS SAKĖ, 
KAD NĖRA VERTI PASIGAILĖJIMO

trockistai laike
teismo prieš

ir Kamenev bu-

j

BARCELONA, I s panija. 
Respublikos vyriausybe ga
mina sau bombas ir kitus 
ginklus amerikonų General 
Motors automobilių fabrike, 
kuris yra laikinai paimtas 
nuo jo savininkų. Ispanijos 
vyriausybe ketina jiems at
lyginti.

RESPUBLIKOS OFICIE- 
RIAI MALAGOJ TARNA

VO FAŠISTAMS

MADRID, rugp. 25. — 
Bent 10 Ispanų respublikos 
laivyno oficierių tarnavo fa
šistams Malagos prieplau
koj. Už tai dabar liko su
imti ir sušaudyti.

Dar trūksta patvirtinimo, 
kad fašistai užėmę Malagą. 
Bet žinoma, kad dalis ir res- 
publikiečių kariuomenės ofi
cierių veikė fašistų naudai.

Ispanijos Auksas Stip
riausiai Apsaugotas
MADRID. — Pranešama, 

kad fašistai negalėtų pasi
naudot $700,000,000 valdžios 
aukso, jeigu jie ir ateitų į 
Madridą. Auksas yra su
dėtas 200 pėdų gilumo sau
suose šuliniuose. Tie šuli
niai apvesti septynių pėdų 
storio plieno ir cemento (be
tono) dvigubomis sienomis. 
Tarp dviejų sienų prileista 
vandens. Jeigu išlaukinė 
siena būtų pralaužta, tai 
viskas liktų užplukdyta van
deniu. Požeminį priėjimą 
prie aukso sandėlių saugoja 
penkios stipriai ginkluotos 
sargybos, viena už kitos.

Mexico City. — Praneša
ma, kad Meksikos valdžia 
jau pasiuntė laivą ginklų ir 
amunicijos Ispanų Liaudies 
Frontui prieš fašistus.

MASKVA, rugp. 25. — 
Antradienį iš ryto tapo su
šaudyti G. Zinovjev, L. Ka
menev ir kiti 14 trockistų, 
kuriuos Sovietų Sąjungos 
augščiausias teismas nu
smerkė mirt už S. Kirovo 
nužudymą ir už kartotinus 
jų sąmokslus, per kuriuos 
jie planavo nužudyt Stali
ną, Vorošilovą ir kitus So
vietų vadus. Tie suokalbi- 
ninkai-žudikai tikėjosi, ište- 
riojus Sovietų vadus, pasi
grobt valdžią į savo rankas, 
panaudojant net Vokietijos 
fašistų karišką talką savo 
tikslui pasiekti. Tokius sa
vo planus pripažino Zinov
jev ir kiti 
paskutinio 
juos.

Zinovjev
vo į teismą atgabenti iš ka
lėjimo, kur jie 1935 metais 
buvo pasodinti už ryšius su 
trockistais, nužudžiusiais S. 
Kirovą, Leningrado komu
nistų organizacijos vadą. 
Bet ir kalėjime būdami, Zi
novjev ir Kamenev slaptais 
būdais susirašinėjo su Troc- 
kiu ir kitais sąmokslinin
kais. Tuo būdu jie prisidė
jo ir prie šiemetinio suokal
bio—nužudyt Staliną laike 
Pirmosios Gegužės parado 
Maskvoj. Bet šis sumoks
iąs neišdegė, kuomet tapo 
areštuotas tiesioginis jo va
das, iš užsienio atsiųstas 
Trockio agentas, kuriam 
pasportą į Sovietus padii bo 
Hitlerio slaptoji policija.

Žinią apie nusmerktų 
trockistų sušaudymą paduo
da Associated Press. Sako, 
kad Sovietų Sąjungos Cent
ro Vykdomojo Komiteto 
prezidiumas atmetė jų pra
šymus pasigailėjimo, ir už 
24 valandų po nusmerkimo 
tapo įvykdytas mirties nuo
sprendis. Paprastai duoda
ma 72 valandos nuo nuo
sprendžio išnešimo iki jo 
įvykdymo, bet šiame atsiti
kime, sykį galutinai užtvir
tinus mirties bausmę, nebu
vo pagrindo toliau atidėliot 
tų kriminalistų sušaudymą.
Milionai Darbininkų Reika

lavo Sušaudyt Kruvinus 
Išdavikus

Jau bylos metu milionai 
Sovietų darbininkų reikala
vo sušaudyt tuos nepataiso
mus nenaudėlius. Nusmer- 
kus gi juos mirt, tad darbi
ninkai fabrikuose ne tik 
dieninėse, bet ir naktinėse 
pakaitose priėmė rezoliuci
jas, kad neturi būt‘jokio pa
sigailėjimo šiem trockis- 
tam, kaipo kruviniems suo
kalbininkams ir savo šalies 
išdavikams.

New Yorko Times kores
pondento pranešimu, rugpj. 
24 d. nusmerktieji dar ne- tams.

buvo davę apeliacijos į So
vietų Vykdomąjį Centro 
Komitetą del bausmės pa
keitimo.

Trockis Vapalioja
OSLO, Norvegija. — Vy

riausias kukorius sąmokslų 
ant Sovietų vadų galvos, 
Trockis bando išsiginti at
sakomybės už Zinovjevo, 
Kamenevo ir sėbrų piktada
riškus darbus ir planus. Sa
kosi, būk esąs “visai nekal
tas.”

Jeigu taip, tai norvegų 
darbiečių laikraštis “Arbei- 
derbladet” rašo, kad Troc
kis turėtų vykti į Sovietų 
Sąjungą ir pasiduoti teis
mui, idant apvalyt savo 
“garbę.”
Bet kur tau Trockis priims 

tokį pasiūlymą? Jis žino, 
kad jo kriminaliai darbai 
yra daugiau negu įrodyti 
faktais, liudijimais ir doku
mentais. Todėl jis atmeta 
“progą pasiteisinti” Mask
voj. Bet jis dar judošiauja, 
būk sutiktu pasiduot jo va
dinamam “bepusiškam” tei
smui Norvegijoje. O kokį 
teismą Trockis priimtų kai
po “bepusišką”? Supranta
ma, tik tokį, kurio narius 
ir kurio procedūrą jis pats 
užgirių.

Japonai Sušaudė 9 Rusus 
Neva Kaipo “Šnipus”

TOKIO. — Pagal Japoni- 
jos armijos teismo nuo
sprendį Manchukuo krašte, 
tapo sušaudyti 9 Sovietų pi
liečiai; penki visam amžiui 
įkalinti, o 12 pasodinti ka- 
lėjiman 5 iki 20 metų. Juos 
nusmerkė neva kaip “Sovie
tų šnipus” ir mandžurų par
tizanų organizuotojus prieš 
Japonijos imperial istus 
Manchukuo.

SU20 METU GYVENO 
KULKA ŠIRDYJ

SOUTHAMPTON, Ang
lija. — Laike pasaulinio ka
ro, John R. Makinson gavo 
kulką Į širdį, kur ją išnešio
jo per 20 metų, ir tik da
bar nuo tos kulkos mirė.
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ANGLAI UŽGRĖBĖ ISPA- 
NŲ RESPUBLIKOS VAL

TIS SU GINKLAIS
GIBRALTAR, rugp. 25.— 

Anglijos karo laivas-dras- 
kūnas “Cyprus” suėmė tris 
ispanų valdžios valtis, ku- 
rios veže ginklus ir amuni- / 
ei ją valdžiai prieš fašistus. Į 
Tai labai purvinas Anglų Į i 
komandierių p a s i elgimas, ( 
tiesiog tarnaujantis f ašis** \
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Canada and Brazil, six months .... $3.00

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

of March 3, 1879.

Į Pažangesnius Lietuvius
Darbininkus

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcija, per savo didžiulį Su
važiavimą 1936 metų rugpjūčio men. 21- 
22 dd., Rochester, N. Y., tarp visos eiles 
kitų svarbių tarimų, padare šį tarimą 
arba atsiliepimą į lietuvius darbininkus, 
—atsiliepimą į taip vadinamus komunis
tų simpatikus, prijautėjus.

Daugelis iš Jūsų brangios Drauges ir 
Draugai, per visą eilę metų nuoširdžiai 
darbuojatės pažangiajame darbininkų 
judėjime. Jūs esate viršūnės daugybėje 
įvairių švietimo bei šelpimo organizaci
jų. Jūs dalyvaujate tų organizacijų su
sirinkimuose, mitinguose,—vedate tų ar 
kitų komitetų darbus, einate įvairias or
ganizacines pareigas. Į Jūsų organiza
cijas, į ALDLD kuopas, į LDS kuopas, į 
APLA, Lietuvių Meno kuopas, į chorus, 
į įvairias savišalpos vietines draugijas 
bei kliubus laiks nuo laiko ateina pra
nešimų, atsišaukimų, lapelių ir šiaip li
teratūros iš Komunistų Partijos vietos 
kuopų. Ir Jūs visuomet nuoširdžiai ir 
noriai priimat tuos laiškus bei atsišauki
mus ir darot, kada ir kaip • kas geriau 
tinka. Jūs, brangūs Draugai, tikrenybė
je nuveikiat žymią dalį komunistinio dar
bo, bolševikinio darbo. Tūli, Jūsų dau
giau padarote komunistini^ darbo net ir 
už už kai kuriuos partijinius komunis
tus. Jūs ir šiaip komunistinį judėjimą 
puikiai suprantate, esate gerokai pra
silavinę. Skaitote lietuvių komunistinę 
spaudą, “Laisvę,” “Vilnį,” taip gi jai ar
timą. “Tiesą,” “Šviesą,” neretai ir anglų 
kalboje “Daily Worker’j” ir kit. Jūs lan
kotės į komunistų masinius mitingus, į

Pasveikinimai Lietuvių Komunistų 
Frakcijų Suvažiavimui

Pasveikinimų Amerikos Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Frakcijų Suvažiavimui, įvyku
siam Rochesteryj, iškalno labai 
mažai atėjo. Gal todėl, kad ne
buvo atsikreipta į organizacijas 
ir, kad dabar turime kelias fi
nansų kampanijas, kaip tai Ko
munistų Partijos Rinkimų 
Kampanija ir kitas. Bet pačia
me suvažiavime delegatai, sve
čiai ir labiausiai patys drau
gai ir draugės rochesteriečiai 
gausiai parėmė Agitacijos Fon
dą. Aukavo, nesigailėjo, nes 
suprato, kaip labai svarbus rei
kalas. Aukavo gausiai net ne
norėdami, kad jų vardai būtų 
skelbiami, tai didelis suprati
mas savo klasės reikalų.

Suvažiavimą pasveikino ro- 
chesteriečiai mūsų veikėjai G. 
ir H.—vyras ir žmona, kurie 
paaukavo tam tikslui $11.00.

Suvažiavimą pasveikino žo
džiu drg. Lumbis, “Laisvės” pie
šėjas ir jis paaukavo mūsų vei
klai $5. Bet vėliau jo draugė 
“nežinoma” pralenkė savo vyrą 
aukomis ir tam tikslui dar pa
aukavo $6.

Draugė L. Bekešienė ir jos 
draugas paaukavo $10.00.

J. V. A. Kom. Partijos, Pir
mo Distrikto (Mass.) Lietuvių 
Biuras sveikino suvažiavimą su 
auka $10.00.

ALDLD Centro Komitetas 
sveikino su auką $10.00.

Montello, Mass, lietuvių ko
munistų frakcija pasveikino su 
$10.00.

ALDLD 50 kuopa, Rochester, 
N. Y, pasveikino suvažiavimą

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo, į 
Sovietų Sąjungos Draugų mitingus ir 
parengimus, remiate jų bendras kovas, 
—dalyvaujate plačiame darbininkiškame 
judėjime.

Žodžiu sakant, Jūs, Draugės ir Drau
gai, komunistų simpatikai esate pilnai 
subrendę, be jokių ceremonijų, įstoti 
stačiai į Komunistų Partiją! Jums jau 
senai vieta būti organizuotais Kom. Par
tijos nariais. Tačiau Jūs kaip tai lūku- 
riuojat, abejojat, prisibijot, kad Komu
nistų Partija uždės ant Jūsų persunkiąs 
pareigas, persunkia naštą,—kad Jūs neiš
laikysite aštrios Komunistų disciplinos. 
Ot čia ir yra nesusipratimas, Draugės ir 
Draugai. Komunistų Partija plačiai at
vėrė duris naujiems nariams, padarė žy
mių palengvinimų, pakeitimų taktikoje, 
—ir Kom. Partijoj Jums yra vieta.

Kom. Partija labai daug paaugėjo na
rių skaičium. Tarp šio paskutinio Kon
greso ir pirmiau buvusio—per tą trum
pą laikotarpį, komunistų skaičius J. V. 
išaugo nuo 21 iki 40 tūkstančių. Jau
nuolių Komunistų skaičius (Young Com
munist League) nuo 5 tūkstančių išau
go net iki 12,000 narių. Išviso dabar 
turime net 52,000 komunistų per abi pu
ses—suaugusių ir jaunųjų skyrius. Ta
me skaičiuje turime apie 600 lietuvių ko
munistų.

Partija dabar nutarė padaryt keletą 
pakeitimų taktikoje. Rečiau—kas 2 sa
vaitės susirinkimai laikoma. Rečiau — 
kas mėnuo vietoj kas savaitė nariniai 
mokesčiai renkama. Kalbinėse kom. 
frakcijose Centro Biuro narių sąstatą 
renka patys tos kalbos nariai savo suva
žiavime, o Centro Komitetas tik užtvir
tina.

Partija tik tiek darbo paveda nariui, 
kiek jis gali padaryt, neapsunkindamas 
savęs perdaug. Partijoj viešpatauja 
kuosklandžiausia taika, sąlydumas, drau
giška nuotaika. Prisidėkite jon Jūs, 
Draugės ir Draugai, ypač tie Jūsų, kurie 
užimate organizacijų viršūnes,—Jūs, va
dovaujanti Draugai, turinti daugiau in
takes savo kolonijose. Lietuvių Komu
nistų Frakcijos Suvažiavimas širdingiau
siai Jus kviečia: eikite greičiau pas mus 
—ir veikime visi kartu! Yra tai didelė 
garbė, didelė prievolė, privilegija —būti 
Komunistų Partijos nariu,—tos partijos, 
kuri veda visą pasaulį į naujo gyvenimo 
prošvaistę! Nebedvejokite ilgiau, Drau
gai, nebesvyruokite—tapkite Komparti
jos nariais! tapkite Kominterno sekcijų 
nariais!

Lietuvių Komunistų Suvažiavimas.

su $5.00.
“LaiŠvės” darbininkai pri

siuntė pasveikinimą su auka 
$5.00.

Cleveland© gyventojas Dr. Si- 
manas sveikino su auka $5.00.

Newarko Sietyno Choras pa
sveikino su auka $5.00.

S Cleveland© lietuvių komunis
tų frakcija $5.00.

Dr. Palevičius, detrotietis ant 
vietos pasveikino su $5.00.

Daugelis svečių ir delegatų 
norėjo nors kiek atsilyginti ro- 
chesteriečiams už taip draugiš
ką ir išlaidingą priėmimą, bet 
rochesteriečiai tuos pinigus per
davė Agitacijos Fondui. Tokių 
aukų buvo: Draugės chicagietės 
Sakaliene iV Jakubauskienė no
rėjo atsilyginti drg. Duobams 
$6, bet drg. Duobai ne tik tuos 
pinigus, bet dar nuo savęs pri
dėjo $1 ir viso $7 perdavė Agi
tacijos Fondan.

Dr. J. J. Kaškiaučius ir d. 
Mockienė tokių pinigų paauka
vo $5.00.

Draugai Barauskai ir.Pulto- 
nai, ročesteriečiai, paaukavo $5. 
Prie to jau pirma drgg. R. ir 
U. Barauskai buvo aukavę tam 
tikslui $5.00.

Drg. Ona Malinauskienė, ro- 
chesteriete, pasveikino su au
ka $5.00.

Drg. Stančikas, rochesterietis 
aukavo $5.00.

Kitos Aukos
Čia skelbiame visų kitų au

kotojų vardus, kurie aukavo 
Frakcijų Suvažiavime:

J. Totoris .................. $3.00

Drg. Mugianienė, iš Oakland, 
California ................. $3.00
Drg. Deikus, chicagietis $3.00 
D. Yonush .............. $2.00
Drg. Deikiene ...........  $2.00
Drg. Drobienė .......... $2.00
Easton kom. frakcija . $2.00 
Martin Druseika ..... 2.00 

D. M. šolomskas ......... $2.00
Helen Jeskevičiutė .... $2.00

J. Siurba ................... $2.00
D. Janush, Scotia, N. Y. $2.00

J. Nalivaika ............. $2.00
Drg. Bruks .............. $2.00
S. Sasnauskienė ......... $2.00
M. Dobinis ............... $2.00
Drg. Jakienė ............ $2.00
P. Buknys .........  $2.00
R. Mizara ............... $2.00
Drg. E. Drobis, chicag. $2.00 
Wyoming© liet, frakcija $1.00 
J. Bimba .................. $1.00
Drg. Sukackienė ........ $1.00
D. Krūtis ................. $1.00
Andriulienė ...............  $1.00
P. Janiūnas .............. $1.00
Beliunienė iš Detroito $1.00
S. Penkauskas .......... $1.00
Kaniauskas ............... $1.00
J. Urbonas .............. $1.00
A. Bimba .................... $1.00
J. Zablackas .............  $1.00
V. Andriulis .............  $1.00
Rosland Frakcija .... $1.00 
Drg. Varisonas ........ $1.00
J. Gasiunąs ...............  $1.00
J. M. Mažeika............ $1.00
Drg. Vaupša ............ $1.00
M. Janavičienė ........ $1.00
Drg. Simanauskienė . . $1.00 
Drg. Deimantienė ... $1.00
J. M. Karsonas ........ $1.00
Drg. Kaspar ............. $1.00
K. Krasnickas .......... $1.00
P. Bugailiškis .......... $1.00
Emilė Jeskevičiutė ... $1.00 
Adele Kanapė .......... $1.00
V. Bačiulis ....r.. .$1.00 
A. šešelgis ............... $1.00,
Viso aukų ant vietos ir su pa-

Iš kairės j dešinę: George L. Berry, Sidney Hillman ir John Lewis disku- 
suoja ar Darbo Bepartinč Lyga bus politinė Darbo Partija 1940 m.

Laiškas Iš Sovietų Sąjungos
Brangūs draugai J. Valeski ir 
J. Stupur!

Laišką, rašytą 4-5-36 m. ir 
paliudijimus, gavau, širdingai 
dėkoju draugams Valeskiui, 
Jonukaičiui ir A. Karsokui. 
Man tų dokumentų labai rei
kėjo. Einant Komunistų Par
tijos eilių valymui—reikėjo 
įrodyti, kuo buvau ir kuo esu 
nuo 1917 metų. Nes yra tokių 
elementų, kurie stengias įlys
ti į partiją, o paskui trukdo 

darbą. Dar ir kita priežastis 
mane vertė jieškot paliudiji
mų. Pas mus SSSR yra senat
vės įstatymas, pagal kurį, su
laukęs 50 metų, jeigu dirbi an- 
gliakasyklose ar šiaip prie 
sunkaus darbo vienoj vietoj 
per 10 m., turi teisę gaut 60% 
buvusios savo algos. Kitais 
žodžiais gauni 60 rub. nuo 
kiekvieno 100 rubl. Jeigu su
laukęs 50 m. dar dirbi 2 metu, 
tai dar pakelia 20%, o jeigu 
dirbi keturis metus—gauni 
pensiją tokią, kiek uždirbai 
dirbdamas.

Darbininkai, -kurie dirba 
vienoj vietoj per 10 metų, tai 
jiem užtenka to prirodymo. 
Jeigu neišdirbę 10 metų vie
noj vietoj, tai reikia turėt pri
rodymas dvidešimties metų 
laikotarpio, nepaisant kur tu 
dirbai, užsienyj ar Sovietų Są
jungoj. Tokio prirodymo ne
turį negali gaut pašalpos. Jie 
tik tada gauna, kada serga.

Kurie darbininkai dirba 
dirbtuvėse, lengvesnius darbus 
turi, tie gauna senatvės pašal
pą tik nuo penkios dešimts 
penkerių metų amžiaus.

Draugai, jūs klausėt, kiek aš 
uždirbu. Atsakau: į mėnesį 
uždirbu nuo- 240 iki 270 rub
lių.

Montello, Mass.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 67 kuopa laikė susi
rinkimą rugpjūčio 13. Kadan
gi kuopa negalėjo pasiųst de
legatų į LDS seimą, tad nuta
rė pasiųst seimui pasveikini
mą ir $5. Taipgi didžiuma bal
sų nutarta paaukot 15 dol. 
Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijai. Atsirado priešin
gų aukot K. P. rinkimų kam
panijai. Sako, vistiek K. P. 
kandidatai nebus išrinkti. Ir 
dar gali pakenkti Rooseveltui 
ir pagelbės republikonam — 
Landonui arba kun. Cough- 

. linui. Mūsų, draugai, pareiga 
remti K. P. rinkimų kąmpani- 

sveikinimais prisiųsta $194.00. 
Reikia pasakyti, kad tai buvo 
didelė parama Jungt. Valstijų 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Centro Biurui jo dar
buose. Vien Rochesterio drau
gai ir draugės sukėlė $78.00 au
kų. Mes varde komunistinio 
judėjimo tariame draugams ir 
draugėms didelį ačiū už taip 
gausias aukas!

D. M. šolomskas, 
Suvažiavimo Sekretorius.

Ar visko pas mus yra ? At
sakau : visko, ir drapanų, ir 
valgomųjų produktų, ir apsiu
vų. Jeigu pinigų turi, gali pirk
tis, kiek tik tavo širdis trokš
ta.

Kiek moku už kambarius? 
Turiu tris kambarius, kamba
riai valdžios fornišiuoti. Už 
juos moku 22 rub. 24 kp. Jei
gu nori gyvent kaip buržujus, 
tai reikia mokėt labai bran
giai, bet aš manau, kad 3 kam
barių, trim žmonėm pilnai už
tenka.

Jūs, draugai, rašot, kad pas 
jus bedarbė nenyksta ir mais
tą nepinga, bet kiekvieną die
ną kyla. Pas mus visai ki
taip : mes nežinom, kas yra 
bedarbė ir niekas Sovietų Są
jungoj sapnuote nesapnuoja 
apie bedarbę. Darbininkai kas 
met vis didesnes algas gauna, 
produktai pinga.

Man labai gaila, draugai, 
kad jūs negyvenat Sovietų Są
jungoj, ir negalit matyt, kas 
dedasi čionai. Jūs negalit ma
tyt, kaip pas mus auga miestai. 
Jie auga ne dienom, bet va
landom. Aprašyt Sovietų Są
jungos neįmanoma laiške nei 
laikraštyj. Reiktų pašvęst išti
sas knygas jos aprašymui.

Aš linksmas, kad galiu gy
vent Sovietų Sąjungoj. Aš my
liu motiną—Rusiją. Kaip drg. 
Stalinas sako: “Kožną dieną 
mums yr gyvent linksmiau ir 
smagiau.” Ir tiesa.

Tuom kart likit sveiki. Kitą 
kart parašysiu daugiau. Para
šysiu, kaip atvažiavę Sovietų 
Sąjungon amerikonai elgiasi.

Draugiškai,
Bernard ir Rufa Poškai.

ją ir parodyt turčiams, kad 
mes suprantam savo klasės 
reikalus. Mes matome, drau
gai, kad buržuazinių partijų 
kandidatai į šalies valdvietes 
šuoliais eina fašizmo link.

Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcija laikė nepaprastą 
susirinkimą ir nutarė pasiųst 
delegatą į Kom. Partijos Lie
tuvių Frakcijų suvažiavimą, 
įvykstantį Rochester, N. Y. 
Delegatu išrinktas T. Bartkus.

Susirinkime buvo diskusuo- 
ta Ispanijos fašistų sukilimas 
prieš Ispanijos Liaudies val
džią ir kaip pagelbėt Ispani
jos darbininkams, kovojan
tiems prieš fašizmą. Buvo nu
tarta šaukt platesnis draugų 
ir simpatikų susirinkimas. Su
sirinkimas įvyko 18 d. rugpjū
čio. Susirinkime dalyvavo apie 
20 asmenų ir gerai ir visapu
siai išdiskusavus nutarta: 
šaukt tarptautinį platų darbi
ninkų susirinkimą ir užkviest 
dviejų partijų gerus kalbėto
jus, kad 'išaiškintų, kas yra 
kaltas už Ispanijos civilį karą. 
Tas masinis susirinkimas įvyįks 
27 d., rugpjūčio, 7:30 vaka
ro, Lietuvių Svetainėj. 1 Kalbė
tojais bus: nuo socialistą— 

“Keleivio” r e d a k torius—St. 
Michelsonas; nuo komunistų 
J. Weber, iš So. Boston, Mass.

Farmeriai ir darbininkai da
lyvaukite šiame masiniame su
sirinkime ir pagelbėkite Ispa
nijos liaudžiai laimėti.

Pereitoj korespondencijoj 
buvo pranešta, kad apsivedė L. 
Černiauskytė, bet nepasakyta 
su kuo. Turėjo būt: Apsive
dė “Laisvės” skaitytojas F. 
žemaitis su L. černiauskyte. 
Linkime laimingo gyvenimo.

Nepersenai buvo pranešta, 
kad Bostono ligoninėj sunkiai 
serga Joese Navickytė, visiems 
žinomos B. Navickienės duktė, 
kurios vyras K. Navickas mirė 
2 metai atgal. Jie yra geri 
“Laisvės” skaitytojai ir geri 
darbininkiško judėjimo rėmė
jai. J. Navickytė yra apie 20 
m. amžiaus. Ji priklausė LDR 
Chore. Motina deda visas pas
tangas, šaukia specialius gydy
tojus, kad tik išgelbėjus jos 

Įęyvybę. Visi pažįstami ir drau
gai reiškiame gilią drg. Navic
kienei užuojautą, o dukrai lin
kime greito pasveikimo.

Šalna.

Ar Pilietis Turi Atsiža
dėt Kultūr. Paveldėjimu

Prieš priėmimą pilnos pilie
tystės, įstatymas reikalauja, 
kad ateivis po prisieka viešame 
teisme pareišktų, kad “jis 
rems Suv. Valstijų Konstituci
ją, ir kad jis absoliutiškai ir 
pilnai atsižada prigulmybės pir- 
mesniai valdžiai, ir, kad jis 
rems ir užlaikys konstituciją ir 
įstatymus Suv. Valstijų prieš 
visus priešus, svetimus ir nami
nius.”

Daug sąžiningų žmonių, vyrų 
ir moterų, neprašo pilietystės 
vien dėlto, kad jie jaučia, kad 
negali išsižadėti jų tėviškės ir 
paveldėjimų, kuriuos tenais įgi
jo. Ar ištikimumo prisieka to 
reikalauja? Ar tai reiškia, kad 
ateivis turi atiduoti jo tradici
jas, užmiršti jo kalbą, ir nepri
pažinti meilės ir kitus ryšius, 
kurie jį taip drūčiai rišo prie 
senojo krašto? Suv. Valstijos 
nereikalauja ko neišmintingo... 
Daugumoje atsitikimų toki atsi
žadėjimai netik būtų negalimu 
daiktu, bet ir negeistini, žmo
gus praleidęs pirmus svarbiau
sius metus savo šalyje, taip len
gvai negali nuo to visko atsi
kratyti. Ateivis, kuris taip 
greitai atmeta senas tradicijas, 
papročius ir lojališkumus, nega
li būti svarbiu prisidėjimu prie 
Amerikos pilietystės.

Kuomet ateivis tampa Ameri
kos piliečiu, nuo jo reikalauja, 
kad jis pinųoje vietoje laikytų 
Suv. Valstijas, pilnai ir visiš
kai perkeltų politišką ištikimu
mą nuo jo buvusios valdžios. 
Jis turi žengti pirmyn, o ne at
gal žiūrėti, jis turi interesuo
tis į jo naujai priimtos šalies 
reikalus. Jeigu jis taip negali 
daryti, tąi jis sąžiningai negali 
imti ištikimumo prisieka. Bet 
tas nereiškia, kad jis |uri at
mesti visas senas tradicijas, 

meilę ir pareigas.
Kuomet vyras apsiveda ar jis 

užmiršta savo motiną, jo meilę 
jai ir jai prigulinčias pareigas? 
Visai ne! Teisybė, kad su apsi- 
vedimu jis tik užima naujas pa
reigas, pareigas, kurias pirm 
visko skaito, bet jos nereiškia 
atsižadėjimą senos meilės ir vis
ko. Tai taip ir su pilietyste.

Paprastai, naturalizuoto pi
liečio pareigos jo naujai šaliai 
ir senajai nesikerta, bet jis vi
sada turi būti gatavas padėti 
pirmoje vietoje tas pareigas, 
kurias jis liuosnoriai užsiėmė. 
Tik retai, sakysime, karui už
puolus, turi būti skirtumas tar
pe seno ir naujo lojališkumo, 
bet šita dvejopa meilė turėtų 
vesti prie geresnio tarptautiš- 
ko supratimo ir taikos.

Tradicijas, papročius, dailę ir 
žmonių pasakas, ką viską imi
grantas gavo jo senoje tėvynėje, 
yra brangiausios dovanos, ku
rias atsiveža su savim į naują 
kraštą. Suv. Valstijų civiliza
ciją pastatė imigrantai, kurie 
atvyko čionais iš visų pasaulio 
dalių. Iš Anglijos atvyko pio
nieriai, ir jie buvo tarpe pirmų
jų šios šalies gyventojų, atvyk
dami čia jie atsivežė jų kalbą 
ir daug kitų institucijų. Bet 
juos sekė teutonai, lotynai, žy
dai, slavai ir kiti. Jie visi at
sivežė ypatingas tradicijas ir 
kultūras, ką viską davė Ameri
kos civilizacijai. Suv. Valstijos 
vis jauna tauta—kaipo nepri
klausoma tauta turi tik 160 me
tų senumo, kuomet daugumas 
imigrantų, kurie atvyksta iš ki
tų šalių turi istoriją ir civili
zaciją, kurios eina atgal net 
tūkstančius metų ir daugiaus.

Tapęs Amerikos piliečiu at
eivis neturi atsižadėti kultūriš
ką paveldėjimą. Jis paveldėjo 
tradicijų, muziką, dainų, dailę 
ir gabumų, papročių, ir jis tą 
viską netik turi neužmiršti, bet 
yra jo užduotis pavesti savo 
vaikam ir per juos priimtai val
džiai.

F. L. I. S.

Waterbury, Conn,
Į Visus Waterburio ir Apylin

kės Lietuvius.

Waterburio Lietuvių Poli
tiškas Kliubas 103 užprašo vi
sus ir visas dalyvauti piknike, 
rengiamam 30 dieną rugpjū
čio, Lietuvių Parke, Waterbu
ry, Conn. Bus graži ir įvairi 
programa. Yra pasižadėję da
lyvauti new britainiečiai ir 
•hartfordiečiai ir Union City 
draugai. Taipgi yra nutaręs 
48 Kliubas dalyvauti. Turi nu- 
samdę du dideliu busu, kurie 
veš į pikniką. Piknikas prasi
dės pirmą valandą po pietų ir 
tęsis iki 10 vai. naktį.

J. Strižauskas.

Lawrence, Mass.
Susiedas užėjo aplankyti 

Earl Guy McLain, bet nustebo 
pamatęs, kad senis negyvas sė
di kėdėj.

Juokingas atsitikimas. Char
les J. Alba, 22 metų jaunuo
lis, gyvenantis 47 Juniper St., 
parėjęs namo apsižiūrėjo, kad 
sužeista jo ranka. Bet jis ne
žino, kur susižeidė. Išvežtas į 
General ligoninę gydytis.

Mirė Antanas Jančius, kuris 
gyveno šone Worcester, Mass. 
Turėjo savo ūkį ir buvo vedęs, 
bet su moteria negyveno. Ji 
buvo vedus su kitu. Paliko dvi 
dukteris: vieną 16 m., kitą— 
14. Jos gyveno p a s motiną, 
žmogelis, matomai, nepriklau
sė prie darbininkiškų organi
zacijų. Palaidotas su bažnyti
nėm ceremonijom.

Vagiliai apvogė tabako 
krautuvę, gazolino stotį ir pa
vogė automobilių. Tai vis jau
nų darbas. Mat, darbų nesi
randa, tai eina ir vagiliauja.

L. K. Biuras.
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Puslapis Trecias

Darbininke ir Seimininke
Pažvelgus Dvidešimt Vieni Metai Atgal
Paprastai yra rašoma apie 

ypatas—draugus bei pažįsta
mus—atsiminimai, 
muo atsiskiria iš 
Gal taip daroma 
jei ir klaidingai 
rūsio biografiją, 
sulauksi, nes mirusieji tyli. Aš 

, gi šiuom tarpu, kaip tik atbu
lai, noriu išsireikšti apie dar
bininkų judėjime veiklią ypa
tų, draugę Margaret Cowl 
(Undžienę).

Rugpjūčio 12-.tos “Laisvės” 
laidoj, skyriuj Darbininkė ir 
šeimininkė, kurį aš perskaitau 
nuo A iki Z, tilpęs M. Cowl

bei
kuomet as- 

gyvųjų tarpo, 
ir todėl, kad 
aprašysi 
kritikos

mi-
ne-

dalį

Skyriaus Skaitytojams 
Ir Bendradarbėms

MARGARET COWL,
(Kavaliauskaitė)

Komunistų Partijos kandidatė 
į senatorius 12-me senatorinia- 

me distrikte, New Yorke.

paveikslas priminė man ką to
kio. Dvidešimt vieni metai at
gal mudvi su d. Marg. Cowl 
(Kavaliauskaite) tarnavom pas 
nonus Great Neck, L. I. Ji, 
kaipo čion gimus ir augus, su 
pilna* anglų kalba, turėjo len
gvesnį darbą ir su didesne alga, 
negu aš, grinorka.

Jau tuomet d. M. C. priklau
sė prie LSS vietinės kuopos ir 
buvo veikli narė. Kuopa reng
davo diskusijas lengvais klau
simais, kaip tai: “Ar darbinin
kai be ponų galėtų gyventi?” 
“Ar verta nuolankaut ‘duonda
viam’?” “Kodėl kunigai nešio
ja juodas ‘sukneles’ ir juodos 
spalvos?” “Ar darbininkės mo
terys privalo rėdytis pagal 
naujas madas?“ Atsimenu, net 
apie gorsetą buvo diskusuoja- 
ma. šioj temoj daugiausia 
kalbėjo draugai vyrai. Mat, 
yra sakoma, kad apie gorseta, 
kaip ir apie auginimą kūdikių, 
geriausia žino tie, kurie jų ne
turi.

Sykį d. M. Cowl įnešė dis
kusijoms temą: “Ką reiškia 
tikėjimas?” Diskusijų vakare, 
ji, kaipo sumanytoja, pasakė

įžanginę neva prakalbėlę. Ji 
sugabiai nurodė, kad tikėjimo 
ir jo mokytojų kunigų tikslas 
yra palaikyti darbininkus neži
nojime, tamsybėje. Negana to, 
d. M. Cowl sumanė sekantį va
karą (diskusijos įvykdavo sykį 
į savaitę) diskusuot temoje: 
“Ar yra dievas?”

Pastarasis klausimas
publikos “išgązdino”, ypač mus, 
jaunuoles mergaites, ką tik iš 
Lietuvos atvažiavusias, pagal 
dievo prisakymą užaugintas. 
Temai ant vietos niekas nesip
riešino, bet mes, eidamos na
mo, tarpusavy šnekučiavome, 
ar dalyvaut diskusijose tuo 
klausimu. Mūsų supratimu, 
atrodė, kaip galėtų įrodyt, kad 
dievo nėra. Juk dievas yra ir 
ginčas baigtas, 
sekamai:

pasauli 
gamto

d. M. 
žiūrėjom,

Nusitarėm” 
kuri nebijo grieko, 

žingeidauja tuo klausimu, lai 
eina pasiklausyt diskusijų.

Diskusijų vakarą, tik aš vie
na nebijanti grieko (išskiriant 
LSS nėrės, M. Cowl, K. Juke- 
liutę, M. ir K. Vilktrakiutes) 
atėjau į diskusijas, čia irgi 
d. M. Cowl buvo pažiba disku
sijų. Ji sugebėjo puikiai ir 
neįžeidžiančiai, įmaišydama juo
kų, įrodyt, kad tokios viršgam- 
tiškos ypatos, kaip dievas, vi
sai nėra, tai senovės laikais 
dvasiškijos su popais išgalvo
tas žodis, su kurio' pagelba ir 
po šiai dienai išnaudoja darbi
ninkus. Nurodė, kad 
tvarkosi tam tikra 
kontroliuojama spėka.

Jau tuomet , mes į 
Cowl-Kavaliauskaitę
kaipo į mums “nelygią”, saky
damos: “A, ji jau apsišvietus, 
mes gi tik į lavinimos abėcėlę 
žengiam.” Supratom ir tą— 
ji užbaigus augštesnę mokyklą, 
kuomet mes, ateivės, neturė
jom progos nei pro mokyklos 
duris praeit.

Visą tai prisiminus, aš ne
sistebiu, kad d. Cowl šiandien 
iškilo į viršūnės darbininkų 
judėjime. Aišku, ji tą pasiekė 
ne be tolimesnio lavinimos ir 
veikimo. Jinai dabar yra Ame
rikos Kom. Partijos Mote
rų Departmento vedėja, prakal- 
bininke ir organizatore. Šį me
tą jinai yra Komunistų Parti
jos kandidate į senatorius 12- 
me Senatoriniame distrikte, 
New Yorke. Mes gi, vargo bi
tės, privalome nors dalinai sek
ti jos pėdomis, kovoti už pa
gerinimą darbininkų ateities.

Vargo Bitė.

Moterys IDS Trečiajame Seime
Gana skaitlingas būrys mer- 

ginų-moterų dalyvavo Lietuvių 
Darb. Susivienijimo Trečiaja
me Seime. Ir nebėgo jos nuo 
pareigų. Pradedant buvusia 
LDS. Centro sekretore, E. N. 
Jeskevičiute, kuri turėjo atsa
kymą į kiekvieną klausimą or
ganizacijos .reikalais, — su
prantamą ir švelniai paduotą 
atsakymą — visa eilė jaunų ir 
suaugusių draugių aktyviai 
dalyvavo seimo darbuose.

Seimo vice-pirmininke iš
renkama jaunuolė Anne Vaz- 
niūtė, iš Rumford, Me. Jai da
lyvavimas judėjime nebe pir
miena, ji dar jaunutė būdama 
sekretoriaudavo • LDSA. kuo
poje. Bet čion netikėta, atsa- 
komingesnė pareiga ir užkai
tusiu veidu ji užima savo vie
tą. Ji įmato, kad reikia mo
kintis atsakomingų darbų, nes tos unijos konvenciją, buvusią 
jie reikalingi organizacijai. Iš- savaitę prieš LDS. Seimą, Ro- 
sireiškimuose, ji žada darbu o* 
tis už stiprią jaunimo kuopą 
Rumforde.

Seime ir jo Jaunimo Konfe
rencijoj mes matome prezidiu
me ir komisijose visą būrį ki
tų draugių: Deikienę, Lukie- 
nę, Sasterniutę, Litvinienę, Ci- 
bulskienę, Vasiliauskienę, Pul- 
tin, Sakalienę, PalevičienęjDa-

vis, Mugianienę, Jamisoniutę, 
Vaiginiutę, Galickiutę. Svars
tyme, diskusijose tankiai iš
girsi Deikienę. Jos kalboje 
girdisi mokėjimas išsireikšt ir 
pažinimas organizacijos. Ne 
veltui ji gauna desėtkus narių. 
Diskusijose taipgi dalyvauja 
Giraitienė, Jurgeliene ir kitos.

Išgirdus delegates, susipa
žinus su jomis, sužinai daug 
įdomių dalykų.

Paimkim, kad ir tolimosios 
Kalifornijos delegatę, d. K. 
Mugianiehę, iš Oakland, Cal. 
Ten maža lietuvių kolonija ir 
maža kuopelė. Tai kaipgi jie 
pajėgė atsiust delegatę?—per
šasi klausimas. Atsakymą su
randame tame, kad jų delega
tė yra pavyzdinga, veikli narė 
maisto darbininkų unijoj. Ji
nai buvo pasiųsta delegate į

chesteryje. O reikia daug at
sižymėti, kad patekti unijos 
delegate, kuri renkasi iš šim
tų narių. Ji tą augštą pagar
bą užsipelnė pikietu ir kito
kiais kovingos unijistės dar
bais.

Tai tik vienas iš daugelio 
pavyzdžių, koki delegatai bu
vo LDS Seime. Argi stebėti-'

na, kad jame buvo tokia gra
ži, drauginga nuotaika. Mums 
nebuvo už ką peštis, nes visi 
atvyko organizacijos labo ve
dini.

Tą draugingumą, taip lygiai 
ir org-cijos augimą ypatin
gai brangina mūsų delegatės 
ir delegatai, kuriems prisiėjo 
grumtis su policija už apgyni
mą savo narinių teisių SLA. 
Seime, 1930 m., Chicagoj. Ten 
biurokratiški SLA. viršininkai 
atėmė nariam teises. Mūsų 
draugės Jurgeliene ir Palevi- 
čienė (o gal būt ir keletas ki
tų šio LDS Seimo delegačių) 
tuomet tapo išmestos iš anos 
organizacijos seimo su polici
jos pagelba. Jos gynė iki pa
skutiniųjų savo teises, bet iš-

viena iš daugiausia prisidėju
sių gavime naujų narių, pas
tatant kuopą antroj vietoj. So
fija Vaiginiutę, iš Richmond 
Hill sekcijos, Brooklyne, ge
riausia pasirodė visoj eilėj 
sportų.

Eilė kitų jaunų draugių yra 
pasidarbavusios naujų narių 
gavime arba yra sekretorė
mis bei šiaip veikėjomis savo 
kolonijos LDS kuopoj ir abel- 
nai darbininkų judėjime.

Ir jos myli LDS ir judėji
mą, kaip savo kūdikį. Kaipgi 
nemylės. Ar mažai jos pade
da spėkų budavojimui? Geru 
to pavyzdžiu yra jaunuolė 
Adelė Vasil, clevelandietė, ku
ri energingai veikia LDS Jau
nimo kuopose Ohio valstijoj. 
Ji daug dirbo LDS Seimui ir 
Olympiados sėkmingumui. Ji
nai dalyvauja ir Seimo sesijo
se, o jaunimo sesijos laukia, 
kaip šventės. Bet jaunimo se
sijai prasidėjus ji apserga, nu
vežama butan. Manot, ji ilsi
si. Ne. Bando ir vėl grįžti su 
ją parvežusiais delegatais, ta- 
čiaus spėkos atsisako. Ne jai 
ši jaunimo sesija ir sriovė aša
rų pasipylė iš jos entuziazmu 
degančių akių.

meilė ir klasinis 
mūsų jaunime ir 
yra tuo akstinu, 

galingą organi- 
budavoja LDS

Šio skyriaus vedėjai išvykus į 
LDS Seimą ir Lietuvių Komu
nistų Suvažiavimą, nesant ben
dradarbių raštų, -o esant daug 
raštų sąryšyje su suvažiavi
mais ir kitais bėgamais reika
lais, skyrius neišėjo pereitą sa
vaitę. To nebūtų įvykę, jei bū
tų buvus gausa bendradarbių

Reikia džiaugtis, k a d eilė 
draugių, be jokio pranešimo, 
įmatė skyriaus nepasirodymo 
priežastį. Sugrįžus iš suvažiavi
mų radau gražų pluoštą ben
dradarbių raštų, tad šią savaitę 
jau turime skyrių su naudingo
mis moterims žiniomis. Kvie
čiame drauges tęsti gerą darbą, 
o dar nerašiusias—pradėti raši
nėti.

Memorial Hospital mirė E. 
Linkauskiene. Jinai ilgai sir- 
ginėjo ir paskutiniu laiku liga 
ją paguldė į lovą. Gulėjo kiek 
laiko namie, o paskiau likosi 
nugabenta ligonbutin. Bet ten 
ne ilgai teko jai būti, mirtis 
nutraukė gyvybės siūlą.

Ę. Linkauskiene paliko nu
liūdime gyvenimo draugą Lin- 
kauską ir 2 gražiai išaugintas 
dukreles. Viena jų Alice Kni- 
zis, nesenai apsivedė, o antra, 
Nellie, dar jauna mergaitė.

Nuo savęs reiškiu gilios už
uojautos Linkauskų šeimai.

“L.” Korespondentė.

Motery Skyriai Veikia 
Pavyzdingai

VALGIU GAMI 
NIMAS

Kaip Išvirti Pyčių Košę 
(Jam)

Yra daug įvairių būdų, bet aš 
čia paduosiu vieną iš pigiesnių, 
prieinamesnių.

Paimk 4 svarus prinokusių 
geltonų pyčių ir užpulk verdan
čiu vandenių. Palaikius ver
dančiam 1 minutę, nuplauk su 
šaltu vandeniu. Tada nulupk 
žieves ir išimk kaulus, sugrūsk 
smulkiai. Pamieruok, kad būtų 
5 puodukai to pyčių mišinio. 
Supilk į 8 kvortų didumo kati- 

Gerai sušildyk (neužvi- 
gerai 
“Pre-

ADELĖ VASIL, 
jaunuolė, LDS Jaunimo veikė

ja Clevelande ir apylinkėj.

mestos darbavosi už sudary
mą darbininkų savišalpos or
ganizacijos, LDS, ir šiandien 
ją tebeaugina ir džiaugiasi jos 
bu jojimu.

Seimai tankiai būna nuobo
dūs, alinanti. Bet ne LDS. Sei
mas. čion nebuvo viršininkų 
ilgų pleperiavimų ir savęs gy
rimų, bet į klausimą atsakanti, 
trumpi i r aiškiai nušviečianti 
organizacijos reikalus raštiški 
raportai. O jei nedamigusius 
delegatus pradėdavo imti nuo
vargis, visi delegatai tapdavo 
choristais. Stebitės! Nieko ne
paprasto. čion buvo Amelija 
Jeskevičiutė ir Mildred Jami- 
soniutė, kurios pašokusios di
riguoti LDS maršą b e i kitas 
dainas galėtų savo entuziaz
mu ir mirštantį prikelti, ne tik 
nuovargį išvaikyti.

O kaip tas skaitlingas bū
rys jaunuolių pateko seiman?

Pasirodo, didžiuma, jei ne 
visos, jų pateko ne keno nors 
simpatijomis, bet savo darbų 
rekordais, laimėjusios trofėją 
kuopos, Chicagoj, narių gavi
mo darbe yra gražiai prisidė
jusios Seime ir Jaunimo Kon
ferencijoj esančios jaunuolės 
Isabelle Pozer ir Jessie Shai- 
ko. O newarkiečių tarpe ran
dasi kukli, bet apsukri Mild
red Jamisoniutė, kuri buvo

susipratimas 
suaugusiuose 
kuris sudaro 
zacinę spėką,
ir kitas organizacijas, iškelia 
ir aukli naujus vadus ir vai
ruoja mūsų visą gyvenimą į 
šviesesnį ir gerbuvingesnį ry
tojų. Mažytė.

Bowling Green, Ohio
Ohio Valstija Atsakominga 
už Mirtį 11 Metų Vaikučio

Rugpjūčio 10 numirė William 
Sloan, iš Ashland, Ky. Kelios 
savaitės atgal vaikutis atėjo pas 
'savo dėdę farmer į pagyvent. 
Bežaizdamas užsistojo ant surū
dijusios vinies. Užsinuodijo ko
ją ir gavo “lock jaw”. Kadan
gi jo dėdė yra biednas farme- 
rys, tai negalėjo užmokėt ne) 
gydytojui nei ligoninei. Jis 
stengėsi gaut miesto ligoninę 
veltui. Miestas, remdamasis pa
tvarkymu, kad berniukas nėra 
Ohio valstijos, bet Ashland, 
Ky., atsisakė gydyt. Taip did
žiausiame skausme vaikutis ir 
užbaigė savo gyvybę.

Tas gali atsitikti tik supuvu
sioj kapitalistinėj sistemoj.

Kur tas žmoniškumas, apie 
kurį mėgsta daug kalbėti bur
žuazinių partijų kandidatai, 
ypatingai prieš rinkimus?
Kiekvieno darbininko, ypatin

gai darbininkės-motinos pareiga 
balsuoti ir dirbti visu pasiryžk 
mu, kad Komunistų Partijos 
nominuojami kandidatai būtų 
išrinkti į įvairias valdvietes.

S. C. M.

Charles H. Davis, 79 metų, 
Bostone, buvo surastas savo na
muose su 22 metų moteriške 
Bertha McLeod. Jisai sakė, kad 
moteriškę jam atidavęs jos 
tėvas ir įsakęs ją nusavinti už 
dukterį arba vesti. Moteriškė su 
tuo sutikus. Davis tapo areštuo
tu po išsiėmimo leidimo vesti. 
Jam priteisė 3 mėnesius kalėji
mo, o moteriškę paėmė ligonbu
tin į protinių ligų skyrių.

Matomai, kandidatai į že- 
nočius bus buvę neturtingi, nes 
turčiams nieks nekliudo vesti, 
ką nori. Nežiūrint kokio am
žiaus būtų vedamoji, 
giems skaitoma padoru 
tinga.

turtin- 
ir pro-

Sheboy-Mrs. Herbert Bodą, 
gan, Mich., pagimdė 7 colių il
gio dukrelę, kuri svėrė pusantro 
svaro. Kūdikį peni lašais iš 
akims gyduolių leidžiamojo stik
liuko ir laiko suvyniotą vatoje, 
nes biedna motina neturi iš ko 
įgyti inkubatorių. Kūdikio tėvas 
nusižudė keletą savaičių atgal.

jų ve-

lapkri-
Nucilli

valandų

Anna Hoffer, 16 metų, Yon
kers, N. Y., vienos dienos nuo
taka, šį mėnesį tapo teismo at
skirta nuo savo vyro ir 
dybos panaikintos.

Jinai pereitų metų 6 
čio pabėgo su Anthony 
ir apsivedė. Po 24
medaus mėnesio jiedu sugrįžo 
pasisakyti nuotakos motinai, 
kuri porelę areštuodino ir nuo
taką pasiuntė į mergaičių sto
vyklą. Priešinimasis buvęs dėl
to, kad mergaitė yra normališko 
augmens, o vyras—tik 3 pėdų ir 
11 colių. Iš pradžių nuotaka sa
kėsi visuomet mylėsianti savo 
vyrą, bot pabuvus stovykloj ne
sipriešino atskyrimui.

Binghamton, N. Y
Mirė E. Linkauskiene

Pereitą penktadienį, 21 rug
pjūčio, 3 vai. po pietų, Wilson

FRANCUOS MOTERYS BALSIAI SUŠUKO Už BALSAVIMO TEISES

Frances Perkins, Darbo sekretorė atstovavo “Dėdę Šamą” Tarpt. Fede
racijos Vertelgų ir Profesionalių moterų suvažiavime Paryžiuje. “Naba
ge” Perkins tapo “sutrukdyta,” kuomet Francijos moterys reikalavo bal
savimo teisių moterims Franci jo j.
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Binghamtono ALDLD 20-tos 
kuopos Moterų Skyriaus sekre
torė d. O. Girnienė rašo: “Ma
nau, žingeidauji, kaip pavyko 
mūsų, moterų, susirinkimas.

“Susirinkimas buvo labai pa
sekmingas. Turėjome jame 9 
naujas drauges. Dvi iš jųjų yra 
bendros kuopos narės, o 7 veik 
visai naujos, mažai dalyvavu
sios darbininkiškame judėjime. 
Penkios iš jų davė žodį, kad at
eityje dalyvaus su mumis ir 
prisirašys.. .

“Skaitėme paskaitą gimdymo 
kontrolės klausimu, kuri visoms 
patiko. Po pasikalbėjimo, nuta
rėm pasiųsti rezoliuciją srities 
kongresmanui ir aldermanui...”

Pavyzdingai veikia ir So. 
Bostono ALDLD Moterų Sky
rius ir nuolat apie save praneš- 
dinėja Moterų Skyriuje. Apie 
jų darbus ir svarbius tarimus 
rasite tos kolonijos korespon
dencijoj.

Reikia dėti pastangas ir ki
tose kolonijose įsteigti moterų 
kuopas bei skyrius, .nes tik per 
j uos .mes pajėgsime pilnai iškel
ti svarbias moterų problemas ir 
gauti daugiau moterų narių bei 
išvystyti moteris veikėjas. .

5. Sasna.

lą. Gerai sušildyk 
rink) ir mediniu šaukštu 
maišydama sudėk pakelį 
pared Fruit Pectin”. ‘

Kaip pradės virti, vis 
maišydama, sudėk 6 puodukus 
cukraus ir pavirink 15 minučių. 
Tada įdėk biskutį į šaltą toriel- 
kaitę ir, palaikius, pažiūrėk. 
Jeigu paviršius raukšlėjasi, tai 
“jam’’ bus užtektinai tiršta. Ta
da nukelk katilą nuo ugnies ir 
palaikius 5 minutes, nugraibyk 
putas ir pilk į karštus, švarius 
stiklus. Ant viršaus tuojau už
pilk % colio storio karšta iš- 
tarpinta parafina (parrafin).

Kaip atšals, aprišk stiklų vir
šus vaškuota popiera ir padėk į 
tamsią ir šaltą, sausą vietą. To
kia košę (jam) gali išlaikyti 
nesugedus daugiau, kaip metus 
laiko.

H. T.—W. Rox., Mass.

gerai

Francūziška Bulvių Salota
6

1
1 

morkų.
1
1
2

vidutines virtos bulvės, 
virtas burokas.
puodukas sukapotų celery.
puodukas tarkuotų žalių

So. Boston, Mass
Iš ALDLD 2 Kuopos Mote

rų Susirinkimo
Baigiantis šiltoms vasaros 

dienoms ir mūsų moterys dau
giau pradeda susidomėti savais 
reikalais. Rugpjūčio 19 d. su
sirinko nemažai draugių ir rim
tai svarstė, kaip geriau prisi
rengti prie ateinančio sezono 
veikimo.

Vienu iš svarbesnių klausimų 
buvo, kaip tinkamiau paminėti 
mūsų didžiausias sukaktuves 20 
metų nuo Pirmojo Lietuvių Mo
terų Progresyvio Susivienijimo 
Amerikoje Suvažiavimo ir įstei
gimo pirmo Amerikoje lietuvių 
darbininkių laikraščio “Moterų 
Balso.”

Kadangi iki šiolei dar neteko 
pastebėti jokio pranešimo bei 
sumanymo ant d. Sasnos pakel
to klausimo, tilpusio Moterų 
Skyriuje 27 d. gegužės, po ant- 
galviu: “Didelės Sukaktuvės”, 
tai mūsų ALDLD 2 kp. Moterų 
Skyrius, savo susirinkime, lai
kytame 19 , rugpjūčio, plačiai 
apdiskusavo šį klausimą. Nuta- 

’rėm duoti sumanymą, kad būtų 
surengtas platus draugiškų pa
sikalbėjimų ir sykiu prakalbų 
maršrutas. Tai turė.tų atlikti 
ALDLD Centro Pild. Komiteto 
narės, prigelbstint vietinių ar
ba artimesnių kolonijų prasila
vinusioms kalbėtojoms. Tokiu 
būdu pasiskleistų nemažai dar
bininkiškos agitacijos tarpe mo
terų ir gal pavyktų sutverti ne
mažai moterų kuopų. Mūsų ma
nymu, toks būtų geriausias pa
minėjimas šių didžiųjų sukaktu
vių.

Nutarėm prisidėti prie ren
giamo mųsų vietinių penkių or
ganizacijų bendro parengimo.

Paėmėm išplatinimui šimtą 
Amerikos Komunistų Partijos 
Rinkimų Platformos.

Duotas sumanymas, kad pa
sodinti gėlių ant d. Naujokai- 
tienės kapo. Tam darbui atlik
ti išrinkom komisiją.

Baigiant susirinkimą, buvo 
skaitytas d. S. Sasnos parašy
tas “Šviesoj” tilpęs straipsnis: 
“Kur Randasi Milionai Ameri-

šaukštas cibulio sunkos, 
šaukštas aliejaus.
šaukštu mayonnaise.
mažu Šaukštu supjaustytų

petruškų.
2 supjaustytu agurkučiu (spi

ced pickles). Lemono sunkos, 
druskos ir pipirų pagal skonį.

Sudėk viską ir sumaišyk, iš
skyrus petruškas ir burokus. 
Sudėjus tą mišinį į bliūdą, su- 
pjausčius buroką—apdėk aplink, 
o petruškas uždėk ant viršaus, 
viduryje.

P. Kalošienė— 
Dorchester, Mass.

Virtas Keiksas
V/2 puoduko cukraus.
2 puoduku šalto vandens.
4 šaukštai sviesto.
% šaukštuko cloves.
14 šaukštuko druskos.
2 šaukštuku cinamono.
1 svaras razinkų.
Supilkie viską puodan ir virk 

penkias minutes. Atšaldyk (ga
lima išvirti iš vakaro). Išsijok 
3 puodukus miltų su 2 šaukštais 
kepamos sodos (baking soda). 
(Galima įplakti 2 kiaušinius, jei 
nori, bet nėra reikalo, taipgi ga
lima dėti ir riešutų, būna dar 
maistingesnis). Gerai viską su
maišyk ir kepk erdviam 
mam inde 400 karštyje, 
iškeps.

O. J.—Scranton,

kepa- 
pakol

Pa.

Clevelando Žinios
Rugpjūčio 8 dieną gražus bū

relis draugų ir giminių palydė
jo d. K. Zinkevičienę į East 
Clevelando kapines. Drg. K. Z. 
priklausė ALDLD 22 kuopoj ir

(Tąsa 5 pusi.)

kos Moterų?” Skaitė viena mū
sų gabesniųjų, jaunuolė d. J. 
Kavaliūnaitė, kuri vis smarkiau 
pradeda darbuotis darbininkiš
kam judėjime. Mes gerbiam to
kias jaunuoles, todėl d. Kavaliū
naitei buvo įteiktas gyvų gėlių 
bukietas.

Sekančiam susirinkime, kuris 
įvyks 16 d. rugsėjo (Sept.), 
bus aiškinama, kaip galima sau 
namuose pasisiūti suknias. Tai 
atliks mūsų draugė M. Švedienė, 
kuri yra užbaigus kursą toj ša
koj.

Kor-tė.
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LAISVĖ

Dardel Darbininkų 
Kautynių prieš Fašiz

mų Lietuvoje
(“L.” speciali# koresp.)

(Pabaiga)
5) Sužeistųjų ir mirusiųjų 

šeimas , aprūpinti pašalpo
mis.

6) Visi sužeistieji sąryšyj 
su paskutiniais įvykiais turi 
teisę grįžti į savo darbo vie
tas, nors jie sirgtų ir ilgiau 
įstatyme numatyto laiko.

7) Spauda privalo atšauk
ti neteisingai paskelbtą ži
nią, kad, esą, pirmieji šūviai 
buvę paleisti iš minios, bet 
ne iš policijos.- Minia visai 
nešaudė.

8) Kad darbo rūmai atsi
šaukimu atšauktų paskelb
tąjį šmeižtą, kur darbinin
kų minia pavadinta “tamsia 
jėga.” Darbininkai nėra 
tamsi jėga ir kurstoma ne
pasidavė. Laidotuvėse ėjo 
organizuotai ir taikingai 
nusiteikę, o del įvykių ir ne
ramumų kalta policija, kuri 
šaudė į minią.

9) Kad būtų atsižvelgta į 
darbininkų būklę, nustaty
tas minimalus atlyginimas: 
vyrams — 5 litai, moterims 
4 litai už 8 darbo valandas. 
Be to, įstatymą vykdyti vi
su 100%.

10) Nevykdą įstatymo 
samdytojai, k a d būtų bau
džiami skubos tvarka ir įs
tatymai vykdomi be atidė
liojimų ir vilkinimų.

11) Kad už streiko laiką 
apmokėtų pirmąją savaitę.

12) Skubos tvarka už; 
drausti bet kur praktikūoti 
viršvalandas ir kad visose 
statybose ir viešuos darbuo
se darbo jėga būtų samdo
ma per darbo biržą. Visus

bedarbius aprūpinti darbu 
arba pašalpa ta prasme— 
nemažiau, kaip kad įmonių 
darbininkai uždirba.

13) Kad būtų panaikinti 
akordiniai darbai, o jei jie 
kur yra neišvengiami—mo
kėti 50% daugiau už 8 va
landų normalaus atlygini
mo.

14) Su nepilna mečiais 
darbininkais turi būti elgia
masi kaip numato įstatymas 
ir kad samdytojai neverstų 
juos dirbti sunkaus darbo.

15) Kamberio lentpjūvėj 
anksčiau ir dabar streiką- i 
vusius darbininkus priimti 
atgal darban.

Darbininkų atstovai, įga
lioti šių įmonių:

Kauno Vandens Kelių 
Rajono ir Plentų valdybos, 
“Bekar” kartonažo fabriko, 
Kanalizacijos darbininkų, 
“Šilkolev” — trikotažo fab
riko, “Inkaras” — gumos 
fabr., “Silva” — trikotažo 
fabr., “ A m 1 i t o” dirbtuv., 
“Neris”, koklių" fabrikas, 
Dinerio lentpjūv. Aleksote, 
“Orfa”—gatavų rūbų fabr., 
Kelių ruožo ir statybos di
rekcijos darbininkai, Piker- 
to lentpjūvė, Kauno miesto 
savivaldybės viešųjų darbų 
darbininkai, Berego v s k i o 
lentpjūvė, Klioko baldų dir
btuvė, Karininkų romovės 
statyb. darbininkai, Volpės 
lentpjūvė, Kamberio lent
pjūvė, Ščupako lentpjūvė, 
“Drobės” fabrikas, Plačiųjų 
gelžkelių dirbtuvių darbi
ninkai, Lev i no lentpjūvės 
darbininkai, Solo v e i č i k o 
lentpjūvės-malūno darbinin-

I kai, Antano bažnyčios sta
tybos darbininkai.

Taigi, šis memorandumas 
apima bendruosius darbi
ninkų ekonominius ir politi
nius reikalavimus, visa eilė 
vietos pabūdžio, atskiro fa
briko reikalavimų buvo iš
statyta šimtai ir išsigandę 
fabrikantai daugely vietų 
juos patenkino, daugely 
vietų užmoKeta už nedirbtą 
potvinio laiką, pakelti už
darbiai, sutvarkytas pietų 
laikas ir tt. Įmoninikų nuo
taika streiko metu buvo 
blogesne, negu bloga. Kaž
kur juos buvo apėmus tie
siog panika: vietomis darbi
ninkams sustreikavus, pa
tys fabrikantai išvarinėjo iš 
fabrikų buhalterius ir tar
nautojus, rėkdami: “Mums 
gręsia Kamberio likimas!”

Nors fašistas Čaplikas pa
reiškė neatsižvelgsiąs nė į 
vieną politinį reikalaviiųą, 
tačiaus po šio memorandu
mo pradėjo paleidinėti iš da
boklių ir kalėjimų areštuo
tus streiko metu darbinin
kus. Pradžioje fašistų spau
dą buvo paskelbus, kad as
tuoni darbininkai atiduoti 
karo lauko teismui. Vėliau 
ta pati spauda paskelbė, kad 
byla atiduota apeliaciniams 
rūmams, o šiuo metu nieko 
negirdėti. Daugybė darbi
ninkų, kuriems gręsė teis
mai, dabar jau nubausti ad- 
ministratyviai (karo ko
mendanto) po tris mėne
sius. Kai kuriems dar tebe- 
gręsia teismai. Kur jie sėdi 
net nežinia — policija juos 
laiko slaptai, neranda nė na
miškiai. Daugybė suimtųjų 
išvežta į Ukmergę, Zarasus, 
Marijampolę ir kitur.

Užmuštųjų Kauno, darbi
ninkai skaito 8-nius žmones. 
Bendrai Kaune dingusių be 
žinios žmonių apskaitoma 
iki 15-kos žmonių. Ką nors 
tiksliai patikrinti iš pačių 

streiko dalyvių nėra galimy
bės, nes grūmėsi dešimtys 
tūkstančių žmonių. Užmuš
tuosius policija laidojo slap
tai. 17. VI laidotuvių eisenoj 
nukautąjį darbininką polici
ja palaidojo žydų kapinėse 
naktį slaptai. 18-VI darbi
ninkų minia išėjus iš fabri
kų nuėjo prie jo kapo, ren
gėsi iškasti ir palaidoti, 
kaip reikia palaidoti darbi
ninką. Prie kapo įvyko mi
tingas. Policija puolė mitin
guojančius darbininkus, įvy
ko mūšis, kurio metu, kaip 
tvirtina darbininkai, kuolu 
į galvą esąs nudėtas vienas 
policininkas.

Sužeistieji ligoninėse pra
šyte prašydavo savo pažįs
tamų lankyti juos ligoninė
se ir budėti, kad jų lavonų 
nepaimtų policija laidoti. 
Sužeistieji prašydavo palai
doti juos darbininkiškai. 
Bet policija ir kareiviai iš
sklaidydavo besirenkančius 
prie ligoninių darbininkus, 
nemažą skaičių suėmė. Mi
rusieji ligoninėse buvo ati
duoti laidot namiškiams, bet 
laidotuvės įvyko policijos 
priežiūroje, darbininkai sa
vo kovotojų viešai palaidoti 
negalėjo.

Visa eilė fabrikų streiko 
metu išstatė savų, grynai 
vieną fabriką liečiančių rei
kalavimų. Vienu iš tokiu fa
brikų, kuriam ilgiausiai te
ko grumtis del savo ekono
minių reikalavimų — buvo 
“Inkaro” gumos fabrikas 
Veršvių priemiesty. Dery
bos prie nieko n'eprivesda- 
mos tęsėsi 18-19-20, o 22, VI 
pirmadieny dar paaštrėjo, 
darbininkai reikalavo: už
mokėti už potvinio metu ne
dirbtą laiką, pakelti uždar
bius, ir leisti stoti darban 
visiems darbininkams lygiai 
(turėta galvoj areštuotuo
sius) bei sumokėti už strei
ko dienas.

22. VI “Inkaro” fabriko 
darbininkams susi rinkus 
darban, prie vartų atvykus 
policija fabriko direktoriui 
nurodant pradėjo suiminė
ti visą eilę darbininkų. Dar
bininkai pasipriešino, suim
tuosius atsiėmė ir pareika
lavo, kad direktorius pasi
rašytų pasižadąs patenkinti 
darbininkų reikalavimus, 
kuriuos j i s pats pripažino 
pagrįstais. Vienas darbinin
kas, stovėjęs eilės gale poli
cijos buvo pagrobtas ir nu
gabentas į kalėjimą. Netru
kus buvo suimtas kitas dar
bininkas, dirbęs kieme. Dar
bininkai pastebėjo, pasipylė 
į kiemą ir darbininką apgy
nė. Gryžus vėl į darbo sales 
darbininkams, policija už
puolė darbininką kieme ir 
nusivežė. Darbininkai t u č- 
tuojaus sustreil®®^. Parei
kalavo direktorių, k a d jis 
pristatytų jiems darbininką. 
Darbininkas vėl buvo palei
stas. Bet policija jį suėmė 
ir trečią kartą. Darbininkai 
nutarė 25. VI — ketvirta
dienį, k a i darbo rūmuose 
rinksis darbininkų delega
tai, sustreikuoti ir reikalau
ti paleisti areštuotosius.

Be to, “Inkaro” fabrikas 
vasarą paprastai nedirbda
vo 2-3 mėn. Už tą laiką dar
bininkai negaudavo jokio 
atlyginimo, šio streiko metu 
“Inkaro” fabriko darbinin
kai išsikovojo 1-ną mėnesį 
apmokamų atostogų. Ir da
bar, kai jau fabrikas susto
jo — darbininkai paleisti ir 
pinigai už atostogas išmo
kėti.

Streiko bangai užliejus 
Kauną, fašistai įvedė 18. VI 
vakare Kaune apgulos sto
vį. Apgulos stovis tebuvo 
nuimtas tiktai pirmadienį. 
Uždrausta buvo vaikščioti 
naktį nuo 10 iki 4 valandos, 
buriuotis gatvėse, daryti su
sirinkimus ir tt. Streikuo

jant spaustuvėms, teišeidi- 
nėjo tik vien “Lietuvos Ai
das” (“Spindulio” spaustu
vėj).Esant apgulos stoviui, į 
policijos rankas už vėlų 
vaikščiojimą pakliuvo ne
mažai senų moterų, kurios 
nemokėdamos skaityti, neži
nojo, kad yra apgulos sto
vis. Policininkai moteris 
primušdavo ir leisdavo na
mo, arba atimdavo pasus. 
Rytojaus dieną nuėjus atsi
imti pasų reikėdavo sumo
kėti 25 litus pabaudos.

Generalis streikas, kuris 
išimtinai turėjo politinį po
būdį buvo galingas darbi
ninkijos atsakymas fašis
tams. Tai buvo atsakymas 
darbo rūmams.- Tai buvo 
atsakymas “seimui.” T a i 
buvo atsakymas karinės 
propagandos dienos iškil
mėms, kur darbininkai prie
varta buvo išvaryti demon
struoti gatvėse paskui fašiz
mo vėliavas.

Visiems fašizmo priešams 
šis streikas davė keliatą 
pamokų: darbininkija yra 
j a u pasiruošus aktingiems 
antifašistiniams veiksmams. 
Darbininkija yra solidari .ir 
jautri politiniams obal- 
siams. Tik visa bėda, kad 
revoliucinio judėjimo vado
vaujamos organizacijos nė
ra dar suaugusios su darbi
ninkų mase, streiko vadovy
bė visiškai negalėjo diri
guoti bei palaikyti ryšių su 
masėmis — streikas iškilo 
ir vyko stichiniai.

Iš kitos pusės streikas pa
rodė milžinišką bendro 
fronto jėgą praktikoje, pa
čioje kovoje, parodė, kad 
darbininkai jau priaugę 
bendram frontui. Be to, 
darbininkų delegacijos rin
kimai parodė, kad p i r m i 
žingsniai žengti į fabrikus 
jau padaryti, tuos pirmus 
žingsnius paruošė pats 
streikas.

18. VII. Kaunas.
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JINAI SEKA
PIENIŠKU KELIU

MARION TALLEY

Republic Judžių Žvaigždė 
vaidinanti “Follow 

Your Heart”

Dauguma judžių gražiau
sių aktorių geria pieną ... 
nes jos žino, kad pienas 
duoda joms žavėtiną gyvu
mą ir kibirkščiuojantį ma
lonumą, nepridedami nei 
vieno colio storumo prie jų 
šaunių figūrų.

Jūs taip pat galite išlai
kyti savo kūno figūrą laibą 
ir dailią, sykiu išlaikant ir 
savo akių švytrumą ir jau
nystę, geriant pieną. Jei
gu norėtumėte mokslišku 
būdu sulaibėti, reikalauki
te NEMOKAMAI knygu
tės, “The Milky Way.” Pil
nas sąrašas valgių sulaibė- 
jimui. Atsiųskite atvirlaiš
kį su savo vardu ir adresu 
į The Bureau of Milk Pu
blicity, Albany.

Laisves” Naudai Parengimai: Prašom Įsitėmyt ir Kviečiam Juose Dalyvaut

p

E □

Wilkes-Barre-Scranton
I

□---------- ---------------------------0

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas 
Apskritys rengia didelį

PIKNIKĄ SU PROGRAMA
Dainuos Aido Choro mišrus seks tetas iš Brooklyn, ir Wyoming, 

Pa., Merginų Oktetas. Bus ir daugiau dalyvių programoje.

■>*

Piknikas bus 30 d. Rugpjučio-August
ŠOKIAM YRA PAIMTA SALĖ I R GRIEŠ GERA ORKESTRĄ.

‘ .j I

Puiki proga jaunimui pasilinksminti. Vieta visiem gerai žinoma, 
kaipo patogiausia piknikam:

INKERMAN, PAVALLEY VIEW PARK

PHILADELPHIJOS DIDYSIS PIKNIKAS
Philadelphijos Organizacijų didysis piknikas su dovanomis bus:

Rugsėjo 6 September
Puiki muzikale programa, kurią išpildys sekanti chorai: Aido Choras, iš Brooklyno; 
Sietyno Choras, iš Newarko; Lyros Choras, iš Shenandoah, ir Lyros Choras iš Phila

delphijos. Bus ir daugi au dailės ir sporto kavalkų
•

Nauja, Nepaprastai Graži Vieta
Puikus ežeras, maudynės, laivais pasivažinėjimai.

500 Stalų Grupėms Naudotis
Patogi vieta automobiliams ir parkas platus, daug medžių ir visi parankumai.

Alcyon Park, Pitman, N.J.
Tuojau įsigykite įžangos bilietukus ir naudokitės dovanomis.

$300 DOVANOMIS. PIRMA DOVANA $100.

DRG. D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ Šokiams Grieš Gera Orkestrą

ta
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PROTOKOLAS Cleveland, Ohio
(Tąsa)

Sesija III į itoja.
' |

Sesija atidaro pirmininkas Dr. J. T. Vitkus, -9:30 val.iy1^0 ' hnf- <

Kongreso sekretorius ir Mandatų Komisijos pirmininke

17.
ryte.

18.
praneša, kad kongrese dalyvauja 364 delegatai nuo 412 or
ganizacijų, kurių narių skaitlius yra 80,326. Seka Relegatų 
vardošaukis ir ženklelių dalinimas tiems, kurie dar nebuvo 
gavę.

Delegatų ir atstovaujamų organizacijų vardai pagal valstiją:
CANADA !

Ontario—Jurgis Taruška.
Lietuvių Suvienytas Frontas—Sudbury iš sekamų organi

zacijų :-
Kanados Lietuvių Sūnų ir Dukterų Sav. Paš. Dr-ja.
Sūnų ir Dukterų Paš. Dr-ja Montreal, Canada.
Kanados Darbininkų Apsigynimo Lyga.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Dr-ja 96 kp.

2.
3.
4.

Toronto, Ontario—O. Indrelienė.
1. Lietuvių Masinis Susirinkimas ir SLA 236 kp.

Toronto Ontario—Vladas Raila.
1. ALDLD. Kanados Veikiantysis Komitetas.
2. Darbininkų žodis.
3. Kanados Lietuvių Sav. Pašalpinė Dr-ja.
4. Sūnų ir Dukterų Sav. Pašalpinė Dr-ja.

CALIFORNIA
Oakland—K. B. Karosienė.

1. Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Dr-ja
2. Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo.
3. Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Dr-ja

CONNECTICUT
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Bridgeport ir Ansonia—Adomas J. Viznis.
1. L. K. Vytauto ir Kliubo Draugijos.

Vincas Jesulis
1. Lietuvių Prieškarinis Komitetas.

Waterbury—Aldona Matas.
1. Waterburio Lietuvių šviesos Draugija.

A. Lasdauskas, Edna Lasdauskaitė, J. Strižauskas. 
Waterburio Liet. Dr-jų Sąryšis.

1. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 11 kuopa.
2. šviesos Draugija.
3. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ’49 kuopa.
4.
5.
6.
7.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Dr-ja 28 
Vilijos Choras 
Lietuvių Ukesų Politinis Kliubas. 
Lietuvių Neprigulmingas Politinis Kliubas.

Thomas Matas.
1. Lithuanian Citizens Club.

kp.

ILLINOIS
Benld—Kate Kavadienė.

1. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 155 kuopa.
Marijona Miliauskienė.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 63 kuopa.
Augščiausia Prieglauda Lietuvių Amerikoje 41 kuopa.

Uršulė Mikelaitienė.
Liet. Darbininkų Susivienijimas 9-tas Apskr.—-7-ios 

Chicago
Vincas Karalius.

1. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 226 kuopa.
Julia Skeberdytė, Paulina Gasiunienė.

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 127 kuopa.
Ambrozas Stalnonis.

1. Lietuvių D. S. 72 kuopa.
M. Bertulienė, Ona Jasaitienė.

1. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 63 kuopa.
Juozas Gumuliauskas.

Roselando Liet. Kl. ir Dr-jų Sav. Paš. Susivienijimas. 
Anastazija Bertasienė.

1. American Lithuanian Citizens Club.
L. Jonikas, A. Mekelonis, M. Mekšrienė, M. Klebonas,
M. Yurgelienė. 6

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 53 kuopa.
Erwin Shermikas.

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 216 kuopa.
A. Miščikaitienė.

1. Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta.
Eugenija Miščikaitė.

1. Brighton Park Moterų Kliubas.
Andrius Statkus.

West Pullman Lietuvių Pašalpinis Kliubas.
Lietuvių DarSininkų Susivienijimo 2 kuopa.

P. Grigaitis, K. P. Gugis, J. Zymontienė 
Naujienų Bendrovė.

Dr. A. L. Graičūnas/ Uršulė Ručinskienė. 
Liet. Laisvamanių Etinės Kultūros Draugija,

Biruta Rutkauskaitė.
Lietuvių Jaunimo Draugija.

J. Mickevičius, Dr. A. Montvid, P. .Grigaitis, P. Gals- 
kis, K. Steponavičius, A. Steponavičienė, St. Veišys, M. 
Kemešienė, G. Giniotis, A. Juris, P. Valaitis, V. černaus- 

kas, L J. AsciUa, Marijona Dolan, V. Ascilla, J. Savu- 
kaiBs, V. B. Ambrose, P. Martinkaitis, K. P. Deveikis, A. 
Ambrozevičius, X. Saikus, F. Abekas, P. Remeikis. 
Chicagos Lietuvių Draugija.

Vincas Rudaitis, A. Deikienė,
ALDLD. 19 kuopa. ’

Marė Jurgelonis,
LSS. Centralinė kuopa.

Walter Sharka,
1. Liet. Pol. Kl. Brighton Park.

Jonas Jasinskas,
1. Garfield Park Liet. Vyrų ir Moterų Paš. Draugija.

B. Rudgalviųtė,1 A. Macejauskaitė, M. Sakaliehė,
J. D. Bendbkaitis,

2.

2.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
“Vilnies” nuolatinė skaity- 
Nors ji pati mažai daly- 
darbininkiškam judėjime, 

bet savo vaikus auklėjo darbi
ninkiškoj dvasioj.

Vos sulaukus 47 metų atsi
skyrė su vargingu gyvenimu.

Drg. K. Z., kaip ir tūkstan
čiam darbininkų šeimynų, prisi
ėjo gyvent ant pašalpos. Kad 
nors biskį pagerint tą vargin
gą gyvenimą, nesijausdama ge
rai, laikas nuo laiko, ėjo dirbti.

Pora metų atgal K. Z. turėjo 
operaciją ant “goiterio”. 
to įsivyravo širdies liga, kuri 
galutinai ją pakirto.

Išlydint iš graboriaus N. Vil
kelio namų (ten ji buvo pašar
vota) d. K. Romandicnė pasakė 
trumpą prakalbėlę. Gaila, kad 
niekas nekalbėjo kapinėse. Ka- 

Idangi oras buvo gražus, tai ir 
žmonių susirinko daug. Už ne
turėjimą kalbėtojo kapinėse at- 
sakominga viena draugė, kuri 
rūpinosi tuo reikalu.

Man patiko d. K. Z. vaikų 
apsiėjimas šermenyse. Nors ne- 
kurie giminės ir norėjo palaidot 
velionę su bažnytinėmis apeigo
mis, bet vaikai atsakė, kad 
“mama gyvendama netikėjo 
bažnyčiai, todėl ir numirusios 
nevešime.”

Drg. K. Z. paliko 4 vaikus: 
du sūnų ir dvi dukterį. Trys 
vaikai jau dirba, o ketvirtasis— 
dvylikos metų.

Nuo giminių, draugų ir pa
žįstamų jai buvo prisiųsta ke
turiolika gražių vainikų. Jų tar
pe—vienas ALDLD 22 kuopos.

Nuo savęs reiškiu gilią už
uojautą d. K. Z., vaikams ir gi
minėms.

S. C. Mažeikienė.

ALDLD. 8-ta kuopa taria 
širdingą ačiū L. P. Kliubo na
riams už suteikimą svetainės 
laikymui mitingų veltui. Se
kantis viršminėtos kuopos su
sirinkimas įvyks 26 d. rugpj. 
(August), 7:30 vai. vakaro. 
Nariai ir pašaliniai kviečiami 
dalyvauti. Kurie draugai dar 
nesate ALDLD. nariais, galite 
prisirašyti, nes dabar yra ge
ra proga. ALDLD. išleis tuo- 
jaus naują knygą. Taipgi kuo
pa duoda įsirašiusiems 
riams dovanų—knygą, 
te dabar!

na-
Įstoki-

kliubo

Nuo

Cambridge, Mass

kp.

rimta ir 
rugpjūčio 
ženybinio 

pokilį (si-

kliubą

rimų ir gera orkestrą grieš visokius gorimų ir gera orkestrą grieš viso- 
šokius. — Komisija. (201-202) ‘kius šokius. Pradžia 10 vai. ryto.

------------------- (— Rengėjai. (200-201)

MONTELLO, MASS.
Masinis darbininkų susirinkimas

WORCESTER, MASS. Į
ALDLD. 11 kp. mėn. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 30 d. rugpj., 10:30 v. j 
ryto, Lietuvių svetainėj, 29 Endicott jvyks ketvirtadienį 27 d., rugpj., 7:30 
St. Visi nariai malonėkite dalyvaut, vak vakare, Liet, jautiškoj svetai
nes turim daug svarbių dalykų ap- nčj; 669 N. Main St., kampas Vine 

------i.---- Taipgi visi bandykite I ’  Į  
mokestį užsimokėti.—Fin. sekr. l"~ '__________________ I —-

St. Visi nariai malonėkite dalyvaut, vak vakare, Liet.

St. šiame susirinkime kalbės “Kelei
vio” redaktorius St. Michelsonas, an
gliškai kalbės J. Weber nuo komu
nistų partijos. Prakalbos bus apie 
Ispanijos kovotojus, kurie nori su- 
tvert liaudies valdžią. Visi lietuviai 
privalo dalyvauti ir dažinoti teisy
bę apie Ispanijos kovotojus. — Kvie
čia Rengėjai. (200-201)

svarstymui, 
pilną

(201-202) IV! MIUI Wl Ml IVI IV! Wl IV! IVI IV! IVI MM M MJM M MMM

Nesusipratimas tarp 
ir S. Vinskevičiaus. Vinskevi- 
čius negerai pasielgė paduo
damas kliubą kolektoriui iško- 
lektuoti likusius pas kliubą pi
nigus. žinoma, kliubui tas su
darė daug nesmagumo. Man 
rodos, tas Vinskevičiui garbės 
neduos ir kaipo ALDLD nariui 
patartina susitaikinti su kliu- 
bu geruoju, nes kitaip tas ga
lės padaryti nesmagumų mūsų 
organizacijai. Ilganosis.

SCRANTON, PA.
Visos Lackawana apylinkes 

tos rengia piknikų nedėlioj, 
Augusto, ALDLD. 39 kp. parke,, ku-' 
ri vieta jau apylinkės draugams ži-1 
noma, kaip High Works Grove. Šio 
parengimo pelnas teikiamas komu-' 
nistų partijos paramai ateinantiems 
rinkimams. Kviečiam visus simpati-1 
kus ir rėmėjus skaitlingai dalyvaut. ] 
Kelrodis: High Works busų paimki-! 
te ir važiuokite iki galui Ferdinand 
Ave.; čia išlipus eikite į.kalnų ir ra
site pikniko vietų. —< Rengimo Ko
misija. (201-202)

viene-
30 d. Į 

ku-1
Liberty Park Bar & Grill
1144 LIBERTY AVĖ. HILLSIDE, N. J

Tel. Wa. 3-9515

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

Tinkama 
laukus.

Bušai prįvcža prie pat parko.
vieta visokiem (parengimam, nes nereikia jieškoti 

Yra ant gražaus kalno, vieta švari, galima rengti pik
nikus arb

po

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
LDS. 57 kp. rengia didelį pikni

kų nedėlioj, 30 d. rugpj. Olympia 
parke. Kviečiam visus narius, ir apy
linkės draugus ir drauges dalyvaut, 
nes tai bus vienas iš puikiausių pik
nikų. Turėsim skanių užkandžių, ge-

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO
Liet. Kom. Frakcija rengia smagi} 

vakarų su šokiais subatoj, 29 d. 
8 vai. vakare, Bedarbių svetainėje, 
6615 Wade Park Ave. Kviečiam vi
sus lietuvius ir apylinkės draugus 
dalyvauti. Galėsite linksmai laikų 
praleisti skanių užkandžių gauti ir 
užtektinai šaltų gėrimų del visų. 
Taipgi gera orkestrą grieš visokius 
šokius.

Rengėjai.
(199-201)

PHILADELPHIA, PA.
Lyga prieš karų ir fašizmų rengia 
masines demonstracijas ketvirtadie
nį, 27 d. rugpjūčio, 5 vai. vakare, 
Renborn Plaza. Visi darbininkai da
lyvaukite, nes svarbu visiems žinoti 
apie Ispanijos kovotojus. Visur siau
čia karas, ir Amerikoje gali prasi
dėt tas pat, tad visi privalote daly
vaut. — P. Puodis. (200-201)

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia didelį pikni

kų nedėlioj, 30 d. rugpjūčio, Laude- 
man giraitėj. Draugai žinote, kad 
Lyros Choras plačiai dalyvauja dar
bininkiškam judėjime, išpildo pro
gramas ir kitokiaais būdais remia 
darbininkų klasės parengimus. Tad 
ir mūsų pareiga juos paremti ne vien 
tik finansiškai, bet ir morališkai. 
Piknike turėsim skanių užkandžių,

kitokius parengimus.

Prašome lietuvių sustoti tiile kada nedėldieniais ir šiaip vakarais

Gera muzika Pėtnyčioms, Subatoms ir Nedėlioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ 

SAVININKAS F. LASECK.

Važiuokite Liberty) Avenue, kol rasite iškabas.
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F. ŠATO FOTOGRAFĖM STUDIJA
I I ....Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

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.

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.

Netikėtas Pokilis Dr. Griga
liūnams ir Auka Ispanijos Ko

votojams už Laisvę.
Drg. Grigaliūnų vienatinė 

duktė, kuri yra ’žinoma vietos 
gyventojams kaipo 
taiki mergaitė, 9 
surengė 25 metų 
gyvenimo sukakties 
dabrines vestuves).

Tėvai tą sekmadienį rengės 
į pajūrį pasimaudyti. Bet 
kuomet duktė rengės juos ves
ti į pajūrį, patyrė, kad auto
mobilis neveikia (nevažiuoja). 
Tuomet ji pasiūlė: “Einam 
kliuban, gal rasime, kas mus 
nuveš.” Jiem įėjus į
draugai, vietiniai ir iš toliau, 
pradėjo sveikinti juos 25 metų 
ženybinio gyvenimo proga. Po 
visų susigraudinimų ir sveiki- 
nimųsi • pradėta linksmintis, 
užkandžiauti.

Drg. M. štašienė prisiminė 
apie politinius kalinius. Drg. 
P. Grigaliūnas pastebėjo, kad 
dabartiniu momentu yra daug 
svarbesnė Ispanijos padėtis. 
Jiems reikalinga greita finan
sinė pagelba. Prieita prie iš
vados, kas kiek gali paaukot 
Ispanijos kovotojams. ,i

Sekami draugai aukojo: P. 
Grigaliūnas, P. Karpičius ir J. 
Geležiūnas po $1; B. Kreivis, 
J. Gric, B. Avižienė, M. Bar- 
baravic, V. Stašis, F. Griga- 
liūnaįtė po 50c; O. Gric, P. 

(Poška, O. Kasper, J. Beliaūs- 
Įkas po 25c. Smulkiais surink
ta 25c. Viso sifrinkta $7.25.

Sergančiu Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, hįervų 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)

Dr.LZINS- “ X

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. L, N. Y.

(Bus daugiau)

ALDLD 8-ta kuopa rengia 
didelį ir linksmą pikniką labai 
gražioj vietoj, prie 4th Middle 
Lake, Hudson, Mass., rugpjū
čio (August) 30 dieną. Kas 
tik norite pasimaudyt ar pasi
šokt, turėtų nepraleis! šios 
progos. Komisija kviečia vieti
nius ir apylinkės gyventojus 
dalyvaut šiame piknike ir pra
leist smagiai laiką.

Kelrodis: nuo Boston imkite' 
kelią num. 20 iki Marlboro,, iš 
ten imkite num. 85 '(po deši
nei). Tėmykite .iškabas. Rei
kalui esant klauskite: Scandi
navian Club.

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 LIETUVIŠKAI.

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

Middle Country Road 
CORAM, L. L., N. Y.

Turime pardavi mui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

Lietuvių . Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000. svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jflsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

Telėfonuokite: EVergreen 7rl661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
, Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS^
Pėstininkai Privalo Būt 

Atsargesni Gatvėse
Nors visais galimais būdais 

pranešama, kad daugiausiai 
gatvėmis einanti žmonės tam
pa užmušti todėl, kad jie žen
gia skersai gatvę viduryje blo
ko arba kuomet šviesos raudo
nos, vienok suaugusieji ir jau
ni visai nekreipia j tai atydos. 
Jie vis žengia skersai gatvę, 
kur tik jiems papuola, nepai
sydami raudonų šviesų ir ma
nydami, kad tik automobilis
tai turi vaktuotis, neparmušti 
praeivių.

Trafiko Stotis “I” dar sykį 
persergsti žmones būti atsar
giais, mandagiais ir naudoti 
sveiką protą, kuomet jie išeina 
ant gatvių. Trafiko Stotis “I”.

Nauja Unija Dalyvaus 
Važiuotės Byloje

Trys tūkstančiai New Yor- 
ko transporto darbininkų, su
sispietę į Transport Workers 
Lodge 1547, siunčia savo vir
šininkus dalyvauti derybose 
tarp miesto valdininkų ir va
žiuotės kompanijų. Derybos 
įvyks ateinantį mėnesį, jose 
bus einama prie suvienijimo 
linijų ir perdavimo miesto kon
trolėm

Unijistai tose derybose iš
kels reikalavimus panaikinti 7 
dienų darbo savaitę, šnipų sis
temą, teisės kolektyvių dery
bų ir prašalinimo kompaniškos 
unijos.

Transporto Darbininkų Uni
ja organizavosi slaptai per ke
lis metus ir dabar jau pasiekė 
tokį laipsnį, kad jai nepavo
jinga iškilti į viršų ir pastaty
ti samdytojams griežtus reika
lavimus.

Streikas Tebevedamas 
Rakandų Šapose

Šiomis dienomis pasirašė su
tartį su unija Devon šapos, 
taipgi Ginsbergo Italian Frame 
Co. ir Italian Furniture Frame 
Co. Streikas plečiamas į kitas 
šapas, kurios dar nėra uniji
nės.

Fosteris Šaukia Užpildyti 
Coney island Velodrome

Šį Ketvirtadienį
šį ketvirtadienį, 27 ft. rug

pjūčio, Coney Island Velo
drome, Earl Browder, Komu
nistų Partijos generalis sekre
torius ir jos kandidatas į Jun
gtinių Valstijų prezidentus, iš
aiškins Kom. Partijos atsine- 
šimą link naujai sutvertos Am. 
Darbo Partijos. Tai labai svar
bus klausimas, bet tai ne vie
nintelis, su kuriais tas žymu
sis darbininkų vadas supažin
dins savo klausytojus šiose 
masinėse prakalbose.

PASTABA: Vakar dienos 
“Laisvėj” klaidingai buvo pa
sakyta, būk prakalbos įvyks 
28 d. Tik per radio jisai kal
bės 28-tą, 10:15 vakaro, iš sto
ties WEAF, o masinis mitin
gas įvyks 27-tą, ketvirtadienį.

William Z. Foster, vetera
nas darbininkų vadas ir Ko
munistų Partijos nacionalis 
pirmininkas, atsišaukė į Broo
klyn© ir apylinkės darbinin
kus dėti visas pastangas pri
pildymui ir perpildymui Velo
dromo. Skaitlingas ir entuzias
tiškas mitingas bus dideliu pa- 
akstinimu visai rinkimų kam
panijai.

Šis bus vienintelis preziden
tinio kandidato mitingas Broo- 
klyne prieš rinkimus. Todėl vi
si komunistai ir simpatikai 
privalo padėti visus kitus rei
kalus į šalį ir dalyvauti šiame 
mitinge.

Lietuvėms Moterims.

ALDLD. Moterų 81-mos 
kuopos mitingas, kuris pripuo
lė šį ketvirtadienį, kaip sekre
torė praneša, nukeliamas į an
tradienį, 1 d. rugsėjo, kad lie
tuvės moterys galėtų dalyvau
ti tame istoriniame mitinge.'

Jaunimas Pikietuos WPA 
Raštinę Už Darbus

Šį popietį yra šaukiamas 
masinis pikietas ir demonstra
cija prie Nacionalčs Jaunimo 
Administacijos raštinės, 265 
W. 14th St., New Yorke. Jame 
dalyvaus visos bedarbių ir ki
tos jaunimo organizacijos. Su
sirinks prie Bedarbių Tarybos 
raštinės, 11 W. 18th St., iš 
kur sykiu vyks demonstracijos 
vieton.

Pikietas bus protestui prieš 
N. Y. valstijos administrato
riaus McCloskey apgavingą 
pažadą. Pasikalbėjime su jau
nimo delegacija jis buvo ža
dėjęs paimti darban po 25 
jaunuolius kas savaitę, bet pa
žado nepildo.

Liūdnai Užsibaigė Meškos 
Lėbavimas

Petey, trijų metų meškinas, 
išsilaužė iš Bronx Parko žvė- 
rinčiaus ir dingo parko apy
linkėje. Jis gana gerai su
gyveno su pataite meška, bet 
jinai jį tankiai apkuldavo. Ne
iškentęs tų muštynių, Petey 
išlaužė klėtkos štangas, pik
tai žvilgterėjo į pačią ir išdū
mė į parko kalnus ir girias 
lėbauti. Mat, meška paėmė 
pavyzdį iš daugelio vyrų.

Sužinojus apie pabėgimą, 
350 policistų, detektyvų ir ki
tų žmonių, apsiginlavę šautu
vais ir dujų bombomis, išėjo 
medžioti 150 svarų meškos. 
Po šešių valandų j ieškojimo, 
meška rasta gulint ant dide
lio akmens ir vienas policistas 
nušovė Petey.

Šnipai Ligcnbučiuose
Ligonbučių Samdinių Unija 

iškėlė protestą prieš Jewish 
Hospital, Brooklyne, k u r i s 
samdo šnipus sekiojimui dar
bininkų. Tą faktą iškėlė La- 
Folette Komitetas, Washing
tone, kuris tyrinėja prieš-dar- 
bininkišką šnipinėjimą ir lau
žymą civilių teisių industrijoj.

Unija praneša, k a d keturi 
tos profesionalius šnipus 
samdančios ligoninės direkto
riai užima žymias vietas vals
tijos ir valstybės valdžiose. 
Jais esą: Edward Lazansky, 
Harry E. Lewis, Grover M. 
Moscowitz ir Irving Steingut.

Pranešimas
AMERIKOS KOM U N I S T Ų 
PARTIJOS LIETUVIŲ FRAK
CIJOS PIKNIKAS NEĮVYKS.

AKP. Liet. Frakcijos pikni
kas turėjo įvykti Huntington, 
L. I., 30 d. rugpjūčio. Bet apsi
žiūrėjus, kad sekantį sekma
dienį įvyksta “Laisvės” pikni
kas Pitman, N. J., tad Liet. 
Frakcijų piknikas neįvyks 
viršminėtą dieną.

Rengimo Komitetas.

Nužudė Už Penktuką

BROOKLYN. N. Y.
Lietuvių Namų Savininkų Sąjun

ga įkūrė kambarių išnuomojimo biu
rą savo nariams. Visi nariai yra nuo
širdžiai kviečiami paduoti savo tuš
čius kambarius išrendavimui su pil
nom informacijom, pranešdami sek
retoriui: Al. Sližys, 8819 — 74th PI., 
Woodhaven, N. Y., arba i centrą, 
8402 Jamaica Ave., Woodhaven. Te
lefonas: Vi. 7-4499. Taigi, savinin
kai ir rendauninkai yra prašomi pa
sinaudoti šiuo biuru.

Norintieji daugiau informacijų sa
vininkai malonėkite atvykti į mėne
sini susirinkimą penktadienį, rugsė
jo 4 d., B. Šalinsko salėj, 8402 Ja
maica Ave. prie Forest Parkway 
stoties. — Sekretorius.

--------- —--------------------------------------------------------------------------

. A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

one: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

TDA Protestuoja Įkalinimą 
Kubos Unijos Vadų

Central Brooklyniečiams
Visi centralbrooklyniečiai, 

kurie manote važiuot į phila- 
delphiečių “Laisvei” rengiamą 
pikniką, tai prašom nusipirkti 
tikietus tuoj, dabar. Juos galit 
gaut pas mus, 79 Hudson Ave., 
C. Brooklyne. Tikietų kaina 
$2 į abi pusi. Piknikas įvyks 
nedėlioj, 6-tą dieną rugsėjo 
(Sept.), prieš Labor Day šven
tę, gražiam Pitman parke. Bu
šai iš Central* Brooklyno, nuo 
40 Hudson Avenue, išeis 8:15 
ryte. J. Juška.

Tarptautinio Dar bi n i n k 
Apsigynimo New Yorko Vals
tijos Valdyba pasiuntė kable- 
gramą Kubos prezidentui Go
mez, protestuojant prieš pul
kininko Batistos žygį — areš
tavimą darbo unijų vadų tuoj 
po to, kai prezidentas juos pa- 
liuosavo generalėj amnestijoj. 
Komitetas pacitavo sekamus 
Batistos žodžius: “Preziden
tas gali paliuosuoti kalinius, 
bet aš vėl suareštuosiu tuos, 
kuriuos aš noriu laikyti kalė
jime.”

Portfelių Dirbėjai Laimi
Valizų ir Portfelių Dirbėjų 

Unijos Lokalus 48 praneša, 
kad streikas su kiekviena die
na stiprėja. Jis dabar> įžengė 
į antrą savaitę. Streiko lauke 
randasi apie 900 darbininkų. 
Jau 20 bosų pasirašė su unija 
sutartį. Prie užstreikuotų dir
btuvių statomi masiniai pikie- 
tai ir mažai streiklaužių tepa
sirodo. z

Važiuokite Rusais į “Laisvės” Pikniką 
Philadelphijoje

Jau pasamdyti busai važiavimui iš Brooklyno į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 6 d. September, 
Pitman, N. J. Tai bus didysis “Laisvės” pikni
kas, kurį rengia Philadelphijos organizacijos.

Kelionė $2.00 į Abi Pusi
Prašome tuojau įsigyti busų bilietus, nes vėlinimasis 

įsigyti bilietus daro daug keblumų.
Bušai išeis C. Brooklyne nuo

40 HUDSON AVE., 8:30 V AL. RYTO 
Iš Williamsburgho, nuo “Laisvės”

427 LORIMER STREET, 9 VAL. RYTO•
Atsiminkite, kad po pikniko ant rytojaus bus šventė, 

tai Labor Day šventė. Bus puiki proga pasilsėti.

Kom. Partijos Iždininko Byla 
Šiandien Teisme

David Leeds, jaunas Komu
nistų Partijos N. Y. valstijos 
iždininkas, šįandien stos prieš 
teisėją Curran, West 54th St. 
teismabutyje, New Yorke. Jam 
buvo įteiktas šaukimas teis
man laike Madison S'q. Gar
den mitingo 18-tą rugpjūčio. 
Jis tame mitinge rinko aukas 
Ispanijos Liaudies Fronto Val
džios Raudonajam Kryžiui.

Darbininkai privalo skaitlin
gai dalyvaut teisme.

Leeds stoja teisman ne kai
po kaltiamasis, bet kaipo kal
tintojas. Komunistų Partija iš
kėlė klausimą apie teisėtumą 
patvarkymo, kuriuo - einant 
Leeds šaukiamas teisman. Fa
šistų sėbrams bus sunku įrody
ti patvarkymo teisėtumą ir 
bloga pripažint neteisėtumą. 
Nesenai toje pat Madison Sq. 
svetainėj buvo mitingas ir ren
kamos aukos Italijos fašistų 
valdžios Raudonajam Kryžiui. 
Tame mitinge kalbėjo patsai 
majoras La Guardia ir niekas 
nieko nesakė apie aukų rinki
mo neteisėtumą. Bet kaip tik 
atėjo eilė rinkt aukas darbi
ninkų naudai, tuoj iškilo “ne
teisėtumas.”

Gudruolis Pateko Kalėjiman
Vieną metą atgal John Cal

vin Hicks, 24 metų, atvažiavo 
į Brooklyną ir apsigyveno 
Navy Yard apylinkėje. Jis 
gavo darbą prie dėžių mazgo
jimo, bet sužinojo, kad tos 
apylinkės merginos maloniai 
sutikdavo laivyno jūreivius, o 
į jį nė nežiūrėdavo. Todėl 
jis nusipirko jūreivio drapa
nas ir jam pasisekė susieiti 
su merginom. Vienok sužino
ta, kad jis nesąs Amerikos lai
vyno jūreivis ir tapo suareš
tuotas už dėvėjimą jūreivio 
uniformos, nes tai įstatų lau
žymas. Hicks nubaustas 30 
dienų kalėjimo. i.

IRT subvės linijos sargas 
Lero Wertz, 36 metų, nužudė 
WPA darbininką T h o m a s 
Brennen, 28 metų vien tik del 
to, kad būk pastarasis mėgi
no įeiti į’“subvę” neužsimo
kant penktuko. Sargas teisi
nas, būk Brennen užsipuolė 
ant jo, kuomet jis Brennenui 
pastojo kelią,v tad sargas bu
vęs priverstas išsitraukti peilį 
ir nudurti jį.

Sargas Wertz suareštuotas, 
bet gerai žinoma, kad praei
tyje tokiuose atsitikimuose sar
gai būdavo paliuosuoti. Gal 
taip bus ir šį kartą.

Atsilankė Tolimi Svečiai
Antradienį susirinko Lietu

vių Darbininkų Susivienijimo 
naujai išrinkta Centro Valdy
ba, kad išdirbti planus pilnam 
pravedimui LDS Seimo tarimų.

Ta proga atvyko gana toli
mų svečių Dr. D. M. Palevi- 
čius iš Detroito, LDS. daktaras 
kvotėjas, Klemensas Strižaus- 
kas iš Waterbury, vice-prezi- 
dentas; Dr. J. J. Kaškiaučius 
iš Newarko, iždininkas, A. 
Matulevičius iš Jersey City, ir 
J. Bimba iš Patersono, iždo 
globėjai. Taipgi dalyvauja vie
tiniai: R. Mizara, prezidentas, 
J. Siurba, naujai išrinktas L 
DS sekretorius ir J. Orman, 
Jaunimo Komiteto narys.

Rep.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Juozas Grybas arba Ross, 
49 m. amž., mirė rugpjūčio 22 
d., šv. Antano ligoninėj. Kū
nas pašarvotas graboriaus Bie
liausko koplyčioj. Bus palai
dotas rugpjūčio 26 d., Alyvų 
kalnelio kapinėse.

Viktorija Yeremskaitė, 7 m. 
amžiaus, 37 Maujer St., mirė 
rugpjūčio 25 d., šv. Kateriuos 
ligoninėj. Bus palaidota rug
pjūčio 27 d., šv. Jono kapinė
se.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

ALDLD. 81-mos kuopos susirinki
mas, kuris turėjo j vykti ši ketvirta
dieni, 27 d. rugpjūčio, nukeliamas j 
antradienį, rugsėjo 1 d. Priežastis: 
daug draugiu pageidauja ir yra la
bai svarbu išgirsti Komunistu kan
didato į Jungt. Valst. prezidentus 
Earl Browderio prakalba. — Sekr.

(201-202)

BENDRŲ PARENGIMŲ KO
MITETO SUSIRINKIMAS

šį ketvirtadienį, rugpjūčio 27 d., 
įvyks Bendrų Parengimų Komiteto 
svarbus susirinkimas apkalbėjimui 
rudeninio sezono veiklos. Visų orga
nizacijų atstovai pribūkite į “Lais
vę” lygiai 8-tą vai. vakaro.

Nekurie dar nesugrąžinote pikni
ko tikietų, tai pasistengkite šiame 
susirinkime priduoti. Tie, kurie ne
paisys šio paraginimo, bus skaitomi, 
kaipo neatsakomingi asmenys, ir jų 
vardai bus viešai paskelbti. Supras
kite, draugai, del jūs apsileidimo iki 
šiam laikui dar negalima padaryt 
pikniko atskaitos. Pasitikima, jog, 
draugai, kreips domės į šį paragini
mą. — Pirmininkas. (200-202)

IŠRANDAVO.IIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys. Yra visi įtaisymai, šiltas 
vanduo ii’ šiluma. Atsišaukite seka
mai:—406 So. 3rd St., kampas 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(199-201) .

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

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.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

SKUTIMAS lį>C

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

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 t o Ui o 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo e
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
Vravorų alus ir 
Eliūs. 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

1ANTANAS 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.
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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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, Suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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




