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Neišvengiama.
Argi tai padoru? v
Ardo užsimezgusią

vienybę, y/
Vanduo ant priešų 

malūno.
Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Ateina žinių, kad Ispanijoje 
susidarė naujas kabinetas vado
vybėje kairiojo socialisto Cabal
lero. Kabinetan įeina du komu
nistai. Tai buvo neišvengiama. 
Senasis republikonų kabinetas 
neparodė pakankamai energijos 
ir pasiryžimo. Fašistus malšino 
silpnai. Nepaleido darban visos 
karinės mašinerijos.

Pilniausio pasisekimo naujam 
kabinetui! Komunistų ir socia
listų bendras frontas mūšių lau
ke ir valdžioje! Darbo žmonių 
ir laisvės priešai dabar d a r 
daugiau alasavos, kad Ispaniją 
valdo raudonieji. Tegul jie stau
gia. Svarbu tas, kad Ispanijoj 
fašistai būtų sumušti ir iššluoti.

Žinote, draugai, mums reikia 
be galo daug kantrybės akivaiz
doje labai negražių ir provo
kuojančių insinuacijų, leidžiamų 
lietuvių socialistinės spaudos 
mūsų adresu. Jau seniai mes 
laikomės tos taktikos, kad mū
sų santikius sušvelninti, page
rinti. Mūsų spauda vengia užsi
puolimų ir kokių nors nepama
tuotų užmetimų. Mes tikrai ir 
nuoširdžiai stengiamiesi naikin
ti tą pasidalinimą, kuris buvo 
tarpe komunistų ir socialistų.

Deja, tokio supratimo nesilai
ko mūsų broliai socialistai. La
bai dažnai tartum tyčia jų 
spauda sušilus blogina tuos san
tikius, kraipydama faktus, ne
pamatuotai ir labai nešvariai 
puldama komunistus ir komu
nistinį judėjimą. x_ )

i Štai neseniai Brooklyne lietu
vių rubsiuvių lokalas suspenda
vo visam amžiui Jankaitį. Visi 
Jgeiųri žino, kad komunistai ir jų 
simpatikai visai nesistengė slė
pti Jankaičio nedarbininkiškus 
žygius. Priešingai, jie pirmiau
sia tuos žygius pasmerkė. Bet 
štai ką užgiedojo Chicagos so
cialistų “Naujienos” (rugsėjo
3 d.):

Jisai (Jankaitis) nuo se
niai buvo žinoma, kaipo uo
lus komunistų darbuotojas, 
kurį visuomet remdavo komu
nistų organizacijos ir “Lais
vė.” O jisai unijoje stodavo 
už komunistų sumanymus.

Pasirodo, kad tas “ščyra- 
sis” darbuotojas skriaudė 
rubsiuvius, imdamas “pasko
las” iš kontraktorių.

Tai tikrai bjaurus komunis
tams primetimas. “Naujienos” 
žino, bet tiksliai paslepia nuo 
savo skaitytojų tą faktą, kad 
kokie keturi metai tam atgal 
Komunistų Partija Jankaitį iš
metė iš savo eilių ir viešai pas
merkė jo priešdarbininkišką el- 
gėsį. Na, o dabar “Naujienos” 
Jankaitį paskelbė “komunistų 
darbuotoju.”

Jau nuo labai seniai Jankai
tis nesutiko su komunistų užim
ta bendro fronto pozicija Broo
klyn© kriaučiuose. Jis priešines 
mūsų bendradarbiavimui su so
cialistais rubsiuvių lokale. Tą 
pasakys kiekvienas kriaučius. 
Lokale komunistai ir socialistai 
išvien kovojo prieš Jankaičio 
politiką.

Bet “Naujienoms” šitie fak
tai nesvarbu. Joms visai nesvar
bu patirti tiesą ir jos laikytis. 
Sučiupo gniuštę purvų ir drebia 
mums į akis.

Be to, “N.” nepasitenkina 
paaukojimu mums Janka ičio 
darbų. Ta proga jos dar ve kaip 
sušunka: “Tas darbininkas, ži
noma, suklydo. Rusijoje šaudo 
ne tuos, kurie išeina prieš dar
bininkus, bet tuos, kurie išeina 
prieš Staliną.”

Ir gėdos neturi šitaip rašyti. 
Vadinasi, trockistiniai žmogžu
džiai ir teroristai buvo geriausi
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Italija Prisipažįsta
Davusi dar 24 Lėktuvus

Ispanijos Fašistams
PARYŽIUS. — Mussoli- 

nio valdžia prisipažino, jog 
rugs. 4 d. savo laivu prista
tė Ispanijos fašistam dar 24 
bombinius orlaivius, į Vigo 
prieplauką, kurią valdo fa
šistai, šiaurvakariniame Is
panijos kampe.

Mussoliniečiai norėjo tą 
darbą slapta atlikti; bet jų 
šmugelis tapo atidengtas, ir 
jie turėjo prisipažinti. Mus- 
solinis, tačiaus, neva “išaiš- 
.kina”, kad tie lėktuvai bu
vę išsiųsti Ispanijos fašis
tams, girdi, “pirma negu 
Italija pasirašius,” kad ne
sikišti į naminį Ispanijos 
karą.

Mussolinis pasirašė laiky
tos “bepusiškai” apie savai
tę pirmiau; bet jis kaip 
(siuntė, taip ir tebesiunčia 
'karo pabūklus Ispanijos fa
šistam.

Suvienyta Ispanų Liau
dies Armijų Komanda

MADRID.—Ispanijos mi- 
nisteris pirmininkas F. Lar
go Caballero, kairus socia
listas, paskyrė generolą Jo
se Asensio vyriausiu ko- 
mandierium visų respubli
kos armijų ir milicijos. Taip 
suvienijus komandą rankose 
šio nepaprastai gabaus ir 
patyrusio generolo, tikima
si, kad Liaudies Frontas lai
mės greitesnių ir didesnių 
pergalių prieš fašistus.

Fašistai Atmušti 15 
Mylių Madrido Fronte
MADRID. — Ispanijos 

Liaudies Fronto milicinin
kai rugs. 6 d. atėmė iš fašis
tų Talavera de la Reina. Šį 
miestą fašistai laikė savo 
“pietinėmis durimis” į šalies 
sostinę Madridą.

Tavalera yra 70 mylių į 
pietų-vakarus nuo Madrido. 
Supliekdami čia smarkiau
sius fašistų karius, užsieni
nius legionierius ir morok- 
kiečius, liaudies milicininkai 
ne tik atėmė iš jų šią pozi
ciją, bet dar 15 mylių juos 
nuvijo toliau į vakarus nuo 
Talaveros, svarbiausio gelž- 
kelių centro tarp Madrido ir 
Toledo. Šiame žygyje Liau
dies Frontiečiams labai 
daug pagelbėjo kaimiečiai 
partizanai, visur iš pasalų 
užpuldinėdami fašistų ka
rius.

darbininkų draugai, ale tik jie 
pasipriešino Stalinui!

Ką “Naujienos” mano atsiek
ti? Argi jos nei tiek nesupran
ta, kad šitokiomis savo provo
kacijomis ir melais jos pilsto 
vandenį ant malūno tiems, ku
rie troško ir trokšta sugriauti 
labai gražiai pradėtą bendra
darbiavimą tarpe komunistų ir 
socialistų — bendradarbiavimą, 
kuris žada apvienyti visą Ame
rikos lietuvių pažangiąją visuo
menę prieš fašistus ir reakcio
nierius?

PHILADELPHIECIŲ “LAISVES” PIK
NIKAS ŠIEMET PRALENKĖ VISUS

BET KADA PIRMIAU BUVUSIUS
Buvo iki 8,000 Publikos

Philadelphijos ir apylin
kės darbininkų organizacijų 
rengtas “Laisvės” piknikas, 
įvykęs pereitą sekmadienį, 
Pitman, N. J., atrodė gero
kai skaitlingesniu už visus 
iki šiol ten buvusius. Buvo 
iki 8,000 publikos. O jau ir 
pirmiau, kaip žinia, “Lais
vės” piknikai visuomet bu
vo skaitlingiausi iš visų Phi
ladelphijos lietuvių piknikų.

Man teko pribūti pikni- 
kan apie 3 vai. New Yorko 
laiku. Atrodė, kad bus tik 
pradžia pikniko. Bet kur 
tau. Eilė milžinų busų ir 
kelios ilgiausios eilės maši
nų jau buvo surikiuotos po
ilsiui po atgabenimo svečių. 
Įėjus į didžiulį parką, nusi
driekusį visu ežerėlio pa
kraščiu, visur radau pilna 
lietuviško svieto. Bet, pasi
rodo, kad ištiesų buvo dar 
tik gera pradžia, nes publi
ka tebetraukė į parką bū
riais ir ateidinėjimas trau
kėsi iki sutemos.

Philadelphiečiai, kaipo 
namiškiai, buvo skaitlin
giausi. Minersville-Shenan
doah, Easton, Baltimore, 
Newark, Elizabeth, Bayon
ne, Brooklynas ir daugelis 
kitų artimesnių apylinkių 
miestų skaitlingai atstovau
ta. Buvo gana tolimų sve
čių: Mikitai iš Rochesterio, 
Liaudanskienė ir kiti iš 
Conn., Jasilioniai, Tvarijo- 
nai, Pagiegalai ir kiti iš 
Binghamtono. Be abeio, 
buvo ir kitų tolimų svečių, 
su kuriais man neteko susi
durti toj minioj pikniko da

Franci jos Darbininkai Grūmoja Visuotinu 
Streiku, jeigu Valdžia Nepadės Ispanijai

PARYŽIUS. — Komunis
tus sekančios ir šiaip revo
liucinės darbininkų minios 
rugs. 5 d. pradėjo grasint 
visuotinu streiku prieš soci
alisto L. Blumo valdžią, jei
gu jinai neduos ginklu pa- 
gelbos Ispanijos respublikai.

Tuo tikslu Paryžiaus Me
talo Darbininkų Unija su

Lenino Našle Krupskaja Pliekia Trockininkus
Sklokos “Naujoji Gady

nė” ir tūli kiti lietuviški lai
kraščiai, komunistų priešai, 
pradėjo spėlioti, kad, girdi, 
bene ir Lenino našlė N. 
Krupskaja būsianti “ištrem
ta kaipo trockininkė.”

Bet tuos jų šmeižtus su
muša pačios drg. Krupska- 
jos pareiškimas, atsiustas 
komunistinei Amerikos 
spaudai iš Maskvos, datuo
tas rugs. 4 d.

Draugė Krupskaja čia aš
triausiai pasmerkia trockis- 
tus ir zinovjeviečius, kaip 
žmogžudiškus sąmokslinin

lyvių. Svečiai visur gražiai 
atsiliepė apie pikniką ir pui
kia vieta.

Programą pildė Philadel
phijos Lyra, vadovybėj R. 
Merkiūtės, Elizabetho Ban
ga, vadovybėj S. Pociūnai- 
tės, Shenandoah’rio Lyra, 
vadovybėj D. Zdaniutės-Ju- 
dzentaviečinės, N e w a r ko 
Sietynas ir Brooklyno Ai
das, vadovaujami B. L. Ša- 
linaitės. Prakalbą sakė R. 
Mizara. Pirmininkavo D. 
M. šolomskas.

Programos pildyto jai visi 
gražiai pasižymėjo, tačiau 
toliau stovėjusieji menkai 
girdėjo arba visai negirdė
jo, kadangi garsiakalbis vi
sai neveikė. Tolimieji tu
rėjo pasitenkinti tik maty
mu, kol dar buvo šviesu. 
Mano manymu, nebuvimas 
tinkamų garsiakalbių tokia
me piknike yra didelis ne- 
dateklius, atima progą tūks
tančiams dalyvių gėrėtis 
mūsų puikia programa.

Paskutinis ant programos 
buvo gavimas 17-kos dova
nų, kurios buvo duodamos 
prie įžangos tikietų. Pir
mąją laimėjo brooklynietė 
mergina. Pora mažesnių 

/dovanų nuėjo į Elizabeth, 
keletą, pasiskirstė po kitus 
miestus, o didžiumą gavo 
philadelphiečiai. Tas liudi
ja, kad jie geriausia darba
vosi pardavime tikietų ir 
buvo skaitlingiausi pačiam 
piknike. Dovanų laimėtojus 
vėliau paskelbs patys pikni
ko rengėjai.

“L.” Rep.

šaukė susirinkimą savo de
legatų iš dirbtuvių už va
landos pirm, negu Franci jos 
ministerių kabinetas pradė
jo vėl svarstyt “bepusišku- 
mo” politiką linkui Ispani
jos.

Franci]os metalistai yra 
vieni iš kovingiausių darbi
ninkų visoj šalyj.

kus ant Sovietų vadų gal
vos. Ji primena, kad “Troc
kis, Zinovjevas ir Kamene
vas su visa ta žmogžudžių 
gauja dirbo ranka rankon 
su Vokietijos fašizmu. Jie 
padarė sąjungą su Hitlerio 
slapta j a policija. Bet tai mi- 
zernai šaikai nepavyko ir 
žmonių masės vis glaudžiau 
susiburia apie (Sovietų) 
Centro Komitetą, ir jos da
bar myli Staliną labiau, ne
gu bet kada pirma.”

(Kitame “L.” numeryje 
bus plačiau paduotas šis Le
nino našles pareiškimas.)

Mussolinis Siunčia dar 
3 Karo Laivus prieš

Ispanų Liaudį
ROMA. — Italija atsiutė 

naujoviškiausią savo šar
vuotlaivį “Pola” į Ispanijos 
prieplaukos miestą Barce
lona pereitą šeštadienį. Tuo 
pačiu pradėjimu siunčia į 
Ispanijos pakraščius dar 
tris šarvuotlaivius. O jau 
nuo pirmiau Mussolinis tu
rėjo atsiuntęs būrį savo ka
ro laivų į Ispanų respubli
kos valdomas prieplaukas. 

I Paskutiniai Italijos kariš
ki laivai yra siunčiami su 
tiesioginiu grumojimu Ispa
nijos valdžiai del to, kad 
Barcelonoj kas ten užmušė 
italą fašistą U. Fasanellį.

Suspenduota 10 Didžią 
Uniją iš D. Federacijos

WASHINGTON. — Nors 
Amerikos Darbo Federaci-
jos atžagareiviška valdyba 
suspendavo 10 didžiųjų uni
jų už tai, kad jos priklauso 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komitetui, bet su
spenduotos unijos to nepai
so ir organizuoja plieno, au
tomobilių ir kt. darbinin
kus į didžiules unijas, apim
ančias ištisas pramones.

Suspenduota 1,263,900 na
rių, reiškia, daugiau kaip 
trečdalis visos Federacijos.

Pranešama, kad Industri
nio Komiteto pirmininkas J. 
L. Lewis ir kiti industrinio 
judėjimo vadai planuoja su
daryt naują Darbininkų Fe
deraciją.

Fašistai Blofina “Panai
kinsią Kapitalizmą”

S E V ILLE, Ispanija. — 
Fašistai paskelbė savo 27- 
nių punktų programą, ku
rioj žada neva “panaikinti” 
kapitalistinę santvarką, pa
dalint dvarų žemes beže
miams ir mažažemiams, pa
imt didžiąsias įmones į “bū
simos” fašistų valdžios ran
kas ir palikti tik smulkią 
nuosavybę privatiniams sa
vininkams.

Šitokiais blefais fašistai 
bando patraukt savo pusėn 
darbininkus ir valstiečius, 
einančius su Liaudies Fron
to valdžia.

Ispanijos Fabrikantai Turi 
Atmokei $12,000,000 Pava- 
rytiem 1934 m. Darbininkam

MADRID. — Ispanijos 
konstitucinis Tribunolas ga
lutinai priteisė, jog fabri
kantai ir kiti samdytojai tu
ri atmokėt $12,000,000 nuo- 
stolių-algų tiem darbinin
kam, kuriuos jie buvo išme
tę iš darbo už dalyvavimą 
1934 m. darbininkų ir vals
tiečių sukilime prieš tuome
tinę pusiau-fašistinę val
džią.

Naziai prieš Varžymą
Ginklų Šmugeliavimo

Ispanijos Fašistams
HITLERIS PRIPAŽĮSTA TIK PATARIAMĄJĮ BALSĄ 

TARPTAUTINEI KOMISIJAI

BERLYNAS.—Nazių val-
džia rugsėjo 6 d. vėl pasi
garsino, kad ji sutinkanti 
prisidėt prie tarptautinės 
komisijos, kuri svarstytų 
klausimus delei ginklų ir 
amunicijos gabenimo į Is
paniją. Į tą komisiją Hitle
ris nuo savęs paskyrė kuni
gaikštį O. von Bismarcką. 
Bet sykiu Hitlerio valdžia 
užreiškė, jog tarptautinė 
komisija tegali turėti tik 
“patarimo teisę,” bet ne 
kontroliuot karo reikmenų 
įvežimus į Ispaniją.

Šiuo būdu Hitleris netie
sioginiai pasilieka sau atvi
ras duris toliau šmugeliuot

NAUJOS ISPANU MINISTERIJOS DAUGUMA 
YRA SOCIALISTAI IR KOMUNISTAI

MADRID. — Atsistatydi
no Ispanijos ministerių ka
binetas, kurio pirmininkas 
buvo Jose Girai. Jis užlei
do vietą platesniam Liau
dies Fronto ministerių ka
binetui, kurin įeitų ir socia
listai ir komunistai. Giral’o 
kabinetas, kaip žinoma, su
sidarė tik iš kairiųjų respu
blikonų.

Atsistatydindamas Girai 
pareiškė, kad socialistai ir 
komunistai turi daugiausia 

| intakos darbininkų miniose; 
todėl jiems įėjus j valdžią, 
galima bus juo sėkmingiau 
ginti demokratinę santvar
ką nuo fašistų.

Respublikos p r ezidentas 
Azana tad pakvietė žymiau
sią Ispanijos, socialistų va
dą Largo Caballero sudaryt 
naują ministerių kabinetą, 
kuris rugs. 4 d. ir tapo su
organizuotas iš sekančių 
žmonių:
Ministeris pirmininkas — 

—Largo Caballero, socia
listas.

Užsienių reikalų ministeris 
J. A. del Vayo, socialistas. 

Finansų ministeris — Juan
Negrin, socialistas.

Laivyno ir orlaivyno minis
teris — Indalecio Prieto, 
socialistas.

Vidau^ reikalų ministeris— 
Angel Galarza, socialistas.

Prekybos ir pramonės mi
nisteris — Anastasio de 
Gracia, socialistas.

Lauko ūkio ministeris — 
—Vincente Uribe, komu
nistas.

Švietimo ministeris — Jesus 
Hernandez, komunistas.

Susisiekimų ministeris — F.
G. de los Rios, respubli- 
kietis.

Darbo ministeris — T. Y.
Pie, Katalonijos kairysis. 

Teisingumo ministeris — M. 
R. Funes, kairysis respubli- 
kietis.
Ministeris be portfolio Jose 

ginklus ir amuniciją Ispani
jos fašistam.

Kiek pirmiau jis siūlė'An
glijai prižiūrėt visus už
draudimus gabent karo 
reikmenis į Ispaniją. Hitle
ris žino, jog Anglija fakti- 
nai šeimininkauja fašistinėj 
Portugalijoj; o per Portu
galiją Hitleris ir Mussolinis 
ir tūlų kitų kraštų valdžios 
pristato Ispanijos fašistams 
tiek ginklų ir amunicijos, 
kiek tik jiem reikia; ir tai 
po to, kai Mussolinis ir Hit
leris ir tos šalys pasižadėjo 
nesikišti į kovą tarp Ispani
jos fašistų ir Liaudies Fron
to valdžios.

Girai, kair. respublikietis. 
Viešųjų darbų ministeris— 
J. A. Aguire, baskų tauti

ninkas. ■
Naujasis ministeris pir

mininkas L. Caballero yrį 
kairus socialistas, buvęs 
mūrininkas ir namų tinkuo
tojas. Dabar jis yra 67 me
tų amžiaus. Skurdžių tėvų 
sūnus, jis turėjo užsidar- 
biaut duoną nuo 7 metų am
žiaus. Pirmesnioji pusiaU- 
fasistinė Lerroux - Robles 
valdžia 1934 m. buvo su
ėmus jį kaip darbini nkų-val- 
stiečių sukilimo vadą. Jis 
buvo 13 mėnesių kalėjime 
išlaikytas iki teismo. Jam 
gręsė mirties bausmė; bet 
grūmojantis masinis darbi
ninkų sujudimas, galų gale, 
privertė tuometinius Ispani
jos valdovus išlaisvint drg. 
Caballero.

Ispaną Fašistai Visai 
Užvaldę Iraną

IRU N, rugs. 7.—Ispanijos 
fašistai praneša, kad jie ga
lutinai užvaldę šį miestą ir 
jo tiltą į Hendaye. Jie buvo 
pasiskelbę, būk pkėmę ir 
Guadalupę fortą, bet pasiro
do, kad šis fortas tebėra 

‘Liaudies Fronto rankose. 
Fašistai rugs. 7 d. pasigarsi
no, kad paėmę ir San Sebas
tianą, bet ši jų žinia dar ne
patvirtinta.

MOTERIS LAIMĖJO 7-NIŲ 
LĖKTUVŲ LENKTYNES

LOS ANGELES, Cal. — 
Louise Thaden’ienė, septy
nių lėktuvų lenktynėse, at
skrido iš New Yorko į Los 
Angeles per 14 valandų ir 
54 minutes, pralenkdama vi
sus kitus lakūnus. Už tai 
gavo $15,000 Bendix dova
ną.
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“Pravda” Apie Dviveidžius- 
T eroristus

Ryšyj su Zinovjevo-Kamenevo ir kitų 
teismu, Maskvos “Pravda” plačiai rašo 
apie Trockio-Zinovjevo teroristinius žy
gius ir jų veiklos metodas. Vietos stoka 
mums neleidžia paimti tuos straipsnius 
ištisai, tad tenkinamės padavimu kai ku
rių ištraukų, šeštadienio “L.” num. mes 
citavome “Pravdą” apie Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos narių pareigas— 
akylumą, budėjimą, stebėjimą priešų, ap
simetusių “geriausiais komunistais,” bet 
dirbančių teroristinį darbą. “Pravda” už 
rugpj. 13 d. rašo apie priešų darbo me
todas. Be kitko laikraštis pastebi:

Priešai stengiasi pralysti partijon, kad 
labiau kenkti liaudies dalykui... atvirai išstot 
priešai ne tik nedrįsta, bet ir nenori! Jie tam 
ir įlindo partijon, kad veikt niekšiškai, prisi
dengus frazėmis apie sutikimą su partijos 
taktika. Jie dviveidžiai savo pačia esme. Nes 
Ką gali pasakyti atvirai liaudies priešai? Tą, 
kad jie nori kenkti mūsų tėvynei, kad jie 
persisunkę žiauriu piktumu prieš mylimiau
sius liaudies vadus, kad trockistiniai-zinov- 
jeviškas šlamštas ne iš baimės, o sąžiningai 
tarnauja kontr-revoliucinei buržuazijai ir 
fašistų žvalgybai? Suprantama, jie velija 
apie tai tylėti. Jie neturi jokio socialinio pa
grindo šalyje, pas juos negali būti ir kiek 
rimtesnio šalininkų skaičiaus. Todėl jie pri
versti slėpti savo tikrus ^įękiųs ir pažiūras. 
Todėl jie yra paniekinti dviveidžiai.

Plačiai praktikuodami dviveidiškumą kaip 
kovos metodą su partija ir sovietų valstybe, 
jie jį davedė iki negirdėtų ribų. Jie sukūrė 
ištisą apgavimo ir dviveidiškumo sistemą, 
kurią galėtų pavydėti kiekvieni Azefai, kiek
viena žvalgyba, su visu jos šnipų, provoka
torių ir žudikų štatu.

Neturėdami dvasioje nieko, apart pykčio 
ir neapykantos ant partijos, ant sovietų val
džios Trockis, Zinovjevas, Kamenevas ir jų 
pakalikai padarė terorą svarbiausiu metodu 
savo niekšiško veikimo ir prie to elgiasi, 
kaip jėzuitai.

Dar netaip senai Zinovjevas ir Kamene
vas atvirai prisiekė Lenino-Stalino partijos 
ištikimybei, apgailavo savo nuodėmes ir tuo 
pat laiku organizavo teroristinius aktus. O 
kuomet jų pasiuntinio rankomis buvo žvė
riškai užmuštas ištikimas liaudies sūnus ir 
vienas iš jos žymių vadų—Sergiejus Mirono- 
vičius Kirovas, jie bandė, tiesa, nepasekmin- 
gai, skelbti veidmainingiausius, ašarotus ne
krologus. žudikai apverkia savo auką! — 
iki tokių cinizmo ir dviveidystės ribų vargų 
ar daėjo dargi patys prakeikti provokatoriai 
ir niekšai tamsių carizmo laikų.

Čia ryškiai iškįla į viršų bjaurus dvivei
diškumas: čia veikė ir noras paslėpti pėdsa
kus, ir atitraukti domę nuo ruošiamų sekan
čių užmušysČių, ir tiesioginis niekšingumas, 
ir tiesiog bailumas. Tame pasireiškė mūsų 
priešų charakteris.

Priešų negalima neniekinti. Bet vieno 
paniekinimo maža. Su jais reikia begailes- 
tingai kovoti. Reikalingas nuolatinis įsi
tempimas, staliniškas budrumas ir akylu
mas, reikalingas mokėjimas pažinti besimas- 
kiruojantį priešą, kad ir kažkokiomis skrai
stėmis jis besidangstytų. Tiktai del supu
vusio liberalizmo ir kaikurios komunistų da
lies budrumo atšipimo gali trockistiniai-zi- 
novjeviškos išgamos kaikur pasilikti parti
jos eilėse.

Laikas suprasti, kad prasižengimą prieš 
partiją, prasižengimą prieš liaudį daro tas 
komunistas, kuris laiku nepamatė priešą 
kuris neiškėlė aikštėn jį, nors ir mažą, nes 
UŽ mažo gali slėptis ir daug stambesnis prie
šo veiksmas. Būtent todėl, kad trockistiniai- 
zinovjeviškos opozicijos padugnės išsigimė Į 
sužvėrėjusius liaudies priešus, kad jie vei
kia dviveidiškumo metodu, reikalingas ypa
tingas budrumas ir atydumas linkui priešo.

Ar Trockizmas---“Komunizmo 
Frakcija?”

Komunistinio judėjimo priešai (ir net 
tūli draugai bei patys komunistai) ma
no trockizmą ir zinovjevizmą esant ko- 

I munistinio judėjimo dalimi, jo frakcija. 
Jie sako: Zinovjevas-Kamenevas ir kt. 
sušaudytieji teroristai buvo komunistų 
lyderiai, jie buvo veikėjai, komunistinio 
judėjimo nariai. Trockis, sulyg jais, taip
gi esąs komunistas, tik biskelį “kaires-

i nis” už Staliną, etc.
Tokis manymas—didelė klaida. Drg. 

j Stalinas jau penki metai atgal, savo laiš
ke žurnalo “Proletarskaja Revoliucija”

! redakcijai, sakė:
*

Kaikurie bolševikai mano, kad trockizmas 
yra komunizmo frakcija, tiesa, klystanti, 

Į daranti nemaža kvailybių, kartais dargi an- 
tisovietinė, bet visgi komunizmo frakcija. Iš 
čia išeina nekuris liberalizmas linkui troc- 
kistų ir trockistiniai mąstančių žmonių. Var
gu bei reikia įrodinėti, kad tokia pažiūra į 
trockizmą yra giliai klaidinga ir kenksmin
ga. Ištikrųjų gi trockizmas jau seniai per- i 
stojo buvęs komunizmo frakcija. Ištikrųjų ’ 

; gi trockizmas yra priešakinis kontr-revoliu- i 
cinės buržuazijos būrys, vedančios kovą, j 
prieš komunizmą, prieš sovietų valdžią, 

; prieš SSRS socializmo statybą.”

I Tai pasakyta, kaip nurodėme, dar prieš i 
' penkerius metus. Šių dienų trockistų-zi- . 

novjevistų niekšiški darbeliai aiškiai pa- , 
tvirtina minėtą d. Stalino pasakymą. Kai 
kas gal pasakys: bet juk iš sušaudytųjų j 

i būrio tūli buvo komunistų partijoj iki ! 
1 paskutinių dienų. Taip. Bet buvimas 
i komunistų partijoj dar nereiškia, kad as- 
; muo yra komunistas. Dažnai į komunis- ; 
' tų partiją (kaip ir į visas kitas darbiniu- j 

kų organizacijas, socialistų partijas, dar- j 
bo unijas, etc.) įsiveržia šnipų, provoka- ' 
torių ir kitokių niekšų savotiškais sume- į

1 timais. Jų tikslas ne siektis socializmo, » 
bet trukdyti, kenkti jo pasiekimui. To-

; kiais, o ne kitokiais sumetimais kompar
tijose esti ir trockistai-zinovjevistai. Del-

• to partijos nariai turi labai budėti.

Kas Remia Kom. Partijos Rinkimus?
Komunistų Partijos rinki

mų kampanijai gavome au
kų ir už knygelių parduo
tus kuponus nuo sekamų or
ganizacijų :

ALDLD 205 kuopa iš 
Westville, Ill., prisiuntė per 
savo sekretorių drg. K. Y. 
$12.00.

ALDLD 7 kp. sekr. iš 
Springfield, Ilk, rašo: 
“Mielas Drauge:—

Štai už vieną knygelę ku
ponų $5. Sunku pardavinė
ti, nes pas mus daug bedar
biu. Pritarimas tam dide
lis, bet stoka pinigų.

Draugiškai S. S.

ALDLD 59 kuopos sekre
torius iš Akron, O., rašo: 
“Gerb. Drauge:—

Su šiuomi laišku siunčiu 
$5 už parduotą Kom. Parti
jos Rinkimų Kampanijos 
knygelę, kurią nupirko mū
sų kuopa.

Draugiškai P. š.”

Iš tolimos Tacoma, 
Wash., ALDLD 132 kuopos 
sekretorius rašo: 
“Gerb. Drauge:—

Komunistų Partijos Rin
kimų Kampanijai už kupo
nus surinkau $3, patsai pa- 
sipirkau už $2, tai čionai ra
site $5 tam brangiam reika
lui.

Draugiškai V. K.”

» i

i Keista
! Buržuazinė amerikonų spauda, minė

dama Smetonos seimo atidarymą, pareiš
kė nuomonę, būk, girdi, Lietuvoj fašisti
nė diktatūra pasibaigusi, ir prasidėjusi 
demokratijos era. Matyti, tokią mintį 
paskleidė Smetonos valdžia. Bet tai di
delė netiesa ir žmonių prigaudinėjamas. 
Su savo “seimu” Smetona mano fašistinę 
diktatūrą pastiprinti, o ne pasilpninti bei 
visai pašalinti. Tai žinoma visiems, 'ku
rie ką nors apie Lietuvą žino.

Bet buržuazinės spaudos atstovai Kau
ne, pasirodo, tikros dalykų padėties Lie
tuvoj nežino, todėl savo spaudą ir jos 
skaitytojus klaidina.

Iš Lawrence ALDLD 37 
kuopos raštininkas rašo: 
“Drauge:—

Čia- rasite $5 vertes čekį. 
Kuponų, kuriuos prisiuntė! 
ALDLD kuopai, išparda- 
viau už $3. Aš ir drg. A.B. 
pasipirkome po certifikatą. 
Abu įmokame po $1, tai 
prašau juos mums prisiųsti. 
Vėliau pasirūpinsiu išpar
duoti likusius kuponus.

Draugiškai S. P.”

Hitleris Prisilaižinėja
Telegramos praneša, kad Hitlerio val

džia pasiruošusi išspręsti Klaipėdos klau
simą. Girdi, jinai siūlanti Lietuvai pa
daryti tarp Vokietijos ir Lietuvos nepuo
limo sutartį ir Klaipėdos klausimą tuo 
būdu išrišianti. Pamatu tam esanti Lie- 
tuvos-Vokietijos prekybos sutartis. Lie
tuva, sako pranešimai, atsiklausianti ki
tų Pabalti jos valstybėlių, kurioms Hitle
ris taipjau siūląs panašią sutartį.

Jeigu tai nėra žinių agentūrų prasi
manymas, jeigu Smetonos valdžia pasi
rengusi tokią sutartį sudaryti, tai visas 
dalykas sudaro rimto pavojaus ne tik 
Klaipėdos kraštui, bet ir Lietuvai, jos 
nepriklausomybei.

Juk visiems aišku, kad prekybos su
tartis, kurią Smetona padarė su Hitlerio 
valdžia, yra Lietuvai pražūtinga ir pavo- 

! jinga. Klaipėdos klausimo išrišimas tos 
' sutarties pagrindu reikštų, kad Smetona 

pasirengęs eiti toliau: visai kapituliuoti 
prieš Hitlerį, sudaryti su nazių valdžia 
sutartis prieš Sovietų Sąjungą. Praneši
mai, beje, aiškiai pažymi, jog Hitleris tą 
darąs dėlto, kad norįs turėti Pabalti jos 
kraštų prieplaukas sau palankias laike 
karo su Sovietų Sąjunga.

Darymas sutarčių su Vokietija, puoli
mas nazių glėbin, reiškia bloginimą ry
šių su Sovietų Sąjunga, gynėja mažų tau
tų, gynėja taikos. Prieš tokius Smetonos 
valdžios žygius reikia kovoti visa ener
gija.

Iš H u d s o,n mums rašo 
draugas:

“Gerbiamieji:—
Štai mes jau išpildome 

savo kvotą paramai Komu
nistų Partijos Rinkimų 
Kampanijos. Čionai rasite 
$15.00 už tris rinkimų kam
panijos kuponų knygeles ir 
$1.80 už Komunistų Partijos 
Rinkimų Kampanijos lietu
vių kalboj platformą. Taigi 
viso yra $16.80.

Draugiškai, ALDLD. 103 
kp. Sekr. M. P.”

Kaip matome ALDLD. 
kuopos susirūpino parama 
Komunistų Partijos Kampa
nijos. Tas labai gerai. Mes 
turime dar daug ant rankų 
knygelių su kuponais. Jeigu 
kurios kolonijos draugai ir 
draugės mano, kad jiems 
permažai buvo prisiųsta, tai 

Paveikslas parodo sujudimą darbininkų, kai Moberly, Mo., anglies kasyk
la užgriuvo kelis mainierius. Du ang Pakasiai žuvo.

praneškite ir jums bus dau
giau prisiųsta.

Certifikatai. Per Lietuvių 
Komitetą Komunistų Parti
jos Rinkimų Kampanijos 
Rėmimui jūs galite pirkti ir 
certifikatus. Kas aukuos 
tam tikslui nemažiau $1, tai 
gaus tą gražią dovaną. Cer
tifikatai yra tinkami į rė
mus įdėti. Jie atspausdinti 
ant geros popieros su Jungt. 
Valstijų istoriniu “Bunker 
Hill” mūšio vaizdu prieš 
vergiją, dd. Browder ir For
do paveikslais, taipgi ir Lin- 
colno paveikslu. Tas pats 
vaizdas, kaip ant kuponų, 
tik certifikatai gražiau pa
daryti ir dideli.

Dienos uždarbis. Komu
nistų Partija prašo visų sa
vo narių ir simpatikų, kad 
rinkimų pravedimui paau
kuotų vienos dienos uždarbį. 
Mes raginame kiekvieną 
darbininkę ir darbininką tą 
padaryti. Juk rinkimai yra 
tik kartą į keturis metus. 
Kas neišgalite visą dienos 
uždarbį paaukuoti, tai au
kuokite kiek galite. Aukas 
siųskite per “Laisvę”, “Vil
nį”, “Šviesą” arba mūsų ko
miteto antrašu. Visiems bus 
išsiųsta Kom. Partijos pa
liudijimai ir certifikatai.

D. M. šolomskas,
Liet. Komiteto Vedėjas, 

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

Kelias į Amerikos 
PiKetystę

Ateivis, kuris po ilgų apsvar
stymų jau nutarė pamainyti jo 
pilietystę ir tapti Amerikos pi
liečiu, kartais nežino, ką toliaus 
daryti. Bet natūralizacijos pro
cedūra nėr sunki, nes kiekvie
nas svetimtautis gali ją sekti 
be jokios pagelbos nuo kitų. Ku
rie ko nors nesupranta, tai gali 
gauti informacijų arba pagelbos 
vakarinėje mokykloje arba nuo 
socialės gerovės įstaigos savo 
apylinkėje. Nereik mokėti jokių 
pinigų už tokią pagelbą.

Visų pirmiausia ateivis turi 
pareikšti jo intenciją tapti pi
liečiu Suv. Valstijų, tai yra iš
siimti “pirmas popieras.” Tam 
tikslui jam reikia tam tikra 
blanka From A2213 išpildyt ir 
jeigu jis nežino, kur ją gauti 
savo apylinkėje, tai jis gali pa
siųsti laišką į Commissioner of 
Immigration and Naturaliza
tion, Washington, D. C. su pra
šymu, kad jam kopija butų pa
siųsta. Kiekvienas svetimtautis, 
sulaukęs 18 metų, arba daugiau, 
ir prigulįs prie “baltos” arba 
“juodos” rasės, gali prašyti 
“pirmų popierų,” jeigu jis tik 
legališkai gyvena Suv. Valstijo
se. Jeigu jis čionai nelegališ- 
kas, tai jis negali prašyti natū
ralizacijos ir nereik jos prašyti. 
Aplikantas del “pirmų popierų” 

gali nežinoti anglų kalbos. Nors 
jis nemokintas, vistiek gali pra
šyti pirmų popierų.

Ne mažiaus du metu ir ne il- 
giaus septynis metus po gavi
mui pirmų popierų — pirmos 
popieros tik geros ant septynių 
metų — Amerikos pilietystės 
kandidatas gali paduoti aplika
ciją del “antrų”—paskutinių 
popierų, jeigu tik tada išgyve
no Suv. Valst. penkis metus ir 
apskrityje, kur paduoda prašy
mą, per šešis mėnesius. Jau jis 
dabar turi mokėti pasirašyti 
savo vardą ir kalbėti angliškai. 
Kaikuriuose teismuose jis turi 
netik kalbėti angliškai, bet ir 
skaityti toje kalboje.

Šiuom laiku jis su dviem iš
tikimais liudininkais, turi nu
vykti į natūralizacijos ofisą ir 
patvirtinti, kad jis prisilaiko 
prie įstatymo reikalavimų kas- 
link rezidencijos, ir kad jis yra 
gero pobūdžio žmogus ir kad 
netik tiki į Suv. Valstijų konsti
tucijos principus, bet ir į jos 
gerą tvarką ir laimę. Jeigu, per 
penkių metų laiką prieš pat pa
davimą jo aplikacijos del antrų 
popierų, jis buvo iš Suv. Valst. 
vieniems metams arba ilgiaus 
išvykęs, tai skaitoma, kad jis 
pertraukė nuolatinę rezidenciją 
Suv. Valstijose natūralizacijos 
tikslams, ir jis turi laukti kitų 
penkių metų po jo sugrįžimu 
nuo tokios kelionės, vėl paduoti 
prašymą del antrų popierų. Jei
gu per šitą laiką jis peržengė 
įstatymą, tai negalima jį skaity
ti kaipo gero pobūdžio žmogų, 
ir jam pilietystė bus atsakyta.

FLIS.

Scranton, Pa.
Rugpjūčio 18 d. mirė drau

gas Antanas Česeikas, 58 me
tų amžiaus. Jis buvo senas 
“Laisvės” skaitytojas.

Velionis senai sirgo, nes 
turėjo taip vadinamą “asth
ma”. Jau gulėdamas ant mir
ties patalo, jis * nepermainė 
savo minčių ir pasišaukęs sa
vo moterį ir vaikus prašė, 
kad jam nešauktų jokio kuni
go, ar tai rymiško ar tautiš
ko, bet palaidotų laisvai be 
jokių bažnytinių ceremonijų. 
Moteris ir vaikai jo prašymą 
išpildė ir kreipėsi į draugą In- 
driulį, kad parūpintų kalbėtoją. 
Sunku buvo gaut kalbėtoją tarp 
vietinių draugų, vienok anglas 
Mr. Walters sutiko pasakyti ke
letą žodžių išlydint velionį iš 
namų.

Velionio šeima būti nai 
norėjo išpildyti vyro-tėvo pra
šymą, kad būtų lietuvis kalbė
tojas. Tad d. P. Šlekaitis, pa
dėjęs visus savo reikalus į ša
lį, sutiko pakalbėti ant kapų. 
Velionio šeima, nors ir dide
liame nuliūdime, labai nu
džiugo, kad galėjo išpildyti 
tėvo prašymą. Draugas Šle
kaitis nupiešė velionio gyveni
mą ir kovas prieš Romos trus- 
tą ir laisvai išauklėjimą 
savo keturis sūnus ir tris duk
teris būtent: Antaną, Juozą, 
Franciškų, S a liamoną-Vytau- 
tą, Oną, Salomėją ir Eleną, 
taip pat brolius Franciškų ir

Joną ir vieną seserį Lietuvoj.
Velionis paėjo iš Strielčių 

kaimo, Prienų parapijos. Jis 
šioj šalyje išgyveno 41 metus 
ir tapo palaidotas rugpjūčio 
22 d., Abington kapuose, kur 
d. P. Šlekaitis pasakė įspūdin
gą atsisveikinimo prakalbą, ir 
pagal velionio moters prašymą 
užkvietė visus palydovus į na
mus.

Ilsėkis amžinai, laisvos idė
jos drauge. Garbė tavo mo
teriai ir sūnam, kad nepanie
kino tavo prašymą.

ALDLD 39 Kp. Koresp.

HARRISON, N. J.
Mūsų mieste, 111 John Št,t 

gyvena Ona Labašauskienė, 
kuri simpatizuoja darbinin
kiškam judėjimui ir yra atsi
žymėjus aukomis. Draugai su
manė pagerbti jos varduvių 
dieną. Jinai svečius gražiai 
priėmė. Pasilinksminę, papuo
tavę, gana daug gerų dalykų 
apdiskusavę, padarė sumany
mą, kad paaukoti darbininkų 
klasės kovotojam. Visi svečiai 
sutiko aukoti kovai prieš karą 
ir fašizmą. Aukojo:

F. A. Jesmontienė
P. Jesmontas
P. M. Marsonas ir
J. Marcinkevičius po $1.
M. žolynas ir
S. Skučas po 50c.
Aukotojam tariam ačiū, 

taipgi ačiū draugei Labašaus- 
kienei. Svečiai išsiskirstė su 
pilna energija veikti darbi
ninkiškam judėjime ateityj.

N.

Angly Politikierius Lloyd 
George Mokinas iš Hitlerio

MUNICH, Vokietija. -+ 
Atvyko buvęs Anglijos mį- 
nisteris pirmininkas Lloyd 
George, savu laiku lošęs rdr 
lę laisvesnio buržujaus (Iii 
beralo). Jis važiuoja į BęrS 
lyną pasisveikinti su .Hitle^ 
riu ir tyrinėti, kaip naziai 
“išsprendžia” bedarbių, val
stiečių ir kt. klausimus.

Hitlerininkai Lloyd Geor- 
ge’ą visur karštai priima.

Užsisakykite “Be- j 
švintantį Rytą”

“Laisvė” leidžia d. St.
Jasilionio — mūsų skai
tytojų žinomo ir myli
mo poeto—eilių rinkinį, 
Bešvintantis Rytas.

Knyga turės 250 pus
lapių. Joje tilps gra
žiausi St. Jasilionio ku
riniai. Puikus viršelis, 
graži popiera, puikus 
bus visas rinkinys.

Kaina tik 50c. už ko
pijų.

Kviečiame visus dai
lės mėgėjus, poezijos 
mylėtojus, grožinės li
teratūros r ė m ė j u s ir 
skaitytojus užsisakyti; 
BEŠVINTANTĮ RYTĄ

• iš anksto.
Prenumeratorių var

das ir pavardė bus iš
spausdinta knygos gale.

Prenumeratoriai, no
rį kad jūsų vardai-pa- 
vardės tilptų knygoje, 
prisiųskit pinigus (50c.) 
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Diskusijos Lietuvių
Kom. Suvažiavime

Diskusijos ant Drg. A. Bimbos Referato “Mūsų 
Organizacinės Problemos ir Kadrų Auklėjimas”

(Referatas tilpo “Laisvėje” 
rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 ir 2 
dd.), o Nacionalis Liętuvių 
Komunistų Suvažiavimas įvy
ko rugpjūčio 21 ir 22 dd., Ro
chester, N. Y.)

ČjA, žinoma, nėra paduotos 
draugų išreikštos mintys išti
sai, bet tiktai jų branduolys. 
Tačiaus, manome, jos labai 
rimtos ir vertos viešo atžyme- 
jimo, idant su jomis galėtų su
sipažinti lietuviai darbininkai, 
ypač komunistų simpatikai.

Drg. J. N., brooklynietis. 
Draugai! Ne vien pas lietuvius 
stoka traukimo į Komunistų 
Partiją. Tas matosi ir pas kitų 
tautų draugus. Daugelis vis 
dar pilnai nesupranta anglų 
kalbos, arba nors tuomi pasi
teisina. Bet aš manau, kad 
po Devintos K. P. Konvenci
jos, kada yra einama prie or
ganizacinių permainų, bus di
desnė proga gauti naujų na
rių, kad sustiprinus Kom. Par
tiją ir kartu lietuvių judėjimą. 
Kiek yra žinoma, pirma buvo 
tūlų klaidų iš partijos orga
nizatorių. Vietomis jie net 
frakcijoms savo kalbinius rei
kalus neleisdavo aptarti savo 
kalboj. Aišku, kad tas turė
jo atsiliepti ir ant partijos au
gimo ...

Drg. D. K., elizabethietis.
©raugai! Centro Biuras sa

vo iraporte nurodė silpnumą 
mūsų komunistinių spėkų. Mes 
gi turime galingas masines 
organizacijas. Ten yra gerų 
veikėjų, gerų simpatikų, ku
rių -daugelis dirba tiesiai ko
munistinį darbą, bet organiza
ciniai į partiją nestoja. Mums 
visur vis viena stoka lavintų 
kadrų. Jeigu mes nepralavin- 
sime jų daugiau, tai silpnės 
mūsų judėjimas.

Kas del nestojimo į Komu
nistų Partiją, tai tūli draugai 
perdaug sau išsivaizdina bai
mę, mano, kad reikės daugiau 
dirbti ir jie to darbo neatliks, 
o kiti bijo deportacijos, nes 
kapitalistų spauda tuom bau
gina. Antras dalykas, kodėl 
mūsų partijinės spėkos lėtai 
auga, kaip drg. Bimba re
feravo, tai kad lietuvių ko
munistų vardu nerengiama 
parengimai. Pas mus lietuvius 
taipgi matosi ir maišyto nusi
statymo prieš kitas tautas ir 
rases. Yra balto šovinizmo. 
Tas viskas kenkia KP aug
ti. O tie darbininkai nesu
pranta, kad be tvirto tarptau- 
tiškumo ir išrovimo su šakni
mis balto šovinizmo negalima 
sėkmingai darbo žmonėms ko
vot, nei unijas organizuoti, nei 
politiniai veikti.

Drg. E. M. iš Philadelphi- 
jos. Draugės ir Draugai! 
Draugo Bimbos referatas bu
vo labai geras. Pas mus irgi 
nebuvo rengiama lietuvių ko
munistų vardu pramogos. Ma
žai kas apie mus žinojo. Prie 
to, mes labai mažai kreipia
me atydos į jaunimą, kurį rei
kia būtinai traukti į Kom. 
Partiją. Pas mus jaunuoliai 
parodė didelio kovingumo lai
ke streikų, demonstracijų, bet 
mes nemokėjome jų. energiją 
paversti į organizacinį veiki
mą, partijos budavojimą. Rei
kia daugiau ir klasinio lavi
nimosi mokyklėlių, kad ant 
augŠtesnio laipsnio pakėlus 
mūsų narių ir simpatikų susi
pratimą.

Drg. B. E. S.'fi Easton, Pa. 
Draugai! Mes neturime daug 
lietuvių gyventojų, bet Komu
nistų Partijoj turime 11 lietu
vių. Kolonija maža, bet veik
li. Mums tenka daug dirbti 
ir ktlbinėj ir tarptautinėj dir
voj^ Blogumas buvo tas, kad

pirma K. P. organizatoriai ne
norėjo skaityti partijiniu dar
bu mūsų veikimo masinėse 
kalbinėse organizacijose, o be 
to juk K. P. negalėtų veikti. 
Kartais mes net apsipykda- 
vome su tais, kas neįvertino 
kalbinių organizacijų veiklos. 
Kom. Partija neaugo ir todėl, 
kad naujus narius tuojaus ap
versdavo darbais—lapelių da
linimu, “Daily Workerio” pla
tinimu ir tt. Vieton naujus na
rius leisti darban su senais, 
auklėti, kelti jų supratimą, 
kad jie patys suprastų tą rei
kalą, tai nuo jų tiesiog reika
lavome veikimo. Taigi tas vis
kas kliudė augimui Kom. Par
tijos. Prie to, ir finansinė at
sakomybė buvo perdidelė. Tos 
sąlygos daug kenkė partijai 
augti. Stoka ir pas mūsų na
rius nuoseklumo dalykus išaiš
kinti.

Kas del perdidelio narių 
partijoj nepastovumo, tai kal
tė tame, kad vietomis buvo at
sitikimų, kad žmogus paau
kaudavo partijai, tai jo auką 
priskaitydavo įstojimu ir pa
darydavo jį “partijos nariu.” 
Tokis “narys” greitai išsi- 
braukdavo.

Drg. M. D. iš Newarko. 
Draugai! Kad partija smar
kiai neaugo nariais, tai buvo 
kalta ne tik partijos organiza
cinė struktūra, bet ir mes pa
tys. Mes perdaug kalbame 
apie Komunistų Partijos dar
bus. Tas sudaro tarpe mūsų 
simpatikų supratimą, kad ko
munistas turi taip daug darbų, 
jog laiko nelieka kitiem reika
lams. Paskui pas simpatikus 
yra perkainavimas griežtos 
disciplinos. Tūli mano, kad 
komunistas, tai jau kaip kokia 
mašina. Perdaug patys savo 
artimus simpatikus išgąsdina
me. žinoma, buvo pertankūs 
savaitiniai susirinkimai. Klai
da buvo ir tame, kad peLgrei- 
tai naujus narius stūmėme 
darban, žinoma, yra neprak
tiškų partijos organizatorių, 
bet juk geri patys neatsiran
da. Aš manau, kad ateityje 
reikia neleisti vienus jaunus 
narius darban. Daugelis jų bi
jo lapelius dalinti. Geriau nau
ją narį nusivesti ir lai jis pas
tovi, kad senas dalina, tegul 
pamato, papranta.

Mūsų masinėse organizaci
jose mes turime geru veikė
ju, turime ir gabiu laikraščių 
platintoju. Jie nei kiek ne
mažiau dirba už komunistus, 
bet kol kas dar neitikinti, kad 
reikia stoti į partiją. Bet man 
rodosi, kad tūli draugai per
daug bėdavoja. Komunistų 
Partija nepuola nariais, bet 
antra, net ir mes lietuviai stip
rėjame.

Drg. Andrulis iš Chicagos. 
Draugai! Mes kalbame apie 
lietuvių problemas komunisti- 
nėie veikloje. Visokių yra 
kliūčių. Mūsų spauda dabar 
jau geriau, bet pirma perma- 
žai aiškino Komunistų. Parti
jos organizacinius reikalus, 
žinoma, yra žmonių, kurie ne
įvertina savo narystės, mano, 
kad jie ir taip “geri bolševi
kai”. Klaida tame, kad jie 
nežino, jog partija yra ge
riausia mokykla ir nei vienas 
simpatikas negali vienas būti 
taip naudingas darbininku 
klasei, kaip būdamas partijoj. 
Mes abelnai mažai prisimena
me apie K. P. štai čia Roches- 
teryj buvo LDS Seimas. Ketu
rias dienas posėdžiavome, o 
tik vieną kartą kalbėj'ome 
apie Komunistų Partiją. Suva
žiavę visi mūsų veikėjai, o net 
prakalbos nesurengta. Mes 
žinome, kad yra didmiesčiai, 
Springfield, Scranton ir kiti,

kur labai mažai lietuvių ko
munistų, o lietuvių daug gy
vena. Draugas D. teisingai 
sakė, kad mes perdaug patys 
kalbame apie “darbus”, tas 
paveikia į mūsų simpatikus. 
Prie to, mūsų spaudoje yra 
labai daug gerų informacijų, 
bet permaža išvadų, kas rei
kia daryti. Turime veiklių, 
frakcijų, bet turime ir silpnų, 
kaip Philadelphijos, Clevelan- 
do ir dar kelių miestų.

Tiesa, kad rimta padėtis, 
kad lietuvių nėra taip daug 
Kom. Partijoje, bet ji nėra pa
vojinga. Man rodosi, drg. A. 
Bimba biskį perdaug pavojų 
numato. Dabar pas mus ge
riau dalykai stovi, kaip buvo 
sehiau.

Reikia būtinai sudaryti są
lygas, kad Centro BiurO sek
retorius galėtų pusę laiko įdė
ti darbui tarpe lietuvių už 
Kom. Partiją. Negalima toliau 
taip dalykus palikti, kaip bu
vo. Juk negali draugas pilną 
laiką dirbti prie dienraščio, at
likti kitus darbus ir dar CB 
darbus. Aš manau, kad fi
nansų klausimas išsiriš, tik 
reikia jį išaiškinti.

Mes turime vesti kovą prieš 
sektantizmą, kovoti prieš mū
sų draugų siaurą supratimą, 
kurie labai greitai kitus “fa
šistais” apkrikštija, bijo vie
šo veikimo, vengia susitikti su 
kitų sriovių darbininkais. Mes 
turime išmokti taip dalykus 
aiškinti, kad, kartais nei ko
munistų vardą neminint, ginti 
komunistų poziciją, įrodinėti 
jos teisingumą. Turime būti 
gana sugabūs ir lankstūs.

Drg. J. Gasiūnas iš Pitts
burgh. Draugai! Draugo Bim
bos referatas parodo, kas 
mums reikia daryti. Drg. A. 
teisingai pažymėjo, kad pas 
mus buvo labai apleistas K. P. 
reikalas spaudoj. Dabar da
lykai daug geriau. Reikia dar- 
b i n i n k u s š viesti, agituoti, 
mokyti, bet ir neužmiršti jiems 
nurodyti kelią, kuriuo jie turi 
eiti. Blogai buvo, kada Cen
tro Biure nebuvo draugo, ku
ris tam reikalui būtų pašven
tęs reikalingą laiką, sekęs vi
sus įvykius; jau daugiau negu 
aišku, kad “nuliekamu” laiku 
tokį darbą neatliksi. Jeigu 
mes pažvelgsime į kitų tautų 
veiklą, tai mes pamatysime, 
kad ukrainiečiai, pietų slavai 
ir kiti užlaiko net lokalinius 
organizatorius.

Pittsburghe mes nuo 3 ko
munistų išaugome iki 50. Tai 
nėra tik pačiame mieste, bet 
ir jo apielinkėse. Prie to, mū
sų veikla reikalauja artimo 
susirišimo su priešingų sriovių 
darbininkais. Reikia kreipti 
atydos į kitų sriovių .vadus, 
kad su jais sueiti, išsiaiškinti, 
aptarti mūsų reikalus, ypatin
gai su socialistais ir taip pa
žangiais žmonėmis turime ar
timai susirišti.

Reikia kelti lietuvių komu
nistų ir mūsų simpatikų abel- 
ną žinojimą ant augštesnio 
laipsnio.

Kur mūsų draugai sugebėjo 
gerai veikti, tai veikimą pasta
tė ant augšto laipsnio. Paim
kime New Kensington. Mes 
ten turėjom 12 lietuvių parti
joje, bet jų politinis prasila- 
vinimas nebuvo pakeltas ant 
augšto laipsnio ir todėl jie 
partiją apleido. Vienok yra 
viltis, kad draugai greitai tą 
klaidą pataisys. Washingtone 
tas patsai, mūsų įtaka didelė, 
bet partijoj yra tik 2 draugai. 
Kalti mes, kad draugams ir 
draugėms nepagelbėjom dau
giau prasilavinti. Aš manau, 
kad mes atminsime tą, ką sa
kė mūsų partijos generalis se
kretorius drg. Browder, kad 
kadrai yra būtiniausia sąlyga 
sėkmingam darbininkų orga
nizavimui ir atkreipsime aty- 
dą į auklėjimą kadrų per mo
kyklėles, susirinkimus ir spau
dą.

Drg. J. K., iš Wilkes-Barre. 
Draugai! Aš manau, kad kal
ba nieko nereiškia, darbinin
kai moka darbe susikalbėti, 
jie tą gali padaryti ir organi
zacijoj. Stoka gero žinojimo, 
tas labiausiai krikdo mūsų ei

les. Pas mus KP leido vienam 
jaunam draugui organizuoti 
Bedarbių Tarybą. Iškarto jis 
turėjo 140 narių toj organiza
cijoj, bet paskui pakriko ir tie 
darbininkai ant tiek suside- 
moralizavo, kad visai nenori 
organizuotis.

Pas mus stoka gerų planų, 
organizuoto veikimo. Mūsų 
draugai nemoka tinkamai ap
sieiti su naujais nariais. Bet 
vis vien atsiekimų yra. Tūli 
draugai vis kalba apie kalbi
nes kuopas, bet štai tarptauti
nės kuopos pirmenybė. Sakysi
me, kasykloj dirba 1 lietuvis, 
1 slavas, 1 lenkas komunistai, 
bet kada jie sudaro vieną 
kuopelę, tai sudaro ir organi
zuotą toj kasykloj veikimą, or
ganizuotai išstoja už darbo 
žmonių reikalus, žinoma, to jie 
negalėtų padaryti būdami ats
kirose kalbinėse kuopose.

Spauda daug pasiekia dar
bininkų, bet visus nepasieks 
šio krizio metu. Reikia agita
cijos už KP ne vien per spau
dą, bet visur, susirinkimuose 
ir parengimuose.

Jeigu mes mokėsime prieiti 
prie darbininkų, jiems išaiš
kinti reikalingumą prigulėti 
Kom. Partijoj, mokėsime su 
naujais nariais apsieiti, tai 
greitu laiku mūsų partija 
smarkiai paaugs, nes darbinin
kų masėse matosi didelis jai 
pritarimas.

Drg. R. Mizara. Draugai! 
Man patinka, kad • mes visi 
pradedame matyti priežastis, 
kurios mums neleidžia augti. 
Iš kitos pusės, supraskim, kad 
pas mus jau nėra taip bloga 
padėtis. 500-600 lietuvių ko
munistų, tai nemažas skaičius. 
Bet jis galėtų būti du—tris 
kartus didesnis.

Pas lietuvius sektąntizmas 
nebuvo giliai įsivyravęs, ta
čiau jo buvo. Paskui,—stoka 
susitarimo. Štai, Rochesteryj 
buvo apie 17 draugų, bet pas 
juos buvo sekantinių nukrypi
mų. To pasekmėje mes dabar 
neturime jų partijoj. Tūli iš 
jų. labai neįvertino drg. Lum- 
bio darbo, kuris savo piešinius 
veltui teikia mūsų spaudai.

Yra perdidelio išsivaizdavi- 
mo apie partijos discipliną. 
Vieni prijautėjai mano, kad 
jie negalėsią atlikti partijiniu 
darbų, kiti net iki to daėjo, 
kad mano, jog ir mūsų masi
nėms organizacijoms komu
nistai turi viską iš anksto nu
tarti. Mes turime gerų litera
tūros, mūsų dienraščių platin
tojų, kaip Šmitas, Vasiliaus
kas, Stripeika, Duobinis ir ei
lė kitų. Jie labai gerai moka 
dirbti bolševikišką darbą, bet 
nevisi yra partijoj. Taigi pas 
mus, lietuvius, nėra tokia pa
dėtis, kuri reikalautų šimtams 
mūsų simpatikų aiškinti parti
jos rolę, jos reikalingumą. Jie 
tą supranta. Tik reikia tuos 
draugus įtikinti, kad jų prigu
lėjimas partijoj neapsunkins 
jiems tęsiamo darbo, bet su
teiks daugiau talkos, daugiau 
padarys jų darbą planingu. 
Negavome daug narių į parti
ją ir todėl, kad Centro Biuras 
neturėjo žmogaus, kuris būtų 
palaikęs ryšius ne vien su 
frakcijomis, bet ir su mūsų 
simpatikais veikėjais. Stoka to 
darbo ir iš Sub-Biuro pusės. 
Būtinai reikalingas Centro 
Biure žmogus, kuris seks mū
sų gyvenimą, įvykius, duos pa
tarimus, palaikys asmeniškus 
ryšius su partijiečiais ir nepar
tiniais veikėjais.

Galima būtų daug pasakyti 
apie Norwoodo veikėją d. G., 
apie Washington© d. J., ir 
daugelio kitų kolonijų drau
gus, kurie moka dirbti, bet 
laiko stoka.

Reikia lavintis teoretiniai, 
politiniai, bet kartu ir kultū- 
riniąi. Reikia, kad mūsų jau
nimas mokintųsi lietuvių, kal
bos, kitaip iš jaunimo negalė
sime susilaukti reikalingos 
talkos.

Drg. V. G. iš Wilkes-Barre. 
Draugai! Tiesa, kad sunku 
lietuvių skaičių pakelti parti
joj. Mūsų apielinkėje iš senes
nių simpatikų jau mažai yra

tokių, kurie nėra buvę parti
joj. Jie ten nepasiliko. Manau, 
kad vieni būna perdaug ap
krauti kalbiniu ir partijiniu 
darbu, kiti neįsitraukia į dar
bą. Blogai ir tas, kad kaip ku
rie veikėjai nesiskaitydavo su 
masinių kalbinių organizacijų 
darbu. Prie to, žemas politinis 
prasilavinimas. Daugelis nes
kaito mūsų knygų, žurnalų ir 
laikraščių.

Kas del finansų, tai labai 
sunku. Mūsų apielinkėj darbo 
žmonės labai suvargę, negali 
duokles sumokėti. Prie to, vei
kimas platus, reikia daug au
kų ir tūli prieš tai jau garsiai 
kalba. Yra draugų, kurie la
bai geria, o tas atsiliepia ant 
veikimo. Bet manau, kad vis 
vien bus galima tas kliūtis nu
galėti, pakelti partijos narių 
skaičių.

Drg. J. G. iš Norwood. 
Draugai, aš tankiai prieš save 
sukeliu mūsų vadovaujančius 

I draugus. Drg. Bimbos refera
tas buvo geras, teisingai api
budino padėtį. Bet gaila, kad 
patsai d. Bimba neateidavo 
mums į pagelbą. štai praeitą 
metą mūsų frakcijos distrik- 
tas norėjo gauti d. Bimbą už 
kalbėtoją, bet jis atsisakė at
vykti—sakė, kad jau buvo ga
na kalbėtojų Mass, valstijoj. 
Mes sakome, kad mums rei
kalingas kalbėtojas, o draugai 
iš centro atsisako. Tiesa, buvo 
pas mus daug gerų prakalbų. 
Drg. Mažeikos maršrutas ge
riausiai pavyko. Bet jau jau
nuolio drg. J. Ormano prakal
bos buvo prastos. Jis nedavė 
reikalingų žinių nei apie Lie
tuvą, nei apie Sovietų Sąjun
gą. Kitaip buvo su dd. Karo- 
sienės ir Mizaęos prakalbo
mis, kada jie iš*SSSR parvyko. 
Kaltė Centro Biuro, kad silp
ną draugą siuntė į SSSR.

Taip pas mus darbo žmonių 
pritarimas Komunistų Parti
jai yra didelis. “Laisvės” pik
nikus lanko bent 7,000 žmo
nių. Skaitytojų visada gauna
me daug, nes Naujai Anglijai 
tenka bent 7 dovanos. Masi
nės organizacijos auga nariais.

Drg. P. J. iš Bayonne. Drau
gai! Partijos jėgos permažos, 
kad padengti visus darbus. 
Tankiai distriktas pažada kal
bėtoją, o kada surengi pra
kalbas, tai gauni silpną 'arba 
ir visai neatvažiuoja. Tas de
moralizuoja veikimą. Narių 
partijoj nepastovumas didelis. 
Mūsų mieste per knygas per
ėjo virš 200 narių, o šiandien 
partijoj bus tik apie vienas 
ketvirtadalis to skaičiaus.

Kas liečia lietuvius, tai mes 
veikiame neblogai. Pirmiau tu
rėjome tik 3 draugus partijoj. 
Pora mėnesių atgal nusitarė
me, kad turime iki šio suva
žiavimo išauginti iki 10 lietu
vių partijiečių. To nepasiekė
me, bet dabar jau turime 7 
lietuvius partijiečius. Prie to, 
mes tankiai laikome susirinki
mus su mūsų, simpatikais. Tas 
mus suartina su simpatikais ir 
traukia juos arčiau prie parti
jos.

D. M. Šolomskas. Draugai! 
Draugo Bimbos referatas buvo 
geras, nes jis padengė esamą 
padėtį ir nurodė kelius išei
čiai. Manau, gal tik ten klai
da, kur sakoma, kad nuo pa
grindinių laikų šis suvažiavi
mas yra pirmas lietuvių frak
cijų suvažiavimas. 1925 me
tais mes turėjome nacionalį 
suvažiavimą, einant prie bol- 
ševizacijos partijoj. Jis buvo 
Brooklyne ir labai svarbus. 
Tada mes nutarėme ir “Vilnį” 
paversti į dienraštį.

Kas del permažo lietuvių 
partijiečių skaičiaus, tai buvo 
kalta ir partijos struktūra. Ji 
dabar bus pakeista. Mums rei
kės tą gerai išnaudoti ir pa
traukti mases į partiją. Per
daug yra baimės pas mūs sim
patikus, jie tankiai daug dir
ba, o kada pakalbini į parti
ją, tai atsako: “Negaliu, neat- 
liksiu pareigų!” Kaip draugai 
sakė, mes patys kalti, kad su
darėme tokį pas juos suprati
mą.

Lavinime kadrų reikia ne

tik noro, bet ir vadovėlį tu
rėti. Dabar knygų turime 
daug, yra geros medžiagos, 
bet neturime vadovėlio, kuris 
nurodytų, kaip lavintis. Jį rei
kia būtinai pagaminti.

Sektantizmo pas mus yra. 
štai praeitą žiemą vienoj ko
lonijoj man nuvykus aiškinti 
Komunistų Internacionalo Sep
tinto Kongreso tarimus, mūsų 
draugai pirmiausiai šaukė tik 
lietuvius komunistus. Iš 10 at
ėjo 4. Kitą vakarą šaukė ko
munistus ir simpatikus, trečią 
rengė prakalbas, o ketvirtą 
—diskusijas. Baisi baimė, bi
jojimas masių, laiko eikvoji
mas, o nauda ta pati būtų bu
vusi sušaukus vieną susirinki
mą, gerai išgarsintą.

Yra blogo nusistatymo pas 
draugus. Tūli mechaniškai eL 
giasi masinėse organizacijose} 
Tull ALDLD sekretoriai skun
džiasi, kad partijiečiai sako, 
juk ALDLD nereikalinga, kad 
ji tik kliudo veiklai. Tai klai
da. Yra ir tokių, kurie masi
nės organizacijos susirinkime 
pašoksta ir sako: “Frakcija 
kitaip nutarė, jums nevalia 
kitaip nutarti.” Arba, paimki
me, drg. Šmitas “Laisvės” va
juje, padarė apie 3,000 mylių 
savo automobilium jieškoda- 
mas skaitytojų ir kada “L.” 
pamokėjo jam už gazoliną, tai 
tūli pradėjo pykti. Kiti “fa
šistais” apšaukia tokius dar
bininkus, kurie skaito mūsų 
laikraščius ir aukoja darb. ko
voms. Koki gi jie “fašistai,” 
jeigu mus remia? Tokis drau
gų elgęsis stumia darbininkus 
nuo mūsų ir kliudo kovai prieš 
fašizmą.

Yra kolonijų, kaip Scran
ton, kur seni veikėjai neprigu
li partijoj ir dar per pirštus 
žiūri į tuos draugus, kurie 
priklauso. Tas labai bloga. 
Bet, abelnai, aš manau, dabar 
daug geresnė padėtis, kaip ji 
buvo 1931 metais. Dabar mes 
turime 500-600 lietuvių parti
joj, organizuotas frakcijas ir 
darbininkų masės turi geres
nį supratimą apie Komunistų 
Partiją.

Mes dabartinę organizacinę 
partijos tvarką turime mokėti 
gerai darbininkams išaiškinti. 
Tas nereiškia, kad jau visur 
praeityj buvo bloga partijoj. 
Tą mintį reikia atmesti. Kalti
nimas partijos organizatorių 
ir ne visur teisingas. Prie to, 
mes patys lietuviai esame 
daug kalti, nes šioj šakoj kuo 
mažiausiai partijai padėjome, 
veik visai nedavėme iš savo 
tarpo organizatorių, o juk mes 
esame partijos dalis.

Drg. J. M. iš Clevelando. 
Draugai! Manau, kad Centro 
Biuro raportas pilnai geras. 
Kas del neaugimo lietuvių 
partijiečių skaičiaus, tai ma-’ 
nau, kad stoka plano. Kur yra 
planas, tai yra ir pasekmės. 
Prie to, 1920 metais mes ture-; 
jome daug narių, nes jie jau-l 
tė pavojų, o dabar to nėra. 
Paskui, mūsų draugai ne visi 
turi iškalbumą.

Kas liečia auklėjimą kadrų, 
tai kaltas ir Centro Biuras. 
Mes turėjome dvi mokyklėles, 
buvo dd. šolomskas ir Abekas 
prelegentais, o naudos mažai. 
Nesilankė frakcijos nariai. 
(Juk tai ne prelegentų kaltė, 
kad patys frakcijos na
riai neina į mokyklėlę—Sekre
torius.) Jas lankė daugiau pa
šaliniai ir bedarbiai. Negana 
mūsų centrai kreipia atydos į 
kolonijų veikimą. Kartais ma
žai padeda vietos dalykus pa
taisyti. Iš nesutikimų priežas
ties aš patsai dirbu tarptauti
nėj dirvoj, o lietuvių, tarpe 
mažai.'

Drg. S. iš Chicago. Drau
gai! Permažai raporte buvo 
paliestas mūsų unijinis veiki
mas. Kas del neaugimo K. P., 
tai visokių kliūčių yra, vieni 
perdaug dirba, kiti jau apse-

no. Kartais vienas draugas 
apsiima daug darbų, juos sėk
mingai negali atlikti. Chicagoj 
mes gavome gana daug lietu
vių į partiją. Tūli tik ir dirba 
partijai, užima sekcijų orga
nizatorių vietas. Mes turime 
kalbinti į partiją ne vien mū
sų masinių organizacijų na
rius, bet ir kitų sriovių darbi
ninkus, kurie yra kovingesni.

Bendras frontas mums daug 
duoda progų prieiti prie kitų 
darbininkų ir auklėti partiją. 
Mes jau gerai susitariame su 
socialistais draugais, tas daug 
gelbės bendrai darbininkų 
vienybei.

Drg. J. B. iš Paterson, N. J. 
Draugai! Pažvelgus į mūsų 
veikimą, mes surandame daug 
priežasčių, kas silpniną jį. 
Buvo daug Kom. Partijos vei
kime klaidų, klaidų iš pačių 
narių neprasilavinimo, nemo
kėjimo orientuotis gyvenimo 
reikaluose ir iš vadų. Pas 
mus daug klaidų padaryta 
unijų veikloj, o tas atsiliepė 
ant viso judėjimo ir partijos 
augimo. Apie tą padėtį, kokia 
dabar yra pas mus, netenka 
kalbėti, nes jūs žinote iš 
spaudos.

Kas liečia abelną mūsų lie
tuvių veikimą, tai pas mus jis 
daug pagerėjo. Didelė dalis 
opozicijos draugų atėjo į ALD 
LD organizaciją. Kom. Parti
ja vis daugiau gauna įtakos, 
kas pagelbės jai augti, žino
ma, kaip kitpr, taip ir pas 
mus, yra perdidelės baimės, 
kad negalės partijos darbus 
atlikti. Tą teks mums nugalė
ti, darbininkams išaiškinti.

Nuo Redakcijos: Po šių 
plačių diskusijų, d. šolomskas 
davė pranešimą apie mūsų re
voliucines masines organizaci
jas. šis pranešimas tuoj tilps 
“Laisvėje.” Po jo vėl eis visų 
draugų diskusijos ir paskui 
drg. A. Bimbos paskutinis žo
dis apie diskusijas abiem pra
nešimais.

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

ReumatiIMU as Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosaviųiui 
jums is kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimu— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite Šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)
------------------------------------------------------------------------------------- Į

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvSm, 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU A VĖL, DETROIT, MICH.



Puslapis Ketvirtas
L.,,'............

Binghamton, N. Y.
Kom. Partijos rinkimų 

kampanijos veikimas eina pir
myn, nors ir su trūkumais. 
Keturi metai atgal tas darbas 
ėjo daug didesne energija ir 
darbštumu. Kadangi šį sykį 
Kom. Partijos vietiniame sky
riuje yra mažai narių, o iš tų 
dar mažiau veikėjų, kurie at
lieka savo darbą su tikru pa
sišventimu, tai, be abejo, už
sibrėžtas veikimas eina su 
truk ūmais. Buvo pradėta 
rengti prakalbos kas penkta
dienį prie Lietuvių svetainės, 
Jankovic’o darže, bet, įvykus 
5-6 prakalbom, reakcionierių 
įbaugintas Jankovic, atsisakė 
duoti daržą del prakalbų kas 
penktadienį, bet patarė rengti 
tik sykį į mėnesį. Yra bando
ma gauti pavelijimai mieste, 
kad būtų galima laikyti pra
kalbas ant gatvės Court ir 
Collier Sts. Bet miesto galvos 
siuntinėja komisiją vienas nuo 
kito ir taip trukdo darbą.

Yra renkamos aukos del 
nacionalio rinkimų kampani
jos fondo. Vietiniai Kompar
tijos nariai ne tik renka au
kas tarp simpatizatorių, bet 
ir patys yra pasibrėžę aukoti 
dienos uždarbį.

Sekami Kompartijos nariai 
ir simpatizatoriai yra aukavę 
dienos uždarbį ir yra pasiža
dėję dar ir daugiau aukoti pa
gal jų finansinę išgalę: A. ir 
Z. Zmitrai $5.00; B. ir V. 
Zmitraitės $5.00; H. žukienė 
ir H. Žukaitė $5.00; J. Siegel 
$2.00 ir J. Kasky-Karčiauskie- 
nė $1.00. Smulkesnes aukas 
pranešime vėliau. Kiti parti- 
jiečiai yra nusitarę sudėti die
nos uždarbį iki rugsėjo 10 d.

18 d. rtigsėjo * įvyks prakal
bos Lietuvių Svetainėje. Kal
bės d. R. Minor, kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
torių.

19 d. rugsėjo 4:30 valandą 
po pietų d. Minor kalbės per 
radio WMBF. Tai Binghamto- 
no stotis, kalbės pusę valan
dos. Taipgi tą pačią dienį, 
nuo 8 vai. vakare yra rengia
ma vakarienė lietuvių svetai
nėje pagerbimui d. Robert 
Minor; bus proga visiems ypa- 
tiškai susipažinti su šiuo žy
miu darbininkų klasės rašyto- 
ju-veikėju. Įžanga į vakarienę 
tik 50c.; bus ir šokiai prie ge
ros vakarienės ir šios drau
giškos sueigos.

Kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti.

Komp. Rep.

Baltimore, Md.

kelių dienų maldos išsipildė, pa
mačiau laikraštyje, kad Balti
more j reikalauja darbininkų, 
atvažiavau ir gavau darbą.”

Aš jam atsakiau: “Labai 
gerai, kad., maldos išsipildė.” 
Bet toliau patariau jam sten
gtis palaikyti sveikatą ir drū
tas kojas, kad galėtų pėsčias 
pareiti namo. Beveik taip ir 
atsitiko. Darbininkas neišdir
bęs nei mėnesio laiko jokiu 
būdu negali keliolika šimtų 
mylių žmoniškai sugrįžti.

Klysta toki darbininkai, ku
rie mano su maldų pagelba 
gauti darbus. Darbininkai pri
valo kovoti, reikalaudami pa
gerinimo sąlygų, žinoma, pa
kol kapitalistų sistema egzis
tuos, darbininkai pėsti vaikš
čios jieškodami darbų, o iš
mesti iš darbų turės pėsti grįž
ti namo šimtus ar tūkstančius 
mylių. Todėl darbininkai atei
nančiuose rinkimuose turi bal
suoti už Komunistų Partijos 
kandidatus, nes tik Komunistų 
Partijos vadovybėj pagerins 
savo sąlygas.
Darbininkus Vertė Pasirašyti

Baltimore & Ohio gelžke- 
lio kompanija privertė pasira
šyt ant tam tikro “steitmen- 
to” kožną darbininką, kuris 
atvažiuoja į dirbtuvės kiemą 
su automobilium. Mat, kompa
nijos detektyvai pagavo neku- 
riuos darbininkus išsi vežant 
mašinose šiokius tokius kompa
nijos daiktus. “Steitmente” 
pažymėta, kad toks darbinin
kas bus išmestas iš darbo.

Bet tai dar ne viskas. Kom
panija grasina, kad bus iš
mestas ne tik tas, pas katrą 
ras, bet ir tas, kuris tokį dar
bininką savo mašinoj vežasi, o 
ant galo būtų visiems uždrau
sta įvažiuoti su mašinomis į 
kompanijos kiemą.

Čia reikia pridurti, kad tas 
mažai kada atsitinka ateiviam 
darbininkam. O jei kada nu- 
tėmijo su kokiu daiktu, tai 
toks darbininkas tuojau ne
tenka darbo. Bet kada pagau
na bosų čebatlaižius, kaip po
ra savaičių atgal pagavo J. T. 
vežantis brolėno mašinoj ga
lioną “vamišo”, tai tas gavo 
tik dvi dieni “vakacijų”. O 
tolimesnės pažinties su bosais 
gaudavo 2 ar 3 savaičių pa
baudą ir vėl priima į darbą.

žinoma, yra prastas tūlų 
darbininkų paprotys iminėti 
daiktus. Jeigu tokių nebaustų, 
tai kitas pasiimtų/ ir lokomo
tyvą arba karą. Bet man tik 
tas nepatinka, kad ne visus 
lygiai baudžia. Čionai aiškiai 
matosi, kad net ir unija labai 
mažai užtaria už ateivius.

Išmestas Iš Darbo.

Antradien., Rugsėjo 8, 1L J
______________________ LMo

Baltimore & Ohio Gelžkelio 
Co. Uždarė Kary Taisymo 

Šapą
Baltimore & Ohio gelžkelio 

kompanija, rugpjūčio 3 d., pa
leido 349 darbininkus iš dar
bo. Už kelių dienų kirto kitą 
smūgį, paleisdama didelį skai
čių darbininkų. O rugpjūčio 
20 uždarė visą karų taisymo 
departmentą neaprubežiuo- 
tam laikui.

Ši kompanija dar ne taip 
senai garsino laikraščiuose, 
kad reikalauja amatininkų 
prie karų darbo. Net buvo 
kalbama, kad Baltimorėj to
kių darbininkų negalima gau
ti, tokiu būdu turį importuoti 
iš kitų valstijų, žinoma, taip 
ir padarė, importavo net iš 
pietinių valstijų, Tennessee ir 
kitų.

Bet ant nelaimės kitas dar
bininkas negavo išdirbti nei 
mėnesio laiko. Gerai, kad par
sitraukė darbininkus tokia 
kompanija, kuri suteikė veltui 
transportaciją sugrįžti namo, 
kitaip darbininkams būtų pri
siėję pėstiems namo pareiti.
“Maldos Man Suteikė Darbą”

Vienas Tennessee valstijos 
darbininkas man sakė: “Aš 
per ilgą laiką jieškojau darbo 
ir negalėjau jo surasti. Aš ir 
mano moteris nutarėm eiti į 
bažnyčia, maldaut dievo pagel
ios. Taip ir padarėm. Už

Naziai Studentai Kursto 
Nulynčiuot Priešingą Hit

leriui Kunigą.

BERLYNAS. — Hitleri
niai studentai savo laikraš
tyje kursto govėdas, kad 
primuštų arba nulynčiuotų 
priešingą naziams protesto- 
nų kunigų vadą M. Niemo- 
ellerį.

ŠYPSENOS

DZŪKELIO RAPORTAS

Vienų gražų vakarų mes 
su savo kolegų nutarėm kur 
nors aicie paspaciravoc; pir
miausia atžinksniavom prie 
Lituanikos Skvero ir dairo
mės ant kampo atsistoję. 
Kur buvę, kur nebuvę, žiū
rim, ateina mums pažįsta
mos dzvi panos, lietuviškos 
gazietos (“Vienybės”) ne
perstojančius rėmėjos,

Minimos panos, kaip ir 
paprastai, storai nusimalia- 
voję lūputes, veidelius ir 
skruostelius. Susicikę pasi- 
sveikinom, po žodzį kitų ap- 
simainėm, ir tuoj aus mano 
kolega pasiūlė sumanymą, 
kad mes, susidėję po nikelį, 
važiuotum kur nors iš šito 
Williamsburgo p a k v ėpuoc 
čystesniu dūku. Mūsų pane
lių cik dantukai pro raudo
nas lūputes sužaibavo, jos 
linksmai nusišypsojo ir pri
tariančiai patvirtino mano 
kolegos pasiūlymą.

Važiuojam per Williams
burgo ciltų eleveiterio trau
kiniu, žiūrim vieni kitiems 
į akis ir cylim. Mat, nutar
ta važiuoc į Coney Islandą, 
nutarta pamacyc kai kurie 
Coney Islande esanti svieto 
marnasčiai—nutarta pereit 
per Lima Parko visus tuos 
žabangus. O čia mano su ko
lega kišenini vos sveria po 
vienų dolerį. Bet, kaip bus, 
taip bus, važiuojam ir gana.

Galų gale viena iš mūs 
panelių prakošė: “Mes nie
kada neįsižioininam su tais 
‘Vienybės’ feleriais; pas 
juos nėra jokio pep,—tik 
tuos pinigus seivina ir sei- 
vina, ir vis sako: bus Sme
tonai del ginklų.” O kita dar 
pridūrė: “Kad prie ‘Vieny
bės’ jau tų felerių mažai ir 
liko, tik tie štedi dar kypi- 
nas, kurių pikčierius ponas 
Tysliava indeda in peiperį.”

Tai mano kolega kiek pa- 
cylėjęs, prakaitų nusibrau
kęs, dalikotnai prabilo: “Tai 
kodėl jūs, paneles, nepalie
ka! tų ‘Vienybės’ felerių ir 
neinat su p r o g r e s y viška 
Brooklyno visuomene, kur 
yra jaunų, gražių vaikinų, 
merginų, kurie moka gra
žiai, teisingai lietuviškai 
kalbėti ir gražiai tautiškai 
šokti?”

—Taigi, matai,—sako vie
na panelė,—mums ponas 
Tysliava irgi sakė, kad ky- 
pykites prie ‘Vienybės,’ tai 
kaip bus kitas ‘beauty kon- 
test’, tai ir jūs pikčierius in 
peiperį indėsim ir gal kar
tais galėsit vinyt gražuolių 
p raišu s.

Traukinys p e r k ū n iškai 
ūžia; mes žiūrim vieni ki
elėms į akis ir cylim. Viena, 
tai ūžimas, o antra, trauki-

Mes, šiaip taip pasidarę 
sau patogią vietelę, pradėjo
me įdomų pasikalbėjinją.

—Jūs, mergaitės, turėtu
mėt truputį teisingiau iš
mokti lietuviškai kalbėti, — 
mano kolega pastebėjo.

—Kad ir jūs ne kažin kaip 
teisingai kalbant!—viena iš 
panelių atkirto.

—Vienas dzūkuoja, negali 
suprasti; kitas kalakutuoja, 
ir vėl nežinai, ko jis nori; o 
gi bala žino, kuri ta lietuviš
ka kalba ir teisinga, — ki
ta panelė patvirtino.

—Taigi, taigi, “Vienybės”, 
kaipo tautiško laikraščio, 
yra pareiga mūs lietuvišką 
kalbą subendrinti, padaryti 
ją vienodą—pastovią. Ar 
tai nebūtų gražus dalykas, 
kad lietuviai visokių sriovių 
galėtų mokintis iš patriotiš- 
kai-tautiško laikraščio tei
singai kalbėti ir rašyti, o ne 
kokių pliurpalų ir keiksmų 
mokintis?! — mano kolega
užvažiavo panelėms.

—Anais metais, kada bu
vo vyriausia tautininkų gal
va ponas Klinga, tai jis ir 
mėgino lietuvišką kalbą su- 
vienodint, bet paskiau, kaip 
mūs ponstva pripažino, kad 
ponas Klinga peržioplas re
daktoriau ti, nemokąs nei 
angliškai, nei francūziškai, 
tai jį išvijo iš “Vienybės,” 
o jo vieton kažin kur pasi
gavo poną Tysliava, tai da
bar, teisybe, jis ir nugyven
dine mūs tą “Vienybę” vel
niop; ir kalbą kažin kokią 
žargonišką vartoja, ir tų 
klaidų, klaidų kiekvienam 
numery j, jau net ir maži 
vaikai iš to juokias, — pir
moji panelė išrėžė spyčių.

—Tai kodėl tie ponai ne
ima atgal to didvyrio pono 
Klingos į “Vienybę?”—aš 
paklausiau panelių.

—Mat, čia ilga pasaka,—
tarė viena panelė,—bet aš 
jums papasakosiu, kaip da
lykai yra. Ponas Klinga 
dabar yra kaipo opozicionie
rius prieš dabartinę “Vieny
bės” liniją; jis yra nusista
tymo su voldemarininkais. 
Jis nemyli nei Smetonienės, 
nei prezidento Smetonos; jis 
jau turi suorganizavęs kelis 
žmones tokių pažiūrų, kaip 
jis pats. Ir dabar jis vaikš-
čioja pasipūtęs Grandstry-

jį po nikelį del karfėrų ir 
pradėjome ruoštis į namus.

Dzūkelis.

LICENSES
BEEk, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
A-10382 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 568 
Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JOSEPH GRAF
568 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 1)896 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK HOFFMAN 
Hoffman’s Econ. Hairy

305 Troy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A '1000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ¥5 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1118 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BERMAN
1118 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

WILLIAM BENECKE
241 St. Nicholas Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10344 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
336 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PROSKY 
JOE’S HAIRY

336 Rogers Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic, Beverage Control Law at 
•107 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

WILLIAM IL KURLAND
407 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC 
168 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
B 3967 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

MAURICE COHEN
562 Van Sicklen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4152 has been isfeued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

NEW GARDEN COFFEE POT, INC. 
140 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4197 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 Union Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS 
CLUB, INC.

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4168 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2110 Cortclyou Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY STERN
(Henry’s Rest, and Tavern) 

2110 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Hamilton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO TEDESCO
511 Hamilton Avenue, Brooklyn, N. Y.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

H-----------------------------------------------------------------------------n
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.

S--------------------------------------------- -------------------:-------------a

NAUJOJE VIETOJE

^GERIAUSIA DUONA

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ ( 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS: ’ ~

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, i krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

NOTARY PUBLIC • TEL. STAGG 2-5043

nys pritvinkęs mūsų did
miesčio proletarais, tartum 
silkės bačkoj—nei pasiju- 
dzyc negali. Mano ziegorė- 
lio minutnykas vienų rozų 
apsisuko, pakol mes iš Wil
liamsburgo pasiekėm Coney 
Islandą. Ot, jau ir Coney 
Islandas! Atsidustam čys
tesniu dūku, apsidairom ir 
traukiam nutarton vieton— 
Lima Parkan.

O, kokių čia svieto prajo- 
vų nėra? Ir supa ir suka, ir 
veža ir neša, ir padangėje 
skraidziojom ir po žemėmis 
landžiojom. Išėjus mumi iš 
to Luna Parko, atrodėm 
kaip tikri mūrininkai, pa
baigę darbą. Dar išgėrėm 
po sciklą sodės ir nutarėm 
aicie spakainiai pasišneku- 
ciuocie ant laivų prieplau
kos cilto. Taip ir padarėm.

Vakaras tokis malonus, 
mėnulis ir žvaigždės tokie 
skaistūs, viroznūs. Jūra taip 
spakaina; cik žuvys retkar
čiais sudrumsčia ramumą- 
spakainybę ant vandens pa
viršiaus. Kiek tolėliau nuo 
pakraščio, įvairaus dzidumo 
laivai vandenį raižo,—ret
karčiais gremėzdziškai su- 
triūbina. •

Cilto pakraščiais suolukai 
žmonėmis abiejų lyčių taip 
tankiai užsėsti, — iš toliaus 
pasižiūrėjus atrodo, kaip 
piano klavišiai sueiliuoti. O 
dar daugiau spaciravoja ant 
cilto—vieni dar cik ateina, o 

įkici jau grįžta.

čiu ir vis nori pagimdyt 
naują voldemarišką gazietą, 
bet jam jau kelis sykius vie
nas daktaras pasakė, kad 
pagimdyt gazieta dar netaip 
sunku, kaip ji sunku išmai
tint. O t tai jam tokios pa
stabos ir pakerta kojas. O 
jis nors ir ponas, bet pinigų 
daug neturi; ir jis dabar gy
vena ant kazionos duonos, 
kaip ir daugelis proletarų. 
Beje, turi supelėjusį auta- 
nobilių, tai ir visas jo tur
tas. Tiesa, jis dabar labai 
susirūpinęs, kiekvieną die
ną vis didesnis vainikas ple
čiasi žilų plaukų ant jo gal
vos.

—Na, o kas gi dabar vy
riausias bosas “Vienybėje,” 
ar ponas Tysliava? — mano 
draugas paklausė.

—Visai ne! — panelė už
protestavo, — ponas Tyslia
va “Vienybėje” yra tiktai 
kaipo raktas kur nors prie 
mašinos šriubams sukyti. 
Tikrasis “Vienybės” bosas 
tiktai retkarčiais ten atva
žiuoja dalykus peržiūrėti; 
jis atvažiuoja naujam dide
liam autmobilyj; labai sto
ras tas ponas. Rūko storus, 
kvepiančius cigarus ir tik 
instrukcijas duoda ir vėl iš
važiuoja.

Dar gal ilgai būtume be
sikalbėję, bet mūsų pasikal
bėjimą sutrukdė vienas lie
tuviškas senbernis, kuris įsi
maišė į tą mūsų gražų bū
relį; tada mes paprašėm pas

Tel. TRObridg® 6334

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard SL, 
kampas Inman SL, Į 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniai#* 

10-12 ryte

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligij, 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. L zins- r ~
110 Easl 16 Si, 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,

i

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

----------------------- —.—/ 
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f BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

v

Indorsavo Kapitalistų
Kandidatus

Pilie-So. Bostono Lietuvių 
čių Draugija, kuri iki šiol per 
valdžios rinkimus laikydavosi 
neprigulmingo nusistatymo, šį
met užgyrė demokratų kandi
datus, tarp kurių įeina sekan
tieji : F. Rooseveltas į S. Y. 
prezidentus, Charles F. Hur
ley į gubernatorius, Paul De
ver į Attorney General, Car
roll į senatorius, McCormack 
į gubernatorius ir eilę kitų į 
mažesnius urėdus. Iš Piliečių 
Draugijos valdybos ir darink- 
tų narių susideda vajaus ko
mitetas del Suffolk county rė
mimui Hurley. Generalio ko
miteto priešakyje stovi Dr-as 
P. Jakimavičius ir advokatas 
Charles Kalinauskas.

Jau tapo plačiai paskleis
ta pasižadėjimo kortelės bal
savimui ir 
garsinimai, 
riai priima 
giriančiai,
čiai. Mat, prie Dr-jos priklau
so visokio nusistatymo narių, 
kurie, žinoma, norėtų matyti 
savo partijos kandidatus už
giriais, vietoj demokratų. At
ėjus rinkimams, žinoma, ku
rie nenorės balsuoti už demo
kratus, galės daryti, kaip 
jiems patinka.

Pil. Draugija taipgi ruošia
si surengti masinį piliečių mi
tingą—ralley,—kuriame visų 
partijų kandidatai gaus lygią 
teisę ir privilegiją pavaryti 
agitaciją už savę. Būtų gerai, 
kad ir darbininkų kandidatai 
pįsinaudotų šia proga supa
žindinti darbininkus čionai su 
s^vo platforma. Toks mitingas 
įvį’ksiąs prieš pat nominacijų 
rinkimus, pirm 15 d. rugsėjo. 
Dreifą bus paskelbta vietiniuo
se ir Bostono laikraščiuose.

kai kurie politiniai 
kuriuos vieni na- 

pasyviškai, kiti už- 
o treti smerkian-

Daug Sidabrinių Taurių
Pereitą savaitę Šidlausko 

aptiekos langas buvo pilnai 
apstatytas gražiomis sidabri
nėmis taurėmis, ant kurių ma
tėsi įrašyti vardai: Geo. Ma- 
silionio, Strand Cafe, Blinstru- 
bų Village and Grill, Diamond 
Cafe, 
ton 
Ch. 
ling 
Co.,

kit. Tai 
biznie- 

dovano- 
Lietuvių 
pikniko,

Lincoln Cafe, So. Bos- 
Garage, So. Boston Cafe, 
Waysville, Stanley Bott- 
Co., Lithuanian Furniture 
So. Boston Hardware Co.,

So. Boston Supply ir 
vis vietiniai lietuviai 
riai, kurie šias taures 
jo del So. Bostono 
Piliečių Draugijos
įvykstančio Labor Day, rugs. 
7, E. Dedham, Mass., Keistu
čio Dr-jos parke. Tuomi visi 
gavo gerą pasigarsinimą, o 
sportinio kontesto laimėtojai 
gaus puikias dovanas.

Suvienytų Kliūtų Pramoga

tina visiems remti tokius kan- į palaikymui, štai jis: Robert J. 
didatus, kurie gins tik darbi- Į Watt Mass. Steito Darbo Fe-
ninku klasės reikalus.

Nedavė Leidimo Masiniam 
Mitingui

buvo nutaręs 
mitingą ant 

per Labor
Bet majoras 
aiškiu d am a-

Bendras komitetas, palaiky
mui Ispanijos darbininkų ko
voje su fašistais, 
surengti masinį 
Boston Common, 
Day, rugsėjo 7. 
nedavė leidimo,
sis, kad Ispanijos naminis ka
ras yra kontroversalis daly
kas, kad tokis mitingas nieko 
gero neduosiąs, tik gali sukelti 
betvarkę. Gi Dorchesterio at
stovas miesto taryboj, Thomas 
Dorgan, tuojau pasiskubino su 
protestu, reikalaudamas majo
ro, kad tokio mitingo neleistų. 
Jis ėmė vapalioti, kad toks 
mitingas tai būsianti manifes
tacija, už Ispanijos radikalus. 
Gi del kilusio naminio karo, jo 
supratimu, kalti raudonieji ra
dikalai, nes jie, esą, kovoję 
prieš kunigus, vienuolius; de
ginę bažnyčias ir lt.

Įdomu, kas sudarė bendrą 
komitetą Ispanijos darbininkų

Kaip Dirba Varį Nichols Cop
per Liejykloj; Darbo Sąlygos 

ir Uždarbiai
(Tąsa iš 6-to pusi.) 
neišdirba, purvą siunčia 

kitur išdirbimui.
čion aiškiai galima suprasti, 

kaip žemėje susiformavo me
talai. Reiškia, gasai, tam tik
ros rūgštys ir smarkus elekt
ros karštis iš sutarpintų akme
nų sudarė visokius brangak
menius bei visokias rūdas.

Grįškim prie iš tankų išimtų 
“užaugusių” vario lentų. Jas 
veža į lupimo kambarį (strip
ping room). Čion apie 50 vy
rų, daugiausia ispanai ir neg
rai, lupa tą priaugusią dalį. 
Jie dirba nuo 
work). Baisu 
čion žmoneliai 
kę per dieną,
ilgakočiais kaltais bei skers- 
ašmeniais kirviais grumiasi su 
ant žemės suverstom “len
tom”. Nors taip sunkiai dir
ba, bet mažai, o gal visai ne
siranda, kuris uždirbtų nors 
$20 už 40 valandų savaitę. 
Daugiausia 
$12—$16.
sę” pabaigę darbą eiti namo, 
tai ir visas “piece work”.

Varis Ponui, Kriukis 
Darbininkui

Nulupus tą priaugusį
ir vėl tas 
originalių 

“bares” 
šmotus 4

čion

šmotų (piece 
žiūrėti, kaip 

dirba. Susilen- 
kaip geniai su

dasivaro tarpe
Mat, jie turi “tei-

varį

deracijos lyderis; Amalgama
ted Clothing Workers, Joint 
Board; International Ladies 
Garment Workers Union, 
Joint Board; Peinterių Uni
ja ; Socialistų ir Komunistų 
partijos; Amerikos Lyga prieš 
Karą ir Fašizmą; Didžiojo 
Bostono komitetas taikai pa
laikyti; asmenys, kaip tai: 
Maud van Vaerenwyck, Mi
chael Flaherty, Philip Kra
mer, Joseph Salerno, Zara Du 
Pont, Samuel Angoff ir kiti.

Tai tikras bendras frontas.
Mūrža.

Eina į Stoną Moterystės

Mikas Grilevičius, sportiš
kas So. Bostono jaunuolis, že- 
nijasi su p-le Frances Končiu- 
te. Vestuvės įvyksta rugsėjo 
20 d. su dideliu banketu, ku
riam paimta yra Lietuvių sve
tainė. Kadangi
daug draugų, tai daugelis tu
rės smagaus laiko tą dieną. 
Linkėtina jaunavedžiams lai
mingos ateities.

Mikas turi

darbininkų nesupranta. Tūli 
mano, kad viską pertaisys, ant 
naujausios technikos ir užda
rys. Tikrenybėje ve kaip yra 
—Nichols Copper Co. turi di
delius užsakymus (orderius) 
ir daro didelius pelnus.

Kad dar daugiau pelnų, da
ryti, perbudavoja dirbtuves 
sulyg naujausios technikos, 
kur daug mažiau darbininkų 
tereikės, nors ir taip darbinin
kai veik už dyką dirba.

Dirbtuvės perbudavojimas 
kompanijai nekainuos nei vie
no cento. Sakoma, ji išleisian
ti 10 milionų perbudavojimui 
dirbtuvės, bet už tai “income 
tax” valdžiai nebus mokami 
per kelis metus. Tai tuos mi- 
lionus darbininkai turės val
džiai sumokėti. Matote, kuo
met kapitalistams lieka dykai 
milionai ir naujausios techni
kos dirbtuvių budinkai, tuo
met darbininkam tenka vartai 
ir taksai. <.

Cleveland, Ohio
Ar Svarbu Lankyti 

Susirinkimus ?

Pas mus įėjo tokia mada: 
bile priguli darbininkiškoj 
draugijoj, tai labai gerai, o mi
tingus lai tik tie lanko, ku
riems rūpi, kad draugija gy
vuotų. Toks narys sėdi namie 
prie kazyrių ar kur alinėje 
prie baro. Kuomet mokestis 
reikia mokėti, tai kiti 
ateina į jo namus ir dar 
kad užsimokėtų, o kai 
vos išstena užsimokėti,

veža į tirpyklą, kur 
lentas išlieja. O iš 

(buvusių lentų lieja 
(blooms), tai yra 
pėdų ilgio ir 4 colių storio, ku
rie sveria po 360 svarų ir dau
giau. žinoma, daro ir kitokių 
formų, bet mažai. Prie šitų 
“barių” daugiausia darbinin
kų sužeidžia, kojas sulaužo bei 
pėdas sutrina. Uždarbis tas 
pats visur, išskiriant kelis la-pizacijos reikalus, jei jis ne- 
vintus pečių prižiūrėtojus ir 
pagelbininkus.

Su šiuo informacijos apie 
vario apdirbimą turi nutrūkti, 
nes čionai neišdirba jį varto
jimui, tik apdirba taip vadina
mą žalią medžiagą.
Delko Perbudavoja Dirbtuves

Kaip teko nugirsti, tai So
vietai būk esą padarę 5 metų 
sutartį vario apdirbimui, bet 
tas yra labai slepiama nuo 
darbininkų. Mat, bijo, kad

■ “neįsidrąsintų” ir tinkamų al
gų nepareikalautų. Boseliai, 

, suprantama, vyresniųjų pamo
kyti, bėdavoja ir paskalą lei
džią, kad darbas mažėjąs.

nariai 
prašo, 
kuris

many
damas, kad loską padarė tam 
draugui, ir prikalba visokių 
nesąmonių apie draugijos na
rius, kad tvarka negera. Bet 
ką toks narys žino apie orga-

Suvienyti Amerikos Lietu- : 
vių Kliubai Mass, valstijoj šį- 1 
met rengia milžinišką pikniką 
Maynarde, Voses Pavilione, 
rugsėjo 20 d. Į šią kliubų są
jungą, kaip garsinimai rodo, 
įeina kliubai iš sekančių mies
tų: Worcester, So. Boston, 
Haverhill, Lynn, Brockton, 
Lowell, Stoughton, Peabody, 
Gardner ir kiti. Sąjungos pre
zidentas yra advokatas H. P. 
Lesburtas, iš Lynno, iždinin
kas Petras Yankus, iš Dor
chesterio, sekretoriaus adv. 
Ch. Kalinauskas. Valdyba de
da dideles pastangas, kad šis 
piknikas būtų pasekmingas ir 
tikimasi turėti daug publikos, 
kaip kad pereitais metais bu
vo.

A r t i n antis rinkimams, | 
šiai sąjungai pasidaro gera 
proga pasidarbuoti ir pasižy
mėti, jeigu tik visi išvien veiks Bet kam vis dirbtuvė pertai- [tamsius kampus, kada norėsi-

lanko mitingų ? Jis tik tą ži
no, ką jam kaimynas atėjęs 
kazyruoti pasako ar alinėj 
išgirsta. Jis neseka progreso 
ir tikrai nežino, kas ir tam pa
čiam mieste dedasi.

čia aš paminėsiu apie mūsų 
literatūros kuopos narius. Ne- 
kurie ir perdaug darbais ap
sikrovę, vienok dirba pamirš
dami nuovargį. Yra ir tokių, 
kurie mano, kad bile jie esą 
nariai, tai ir užtenka. Ne, 
brangūs draugai. Būkim ant 
sargybos, kiekvieną valandą 
budėkime, dirbkim, nes fašiz
mas auga, bujoja šioje šalyje, 
kaip ir kitur. Ateis laikas, 
kuomet turėsime slapstytis po

M ir žinos už ką agituoti. Patar- soma, perbudavojama—daug me pasitarti.

Rengia Conn. Valstijos A.L.D.L.D., L.D.S. ir L.M.S. Apskričiai

Įvyks Nedėlioj, 13 d. Rugsėjo-Sept.
LIETUVIŲ PARKE (Sta. 24 Glastonbury Line) E. HARTFORD

CHORAS DAINA IŠ NEW HAVEN, CONN.

Programoj dalyvaus trys Conn. Chorai: Hartfordo Laisves Choras, New Haven’o Dainos Choras ir 
Waterburio Vilijos Choras. Bus gera orkestrą šokiam.

Kalbės P. Buknys, “Laisvės” Administratorius svarbiais dienos klausimais.
KELRODIS: Iš Hartfordo pervažiavę Conn, upės tiltą važiuokite iki Church Corner, sukitės po dešinei j pietus 
New London keliu, davažiavę Station 24 matysite iškabas.

PASTABA: Jeigu tą dieną lytų, piknikas vistiek įvyks.

tartis, kuomet dar turim šio
kias tokias laisves, tai stokim 
prie organizacinio darbo, ne- 
praleiskime mitingų, nes mes 
ten pasitariam, išdiskusuojam 
kas gerai ir kas blogai darbi
ninkams. Mes, draugai, pali
kim tuščius vakarinius užsi
ėmimus, eikim į susirinkimus, 
kur padarysim naudos sau ir 
visai darbininkų klasei. Kitose 
šalyse darbininkai kovoja su 
fašistais, sėdi už grotų kalėji
muose, tai mes privalom iš
tiesti ranką ir pagelbėti politi
niams kaliniams.

Mes čia turim labai naudin
gą mažų namų savininkų or
ganizaciją. Geri centro dar
buotojai viską sužino, ką daro 
miesto valdininkai ir bankie- 
riai ir praneša mitingui, čia 
eina diskusijos, kaip pasek- 
mingiau kovot su išnaudoto
jais. Bet tie nariai, kurie ne
lanko susirinkimų, nieko pe- 
žino. Jie laukia, kol atsidu- 
ria ant gatvės su rakandais; 
tada atbėga ir šaukiasi pagcl-j 
bos, o draugija neprisirengus 
gelbėti.

Taigi, kiekvienas darbinin
kiškų organizacijų narys turi 
lankyti susirinkimus, tai tik 
tada bus naudingas kuopos 
narys.

draugijų atstovai. Šiame piknike da
lyvaukime visi lietuviai nuo visų 
draugijų ir' parodykime savo solida
rumą.

Kitose lietuvių kolonijose suvažiuo
ja į piknikus tūkstančiai lietuvių, 
padarykime mes tą ir Pittsburghe.

Taigi gerbiami, darbininkai ir biz
nieriai, rengkites Į pikniką ir pasa
kykite savo draugams ir pažįsta
miems, kad labai didelis ir svarbus 
piknikas atsibus 13 d. rugsėjo, Am- 
šiejaus farmoje, kur tankiai būna 
lietuviški piknikai.

Iš Pittsburgho Į pikniką reik va
žiuoti per McKees Rock ir paimti 
Moon Run kelią, kiek pavažiavus tuo 
keliu suktis po kairei į Amšiejaus 
farmą.

Gerbiami! Pasimatykime piknike.
J. Miliauskas.

(211-213)

ROCHESTER, N. Y.
A.L.D.L.D. 50 kp. susirinkimas 

įvyks antradienį, 8 d. rugsėjo, 8 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite pri
būti laiku.

Sekr. O. Pultin.

ryte. Ant laivo bus įvairių valgių ir 
gėrimų ir “waiteriu” patarnavimas. 
Tie programai yra vedami grynai 
lietuviški ir pašvęsti vien lietuvių 
reikalams. Tad visi nuoširdžiai esate 
kviečiami dalyvauti ir paremti tą 
programą. Tikietas $1.25. Prašome 
tikietą nusipirkti iš kalno.

Rengėjai.
(210-214()

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. ekstra susirinkimas 

įvyks antradienį, 8 d. rugsėjo, 8 vai. 
vakare, Darbininkų svetainėje. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių ir greitų dalykų - apsvarsty
mui. Taipgi turėsim sudaryti planus 
kaip sėkmingiausiai padėt Kom. Par
tijos rinkimų kampanijai ir pasis
kirstyt darbus.

Sekr. K. R.
(210-211)

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 

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Dilgėle.

Paryžius. — Fran c i j o s 
Komunistų Partijos sekre
torius M. Thorez reikalauja, 
kad socialisto Blumo val
džia duotų greitos pagelbos 
Ispanų liaudžiai prieš fašis
tus.

CLEVELAND, OHIO
L.D.S. 138 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 8 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, pas drg. Žukus, 13208 Ben
wood Ave. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Taipgi turime sudaryti 
planus del žieminių parengimų.

Valdyba.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kp., moterų sky

riaus susirinkimas įvyks antradienį, 
8 d. rugsėjo, 8 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Visos na
res dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekr. D. Lukienė.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15C
Prielankus Patarnavimas 

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

Te). Stagg 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.

PRANEŠIMAI B KITUR

PITTSBURGH, PA.
Piknikas Pittsburgho ir Apie- 

linkės Draugijų Sąryšio
1 Nedėlioję, rugsėjo 13, įvyks pik
nikas, už kurio surengimą pasisakė 

Dabar galime apie 50 Pittsburgho ir apylinkės

WILKES BARRE, PA.
Svarbus pranešimas Aido Choro 

nariams, kurie dalyvavo veikale 
“Blinda”, Dalyviai, kurie dar turite 
tas knygeles, malonėkite greitai jas 
sugrąžinti Darbininkų Centre, 325 
E. Market St.

Komisija.
(211-212)

PHILADELPHIA, PA.
Apvaikščiojimas ant Laivo

Lietuvių radio WHAT Stotis, ku
rią veda ponia Petronėlė Antanaitie
nė, apvaikščios savo dviejų metų 
sukaktuves ant laivo John Cadawa- 
lander, kuris išplauks nedėlioj, rugsė
jo (September) 13-tą dieną, nuo So. 
Street Ferries, Pier No. 30, 10 vai.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

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.



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Po visos nakties derybų,
Pieno Vartotojų Apsaugos 

Komitetas šaukia pieno vartoVisi organizacijų veikėjai

Puslapis Šeštas,

Ispanijos Gelbėjimo 
Konferencija

Sulaikytum Kilimą 
Pieno Kainą

mi vežėjui, kad sulaikot, kol 
bus numušta kaina.

3. Telegramom ir raštais 
reikalaukit g u b e r natoriaus 
Lehmano ir majoro LaGuardi- 
jos, kad valstijos ir miesto

Malioriy Laimėjimai 
Generaliam Streike

Antradien., Rugsėjo 8, 1936
T" =----------- ------------S"-f

privalo jsitėmyti ir darbuotis, 
kad jūsų organizacija būtų 
atstovauta Ispanijos Gelbėji
mui Konferencijoj, kuri įvyks 
antradienio vakarą, 15-tą šio 
mėnesio, New School for So
cial Research kambariuose, 66 
W. 12th St., New Yorke.

Jau antras mėnuo, kaip Is
panijos fašistai pradėjo ataką 
prieš Ispanijos demokratinę 
valdžią. Šiandien Vokietijos ir

tojų streiką. Komitetas paduo
da 4 būdus, kaip jūs galit pa
dėt streikui:

1. Sveiki suaugusieji neger
kit pieno, kol nenumažins pie
no kainą. Reikalaukit nupigi- 
nimo Pieno Trusto lėšomis.

2. Kur reikalingas pienas 
vaikams ir ligoniams, pirkit iš 
savo groserninkų. Ten yra 
centu pigiau. Atsakykit į na
mus vežamą pieną, pranešda-

valdžios įsikištų sulaikymui 
pieno branginimo. Reikalau
kit, kad farmeriam būtų mo
kama po $3 už šimtą svarų 
pieno.

4. Darbo unijos privalo 
veikti bendrai su vartotojų ko
mitetu, kuris randasi 27 E. 
17th St. Organizuokit ir prisi
dėkit prie demonstracijų, ir pi- 
kietų prie Sheffield,ir Borden 
pieno išvežiojimo įstaigų.

ketvirtadienį, tarp unijos de
legacijos iš dvylikos narių ir 
Master Painters and Decora
tors Association prieita prie 
sutarties. Sutikta, kad 25% 
Visų maliorių bus samdomi per 
uniją, o tose vietose, kur bus 
surasta, kad camdytojas nesi
laiko amate nustatytų taisyk
lių, turės samdyti 50% darbi
ninkų per uniją, žymiausiu 
punktu yra tas, kad sutiko imt

So. Brooklyn, N. Y.
Trimito Choras laikė pirmą 

1936-7 metų sezono susirinki
mą trečiadienį, 2 rugsėjo, So. 
Brooklyno Community Kliube. 
Choras buvo pertraukęs savo 
veiklą vasaros mėnesiais.

Pirmas susirinkimas buvo 
pašvęstas narių pasikalbėji
mui, atsišaukimui į kiekvieną 
ir visus, kad kooperuotų ga
vime naujų narių, taipgi išdis- 
kusavimui, koki socialiai va
karai mums geriau patiktų, ir 
nusprendimui, kokias dainas 
mes dainuosim.

Visi dalyvavę nariai paža
dėjo pilniausia kooperuoti Tri
mito Choro pagerinimui. Ge
orge Klimas, iš LDS 50-tos 
kuopos, pažadėjo, kad jo kuo
pos nariai irgi padės. Olga 
Mikulėniūtė veikia kaipo lai-

MATEUŠAS SIMONAVIčIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

j

1

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

Ital ijos fašistai atvirai remia 
Ispanijos fašistus ir provokuo
ja karą. Amerikoj Hitlerio ir 
Mussolinio šalininkai, su He- 
arstu priešakyje stiprina savo 
spėkas prisirengime prie karo. 
Padėtis yra tokia, jog bile die-

Kaip Dirba Varį Nichols Copper Liejykloj; 
Darbo Sąlygos ir Uždarbiai

darbininkus tiesiai iš pikieto 
linijos, piketuojamuose dar
buose.

Ktos taisyklės yra, kad tarp 
kiekvienų 10 darbininkų bosas 
būtinai turi samdyti vieną 55 
metų ar senesnį, taipgi kad

kiną sekretorė, siuntinėja at
virutes nepribuvusiems na
riams, pranešdama jiems apie 
sekantį susirinkimą, kuris 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 9, 8 
vai. vakare, Community Kliu
be, 23rd St., ir 5th Avė.

ną galima išgirsti, kad karas 
paskelbtas. Dėlto visų taikos 
mylėtojų pareiga veikti tuo
jau, šiandien.

Užgirkite šią konferenciją, 
išrinkite delegatus ir pasiųski
te mandatus tuojau sekamu 
antrašu: Am. League Ag. War 
and Fascism, 45 E. 17th St., 
New York City.

“Raudonąją Suokalbio” 
Burbulas Subliūško

Penktadienio “Daily News” 
paleido didelę antį, būk buvęs 
“suokalbis” ant Roosevelto 
gyvybės ir būk to “suokalbio” 
pravedėju esąs “ateivis radi
kalas” Josef Kuchnel. Į tą pa
saką įvėlė ir Browderio kny
gą: “Why Communism?”

“Daily Workeris” tuojau iš
tyrė visą incidentą ir surado, 
kad tai išpūstas burbulas. Bu
vęs prie kvotimo Corporal Va- 
nelen, iš valstijinės policijos, 
ir teisėjas Nues, pareiškė, kad 
Kuchnel, 80 metų senukas yra 
liguistas protiniai ir kad visas 
dalykas nieko bendro neturi 
su “Daily News” pagamintu 
“raudonuoju suokalbiu”.

Nichols Copper liejykla 
randasi Laurel Hills, L. I. čio
nai dirba apie tūkstantis dar
bininkų, o karo laiku dirbo 
6,000. Bet dabar eina, veik 
visos dirbtuvės perbudavoji- 
mas-pertaisymas ant n/aujos 
sistemos, kur žymiai mažiau 
darbininkų reikės, nehi pir
ma. Kadangi nekuriu tirpyk- 
lų liejyklų pastogės yra iš pa
matų nugriautos ir visai nau
jai statomos per kontrakto- 
rius, tai nemažai darbininkų 
tapo paleisti iš darbo, iš ku
rių daugelis nebegrįš, nes nau
jai atstatytos liejyklos berei- 
kalaus jų “šėrimui” apie 20 
vyrų vietoj pirmiau ‘ dirbusių 
100.'

Taip ir kituose departmen- 
tuose darbininkai yra mažina
mi iki paskutinio laipsnio. O 
likusieji turi dirbti, kaip mulai 
mainose, už 15 arba 18 dole
rių į savaitę. Yra ir po dau
giau uždirbančių, bet tai tie, 
kurie dirba nuo šmotų. Iš 
paprastų darbininkų (labor
ers) tegauna po 22 dolerius į 
savaitę tik tie, kurie perei
tuose Nichols Copper Co. 
streikuose skebavo.

Nėra “Amžino” Darbo

fe

“Literatas” Pakliuvo
Kalėjimai!

pri-Ralph Johnson, namo 
žiūrėtojas, tapo suareštuotas ir 
kaltinamas raktieryste. Pas 
jį-rasta knygutė, kurioj buvo 
įrašyta įvairūs ženklai. John
son sakė, kad tai esą jo pri
vatiniu kodu parašyta apysa
kaitė, “Biednuolio Pasiteisini
mas.” Jis tarė: “Aš visada no
rėjau būti rašytojum.”

Teisėjas Sweeney reikalavo, 
kad “literatas” perskaitytų tą 
savo apysakaitę du kartu. 
Abiejų kartų perskaitymas 
skyrėsi taip, kaip gražios mer
ginos kojos skiriasi nuo žirafo 
kaklo.

Johnson pasodintas į kalėji- 
iki teismo.

čionai randasi daug tokių, 
kurie kaip iš Europos atvyko, 
kitur nėra dirbę. Randasi ir 
lietuvių toje kategorijoje. 
Daugelis yra pavojingiausi or
ganizacijos priešai, o nuolan
kiausi bosų tarnai-pastūmdė- 
liai. Nors visi lygiai stena po 
sunkia Nichols letena , bet 
apie organizavimąsi negalima 
prasižioti. Iš vienos pusės, 
tie vargšai atrodo labai išti
kimi kompanijai, matomai, 
manydami turėti “amžiną” 
darbą. Iš kitos pusės, tie visi 
ištikimi, kurie gana ilgokai 
dirba, jau dabar atrodo gy
vais lavonais, rūgščių (acid) 
ir vario rūdos sunaikinti.

Tačiau amžino darbo 
kam nebus.

Perbudavojus dirbtuvę
naujos sistemos jie liks nerei
kalingi. Bet jie to nemato, 
kad jau dviratinių vežimų ne
bereikės, prie kurių kiekvieno 
buvo du vyrai, vežanti vario 
rūdą į pečius. Jau dabar kaip 
kur įtaisyta keltuvai (cranes), 
kurie vienu užkabinimu nuneš 
po keliolika tonų rūdos. O 
ant keltuvų bus tik po vieną 
jauną žmogų vietoje kelių de- 
sėtkų dviračių ir kita tiek vy
rų. Tada tie ištikimi vergai 
supras, kad tik per organiza- 
vimąsi į stiprią uniją jų dar
bas būtų buvęs saugus, o ne 
pas išnaudotojus malonės jieš- 
kant, nes pas juos to nesu
lauks.

Kaip Išdirba Varį.
Maž daug norėčiau nušviest, 

kaip išdirba varį, tuomet bus 
nesunku suprasti ir darbinin
kų padėtį.

čion gaunama-visokių rūšių 
rūdos žemių, kuriose randasi

nie-

ant

Valgyklos Streikas Tęsiasi
Diamond Jim Bar valgyklos 

darbininkai tebestreikuoja. Bi
as eina sėkmingai, bet vi- 
dirbančius nepavyksta iš- 

kti į streiką. Darbininkai

ir gaudami po $15 į savai- 
algos iš didelio suvargimo 
negali atsipeikėti ir stoti į 
ą už trumpesnes darbo va
das ir pakėlimą mokesties.

Kaimietis.

Statistikos parodo, kad kož- 
New Yorko gyventojas 

ka apie $3.27 į metą užlai- 
ui šio miesto gatvių.

Lloyd Burley, 50 metų, tapo 
suareštuotas už važiavimą au
tomobiliu būnant girtu ir tei
sėjas jį nubaudė $100.

vario. Kurioj rūdoj randasi 
mažiau vario, tą ištarpintą pi
la vandenin, kur susidaro pu
pų pavidalo metalo šmotukai. 
Įsivaizdinkit šaudymą, sprogi
nėjimą, kuomet metalinis skys
tis susiduria su vandeniu, o 
darbininkai turi būti aplinkui. 
Iš tų “pupų” ir geresnės rūdos 
lieja “bandų-kulkų” pavidale 
šmotus apie po 200 svarų 
kiekvieną. Tose bandose jau 
randasi apie 75 nuošimčiai va
rio.

Iš tų bandų, dadėję tam ti
krą dalį vario “skrepų” (at
karpų, senų gabalų), lieja 
lentų formas, 4% pėdų ilgio, 
pėdos pločio ir apie colio sto
rio.

Tos lentos eina į “punch 
room,” kur kampuose išker
ta ausiukes. Čion darbininkai 
dirba labai sunkiai, turi iš
kirsti 16 karų, kiekviename 
kare randasi 85 lentos. Įsi
vaizduokite, už tokį darbą 
gauna $28 į savaitę. Bet ne 
daug randasi tokių, kurie iš
kerta 16 karų.

Vario “Priauginimas”
Iš čion už iškirstų ausiukių 

sukabintas lentas ant tam ti
krų vežimų.—“trokų” veža į 
tankruimį. čionai yra apie 
1,000 tankų (skrynių) apie 6 
pėdų gylio, 5—pločio ir 17— 
ilgio. Tos tankoš yra pilnos 
rūgščių Copper Sulphate. Va
rio lentas sukabina taip, kad 
viena kitos nesiektų ir užleis
ta elektros sriovė ir rūgščių 
cirkuliacija augina tą varį per 
33 dienas.

Prieš užmerkiant, viena len
ta sveria 110 svarų, o “užau
gusi” sveria apie 200 svarų ir 
daugiau. Kadangi' čion yra 
tiek daug tankų ir rūgščių 
(acid), tai didžiuma šią dirb
tuvę vadina asikaune.

Kuomet čion randasi labai 
daug rūgščių garų, o prie to 
tos tankos turi būti iš vidaus 
ir lauko smaluotos, taipgi 
grindys, nors cementinės, bet 
turi būt asfaltu išlietos, iš to 
susidaro daug dūmų ir neap
sakoma smarvė, tai ta kombi
nacija darbininkų sveikatą ės
te ėda. Drapanų bei apavų ne
galima spėti pirkti. Uždarbis: 
čion tik keli gauna po $22 į 
savaitę, kiti po $18 ir $15. 
Taigi ir dirba pusnuogiai, 
skivytuose.

Gaunamas Sidabras Ir 
Nikelis

Po 33 dienų augimo virš 
minėtų vario lentų, tankų dug
ne susidaro tam tikro purvo, 
kuriame randasi daug sidab
ro. Taipgi, kur acidas prasi- 
ėda per asfalto grindis, apa
čioje esantį cementinį sluogs- 
nį paverčia į baltą tyrę (ko
šę), lyg varškę. Iš tokios 
“varškės” irgi gaunamas si
dabras ir nikelis, taipgi gau
nama tūlame purve ir aukso. 
Bet tų brangesniųjų metalų

(Tąsa 5 pusi.)

nedarbo laiku, sausio, vasario 
ir kovo mėnesiais, niekam ne
būtų leista dirbti virš 21 vai. 
į savaitę, tuom plačiai pada
linant darbą. Bosui nevalia 
pravaryt darbininką, padavusį 
prieš bosą skundą. Palikta 
unijos nustatyta alga $9 už 7 
darbo valandas.

Distrikto Taryba, suside
danti iš 12-kos lokalų, 45 na
rių, jau perleido sutartį ir pa
teiks narių balsavimui. Sutar
tis paliečia 12,000 narių, Man
hattan, Bronx ir Richmond 
srityse.

Už Išklausymą Prašymo 
Draugas Papjovė

Pagyvenęs salesmanas no
rėjo ištirti savo pačios ištiki
mumą. Jis todėl paprašė drau
go, kad mėgintų karštai mei
lintis prie jo pačios. Jo drau
gas mielai sutiko tą padaryti, 
bet kuomet vyras sužinojo, 
kad jo draugui pasisekė, tai 
jis draugą papjovė.

žudystė įvyko Automato 
valgykloj ant Broadway, neto
li 104 St. Bet valgytojai žudei- 
ką smarkiai apdaužė krėslais, 
dėžėmis ir suėmė.

žudeika, Peter Feil, 45 me
tų, policijai pasakė, kad jis 
negalėjo iškęsti, kuomet War
ren Conklin, 42 mėtų, jam pa
sakė turėjęs “gerų pasekmių,” 
su jo pačia.

“Aš negalėjau tikėti, kad 
mano moteris, keturių vaikų 
motina, galėjo būti neištikima, 
nors aš jau per ilgą laiką tai 
nužiūrėjau. Todėl aš ją nuta
riau sugauti. Aš jai pasakiau, 
kad aš viską žinojau apie jos 
susiėjimus su Conklinu ir ji 
verkdama prie to prisipažino. 
Tada aš nutariau užmušti 
Conkliną ir pasiskolinęs brit- 
vą nuo barzdaskučio, išėjau jo 
jieškoti. Radęs jį valgykloj, aš 
jam pasakiau, kad jo pasigy
rimai tikri, o jis tik judošiš- 
kai nusijuokė...”

Trečiadienį, 16 rugsėjo, 
choras važiuos į Coney Islan- 
d’o Mardy Gras. Susitikimo 
vietą ir laiką turėsime nutarti 
ateinančiam susirinkime.-

—W&HI-—

Mezgėjai Laimi
Mezgėjų streikas eina prie 

galo, viso likę tik 15 šapų, kur 
nepasirašyta sutartis. Kol kas 
prieš jas vedamas pikietas. 
Užstreikuotomis tebėra Reit- 
zas, Commodore ir New York 
Knitting Mills. Pastaroji krei
pėsi į teismą išgauti laikiną 
drausmę prieš uniją. Byla bus 
sprendžiama ateinančią savai
tę.

Kovos už Mokestį Šventėse
Miesto Projektų Taryba pa

skelbė protestą prieš WPA 
viršininkų patvarkymą, kad 
WPA darbininkai turės ati
dirbti už Darbo Dienos su
gaištį. Taryba tuojau pradės 
kampaniją, kad išgauti WPA 
darbininkams legališkas šven
tes su apmokėsimu.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 46 kp. mėnesinis susirinki
mas įvykš trečiadienį, 9 d. rugsėjo, 
7 vai. vakare, 79 Hudson Ave. Visi 
nžfriai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Komisija.
(211-212)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 10 d. rug
sėjo (Sept.), 8 vai. vakare, “'Lais
vės” svetainėj, 419 ’Lorimer St. Vi
si nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipgi nepamirškite duokles užsimo
kėti ir naujij narių atsivest.

Valdyba.
(210-211)

Atgavo WPA Darbą
Oscar Fuss, Miesto Projek

tų Tarybos sekretorius, po il
gos kovos tapo sugrąžintas 
darban per WPA administra
torių Somervell. Jis buvo pra
varytas per Ridderio adminis
traciją pereitą birželį už uni
jinį veikimą. Unijai pavyko ne 
tik sugrąžinti darban, bet ir 
išgauti geriau apmokamą dar
bą, kad atlygintų, už nedarbo 
laiką.

PARDAVIMAI
PARDUODAME karčiamą su restau

racija. yra 14 fornišiuotų kamba
rių, visi išrandavoti, vieta randasi 
ant bizniavo kampo. Mes esam išlai
kę šį biznį toje vietoje per 13 metų. 
Dabar norime parduoti. Viskas įtai
syta sulyg vėliausios mados. Parduo
sime nebrangiai. Nusipirkę darysite 
gerą, pragyvenimų. Turiu parduot 
greit. Vieta yra su pilnais laisniais. 
Antrašas: 498 Ferry St., Newark, 
N. J. Tel.: Mitchell 2-9356.

(210-216)

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuoti kamba

riai. Viskas naujai ištaisyta ir nau
jai išfornišiuoti. Užlaiko lietuviai. 
Kambariai porom arba pavieniam; 
garu apšildomi; kaina labai prieina
ma. Labai patogioje vietoje, arti 
prie subway ir eleveiterių, arti res
tauracijų. Del kitų informacijų kreip
kitės sekamai:
202 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

(208-214)

pi ........ ...... ............ .......... ra

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
i

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

E---------------------- ------------------------------------------------------------------ H

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Iš’.alžamuoja 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 BALSAF7T0JAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
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 jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8529

v

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

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

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