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klEW YORK. — Praeitą 

pa-niadienį vakare per Na- 
tpnal Broadcasting Radio 
Mpai šaliai kalbėjo drg. Earl 
Mrcptfder, Komunistų Parti- 

jos,*kandidatas J preziden
tui. Be kitko, jis sakė, kad 
darbihinkai tik susiorgani
zuodami į galingas unijas 
tegalėtų atmušt pavojų iš 

, fašistų pusės su jų Hearsto- 
Liberty Lygos šaika ir Alf. 
Landomi, tuom Wall St ryto 

> klapčiuku, republikonų kan
didatu į prezidentus.

Drg. Browder taipgi šau
kė darbininkus į politiniai- 
klasinę vienybę. Jis priminė, 
jog Vokietijoj, kur darbi
ninkų judėjimas buvo pasi- 
sklaidęs, laimėjo fašizmas; 
o Francijoj, kur darbininkai 
sujungė savo jėgas į bendrą 
frontą, tai fašistų pasimoji- 
mai tapo atmušti atgal.

Drg. Browder karčiai 
smerkė reakcinę Amerikos 
Darbo Federacijos valdybą 
su Wm. Greenu galvinyj, 
kaipo skaldytojus. Ta valdy
ba pasirodė didžiausia dar
bininkų jėgų skaldytoją, 
kuomet suspendavo virš 1,- 
000,000 darbininkų iš Fede
racijos tik todėl, kad jie 
darbavosi už visų darbinin
kų suorganizavimą į stip
rias industrines unijas.

Drg. Browder pabrėžė 
ypač tą faktą, jog 10 didžių
jų Darbo Federacijos unijų 
tapo suspenduota pagal įne
šimą W. L. Hutchesono, ku
ls dabar išsijuosęs darbuo
tai, idant šalies prezidentu 
u tų išrinktas fašistas Lan- 

Joms. Tas unijas jie išme
tė iš Federacijos neva var
dan “demokratijos”, visai 
sulaužydami F e d e r a ei jos 
konstituciją, kuri tatai už
draudžia daryti be dviejų 
trečdalių balsų visų delega
tų Darbo Federacijos suva
žiavime. Pats Hutcheson 
carauja ir smurtininkauja 
savo unijoj, jau 8 metai ne
leisdamas jai laikyti suva
žiavimo.

Drg. Browder užbaigė at
sišaukimu j visas pažangias 
jėgas'kovai prieš reakciją, 
fašizmą ir karą.

J. Lewis Nurodo Skurdą 
. Net “Geroves” Metais

WASHINGTON. — Jung- 
tinęs Mainierių Linijos pre
zidentas J. L. Lewis, Darbo 
Dienoj kalbėdamas per ra
dio, be kitko nurodė, kaip 
Plieno trustas, Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmas ir 
kitos kapitalistų organizaci
jos sutartinai veikia, blogin- 
damos darbininkam gyveni
mą, terorizuodamos unijas 
ir streikierius ir naudoda
mos šnipų ir gengsterių 
gaujas prieš darbininkus.

Todėl, sakė Lewis, darbi
ninkai turi susiorganizuoti 
į galingas, didžias (indus
trines) unijas, idant galėtu 
sėkmingai atsispirti prieš 
smurtą iš kapitalo pusės.

Jis priminė, iog vidutinei 
šeimynai žmoniškai pragv- 
vent reikėtų bent $2.500 
įplaukų per metus; o tikru
moje 6,000,000 šeimynų, tai 
yra Šeštadalis visų šalies gy
ventoją, net 1929 gerovės 
metąi$, negavo net po $1,- 
OOO'.ĮnĄtįnių įplaukų.

f; *< ------------------
Coney Islande suareštavo 20 

benamių “apšvarinimui” tos 
pagarsėjusios žaislavietės, nes 
ten neužilgo įvyks Mardi 
Gras iškilmės.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

No. 212 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Trečiadien., Rugsėjis (September) 9, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

AMERIKOS MINISTERS 
SAKO, JOG KARAS SUNAI
KINTŲ CIVILIZACIJA

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų užsieninis mi- 
nisteris C. Hull pasaulinėje 
mechaniškos jėgos konfe
rencijoje persergėjo, kad 
gręsiąs karas gali sunaikin
ti pačią civilizaciją. Konfe
rencijoj dalyvauja delegatai 
nuo virš 50 šalių, tame skai
čiuje nuo Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos.

Karo sulaikymui galėtų 
(patarnauti Jungtinės Vals
tijos, jeigu jų valdžia veiktų 
išvien su Tautų Lyga, So
vietų Sąjunga ir kitomis 
taiką palaikančiomis jėgo
mis. Bet dabar savo “bepu- 
siškumu”, bandymu atsis
kirt nuo pasaulio apskritai, 
šios šalies valdžia pasitar
nauja tik fašistiniai-impe- 
rialistiniams karų rengė
jams,—kaip jau ne kartą 
nurodė komunistai.

LONDON. — Valdiško
mis skaitlinėmis, Anglijoj 
rugpjūčio mėnesį bedarbių 
skaičius sumažėjęs dar 28,- 
132 ir dabar telikę tik 1,- 
613,940 bedarbių.

Lenkų Diktatorius Norįs 
Palenkt Mussolinj prie 
Francijos ir Lenkijos

ROMA. — Mussolinis 
pasiuntė savo užsienių rei
kalų ministerį-antrininką G. 
Bastianinį pasitikt Lenkijos 
diktatorių gen. Rydz-Smig- 
ly, kuris atvyko į Veneciją. 
Įžiūrima, kad Rydz-Smigly 
stengsis patrauki Italijos 
valdžia prie Franci j os-Len- 
kijos bloko “Europai at- 
steigti.”

Burgos, Ispanija, rugs. 4. 
—Ispanų fašistai atakuoja 
respublikiečius Pasejes mie
stelyj tarp Iruno ir San Se
bastiano.

Greeno Žodžiai ir Darbai
KNOXVILLE, Tenn. — 

Wm. Green, geltonasis Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas, savo kalboj 
Darbo Dienos šventėj reika
lavo įvesti 6 valandų darbo 
dieną. Bet praktikoj Green 
beveik visuomet išstoja 
prieš darbininkus, kovojan
čius už tokį darbo laiko su
trumpinimą be algų mažini
mo.

Newark, N. J.
Rugsėjo 8 d. ryte mirė 

draugas Kazys Pacėnas— 
mirė Essex County sanato
rijoje. Sirgo džiova. Randa
si pašarvotas po num. 412— 
15th Ave., Newarke. Laido
tuvėmis rūpinasi graborius 
Bijauskas. Bus palaidotas 
penktadienį, rugsėjo 11 d., 
2 vai. po pietų.

Prašome draugus ir drau
ges dalyvauti šermenyse ir 
laidotuvėse. Drg. Pacėnas 
buvo “Laisvės” skaitytojas 
ir šiaip darbininkų veikėjas.

THE LITHUANIAN DAILY

Hitlerio “Dvasinis Pri
siruošimas” Žygiuoti 
Prieš Sovietų Sąjungą

BERLYNAS. — Hitleri
ninkų laikraščiai šiomis die
nomis yra perpildyti melais 
ir plūdimais prieš Sovietų 
Sąjungą. Naziai kartoja 
savo pasakas apie “badą” 
Sovietų šalyje, apie taria
mus valstiečių ir raudonar
miečių “sukilimus” prieš 
Sovietų vyriausybę. Sykiu 
jie baugina Vokietijos gy
ventojus, būk jiem ir “visai 
civilizacijai gręsia Sovietu 
karo mašina, didžiausia pa- 
šaulyje.”

Tie keiksmai ir kasdien 
vis bjauresni sužinūs šmeiž
tai prieš Sovietus yra nazių 
“dvasinis prisiruošimas” ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

Landon Veidmainiauja, 
Būk ir Jis Stojąs už

Darbininką Vienybę
WICHITA, Kansas.—Fa- 

šistinis republikonų kandi
datas į prezidentus Alf. 
Landon, kalbėdamas Ameri
konų Legiono susirinkime 
Darbo Dienoje, taipgi neva 
“apgailestavo”, kad skyla 
Amerikos Darbo Federa
cija.

Kaip jau žinoma, Federa
cijos biurokratai su Wm. 
Greenu pryšakyje suspen
davo 10 didžių unijų, turin
čių virš 1,000,000 narių už 
tai, kad jos neatsimetė nuo 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto, kuriam 
vadovauja John L. Lewis, 
prezidentas Jungtinės Mai
nierių Unijos.

Landon savo kalboj apie 
vienybę tik veidmainiavo, 
norėdamas patraukt darbi
ninkus balsuot už jį rinki
muose.

Suspenduodama minimas 
unijas, Darbo Federacijos 
atžagareiviška valdyba pa
tarnauja tam, kam prisiekė 
tarnaut ir Landonas—Wall 
Strytui, Plieno ir Automobi
lių trustams ir kitoms reak
cinio kapitalo jėgoms.

SSRS Sumuša Fašistą Melus 
Apie Valstiečių Riaušes
MASKVA. — Sovietų vy- 

riausybė muša gandus apie 
vasltiečių “bado riaušes,” 
kaipo Vokietijos ir Lenkijos 
fašistų išmislus. Naziai bu
vo paskleidę girdus, būk 
valstiečiai sukilę prieš So
vietų valdžią Ukrainoj ir 
Krime. O tai sritys, kur šie
met dar žymiai geresnis 
derlius negu pernai.

Miestelio Iziumo apygar
dos valstiečiai net iš savo 
privatinių daržų • kiekvieną 
turgaus dieną parduoda 
80,000 rublių vertės produk
tų. O fašistai būtent Iziumą 
paskelbė centru “bado riau
šių” prieš Sovietų valdžią!

Naziai Rengiasi Atvirai 
Kariškai Išstoti prieš 
Ispanijos Respubliką
B E R L Y NAS. — Nazių 

politikai ir laikraščiai jau 
kitaip nevadiria Ispanijos 
respublikos valdžią, kaip tik 
“komunistiniais skerdikais,” 
‘1 k o r i k a is ,’ ’ “masiniais 
žmogžudžiais,” “kriminalis
tais” ir panašiai.

Užsieninės spaudos ko
respondentai Berlyne mato, 
kad tie nazių gerkliojimai 
prieš Ispanijos Liaudies 
Erontą yra Hitlerio ‘mora- 
lis prisirengimas” eiti su at
vira kariška talka Ispanijos 
fašistams.

San Sebastian, rugs. 4. — 
Pranešama, kad Liaudies 
Frontas sušaudė imtinius 
fašistus už jų sėbrų sureng
tą skerdynę Irune.

Stipri Ispanų Liaudies 
Fronto Apsigynimo Li
nija ties S. Sebastianu

HENDAYE, Franc. — Ci
vilis San Sebastiano guber
natorius- A. Ortfegarir karo 
komisionierius J. Larriana- 
ga su didžiausia paskuba 
drūtina karines pozicijas 
priemiesčiuose, idant nieku 
būdu neleidus Ispanijos fa
šistams užimti šį miestą, 
šiauriniame pajūryje.

Pranešama, kad fašistai 
jau užėmę Renterią ir Pa
ša j es, besigrumdami linkui 
San Sebastiano. Bet Liau
dies Frontininkai dar tebe
laiko savo rankose apsigyni
mo liniją už puspenktos my
lios į pietų-rytus nuo San 
Sebastiano; o iš to šono fa
šistai ir daro smarkiausius 
savo antpuolius.

Kitas pranešimas, vei
kiausia iš fašistinių šaltinių, 
skelbia, būk prasidėjusi 
tarpsavinė kova tarp socia
listų ir anarchistų milicinin
kų San Sebastiane.

Aukos Komunistų Par
tijos Rinkimams

Marcinkienė, Brooklyn, N. Y. $1 
Jos. Stankus, Bethlehem, Pa. $1 
B. Valiukas, Bansville, Pa. 50c. 
Sukolektavo—Jos. Bukauskas—

Methuen, Mass............ $5.00
A. Kazakevičius, Jamaica,L.I. $1

IŠLEISTAS DAUGŲ 
EŽERAS

Pasikalbėjus Su kaimynu 
Adolfu Guduku iš Savilio- 
nių kaimo, kuris nesenai 
lankėsi Lietuvoj, apart kit
ko prisiminė^ jog iš buvusio 
didoko Dzūkijos Daugų eže
ro tapo išleistas vanduo į 
Merkį ir tokiu būdu pasida
rė apie 500 hektarų dirba
mos žemės. Bet už tą dar
bą tai ne ponui Smetonai ir 
jo švogeriam dėkui, o tik 
tiems darbo žmonėms, kurie 
tą darbą atliko.

P. Baranauskas.

FRANCIJA PRIVERSTA 
STIPRIAU GINKLUOTIS 
PRIEŠ NAZIŲ PAVOJŲ

PARYŽIUS. — Francijos 
ministerių kabinetas nutarė 
ateinančiais metais išleisti 
4,200,000,000 frankų (apie 
276,000,000 dolerių) motori- 
zuot savo armiją ir abelnai 
geriau techniškai ją įrengt, 
padaugint lėktuvų skaičių 
ir sudrūtinti tvirtoves palei 
savo rubežių su Vokietija.

Francijos Liaudies Fron
to valdžia labai nenori tokių 
karinių išlaidų; bet jos yra 
neišvengiamos; kuomet Hit
leris antra tiek pailgino 
verstiną tarnybą savo armi
joj ir tuo būdu sudaro 1,- 
200,000 nuolatinės nazių ar
mijos, Franci ja teturi išviso 
tik 650,000 pastovios armi
jos, įskaitant ir koloninius 
karius. Nežiūrint to, Franci- 
ja neilgina kareiviavimo 
laiko savo armijoj.

Pranešama, kad ir komu
nistai pritaria geresniam 
Francijos apginki avimui 
prieš karo pavojų iš Hitle
rio pusės.

Hendaye, Franc., rugs. 4. 
Nuo fašistų iš Iruno pabė- 
g-o apie 5,000 asmenų į 
Franci ją. daugiausia mote
rų ir vaikų., J

Respublikiečiai San Sebas
tiane būk Statą Fašistam 
Pasidavimo Sąlygas

Saint-Jean-de-Luz, Fran
ci ja, rugs. 8. —Associated 
Press žiniomis, tai Ispanijos 
liaudies milicininkai ir ka
riai San Sebastiane jau, gir
di, statą pasidavimo sąlygas 
fašistams, apgulantiems šį 
miestą. Sako, būk respubli
kiečiai miesto gynėjai sutin
ką pasiduot, jeigu fašistai 
prižadės nebausti San Se
bastiano gynėjų ir suteikti 
jiems pilną amnestiją. O jei 
fašistai neprižadės respubli- 
kiečiams saugumo, tai pirm 
pasitraukiant iš miesto res
publikiečiai sušaudysią 625 
fašistus imtinius ir padeg
sią visą San Sebastianą.

Pranešama, kad San Se
bastiano gubernatoriaus A. 
Ortego sūnus laivuku iš
plaukęs vesti derybas su fa
šistų komandieriais.

Bet šiam pranešimui dar 
trūksta oficialio patikrini
mo.

SUKILIMAS PORTU
GALIJOS LAIVYNE

LISBON, Portugalija, 
rugs. 8.—Buvo sukilę jūri
ninkai dviejų Portugalijos 
karo laivų. Apšaudė Lisbo- 
nos, šalies sostinės, prie
plauką.

Pranešama, kad sukilėlių 
laivai jau pasidavę.

Sukilėlių laivus privertė 
pasiduoti kanuolių šūviai iš 
Lisbonos tvirtovės.

Portugalijos fašistinė val
džia yra slapta Ispanijos fa
šistų talkininkė prieš Liau
dies Frontą.

Francūzijos Fašistai 
Irgi Planuoja Suki
limą prieš Respubliką

200,000 METALISTŲ STREIKAVO, KAD PRIVERSTŲ 
VALDŽIĄ PRALEIST GINKLUS ISPANŲ RESPUBL.

Italija įstotų į T. Lygą, 
Jei Būtų Išmesta Ethiopija

ROMA. — Italija sutiktų 
įstoti į Tautų Lygą, jeigu iš 
Lygos būtų išmesta Ethio
pija. Sakoma, kad dabarti
nis T. Lygos generalis sek
retorius Avenol remiąs šį 
Mussolinio planą.

Ispaną Fašistai Išžudo 
Kaimiečius, “Apvalydami” 
Sau kelią į Toledo

S E V I L LE, Ispanija. — 
Kiekvieno kaimo gyventojai 
Toledo provincijoj su šau
tuvais, šakėmis ir dalgiais 
eina į miškus, tarpkalnes ir 
šalikėlius ir iš ten užpuldi
nėja bandančią praeit fašis
tų kariuomenę.

Todėl vyriausias fašistų 
komandierius gen. Franco 
dabar pirma pasiunčia sa
vo žiaurūnų afrikiečių-legi- 
onierių nedidelius būrelius 
išžudyt valstiečius partiza
nus ir išteriot čielų kaimų 
visus tokius gyventojus, ku
rie atrodo, kad bent kuom 
galėtų pasipriešint fašis
tams.

Tik šitokiomis skerdynė
mis praskynus kelią, fašis
tai tedrįsta siųst pirmyn sa
vo armiją prieš Liaudies 
Fronto milicininkus.

Anglija prieš Fašisty
Nuodų Dujas Madridui
LONDON. — Ispanijos 

fašistai grasina mėtyti nuo
dingų dujų bombas ant sos
tinės Madrido. Anglijos val-
džia esanti tam priešinga; ji 
žadanti stipriai atsišaukti į 
fašistus, kad nenuodytų 
Madrido gyventojų.

Naziai Užgrobia Ketvirtadalį 
Žydą Turtą Vokietijoj

BERLYNAS. — Hitleris 
išleido patvarkymą, kad tu
rintieji biznius bei nuosavy
bes žydai privalo bėgyje 8 
dienų užsistatyti valdžiai 
paranką, lygią ketvirtada
liui viso savo turto. Naziai 
tatai vadina “pabėgimo tak
sais”. Savo patvarkyme jie 
sako turtingesniem žydam, 
kad jūs “rengiatės pabėgti” 
iš Vokietijos, kaip tik pa
sitaikys jums proga. Todėl 
turite užsistatyti užtikrini
mą. £

Šiais “pabėgimo taksais” 
yra ištraukiama tiek reika
lingo kapitalo iš žydų, kad 
daugelis jų turės subankru- 
tuot. Tuomet juos, supran
tama, perims naziai į savo 
rankas.

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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

PARYŽIUS. — Francijos 
fašistų komandierius pulki
ninkas de la Rocque rugs. 6 
d. turėjo slaptą susirinkimą 
su 30 vadų iš įvairių sričių. 
Jis įsakė organizuotis fa
šistiniam sukilimui prieš 
Francijos respublikos val
džią; paliepė mobilizuot fa
šistinius smogikus ir vis 
glaudžiau susisiekti su at
sarginiais armijos oficie- 
riais, ypač tais, kurie sergs
ti valdžios ginklus ir amu
niciją, idant fašistai tuo bū
du bile valandą galėtų gaut 
karo pabūklų. De la Rocque 
taipgi įsakė savo pagelbi- 
niams vadams supirkinėti 
kaip galint daugiau ginklų 
iš privatinių kompanijų.

Šį fašistų sukilimo planą 
sužinojo ir viešai paskelbė 
Francijos Komunistų Parti
jos dienraštis “l’Humanite” 
rugs. 7 d.
Streikavo 200,000 Metalistų; 
.Reikalavo Praleist Ginklus

Ispanų Liaudžiai
PARYŽIUS. — Francijos 

Metalo Darbininkų Unija 
įvykdė vienos valandos 
streiką, kaipo “persergėji
mą”. kad socialisto Blumo 
valdžia daugiau nestabdytų 
ginklu ir amunicijos, kurių 
Ispanijos respublika norį 
pirkti iš Francijos. Streike 
dalyvavo virš 200,000 darbi
ninkų.

Komunistai kritikuoja 
Blumą, kad jis vardan karo 
išvengimo nepraleidžia ap
sigynimo pabūklų Ispanijos 
Liaudies Frontui, kuomet 
visą laiką Hitleris ir Musso
linis gabeno ir tebegabena 
ginklus ir amuniciją Ispanų 
fašistam.

Anglijos Unijos Sveikina 
Ispaną Liaudies Frontą

PLYMOUTH, Anglija. — 
Metinis Anglijos darbo uni
jų kongresas, atsidaręs čia 
rugs. 7 d., pasiuntė karštą 
pasveikinimo r e z o 1 i uciją 
karžygiškiems Ispanijos ko
votojams prieš fašistus ir 
už demokratinės santvarkos 
išlaikymą Ispanijoj. Kon
gresas pasižadėjo visais ga
limais būdais remti Ispani
jos liaudį. Kongrese daly
vauja 600 delegatų nuo 214 
unijų, turinčių 3.614.550 na
rių. Savo rezoliuciją kon
gresas adresavo Ispanijos 
ministeriui pirmininkui Ca- 
ballero’ui, kaipo savo drau
gui kovingam unijistui.

JERUZALE. — Trys An
glijos kariniai lėktuvai už
klupo kovingų arabų būrį 
ties Neblus, Palestinoj, ir 
kulkasvaidžiais nušovė 8 
arabus. . :
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“Garsas” Bus Sumažintas
LRKSA Pild. Komitetas, kaip praneša 

“Garsas,” “atsižiūrėdamas Lėšų Fondo i 
; nedatekįių, nutarė laikinai sumažinti or- ’ 

ganą. Vieton 8 puslapių bus leidžiamas 6 ’> 
puslapių.” Tai esą padaryta tam, kad * 

« subalansuoti Lėšų Fondą, kuris stovi la- 
t bai prastai finansiniai ir yra kliūtimi įsi- 

registruoti tūlose Valstijose (LRKSA ; 
dar dabar nėra įregistruotas Mass, vals- , 

7 tijoj). Ten pat laikraštis apsiverkia:
“Gaila, kad didžiausią skaitytojų tiražą ' 

turįs laikraštis, nors ir laikinai, bus suma- ' 
žintas. Mes iš anksto žinome, kad idėjiniai 
priešai iš to pasidžiaugs, jie tą mėgins iš- ; 
aiškint LRKSA silpnėjimu. Bet tai bus ! 
tuščias jų džiaugsmas.’’

Nemanome, kad kas dėlto džiaugtųsi. ’ 
• Geriau būtų, jei LRKSA Lėšų Fondas bū- 
- tų tvirtas. O jeigu jis tokiu nėra, tai pa

rodo, jog kunigai ir jų sandarbininkai ne- > 
moka veikti, eikvoja be reikalo organiza
cijos pinigus. Katalikų Susivienijimas 
juk išgyveno 50 metų. Per tą laiką, prie į 
geresnės tvarkos, lengvai buvo galima įsi
registruoti kitose valstijose ir turėti ge
ras Lėšų Fondas. Deja, tiem žmonėm 
organizacijos labas, matyt, labai mažai ( 
rūpi. Eikvoti organizacijos pinigus ku- į 
nigai įpratę. Dėlto šiandien tokios liūd- t 
nos pasekmės.

LDS gyvuoja tik suvirs 5 metus ir štai į 
jis jau įsiregistravo Mass, ir visoj eilėj 

; valstijų, kurių, kurių patvarkymai reika- 
liauja, kad įsiregistruojamos organizaci- ; 

£ jos visi fondai būtų stiprūs.

: Draugės Krupskos Pareiškimas i
Tik visai nesenai buržuazinė spauda ‘ 

! paskelbė gandus, būk draugė N. Krups- i 
’ kaja, (Lenino našlė) esanti ištremta į Si- 
‘ birą del to, kad ji buvusi zinovjevistė- 
’ trockistė ir protestavusi prieš 16-kos te

roristų sušaudymą. Pasigrobusi tą, dalis 
socialistinės spaudos ir trockistai pradėjo 

^nesusivaldomai šaukti apie “Stalino tero- 
£rą.” Girdi, net ir Lenino našlei nebėra | 
“'.vietos ir laisvės Sovietų šalyj.

i4H

Sužinojusi apie savo “globėjų” ir “užta- 
"rytojų” primetamus jai negarbingus, pa- 

;;; žeminančius įtarimus, draugė Krupskaja 
^padarė pareiškimą.
į* “Visa Sovietų šalis buvo vieno ir to pa- 
““ties nusistatymo: Sušaudyti pasiutusius 

šunis! Jie norėjo nužudyti draugą Stali- 
na, revoliucijos širdį ir smegenis,” ra- 

^šo Lenino našlė. Toliau: Trockistai 
zinovjevistai nesirūpina masėmis — 

3£tai ne jų gyvenimo vyriausias da- 
lykas. Jie turėjo tik vienui vieną

į“; mintį: kaip pasigrobti šalies galią.
g^Jie be svyravimų susidėjo su Gestapo 
-gagentais, aršiausiais priešais proletarinės 

diktatūros, trokštančiais sugrąžinti So- 
*r vietų krašte buržuazinę kapitalizmo eks- 

ploataciją.
“Tai ne pripuolamas dalykas, kad Troc

kis, kuris niekad nesuprato proletarinės 
diktatūros paties branduolio neigi masių 

;; rolės socializmo kūryboje, kuris manė so- 
*; cializmas galima sukurti įsakymais iš vir- 

;;; šaus, kad tas Trockis pasirinko kelią or- 
;• ganizavimo teroristinių žygių prieš Stali- 

ną, Vorošilovą ir kitus Politinio Biuro 
narius, kurie padėjo masėms kurti sočia-

S‘ lizmą.
“Tai ne pripuolamas dalykas, ka 1 

ii Trockis traukė beprincipinį Kamenevc ■ 
f? Zinovjevo bloką vis giliau ir giliau į prt - 

rają (bedugnę), kol atsirado negirdėte j 
j iki šiol pardavystėj Lenino principų, mi - 

jS, šių ir socializmo.
“Trockis, Zinovjevas, Kamenevas ir ii- 

tisą žudeikų govėda dirbo ranka-ranko i 
su Vokietijos fašizmu. Jie susivienijo s u
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Gestapo.
“Bet šiai nenaudėliškai govėdai nepa

vyko pasiekti savo tikslus, o masės žmo
nių vis vienijosi glaudžiau ir glaudžiau 
aplink Centro Komitetą ir jų meilė Stali
nui vis didėjo.

“Antrasis Internacionalas, — Brouck- 
eresai ir Citrinai, — remia kiekvieną ne- 
naudelišką žygį, atsuktą prieš Sovietų 
Sąjungos darbininkų klasę. Buržuazinio 
pasaulio anti-sovietiniame chore šitie 
Antrojo Internacionalo vadai užsitarnavo 
pirmas vietas.

“Trečiasis Internacionalas atsirado su
sikirtime su Antruoju Internacionalu. 
Padedamas renegato Kautskio ir kitų, 
Antrasis Internacionalas vedė aršią puo
limo kampaniją prieš proletarinę dikta
tūrą ir Sovietų galią.

“Antrasis Internacionalas bandė ap
ginti kapitalistinę tvarką ir dūmė jna- 
sėm akis. Šiandien Antrasis Internacio
nalas įsikiša apginti Trockį, Gestapo ag
entą.

“Bet Antrasis Internacionalas tikslo 
nepasiekė. Mūsų sovietinė šalis patapo 
nepaprastos jėgos šalimi. Komunizmo 
vėliava vis keliama augščiau ir augščiau. 
Mūsų šalis stipriais žingsniais žygiuoja 
pirmyn keliu, nurodytu Markso, Engel
so ir Lenino.

“Nei trockistai, nei zinovjevistai, neigi 
Antrasis Internacionalas nebegali šitų 
faktų paslėpti ir dumti darbininkams 
akis. Įtempta tarptautinė padėtis, kur 
karas grūmoja, paaštrins dirbančiųjų 
masių budėjimą ir darbo žmonių Liau
dies Frontas ištisam pasaulyj stiprės ir 
stiprės.”

Šitokį pareiškimą padarė “Sibiran iš
tremta” Lenino našlė. Būtų gerai, kad 
tie, kurie ją taip apverkė, paimtų šituos 
jos žodžius ir išspausdintų savo laikraš
čių skiltyse.

ALDLD Knyga Jau Atspausdinta
“GAMTA IR ŽMONĖS”

rekordai apsivedimo, gimimo, 
mirties, ir pan., mokyklos re
kordai, laiškai su konvertais, 
kvitos, bankos knygos, darbo re
kordai ir pan. FLIS..

Kom. pirmininkas: “O 
kuomet gi jūs tai girdite?”

Naujokas: “Kada aš kal
bu per telefoną.”

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos knyga už 1936 metus jau atspausdinta. Tai 
lengvai parašyta Iljino mokslinė knyga vardu 
“GAMTA IR ŽMONĖS.”

Kas gi nenorės žinoti žmogaus istoriją, jo kovą su 
gamta praeityj ir ateityj, kaip gamta tarnaus žmo
gui ? Ši knyga turi didelio pasisekimo tarpe kitų tau
tų, ji turės rasti didelį pritarimą ir lietuvių tarpe.

Knyga jau išvežta pas apdarinėtoją. Apie vidurį 
šio mėnesio bus gatava. Po to seks išsiuntinėjimas. 
Taip, kad šį mėnesį ji jau pasieks kuopas ir pavienius 
narius. Knyga, kaip ir visada, bus siuntinėjama 
kuopų sekretoriams. Narių pareiga nueiti į susirin
kimą ir atsiimti.

Knygą negali gauti tie, kurie nepasimokė j ę už 
1936 metus. Todėl visi draugai ir draugės, kurie dar 
nemokėjote duokles, tai pasiskubinkite šį mėnesį už
simokėti.

Kita, būtinai reikalinga, kad jūs užsimokėtumėte, 
nes knygą baigiant Centre neturime užtektinai pini
gų padengimui jos išleidimo lėšų. Tas natūralu, jei
gu nariai nesumokėjo, o mes jau pagaminome kpy- 
gą, tai kitaip ir būti negali. Todėl dar kartą kvie
čiame visus narius pasimokėti savo duokles.

Reikia darbuotis, kad ir naujų narių gavus į orga
nizaciją. Juk tai kiekvienam yra gera proga įsigyti 
taip naudingą knygą ir gauti žurnalą. Naujas na
ry^, stodamas į ALDLD, moka tik 10 centų įstojimo 
ir i$1.50 metinių duoklių. Už tai gaus knygą — 
“Gamta ir Žmonės,” taipgi per visus metus žurnalą 
“Šyiesą.”

Visi ir visos į darbą! Gaukime naujų narių į orga
nizaciją! Organizuokimės, švieskimės, lavinkimės!

D. M. ŠOLOMSKAS
ALDLD CK Sekretorius,
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.

ŠYPSENOS

Išaiškino
Tęsė (5 metų): “Kažin ko

dėl beibės visada nakties 
laiku gema?”

Besė (7 metų, žymiai gud
resnė): “Ar tai tu nežinai? 
Nagi todėl, kad užgimę kū
dikiai nori rast savo moti
nas namie. Dieną gi moti
nos būna dirbtuvėse.”

Tas Daugeliui Pasitaiko
Proto tyrėjų komisija ek- 

zaminuoja kareivius naujo
kus.

Komisijos pirmi ninkas 
vieną e k z a m i n u ojamąjį 
klausia: “Ar jūs kada nors 
girdite balsus, nežinodamas, 
kas kalba'ir iš kur tas bal
sas ateina?”

Naujokas: “Taip, tamsta, 
girdžiu.”

įvairiais Klausimais

Gal Užkimęs?
Antrarankių automobili 

pardavėjas, išklausęs pirk' 
jo nusiskundimą, kad,, jai 
parduotasis auto 
niekam nevertas, klausia:

“Bet kas gi blogo; tame 
automobiliuje, kurį jūs’per- 
eitą savaitę pirkote?”

Pirkėjas: “Jame visos da
lys tarška-barška ir didžiau
sią triukšmą kelia, gi signa
linis ragas tyli!”

Surinko Juodvarnis.

FAŠISTŲ SUŠAUDYTAS’
Už SOCIALISTŲ LAIK

RAŠTĮ IŠLIKO GYVAS

MADRID. — Claudio Ca- 
sado buvo pastatytas su ki
tais respublikiečiais sušau
dyt vien todėl, kad jis nuo 
žemės paėmė socialistų laik
raštį, kurio egzempliorius 
mėtė respublikos lakūnai. 
Jis tapo keliais šūviais su
žeistas ir paliktas su nušau
taisiais kaip negyvėlis. Bet 
paskui atsigaiveliojęs jis pa
bėgo ir pranešė apie tai res- 
publikiečiams.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Šake ant Vandens Rašyti Prižadai
Mussolinis ir Hitleris buvo taipgi pri

žadėję nesikišti į karą tarp Ispanijos fa
šistų ir Liaudies Fronto valdžios. Bet 
nepraėjo net viena savaitė po tų prižadų, 
kaip Mussolinis atsiuntė dar 24 karo lėk
tuvus Ispanijos fašistams, o Hitleris iš 
Hamburgo išsiuntė jiems 20 dėžių ginklų 
ir amunicijos.

Mussolinis, susektas tame kruviname 
šmugelyje, (anot rusiško posakio) “dur
nių volioja;” aiškinasi, būk tiedu tuzinai 
lėktuvu fašistam “jau buvę išsiųsti, kada 
jis pasirašė laikytis bepusiškai linkui Is
panijos. Bet kiekvienas mato, kad net 
šitokiame atsitikime jis būtų galėjęs ra
dio bei telegrafu sustabdyt savo bombi- 
ninkų pristatymą Ispanijos fašistams.

Taip, fašizmas reiškia ne tik savo dar
bo žmonių terorizavimą, ne tik grobimo 
karus, bet ir bjauriausią kiauliškumą 
tarptautinėj politikoj.

traukti mano seną tėvą, 65 me
tų amžiaus į Suv. Valstijas. Jis 
visai nemokintas, nemoka n e i 
skaityti, nei rašyti. Aš čionais 
legališkai atvykau, ar aš galiu 
jį į šitą šalį parsitraukti?

Atsakymas: Nemokinti asme
nys tarpe 16 ir 55 metų, sulai
kyti nuo įvažiavimo, bet pilietis 
ar legališkai apsigyvenęs atei
vis gali parsitraukti beraštį tė
vą arba tėvyką, kurie virš 55 
metų. Aprūpinimas nemokin
toms moterims yra liberališkes- 
nis. žmona, motina, močiutė, ar
ba neištekėjus, arba našlė, duk
tė Amerikos piliečio arba lega
liškai apsigyvenusio ateivio ga
li būti įleisti, nors ir beraščiai 
ir nepaisant kiek metų turi.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Hearstas Nusileido
Prieš 28 savaites Milwaukej (Wis.) iš

ėjo streikan Hearsto dienraščio — “Wis
consin News”—redakcijos darbininkai, 
reporteriai, nurašytojai, fotografistai, 
priklausą Amerikos Laikraštininkų Gil
dijai. Streikas buvo apskelbtas del sun
kių darbo sąlygų ir pašalinimo vieno ar 
dviejų iš darbo darbininkų.

Kantriai streikavusieji darbininkai 
privertė p. Hearstą nusileisti. Ir štai 
darbininkai, pagaliau, laimi. Jiem pri
pažįstama 40 vai. penkių dienų darbo sa
vaite; naujiems darbininkams — $25 mi
nimum savaitinės algos, o padirbusiems 
tris metus — $40 minimum. Duodamos 
vakacijos, įsteigtas komitetas svarsty
mui nusiskundimų ir t. t. Tiesa, Gildi
ja (unija) nepripažinta, tačiau laikraščio 
savininkai neturi teisės atleisti iš darbo 
žmogų, priklausantį Gildijai.

Tai didelis darbininkų laimėjimas, o 
reakcininko Hearsto, kuris labai neap
kenčia organizuotų darbininkų, pralaimė
jimas.

Šiuo tarpu Seattlėj (Wash.) streikuo
ja kito Hearsto laikraščio, — “Post In
telligencer,” — redakcijos darbininkas 
taipgi Gildijos nariai. Ten kova verd i 
griežta. Visam mieste apie streiką pla
čiai kalba ir organizuojamos pajėgoj, 
streikierių šalininkų ir priešininkų, strei
ko laimėjimui ar pralaimėjimui.

Be abejo, kad laimėjimas Milwaukej 
padrąsins streikininkus Seattlėj.

Senatvės Pensija New Yorko 
Valstijoje.

Klausimas: Suprantu, kad 
New Yorkas jau pamainė žmo
gaus metus į 65 metus, kad su
tikti su federaliu reikalavimu 
kaslink senatvės pensijos. Koki 
yra kiti reikalavimai prie kurių 
reikia prisilaikyti, kad gavus 
pensiją? Ar žmogus virš 65 me
tų gali prašyti pensijos? Kur 
turi kreiptis?

Atsakymas: Asmuo turi būti 
65 metų arba virš, ir būti Suv. 
Valstijų piliečiu, jeigu nori pra
šyti senatvės pensijos New Yor- 
ko valstijoje. Aplikantas turi 
būti New Yorko valstijos gy
ventoju per 5 iš 9 metų prieš 
padavimą pensijai prašymo, ir 
iš šitų 5 metų jis vieną metą 
prieš padavimą aplikacijos turi 
gyventi New Yorko valstijoje. 
Aplikantas gali prašyti pensi
jos, jeigu jis save negali užsi
laikyti, iš dalies arba pilnai, ir 
jeigu jis neturi vaikų ar kitų 
asmenų, kurie legališkai atsa
komi jo užlaikymui, ir kurie jį 
gali užlaikyti. Kad nors pinigiš- 
ki paskyrimai nebus tokiems as
menims duoti i k i spalio 1 d. 
1936 m., aplikacijos paštu da
bar priimamos.

Aplikacijas siųskite į New 
York Department of Public 
Welfare, 902 Broadway, New 
York City, N. Y.

Partraukimas Giminių į Suv. 
Valstijas.

Klausimas'. Aš noriu parsi

Kaip Galiu Gauti Sugryžimo 
Leidimą.

Klausimas: Ketinu vykti Eu
ropon šitą rudenį ir noriu gauti 
sugryžimo leidimą. Aš nieko ne
pamenu apie atvažiavimą į šitą 
šalį, nes buvau per mažas, ka
da atvažiavau. Aš tik galiu pri
statyti darodymų, kad aš gyve
nau šioje šalyje birželio 29 d., 
1906 m. Ar aš galiu gauti su
gryžimo leidimą?

Atsakymas: Sugrįžimo leidi
mas bus duotas asmeniui, kurio 
atvažiavimo rekordą negalima 
patvirtinti, bet kuris gali pri
statyti darodymų, kad jis gy
veno Suv. Valstijose prieš bir
želio 29 d., 1906 m. ir kad jis 
čionais nuo to laiko nuolatai gy
veno. Du afidavitai nuo Ameri
kos piliečių kaslink to nėra už
tektinas darodymas. Darodymas 
turi būti aiškus, kaip tai civiliai

NUO SENAI GERKLĘ 
SKAUDA

Drauge daktare, prašau jū
sų patarimo. Aš esu vyras 47 
metų amžiaus, 5 pėdų ir 9 co
lių, 178 svarų. Nerūkau ir la
bai mažai ir retai kada išsi- 
geriu alkoholio.

Jau gal kokie 4 metai, kaip 
man gerklę paskauda. Jau
čiuosi, lyg kad koks įdegimas 
ten būtų, ir apie liežiuviuką 
yra raudona ir visados nera
mu. Ir kartais pakosiu nuo 
gerklės, atkosiu truputį skrep
lių.

Buvau pas keletą daktarų, 
bet jie man nieko negelbsti. 
Prieš dvejetą metų išpjovė 
man tonsilius. Po tam nieko 
nesijaučiau geriau. Dabar pa
skiausiai buvau pas daktarą. 
Jis man patepė gerklę ir da
vė kokio aliejaus į nosis leisti 
po du sykiu į dieną. Aš pra
dėjau užkimti. Dabar liepė 
nekalbėti, tai bus geriau. Dvi 
savaitės prabėgo,- bet nieko 
geriau nesijaučiau, tai jis nu
ėmė X-spindulių atvaizdą nuo 
kaklo ir krūtinės. Jis man sa
kė, kad man liaukos padidėję 
(enlarged glands). Jokios

“Mes su jumis, didvyriški broliai Ispanijoj!” šaukė tūkstančiai Sovietų 
Sąjungos darbininkų, siųsdami pagelbą Ispanijos liaudies reikalų gynė
jams. Paveikslas parodo vieną tokių susirinkimų.

permainos ant gerklės nėra. 
O šiaip jlučiuos gerai. Iš kai-, 
no ačiū.

ATSAKYMAS
Jūs, Drauge, pamiršot nu

rodyti, kokį darbą Jūs dirba
te. Gal kur prie dulkių, prie 
kokių dujų, garų, dūmų? Ta
tai gadina gerklę ir šiaip svei
katą. O gal Jums prisieina 
dažnai ir daug kalbėti bal
siai? Nuo to chroniškai su
brinksta balso plėvės—balso 
stygos.

Jums gydytojas surado, 
kad Jums padidėję liaukos. 
Veikiausiai limfiniai kaklo 
gūželiai, gručolai. O, gal būt, 
ir patinusi skydinė liauka (ti
roidinė).

Tokiais sumetimais bent 
tiek galima patarti. Gaukite 
skydinės liaukos preparato: 
Thyroid gland y2 gr., 1OO tab
lets. Imkite bent keletą mėne
sių po vieną tabletę prieš val
gį. lodo tinktūros pradėkite 
imti po lašą kas diena, su 
pienu, trejetą mėnesių. Pas
kiau po lašą kas pora dienų 
visą gyvenimą. Tuo patim 
iodu tepkite paviršium kak
lą, kartą per dieną arba per 
dvi dienas, geriausia vakarais, 
prieš gult eisiant. Ant ryto
jaus rudumą galėtute nuvaly
ti su a m on i j a.

Plėvėms sunormalėt, greta 
paprasto, nesugadinto maisto, 
padės ir vitaminų preparatai. 
Imkite žuvų aliejaus bent po 
gerą šaukštą kas dieną. 
Squibb’ yeast tablets—džio
vintų bravoro mielių, imkite 
po 5—10 tablečių prieš val
gymą. Visa tai per ilgą lai
ką.

Gaukite ir šio mišinio: Cre- 
asote, alcohol, chloroform and 
comp, tinct. benzoin, 1 ounce 
each. Įmaišykite šaukštuką- i 
verdančio vandens pMlBą, 
užvožkite vieną galą Mk^Miš 
popierių suraitytos d^^^Ktit 
to puoduko, o per khį^^Hlą 
įkvėpuokite garus, po 
nučių, porą kartų dienoje. At- 
liuosuos flegmą ir padės iš
valyt gerklę. Kalbėkite balsiai 
mažiau. >
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Respublikos šalininkai Ispanijoj kovoja Guadarramos kalnuose su juodai
siais fašistais.

Padėtis Lenkijoj ir Karas

Vokietijos fašistai atvirai 
rengiasi karan prieš Sovie
tų Sąjungą. Susekimas troc- 
kiečių teroro, sušaudymas 
teroristų, kurie buvo Hitle
rio Gestapo (slaptos polici
jos) pasiųsti į Sovietų Są
jungą žudymui vadų, Ispa
nijos liaudies drąsi kova 
prieš fašistus visa tai Hit
lerį išvarė iš proto. Jis pas
kelbė, kad Vokietijos gink
luotos jėgos turi būti Pava
rytos iki 2,000,000 vyrų. Tai 
tokia baisi jėga, kuri per 
naktį gali sunaikinti Belgi
ją, arba gerą dalį Francijos 
pagrobti. Hitleris Vokietiją 
pavertė į karo ginklų gami
nimo fabriką. Jis nei kiek 
nesusilaikydamas per savo 
prekybos ministerį pasiūlė 
Franci jai panaikinti Franci
jos ir Sovietų Sąjungos ben
dro apsigynimo sutartį. Juk 
SSRS ir Francijos sutartis 
yra tik tam, kad jos abi 
bendrai ginsis, jeigu viena 
iš jų bus užpulta. Argi rei
kia geresnio įrodymo, kad 
Hitleris tuojaus mano pulti 
Sovietų Sąjungą, o paskui 
apsisuks ir ant Francijos? 
Hitlerio radio stotys ir 
spauda pradėjo melų kam
paniją prieš Sovietus. Ir 
tuo pat kartu jis protestus 
siunčia Sovietų Sąjungai, 
kai ten apie jį nemaloniai 
atsiliepia. Tolimuose Rytuo
se, kaip ir visada tokiuose 
momentuose, Japonijos im
perialistai pradėjo naujas 
provokacijas prieš SSRS. 
Aišku, kad labiausiai impe
rialistai ir fašistai pasiuto 
todėl, kad Sovietai sučiupo 
jų agentus—trockistus-zino- 
vjeviečius ir likvidavo viduj 
neprietelių gaują, kuri karo 
metu turėjo pagelbėti Hitle
riui.

Kur Bus Lenkija?
Fašistinė Lenkija, kuri 

jau 1919-1920 metais imne- 
rialistų kurstoma bandė ka
pitalistinę “civilizaciją” iš
gelbėti nuo bolševizmo, nė
ra stovinti nuošaliai. Ji turi 
su Fašistine Vokietija ir 
imperialistine Japonija ka
ro sumoksią prieš • Sovietų 
Sąjungą. Lenkijos karinin
kai nuolatos zuja Japonijoj 
ir Vokietijoj, o Vokietijos 
ir Japonijos — Lenkijoj. Vi
si vieni kitus giria.

Moterų Skyriaus
JĮtiežasties Darbo šventės 

pJjM^Hmį šios savaitės mote
ry skyHnl siysti bendradarbių 
rastai suvėlavo. “Laisvės” įs
taigos darbininkai taipgi tu
rėjo tą dieną pasilsiu!, del to 
motery skyrius “Darbininkė ir 
šeimininkė” neišėjo. Visy raš
tai tilps ateinančią savaitę.

Vokietijos fašistai nesi- 
rubežiuoja su Sovietų Są
junga, bet už tat Lenkija ru- 
bežiuojasi su Vokietija ir 
Rytų Prūsais. Dar daugiau, 
Lenkijos koridorius atskiria 
Rytų Prusus nuo Vokieti
jos. Hitleris seniai nori gaut 
atgal tą koridorių ir mai
nais Lenkijai siūlo Lietuvą 
ir dalį Sovietų žemės. Len
kijos imperialistai 1920 me
tais gavo į kailį nuo Sovietų 
Raudonosios Armijos. Jie 
atvirai bijosi kalbėti apie 
karą. Bet jie visaip užgi
riu Vokietijos fašistų ir Ja
ponijos imperialistų planus.

Lenkija yra kitų tautų 
pavergi kė. Daugiau kaip 
pusė dabartinės lenkų val
domos žemės yra ne jų, ki
ti kraštai pavergti. Dau-. 
giau, kaip vienas trečdalis 
gyventojų—apie 12,000,000 
yra kitų tautų pavergti 
žmonės: ukrainiečiai, gudai, 
vokiečiai, lietuviai, žydai.

Lenkija yra kaip vieškelis 
Vokietijos fašistams karui 
prieš Sovietų Sąjungą. Len
kija vakaruose ir šiaurėje 
rubežiuojasi su Vokietija, o 
rytuose jos rubežiai virš 
600 mylių ilgio yra su Sovie
tų Baltarusija ir Sovietų 
Ukraina, ant kurių kraštų 
Vokietijos ir Lenkijos fa
šistai jau senai kėsinasi. Iš 
čia geriausiai pulti Sovietų 
Sąjungą, taip mano priešai.

Lenkijos fašistai pasirašė 
neva nepuolimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Jie tokią 
Dat sutartį pasirašė ir su 
Vokietija. Bet Hitleris kelis 
kartus atmetė Sovietų pa
siūlymą pasirašyti tokią su
tartį. Nepuolimo sutartis 
dar nereiškia, kad fašistai 
iau ir nepuls, kad jie neban
dys kaip nors savo karo žy
gius pateisinti po užpuoli
mo, bet vis gi yra šiokia- 
tokia jiems skerspainė. Hit
leris atsisako pasirašyti, jis 
ginkluojasi ir sako, kad tą 
daro prieš “bolševizmą”. 
Aišku kur jis ruošia karo 
smūgius.

Bet kaip jam prieiti prie 
Sovietų Sąjungos? Planas 
per Baltijos jūras ir Finlan- 
diją ant Leningrado. Bet šis 
kelias ilgas ir ant jo susitiks 
Sovietu Sąjungos Raudonąjį 
Jūrų Karo Laivyną ir Or- 
laivyną. Daug arčiau kelias 
per Lenkiją.

Štai Vokietijos fašistai ir 
kalba apie “pasiskolinimą” 
teritorijos. Tas “pasiskoli
nimas” reiškia, kad jie per 
keno nors žemę puls. Kad 
Vokietija tą daro, tai jau 
1914 metais įrodė, kada ji 
ant Francijos puolė per 
Belgiją. Dabartiniai Hitle

rio karininkai ant 90% yra 
kaizerio buvę karininkai, 
reiškia, seni vilkai.

Lenkija arba atvirai gali 
susidėti su Hitleriu ir pulti 
ant Sovietų Sąjungos. To
kios politikos prisilaiko jos 
užsienio ministeris pulkinin
kas Beck, hitlerinis fašistas. 
Arba ji gali “paskolinti” 
Hitleriui savo žemę. Tas 
“paskolinimas” gali būti ir 
viešas sutikimas ir slaptas 
Lenkijos fašistų su Hitleriu 
susitarimas. Bilia rytą gali 
pasirodyti, kad Vokietijos 
fašistai jau “užėmė” Lenki
ją. Tada Lenkijos Beckai 
ir kiti fašistai nuduotų, kad 
jie jau nieko negali pada
ryti, kad reikia ramiai sėdė
ti. Aišku, kad Hitleris jiems 
už ramų užsilaikymą, už to
kį “paskolinimą” žadėtų ati
duoti Lietuva ir tūlus So
vietų Sąjungos kraštus. To
kia kombinacija gali labiau
siai patikti Lenkijos fašis
tams, nes jie bijosi savo 
krašto liaudies, kuri nenori 
karo su Sovietais.

Vargas Lenkijoj
Darbo žmonių—darbinin

kų, valstiečių, inteligentijos 
ir net smulkios buržuazijos 
gyvenime baisus vargas 
Lenkijoj. Ši padėtis nelei
džia Lenkijos fašistams at
virai karan rengtis. Virš 
1,000,000 yra bedarbių, o 
sunkioje ir vidutinėje pra
monėje tik apie 600,000 dar
bininkų dirba prie'bjauraus 
išnaudojimo ir mažų algų.

Šių metų gegužės mėnesį 
sukako 10 metų nuo pil- 
sudskinių fašistu įsigalėji
mo. Lenkijos fašistų spau
da nei žodeliu tą nepaminė
jo, nes jaučia, kaip auga 
link jos neapykanta. Lvove, 
Krakove, Kšecovicoi ir ki
tur buvo šaudoma į darbi
ninku ir valstiečių demons
tracijas. Krakovo fašistinis 
laikraštis “Czas” 17 d. ge
gužės, 1936 metais, apie 
Lenkijoj esąmą padėtį rašė:

“Pirmieji metai be mar
šalo Pilsudskio buvo mums 
sunkūs.... Išlaukinius keb
lumus dar papildo viduji
niai: šalies ūkio sunkumai, 
socialės nelaimės, ant galo 
vidurpartijinės kliūtys. Pa
skutinės dar nebuvo taip 
jautrios pirmais mėnesiais 
po maršalo mirties... Bet 
jau nuo pereito rudens pa
dėtis pradėjo blogėti. Suma
žėjo pasitikėjimas, užgimė 
baimė, kad viskas gali žūti.”

Taip rašo patys fašistai, 
Stinczicki, redaktorius laik
raščio “Kurjer Porany” 30 
d. balandžio, 1936 metais ra
šė:

“šalyj auga neramumas... 
plečiasi disorganizacija, o 
kartu su ja ir nerviškumas. 
Atėjo momentas, kada po 
priespauda bado ir nepasiti

kėjimo pradėjo įrti pilietiš
kos vienybės ryšiai.”

Žemės reikalu ministeris 
Poniatowskis pare i š k ė : 
“Lenkijos kaimas siunčia al
kaną vaiką j mokyklą, o į 
armiją — išbadėjusj naujo
ką.” Fašistų endekų or
ganas “Dziennik Narodo- 
wy” 2 d. sausio, 1936 metais 
rašė:

“Vargas žiauria ranka nu
tvėrė už gerklės didelę di
džiumą gyventojų, padarant 
proletariato, smulkios buržu
azijos ir inteligentijos padė
tį tokia, apie kurią Vakarų 
Europa senai negirdėjo. Bet 
tuom dar ne viskas baigiasi. 
Prieš mus dar aiškiau stoja
si klausimas: kas bus su pa
augančiais milionais mūsų 
jaunimo, su jaunimu, gimu
siu pastaraisiais metais, ku
ris, kas metai mums suteiks 
apie 500,000 suaugusių žmo
nių, j ieškančių darbo ir duo
nos?”

Taip rūpinasi net fašistai, 
nes iš Lenkijos išeivija ap
sistojo, darbų mažta, o dar
bininkų armija auga. Kro- 
kavos vyskupijos organas 
“Czas” nusigandusiai 29 d. 
kovo, 1936 metais, rašė: 
“šalyje plečiasi baisus var
gas. Darbininkas ir valstie
tis, inteligentas ir nubiednė- 
jęs amatninkas kenčia didelį 
nedateklių ir badą.”

Generolas Orlicz, kuris 
nesenai žuvo orlaivių nelai
mėje sušuko savo paskuti
nėj kalboj, kuri buvo iš
spausdinta “ 11 ustrowanny 
Kurjer Codzienny” 22 d. lie
pos, 1936 metais, sekamai:

“Vargas pas mus darosi 
tiesiai baisus! Tik kur nors 
Indijoje ar Brazilijoj gali
ma rasti jam lygų. Mūsų 
skurdas siekia tokį laipsnį, 
kad atima mums teisę va
dintis kultūringa šalimi. 
Mes einame prie tokio var
go, nubiednėjimo ir liaudies 
išsigimimo, kad fiziškai ir 
moraliai menkais būsime 
tarpe kitų tautų.”

Bijosi Revoliucijos
Taip kalba patys fašistai 

ir jų laikraščiai apie Lenki
jos vidaus- padėtį. Tas varo 
baimę revoliucijos, o iš kitos 
pusės atkakliausius fašistus 
verčia jieškoti kare išsigel
bėjimo. Lvove, kada polici
ja šaudė į darbininkų de
monstraciją buvo buvęs pil- 
sudskinink.il premieras Bar
tel ir endekų (hitlerininkų 
fašistų) vadas profesorius 
Stanislaw Grabski. Bartel 
apie tai rase: “Tai buvo di
deli įvykiai. Jeigu į žmones 
šaudo, o jie, nepaisant to, ei
na pirmyn, nebijo mirties, 
tai jau ne paprasta betvar
kė. Tas jau kvepia revoliu
cija.” Gi Grabski apie tai 
rašė: “Kiekvienas, kuris 
mate nepaisymą mirties, 
masės skaičiuje kelių tūks
tančių žmonių, ėjusios išil
gai Lvovą linkui Janovskių 
kapų, nepaisant to, kad nuo 
kulkų krito, kaip oficialiai 
skelbia 7 užmuštais ir 100 
sužeistų, — tas gali supras
ti, kad toki minios nusista
tymą negali padaryti dirb
tina agitacija, kad tai pa
gimdo tik gilūs prieštaravi
mai, tragiškas gyvenimas 
ištisus mėnesius be vilties. 
Kantrybei masių besikanki
nančių, varge iš priežasties 
nedarbo ateina galas. Ir tos 
kantrybės nesugrąžys nei 
patsai žiaurus policijos ap
siėjimas. nei pačios gražiau
sios valdžios rezoliucijos ir 
atsišąukimai.”

Lenkijos fašistai po šių 
įvykių griebėsi ir sudarė 
“kietos rankos” Slawa-Skla- 
dowskio valdžią. Bet jau 4 
d. liepos, 1936 metais, pačios 
Valdžios organas “Kurjer

Codzienny” po naujų darbi
ninkų su policija susirėmi
mų rašė:

“Liejosi kraujas prie pre
mjero Koscialkowskio val
džios, pagarsėjusios libera
lizmu, liejasi kraujas ir prie 
karininkų “kietos rankos” 
valdžios premiero Skladow- 
skio.”

Reikia pasakyti, kad šie
met Lenkijos darbo liaudies 
pasipiktinimas i š n audoto- 
jais labai auga. Net Lenki
jos Socialistų Partijos (P- 
PS) eiliniai nariai stumia ją 
į bendrą frontą su komunis
tais. Nors kol kas vadai 
dar priešinasi, bet jau tarpe 
vietos organizacijų bendras 
veikimas susidarė. Valstie
čiai taipgi smarkiau stoja į 
kovas. 1 d. liepos, 1936 me
tais “Nasz Przegląd” rašė:

“Valstiečius apėmė noras 
maršuoti j miestus, kelti sa
vo obalsius, auga jų neapy
kanta prieš fašistus... Rit- 
mas Krokawos, Lwowo, 
čenstakavos įvykių pada
rė savo darbą.” Tas patsai 
laikraštis rašo, kad “Vals
tiečių Partija pakrypo į kai
rę. Kitoj vietoj jis štai ką 
rašo:

“Pirmą Gegužės įvairiose 
Lenkijos vietose valstiečiai 
stichiniai dalyvavo darbi
ninkų demonstracijose, ver
žėsi į miestus, ėjo į darbi
ninkų mitingus, ir jeigu ne 
valdžios kliūtys, tai kitaip 
būtų atrodę Pirmos Gegužės 
demonstracijos. Kas valstie
čius pastūmėjo? Noras pa
duoti vieni kitiems ranką.”

Tas patsai “Nasz Prze
gląd” nuo 5 d. birželio štai 
kokį atsitikimą, aprašo: “Di
deliame valstiečių susirinki
me su prakalba išstojo jų 
partijos vadas Raday. Jis 
sakė: ‘Aš tikiu, kad jūsų 
kantrybė jau išsibaigė’. At
siliepė balsai: “Kantrybė 
trūko!- Mes eisime, kad ir į 
peklą!” Raday vėl tarė: 
‘Jūs ir ateityj turite kant
riai laukti, nes nuo jūs pri
guli valstybės gyvavimas.’ 
Minią atsakė: ‘Gana kentė
ti! Ilgiau jau negalime ir 
nieko nelauksime!’”

Šie valstiečių išstojimai, 
tanke jimas ir įgavimas vis 
aiškiau politinio pobūdžio 
darbininkų streikų, aštrūs 
darbininkų ir fašistų susirė
mimai, nuolatinis krizis, po
litinis krizis Lenkijos fašis
tų tarpe, kur niaujasi da
bartiniai fašistai su ende- 
kais (hitlerininkais), visa 
tai trukdo Lenkijos fašis
tams karo avantiūrose.

Vokietijos h i t lerininkai 
dreba del šių įvykių. Hitle
rio “Germania” laikraščio 
korespondentas 1 d. gegu
žės, 1936 metais, iš Varšu
vos rašė:

“Mūšis tarpe darbininkų 
ir vietos valdžios padarė di
delio susirūpinimo Lenkijos 
visuomenėj. Valdžia yra 
taip nemalonioj padėtyj, 
kad ji, matomai, negali nie
ką pastatyti prieš tą prieš- 
valdišką judėjimą^ kuris la
bai plačiai vystosi, kaip tik 
policijos jėgas.”

Dabartiniai Lenkijos už
sienio politikos vadai Bec
kai, kariniai m a r š a la i 
Rydz-Smiglos, visa jų klika 
rymo tik ant policijos ir ar
mijos jėgos. Bet ir armijoj 
vis daugiau neištikimybės 
pasireiškimų yra, nes ją su
daro darbininkai ir valstie
čiai. Tą jaučia ir Lenkijos 
ponija. Varšavos laikraštis 
“Kurjer Codzienny” 10 d. 
liepos, 1936 metais savo edi- 
toriale rašė:

“Nebrangiai k a i n u o ja 
žmogaus gyvastis Lenkijoj.

Mes tapome grupė žmonių 
nepaisančių nieko ir statan
čių pavojun savo kraują. 
Tūkstančiams piliečių nėra 
kas nustoti; jiems jau vis 
tiek pat, kas su jais bus: 
darbų jie neturi, tinsta iš 
bado, negali žmoniškai gy
venti iš menko uždarbio ar
ba pašalpos. Jie išeina į 
gatves, demonstruoja, ne
klauso valdžios, nesitraukia 
prieš policiją, priekabiauja, 
apimti minties: ‘Lai šaudo, 
mums gyvenimas nebran
gus, gal nors kitiems pagel- 
bėsime!’ Krokava, Lvovas, 
Chszakow, Gdynia, Kszeco- 
vvicy — pavyzdžių ten neda- 
tekliaus nėra.”

Ta padėtis kiek sulaiko 
Lenkijos fašistus nuo išsto
jimo viešai su Hitleriu į ka
rą, bet tas dar nereiškia, 
kad tas sumažina karo pa
vojų. Fašistų klika, nete

ikus galvos, nematydama ki
tos išeities, gali tik grei

Likusių Knygų Išpardavimas
“Aušros” knygynui užsidarius, pas mane dar liko kai 
kurių knygų, kurias norėčiau greitu laiku išparduoti. 
Perkant knygų nemažiau kaip už $10.00 pilną sumą, 
duosime 25% nuolaidos. Taip kad vietoj čia pažymė

to dolerio—prisiųskite tiktai 75 centus.
Jeigu norėtumėte gauti kitokių knygų, kurių čia nerasite 

pažymėtų, apie jas prašome atsiklausti laišku.
1. Lalio Pilnas Žodynas—Lietuvių Anglų ir Anglų Lietuvių Kalbos, 
pusi. 1274 apd. (turim visai mažai), kaina $12.00.

2. Lithuanian Self Instruction—anglams ir čiagimiams lietuviams 
mokytis lietuvių kalbos. Kaina 50c.

3. Naujas Angliškas-Lietuviškas kišeninis žodynėlis, pusi. 231. $1.00.
4. Kišeninis žodynėlis—Lietuvių Anglų—Anglų Lietuvių kalbos, apd. 

p. 151. Kaina $1.00.
5. Mano Gydymas Vandeniu, garsioji Kneippo knyga, paveiksluota, 

pusi. 224. Kaina $1.50.
6. Namų Daktaras—Dr. Karaliaus receptų knyga, pusi. 174. $1.25.
7. Namų Daktaras—vyrų ir moterų ligos, pusi. 160. Kaina 50c.
8. žinynas, visokių žinių ir informacijų knyga apd. pusi. 982. $2.50.
9. Valgių Gaminimas ir Namų Priežiūra. Pamokinimai, kaip gamin
ti valgius ir gėrimus, pusi. 172. Kaina $1.00.

10. Naujas Pilnas Orakulas—burtų, monų ir delnažinystės knyga, pa
veiksluota, pusi. 414, didelio formato apd. Kaina $3.50.

11. Bedievių šventraštis, 300 bedieviškų paveikslų, daug antireligiškų 
raštų, and., didelio formato, apie 1,000 pusi. Kaina $5.00.

12. Etimologija—šerno, paveiksluota, apdaryta, daug įdomių liištų, 
pusi. 1667. Kaina $4.00.

13. Geografija—šerno, pusi. 469, paveiksluota, apd. Kaina $3.00.
14. Tikėjimų Istorija, parašė prof. Sausevo, pri gelbstint kitiems moks

lininkams. Nepaprastai įdomi knyga. Paveiksluota, pusi. 1086, apd. 
Kaina $2.50.

15. Gyvenimo Mokykla, svarbūs pamokinimai gyvenime, pusi. 235, 
Kaina $2.50.

16. Rymas-Emil Zolo garsusis romanas apie Rymą. Pusi. 432, apd. 
Kaina $2.50.

17. Andersono Pasakos. Pusi. 409. Kaina $1.75.
18. Iš Tamsios Praeities j šviesią Ateitį—N. Rubakino, apd., pusi. 

220. Kaina $1.00.
Pinigus kartu su knygų užsakymu malonėkite siųsti šiuo antrašu: 

JULIUS MICKEVIČIUS
3148 So. Lowe Ave. Chicago, Ill.

NOTARY PUBLIC

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.

Nepasivėluokite Užsisakyti 1936 m. Lietuvių Sovietines 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Mokslų Mėnesinį 

Darbininkų Žurnalą

“PRIEKALAS”
“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lie

tuvių proletarines literatūros. Jame telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimą ir atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapi
talo šalių gyvenimą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais.

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

Metams — 3 Tub. 60 kap. 
6 men.—1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE, 

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—1 doleris
6 mėn.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų. 

čiau priartinti bjaurų karo 
užpuolimą ant Sovietų Są
jungos.

D. M. šolomskas.

Telephone Stagg 2-4409 *

A. Radzevičius
GRABOR1US 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir užj prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
l>arėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-717®

TEL. STAGG 2-5043

IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės:

MOSKVA 
Izdatelstvo Inostranych 

rabocich v SSSR.
RED. “PRIEKALAS”

Amerikoj “Priekalą” galima 
išsirašyti per “Laisvę.”
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kuopos ir kliubas surengė pra
kalbas drg. A. M. Metelioniui 
iš Detroit, Mich. Prakalbos 
tapo surengtos ant greitųjų 
ir oras buvo karštas, todėl ir 
susirinko mažai publikos pasi
klausyti prakalbų.

Draugas Metelionis kalbėjo 
temoje “Kam Naudinga Reli
gija?” Tema turininga ir kal- 
ėtojas aiškino, delko žmonės 
iki į įvairius tikėjimus. Jis 
urodė, jog del to tiki, kad 
ežino teisybės, bet seka savo 
ė v u s, nes jų tėvai sekė 
ivo tėvus ir tt., o patys bijo 
eudijuoti tikėjimą. Jis kvietė 
»esti bereikalingą baimę ir 
ntis už skaitymo gerų knygų, 

/aip tai Dr. J. J. Kaškiau- 
Čiaus parašytą knygą “Pasau
lio Stebuklai” ir Dr. Matulai
čio parašytus du tomus kny
gos “Religija.” Visi ALDLD 
nariai yra gavę tas knygas. 
Taipgi patarė ir kitas moks
liškas knygas skaityti, nes tik 
per skaitymą gerų knygų bus 
galima atsipalaiduoti nuo ti- 
kėjimiškų žabangų.

Kalbėtojas nurodė, kad kai 
urie “bedieviai” atsiverčia 
rie dievo del to, kad tingi 
tudijuoti apie religiją—pasi
klausė keno nors prieštikėji- 
mišką prakalbą ir nusitarė bū
ti bedieviu ir baigta. Bet vie
toj studijuoti tikėjimą ir mok
sliškas knygas ir užsirašyti ir 
kaityti darbininkiškus laik- 

ščius, jie savo brangų laiką 
aleidžia prie kazyrių. Tokie 
idieviai, nelaimei atsitikus, 

it eitai atsiverčia prie dievo ir 
mai nusilenkia prieš kunigą, 
id tik tas priimtų paklydėlį 
iyelių tarpą, ir, žinoma, ku- 
gui gerai už tai užmoka. To- 

ie žmonės ne bedieviai ir jie 
emina bedievius, kurie yra 
įsipažinę su abelnu gamtos 
lokslu ir tikėjimu.

mogus, kuris įsitikinęs sa
vo pastangomis, tampa susi
pratusiu žmogum ir negrįš 
prie tų religinių burtų, kurie 
žmonijai nieko gero nesutei
kę ir nesuteiks. Drg., Metelio
nis kvietė susirinkusius prisi
rašyti prie ALDLD kuopos,

nes pageidaujant praplėsti sa
vo žinojimą, turi priklausyti 
prie tos apšvietos ir kultūros 
draugijos, kuri leidžia moks- 
1 i š k a s k n y gas ir žurnalą 
“Šviesą.”

Pertraukoje kalbėjo mūsų 
senas veikėjas dr. M. Rasi
mas iš St. Louiso, kuris primi
nė, kad iš nedaugelio pirm- 
takunų, kurie skelbė laisvą 
mintį ir darbininkišką klasinį 
susipratimą miniose, šiandien 
galime p a s i d i d ž i uoti savo 
dviem darbininkišk-ais dien
raščiais “Laisve” ir “Vilnimi“, 
taipgi ALDLD ir LDS organi
zacijomis. Kvietė prisidėt prie 
viršminėtų o r g a n i z a ei jų ir 
skaityti “Laisvę“ ir “Vilnį.“

Antru atveju d. Metelionis 
sau statė klausimus ir atsaki
nėjo, bet čia jų nekartosiu.

Padarysiu pastabą d. A. M. 
Metelioniui. Draugas A. M. 
turi geros medžiagos religijos 
klausimuose ir turi parinkęs 
suprantamų pavyzdžių. Viena 
negeistina yda, tai vartojimas 
bereikalingai svetimkalbių žo
džių. Draugas taipgi greitai 
kalbą vartoja ir klausovams 
sunku įsitėmyti ir sumažina 
reikšmę kalbos.

Prašalinus viršminėtas ydas, 
d. A. M. taptų geru kalbėtojų 
ir gyvu žodžiu pagelbėtų dar
bininkams nusikratyt religijos 
monų.

Patartina d. A. M. rengti 
prakalbas religijos klausime.

J. J. D.

Lawrence, Mass.

Užsisakykite “Be- 
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
piją.

Kviečiame visus dai
lės m ė g ė j u s, 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.) 
ne vėliau spalių men. 1 
d., š. m. (Knyga išeis 
iš spaudos pradžioj spa
lių mėn.). Prenumera
tas siųskit:

“Laisvė”
427 Lorjmer Street 

Brooklyn,N. Y.
P. S. “Laisvės” redakci
ja ir a d m i n i s t racija 
prašo mūsų veikėjų pa
rinkti šiai knygai pre
numeratorių ir greit 
prisiųsti.

(210-218)

Vytauto farmos komitetas 
rengia didelį parengimą ir 
taipgi ten bus prakalbos, kur 
bus aiškinama, kaip geriau 
sutvarkyti ūkio reikalus. “Ūkis 
buvo papirktas senelių prie
glaudai ir lig šioliai buvo kun. 
Valatkos komandoj. Dalykai 
ten nebuvo tvarkomi gerai. 
Bėgdamas iš Lawrenco, Va
latka viską paliko betvarkėj, o 
dabar išrinktas naujas komi
tetas, kuris stengiasi dalykus 
sutvarkyti. Komitetas atsišau
kia į Mass, valst. lietuvius, ne
žiūrint pažiūrų, kad prisidėtų 
prie darbo ir pastatytų ūkį 
ant geresnių pamatų.

Taipgi kviečiami ir visi 
farmeriai atvažiuoti pasiklau
syti ir padėti išrišti klausi
mus. Parengimas atsibus rug
sėjo 13 d. toj pačioj farmoje, 
North Lowell Road, Andover, 
Mass.

L. K. Biuras.

Wilkes-Barre, Pa.
Šis tas iš atsibuvusio pikniko 
parėmimui dienraščio “Lais
vės”, kuris įvyko rugpjūčio 30 

dieną

Piknikas publika nebuvo 
skaitlingas—turėjo būt daug 
daugiau vietinės ir iš apielin- 
kės publikos. Turėjome gerą 
skaičių draugų ir draugių iš 
tolimesnių kolonijų — draugai 
binghamtoniečiai skaitlingai 
dalyvavo, buvo svečių iš Ro- 
chesterio, draugas šukaitis net 
iš New Haveno su mašina, vie
nas automobilis draugų brook- 
lyniečių, ir draugų iš Shenan
doah, Frackville ir artimesnių 
miestelių. Visiems draugams 
rūpėjo paremti dienraštį “Lai
svę“ ir norėjo smagiai praleist 
laiką tokiam geram ore lau
kuose su draugais iš tolimes
nių kolonijų.

Turėjome ir pusėtiną pro
gramą. Pirmiausia sudainavo 
trejetą dainelių Merginų Ok
tetas iš Wyoming. Paskui se
kė draugo šolomsko prakalba. 
Jis kalbėjo apie dabartinius 
įvykius Ispanijoj, apie darbi
ninkų kovas su tais juodais fa
šistais. Taipgi plačiai aiški
no apie ateinančius preziden
tinius rinkimus, ragino dar
buotis už A. K. Partiją rinki
muose. Draugas taipogi ne
pamiršo ir ALDLD organizaci
jos reikalų. ,

Prakalbai pasibaigus, drau
gas S. Kuzmickas iš Shenan- 

.doah, sudainavo solo, keletą

dainelių, kurios publikai labai 
patiko. Sekė draugų shenan- 
doahriečių mišrus kvartetas, 
kuris sudainavo keletą daine
lių. Apie šiuos draugus ir 
drauges daug nereikia aiškin
ti—plati apylinkė žino jų dai
navimo gerumą. Beje, šiame 
shenandoahriečių kvartete bu
vo šie draugai: D. Judzenta- 
vičienė-Zdaniutė ir V. Judzcn- 
tavičius. Ir S. Kuzmickas ir jo 
drauge. Nors draugė Darata 
Zdaniutė-Judzentavičienė to
lokai nuo mūs būna, bet ji 
tankiai mums pagelbsti su sa
vo išlavintais dainininkais iš
pildyti programas laike įvai
rių parengimu.

Prirengimui maisto šiam 
piknikui daug darbo turėjo 
draugės O. Miliauskiene ir O. 
Krutulienė. Šios abi draugės 
yra ALDLD 12 Apskričio Ko
mitete, tai jos ir darbuojasi 
apskričio parengimuose. Joms 
visą laiką gelbėjo draugės 
Navikauskienė iš Wyoming ir 
Čeponienė iš Plymouth, Pa. 
Prie gėrimų ir kitokio patar
navimo daug darbavosi drau
gės Matulionienė ir Bagužins- 
kienė iš Wyomingo. Beje, di
delė garbė priklauso Wyomin
go okteto draugėms, kurios su
rinko tarpe publikos gerą 
skaičių pinigų vietos radio 
prakalboms. Kas penktadienio 
vakarais čia bus kalbama apie 
“Sunday Worker”, “Daily 
Worker” ir apie ateinančius 
rinkimus.

Šis piknikas būtų buvęs 
skaitlingesnis, bet tūli žmo
nės, esanti Wilkes Barre Pro- 
gresyviško Lietuvių Kliubo na
riais, tą pačią dieną surengė 
kliubo išvažiavimą, kad tik 
kaip nors daugiau atitraukti 
darbininkų nuo mūsų pikniko. 
Negali būti pasiteisinimo, kad 
jie nežinojo apie mūsų pikni
ką, nes nekurie iš buvusių ren
gimo komisijoj kliubiečių 
skaito dienraštį “Laisvę“ ir 
matė joje jau senai garsinant 
šį pikniką. Taipgi matė visur 
plakatus ir dideles “show 
cards”, bet vienok darė viską, 
kad surengti išvažiavimą ant 
greitųjų tą pačią dieną.

Draugas J. šukaitis iš New 
Haven užklausė, kokių pažiū
rų tie darbininkai, kuriuos jis 
matė besigrupuojant ant 
Grant St. laukiant buso. Kada 
jam buvo paaiškinta, kad tai 
Lietuvių Progresyvių Kliubas, 
tai draugas labai nusistebėjo 
iš tokio jų darbo ir tarė: “Gai
la, kad jie turi tokį vardą. Jie 
turėtų ant greitųjų pasirinkti 
kitą.“ žinoma, už tai kalti tūli 
užsispyrėliai, o ne visi kliubie- 
čiai,

Jau bus apie pora metų, 
kaip šis kliubas gyvuoja, bet 
gaila, kad tie, kurie kontro
liuoja tą kliubą, nepasižiūri, 
kaip toli jie nuprogresavo ir į 
kurią pusę progresuoja.

Nors šiam piknikui buvo da
roma kliūčių, vienok dienraš
čiui “Laisvei“ liko vidutinė 
parama ir suvažiavę draugai, 
kaip iš toliau, taip ir iš arti
mesnių vietų, gana smagiai 
laiką praleido.

Vienas iš Komiteto.

Worcester, Mass.
Trečiadienį, rugsėjo 9 d., 

bus prakalbos Komunistų Par
tijos prezidentinių rinkimų 
klausimu. Jos įvyks 8 vai. va
kare, Eagles Hall, Main St.

Kalbėtojais bus: James W. 
Ford, iš Alabamos, tai yra 
negras komunistų kandidatas 
į Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentus. Jis yra augštai mo
kytas draugas, universitetus 
lankęs ir pereito karo vetera
nas, dalyvavęs keliuose tarp
tautiniuose kongresuose ir la
bai geras kalbėtojas. Be galo 
yra svarbu jį matyti ir girdėti 
kalbant. Kiti kalbėtojai bus 
Harry M. Wicks ir Otis Hood. 
Pastarasis yra kandidatas į 
Massachusetts valstijos guber
natorius.

Įžanga tiktai 10 centų.
Taipgi tą pačią dieną, 7:30

yal. vakare, James Wt Ford

Clevelando Kronika

Clevelando 
pamatė, 
žmonių 
katrie 

kiek

darbą mažai užmoka. Mažų 
farmų savininkai sako: jei 
daugiau mokėsiu, tai visi turė
sim daug mažiau valgyti. Pie
no ir gyvulių prisieitų dau
giau parduoti šutau pinimui 
pinigų.

Darbas Nuo Tamsos Iki 
Tamsai

darbininką organizacijas ir 
kovoti už savo klasės reikalus.

apy-

Policijos valdyba nuo šiol 
griežtai uždraudė gyvybės 
sargams taip “hipnotizuob” 
žmones išgelbėjamus nuo 
prigėrimo.Ką P a t ė m i j a u Clevelando 

Apylinkėje iš Lietuvių Farmų 
Darbininkų Gyvenimo

Clevelando apylinkėj jau 
prieš pasaulinį karą buvo po
ra lietuvių šeimų farmų dar
bininkų. Karo laiku apsigyve
no ir daugiau. Po karo, prasi
dėjus nedarbui,
lietuviai darbininkai 
kad milionam darbo 
prisieis badauti. Tai 
dar turėjo susitaupinę
pinigų, katriem bankieriai dar 
nespėjo uždaryti, tie apsipir- 
ko nors po mažą farmelę ant 
išmokėjimo. Dabar Clevelando 
apylinkėse priskaitoma apie 
šimtas lietuvių šeimų, kurie 
turi savo farmas. Bet tik kele
tas randasi, kurie išsimokėję 
ir kiek geriau gyvena.

Lietuviai Mažažemiai 
Skursta

įeigų

kad

čia, Clevelando apylinkėse- 
se, kaip iš kitų tautų, taip ir 
iš lietuvių, stambių farmerių 
kaip ir nėra, šių farmų darbo 
žmonių gyvenimas vargingas 
ir skurdus. Galima sakyti, ma
žai kuo skiriasi nuo Lietuvos 
mažažemių gyvenimo. Jei kat
ras jau išsimokėjęs morgičius, 
įsigijęs traktorį ir kuliamą 
mašiną, tai tas lengviau ap
dirba žemę, tai geresni ir ja
vai užauga. Bet iš lietuvių ma
žai randasi, kurie turi įsigiję 
visus farmų įrankius.

Turinčių virš šimto akrų že
mės ir visas farmų apdirbimo, 
mašinas gyvenimas kiek ge
resnis už tų, kurie negali įsi
gyti visų reikalingų įrankių 
farmos apdirbimui. Jie par
duodami pieno, gyvulių, kiau
šinių ir už kitiem farmeriam 
javų iškūlimą susidaro 
virš $3,000 į metą.

Abu Ne Bagočiai
Bęt, reikia pasakyti,

tokios farmos vienas farmerys 
negali apdirbti, reikia samdy
ti mažiausia vieną darbininką, 
o vidurvasarį porą ir daugiau. 
Dviem darbininkam alga po 
$15 į mėnesį ir pramitimas, 
maistui rokuojant tik po 50 
centų į dieną, sudaro $725 į 
metus. O jei savo šeima susi
deda iš keturių narių ar dau
giau, tai viso išlaidų pasidaro 
apie $3,000 į metus, žinoma, 
ant farmos dalis maisto užau
ga ant vietos, bet daug reikia 
ir dasipirkti. Visa tai paėmus 
atydon, galima sakyti, kad 
farmos savininkas ir jo darbi
ninkai visi sunkiai dirba ir nei 
vienas negali centų susitau- 
pint. Tik tiek savininkas tur
tingesnis, kad jo nuosavybė.

Kuomet sausa vasara, nieks 
neuždera, prisieina dalis gy
vulių parduoti visai pigiai, o 
pavasarį pirkti ir daug dau
giau užmokėti. Tuomet far
mos savininkas kai kada lieka
si bankos skolininku, o jo dar
bininkai liekasi savo šeimos 
skolininkais, kad už mažą ai

du oti

Tų farmerių, kurių farmos 
dar neišmokėtos ir neturi rei
kalingų. įrankių žemei apdirbt, 
gyvenimas labai sunkus. Dir
ba nuo tamsos iki tamsai, o 
darbininko nėra iš ko pasi
samdyti. Patys vieni, be rei
kalingiausių mašinų, negali 
visos farmos gerai apdirbti, 
tai mažai ir uždera. Už iškū
limą avižų reikia mokėti po 
3 centus už bušelį, už branges
nius javus ir daugiau. O mor- 
gičiai, taksai, trobų pataisy
mas ir kitokios visokios gyve
nimui reikmenys sudaro dau
gybę išlaidų.

Tų šeimų vaikučiai matyti 
apiplyšę, basi. Ir tėvai patys 
dažnai basi dirba. Didžiumoj 
šių apylinkių farmų darbo 
žmonių gyvenimas atrodo 
daug sunkesnis, kaip Lietuvoj 
caro laikais. Tik tiek skirtu
mo, kad Lietuvoje farmų dar
bo žmonės kai kada dirbdavo 
apsiavę su naginėmis ar vy
žom ir basi, o čia su čevery- 
kais ir basi.
Lietuviai Farmeriai ir Mūsų 

Spauda

Šiose Clevelando apylinkėse 
tūli farmų darbo žmonės skai
to darbininkiškus laikraščius: 
“Laisvę,“ “Vilnį“, “Daily Wor
ker” ir kitus. Sako: skaitom 
darbininkiškus laikraščius, bet 
dažnai ant jų ir supykstam už 
jų rašymą, kad farmeriai dar
bininkam turi daugiau užmo
kėti už darbą. Iš kur gi, sako, 
mes galim mokėti, kad nėra 
iš kur paimti pinigų, o ir skolų 
nekurie turim daug. Kitiem 
už neapsimokėjimą skolų ir 
taksų jau atėmė farmas ir 
dar nekuriem žada atimti.

Čia mažų farmų savininkam 
reikėtų pastudijuoti ir pasiro
dys, kad darbininkiški laikraš
čiai rašo apie tuos farmų. sa
vininkus, kurie turi tūkstan
čius akrų žemės, kurie patys 
nustato marketą savo produk
tams. Valdžia rūpinas jų pa
dėtim. Jei sausra padaro jiem 
nuostolių, tai valdžia 
jiem dideles sumas 
nuostolių padengimui, 
daug javų uždera ir
priauga, valdžia įsako 
produktų sunaikinti, kad pa
laikyti augštai marketą. O mi- 
lionai darbo žmonių po visą 
šalį pusbadžiai gyvena, tūks
tančiai vien tik išmatom mai
tinasi.

Stambiųjų farmų savinin
kai savo farmų darbo žmonėm 
mažai apmoka ir vieningai su 
valdžia išnaudoja visos 
m a ž a ž e m i us farmų 
žmones, taip lygiai ir 
šios šalies darbininkus,
darbininkų spauda ir rašo.

Darbininkų spauda nurodo 
m a ž a ž e m iams savininkam, 
farmų darbo žmonėm reika
lingumą organizuotis ir ko
voti už p a n a i k inimą vi
sam pas aulyje išnaudojimo 
sistemos ir • įsteigimo darbo 
žmonių valdžios. Smulkių far
mų darbo žmonėm būtinas 
reikalas organizuotis į Farme
rių - Darbo Partiją ir į kitas

Lietuvių Farmerių 
Organizacijos

Clevelando nekurtose 
linkėse tarpe lietuvių farme
rių darbo žmonių supratimas 
reikalingumo organizuotis į 
darbininkiškas o r g anizacijas 
jau pakilęs. Middlefield ir 
Shordon apylinkėj gerai gy
vuoja lietuvių farmerių ALDL 
D 51 kp. ir jaunuolių savišal- 
pinės organizacijos LDS kp. 
šios dvi kuopos gerai veikia 
savo klasės apšvietos ir savi
šalpos reikale.

Daug lietuvių farmų darbi
ninkų randasi ir kitose Cleve
lando apylinkėse. Bet ten dar 
nesigirdi kuriantis darbinin
kiškų organizacijų kuopų. Cle
velando ALDLD 15-tas Aps
kritys turėtų dėti daugiau pa
stangų organizavimui visose 
ALDLD 15-to Apskričio apy
linkėse naujų ALDLD kuopų.

Miestelėnai Turėtų Padėt
ALDLD nariai vasaros lai

ku dažnai išvažiuoja ant far
mų pas lietuvius farmų darbi
ninkus pakvėpuoti tyru oru. 
Tai kodėl nesirūpinti savo dar
bininkiškų organizacijų agita*- 
cijos reikalais ir tvėrimu ALD 
LD naujų kuopų. Argi čia ne 
mūsų darbininku būtinas rei
kalas. žinoma, organizavime 
naujų kuopų darbas sunkus. 
Bet pasišventusiem darbinin
kam savo klasinei kovai nie
ko nėra nenugalimo.

A. M. B.

Skęstančiųjų Gelbėtojai Pra
dėjo Juos “Hipnotizuoti”
TRENTON, N. J. — Du 

išgelbėti nuo paskendimo 
jaunuoliai paskui apsirgo 
nesuprantama liga. Pasiro
dė, kad jų išgelbėtojai, gy
vybės sargai pajūryj L. Mil
len ir T. Haje ištrauktiems 
iš vandens asmen. paspaus
davo tūlas kūno vietas su 
“hipnotizuojančiais” ( a p - 
migdančiais) nervais ir lai
kinai suturėdavo jiem kvė
pavimą. Tuo būdu išgelbė
tieji apmigdavo, negalėdavo 
tampytis, spardytis, kuomet 
gyvybės sargai juos toliau 
gaivindavo. Del to “už- 
hipnotizavimo” paskui žmo
nės sunkiai sirgdavo.

gą dirbdami negali 
žmoniško gyvenimo.

Darbininkai skundžias, kad 
šiose apylinkėse farmeriai už

kalbės per radio iš stoties 
WTAG—580 kilosaik. Kurie 
tuo laiku būsite namie, užsi- 
statykite radio priimtuvą ir 
girdėsite Fordą kalbant.

Rinkimų vajaus atstovai 
nuo ALDLD 11 kp.,

Plokštis ir D. J.

i

paskiria 
pinigų 

Jei per- 
gyvulių 

dalį

šalies 
darbo 
visus 
Tatai

Reumatiški Skausmai
Reumatiški skausmai yra prašalinami labai greitai vartojant 

Deksnio mostį, kuri turi galingą pajėgą šildyme, kaipo saulės spindu
liai, išvaro lauk reumatiškus skausmus. Klauskite taip:—

Dekens Ointment
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonėmis iš skirtingų pasaulio 

kraštų, kuriems pagelbėjo.
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti tikrąją Deksnio Galingą Mostį 

ir pasekmes, tai visada klausk taip: DEIKENS OINTMENT ir neklau
sykite nei jokių kitų pasiūlijamų, kad kas ir siūlytų. Visada žiūrėkite, 
kad rašytų DEKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysite tikrąją 
Deksnio Galingą Mostį. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

P. DEKENS, P. 0. Box 352, Hartford, Conn
U*

(

BLOGA ODA
todėl, kad

jai
STOKAVO

KALKIŲ

Yra rimt a priežastis, 
kodėl pieno stiklas ar 
du per dieną dažnai 
nuskaistina odą, kuo
met visi kiti vaistai nie
ko nepagelbėja. Odos 
specialistai sako, jog 
daugelis odos nesveiku
mų paeina iš kalkių 
stokos. Pienas yra tur
tingiausias kalkių šalti
nis iš visų valgio daik
tų. Kiekvienas stiklas 
pieno yra gyduolė gra
žumui ! Pradėkite šian
dien.

NUSKAISTINKITE 
SAVO VEIDĄ 

PIENU
SULAI BĖT1. Jeigu 
te sulaibėti saugiai 
sidaryti suvargusia
šlėta ir nenorite prarast sa
vo gyvumo, darykite taip, 
kaip judamų jų paveikslų 
žvaigždės: gerkite pieną. Ra
šykite reikalaudamos NE- 
APMOKA MAI knygutės, 
“The Milky Way.” Užtenka 
atvirlaiškio su jūsų vardu ir 
adresu. Adresuokite: Bureau 
of Milk Publicity, Albany.

jūs nori- 
ir nepa- 
ar rauk-

THE STATE OF NEW YORK

--------------------------------------------------------------------------------- ra
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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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San Francisco, Calif
Istoriškas piknikas mūsų 

kolonijoj įvyko 30 rugpjūčio. 
Jis buvo rengiamas bendrom 
spėkom Oaklando ALDLD, K. 
P. ir San Francisco K. P. ir 
ALDLD, pas draugus Gegu
žius ant mažo ūkio, Oaklande.

Važiuojant iš San Francis
co į Oaklandą, 11 vai. ryto, 
mes manėm būti pirmutiniai, 
bet kur tau, pikniko vietoj 
jau radom daugelį draugų ir 
draugių net iš kitų kolonijų. 
Drg. J. Čaplikas buvo pikni
ko gaspadorium ir gabiai 
tvarkė. Gaspadinės irgi vertos 
garbės. Uršulė G e g u t i e nė, 
ūkio savininkė, prigamino 
skanių valgių.

Draugė V. T. King, nepa
ilstanti veikėja, ir d. Ona Ber
notienė, visiem mina ant kor- 
nų, kad veikimas mūsų kolo
nijoj turėti] būti gyvesnis. 
Drg. O. B., matomai, turi pa
tyrimo darbininkiškam judėji
me, bet užimta savais darbais, 
nes užlaiko viešbutį, 1130 
Market St. Atvažiavusiems į 
San Francisco patartina sus
toti pas d d. Bernotus.

Mary Rode ir K. 
šiene dirbo sykiu su 
gaspadinėm.

Pusę po trijų d. 
užlipęs ant suolo 
publiką nusiramint 
no ALDLD tikslą, 
mas, kad ji yra 
skleidėja Amerikoj 
pasaulio kraštuose, 
lietuvių.

Pirmiausia perstatė K. 
gianienę, kad pasakytų, 
girdėjo Rochester, N. Y., 
Seime. Jinai papasakojo visus
seimo tarimus ir įspūdžius. 
Paskiau perstatė d. B. Karo- 
sienę pakalbėti apie Ameri
kos Lietuvių Kongresą, Cleve- 
lande, ir jo tarimus. Ji] dvie
jų raportus publika užgyrė 
gausiu delnų plojimu. Vėliau 
buvo perstatytas Savitis iš Pa- 
sadeną, kuris 
vo drauge ir 
jaunuoliais. 
Petruševičius
taipgi pasadenietis jaunuolis. 
Repečkas aiškino apie jau
nuolių organizavimą Kalifor
nijos kolonijose. Šis jaunuolis, 
matyt, gabus ir supranta or
ganizacijos reikalus. Publika 
jaunuolio kalbą parėmė griau
smingais aplodismentais.

Paskutiniu kalbėtoju buvo 
d. Švelponis, oaklandietis. Jis 
aiškino 
šizmą, 
ninku 
Frontą
dabartinį galvažudžių 
užpuolimą ant darbininkų Is
panijoj. Baigdamas pasakė, 
kad bus renkamos aukos pa
rėmimui Ispanijos 
Fronto kovoj prieš
Drg. Bernotienė aukavo 
mą 
trą. 
Pas 
tam
iš karto permažai suaukauta, 
daugelis draugų dėjo ir po 
antrą dolerį ar smulkesnę au
ką, kol viso sudarė $25. Pik-

B. Karo- 
minėtom

ča pi ik as, 
, paprašė 
ir paaiški
nu rody d a-
apšvietos 

ir visuose 
kur yra

M Li
ką 

LDŠ

čion buvo su sa- 
keturiais kitais 

Po jo kalbėjo 
ir Repečkas,

apie keliantį galvą fa- 
apie Francijos 

subudavotą 
prieš fašizmą

darbi- 
Bendra 
ir apie 
fašistų

Liaudies 
fašistus.

pir- 
dolerį, d. švelponis—an-
Tai buvo gera pradžia, 
draugus buvo priejauta 
tikslui. Pasirodžius, kad

niko rengėjai dėkingi aukavu
siems Ispanijos Liaudies Fron
tui ir visiems dalyvavusiems 
piknike.

Atsiprašau, jei pavadės bus 
neaiškiai paduotos, aš nebu
vau prisirengęs šitą pareigą 
atlikti.

San Francisco ir Oaklando 
draugams-ėms žinotina, kad 
Oaklando ir San Francisco 
kuopos bendromis spėkomis 
rengia balių 17 spalio, Polish 
Hall, 22nd & Shotwell St., 
San Francisco, Calif. Prasidės 
7:30 vakaro. Abiejų miestų 
komisijos deda pastangas, 
kad balius būtų pasekmingas 
ir publika užganėdinta. Bus 
geri muzikantai ir draugiškas 
patarnavimas.

Sužeista Širdis.

Binghamton, N. Y
ALDLD 12 Apskričio Su-Iš

rengto “Laisvės” Naudai Pik
niko, Valley View Parke

Šiame piknike, 
30 rugpjūčio, 
Parke, Inkerman, 
hamtoniečiai gerai 
buvo net 7

įvykusiame
Valley View 

Pa., bing- 
pasirodė,

mašinos, su 31 ypa-

Strolis, mūsų ALD 
kuopos sekretorius, 

minėto

Draugas 
LD 20-tos 
gavo laišką nuo virš 
apskričio sekretoriaus J. Vi
sockio, kad mes visi esame 
kviečiami ten dalyvauti. Jisai 
pats rengėsi su savo šeimyna 
ir kitus kvietė važiuoti į “Lais
vės” naudai parengimą. Taigi 
ir važiavo kaip nariai taip ir 
pašaliniai: patys d. Stroliai su 
pilna mašina žmonių, dd. Pa- 
giegalai, Vitartai, J. Degutis, 
Tamkevičia, J. Kaminskas ir 
A. Navalinskas.

Iš namų išvažiavom 10 vai. 
ryto su draugėmis EI. Girniū- 
te, O. Girniene, M. Sedonie- 
ne ir P. Palevičiūte, viešnia iš 
Paterson, N. J., kuri svečiavo
si pas savo giminaitę Sedonie- 
nę. Drg. A. Navalinskas stojo 
ant gaso ir nei 2-jų valandų 
neėmė, o mes jau Scrantone, 
pas dd. L J. Klevinskus. 
kį staptelėję ir apsimainę 
liais žodžiais, išvažiavom 
niko vieton.

Ten nuvažiavom 1 vai.
ną. Pirmiausia pasisveikinom 
su d. Visockiu ir mūsų sanke- 
leives supažindinau, 
mums papasakojo, kokia 
juos didelė 
sako:

“Pas mus 
čių bedarbių
na iš ubagiškos pašalpos. Pa
vieniai žmonės tegauna tik po 
$2 į savaitę. Na, 
žmogus prie tokio 
brangumo.’ ’

Paskiau nuėjome 
gaspadinės, kurios
pietus ir vakarienę. Tai mūsų 
senos veikėjos, draugės 
liauskienė, Krutulienė ir 
tos. Viena gana jauna
nepažįstama moteris pardavi
nėjo barčekius. Pasikalbėjus 
su jomis, jau pradėjo t----
žiuoti daugiau tolimų svečių 
ir viešnių. Tolimiausi buvo 
G. H. Mikitai iš Rochester,

Bis- 
ke- 

pik-

die-

Jisai 
pas 

bedarbių armija,

apie 20 tūkstan- 
ir veik visi gyve-

ir gyvenk 
nesvietiško

pas dd.
gamino

Mi- 
ki- 

man

IN. Y. Paskiau dd. brooklynie- 
čiai: D. M. šolomskai, Pakal
niškiai, Karpavičių, šeima ir 
kiti. O ir vietinių draugų-gių 
privažiavo ir pėsčių atėjo.

Toks puikus pokilis jau se
nai buvo buvęs. Ačiū mūsų 
ALDLD Apskričio Komitetui 
už jo surengimą, čion mes tu
rėjome progą pasimatyti su 
mūsų senais gerais darbuoto
jais. Linksma buvo matytis ir 
pasikalbėti, kaip su tolimais, 
taip su vietiniais. Jeigu ne šis 
gražus pokilis, tai gal ir ne
būtume matęsi dar bent per 
kelis metus, ypač su kaip ku
riais dd. wilkesbarrieciais ir 
pittstoniečiais, kaip dd. sese
rys 'Zinkevičienės, kurios yra 
bedarbių eilėse ir nelabai gali 
kur toliau išvažiuoti.

Sutikau dd. žiurius. Draugė 
O. žiurienė yra daug veikusi 
praeityje, o dabar lyg pasi
traukė iš veikimo. Užklausiau, 
delko jos nesimato ir nesigir
di. Tą pačią istoriją atsakė ir 
d. žiurienė, kad nedirba ir nė-* 
ra pinigų nei ant “karfėro.” 
Tas pats ir su daug kitų d d., ši 
supuvusi kapitalizmo ranka 
“glamonėja.” Labai gaila tų- 
gerų darbuotojų, kurie padėjo 
subudavoti darbininkišką ju
dėjimą, o šiandien del nedar
bo negali veikti.

Prievakariais atvažiavo ir 
dar daugiau svečių,: shenan- 
d o a h’r i ečiai Judzentavičiai, 
Kuzmickai ir kiti; lyndwoodic- 
čiai J. O. .'Zdaniai, iš Wilkes 
Barre J. Vilkelis ir kiti, kurių 
visų vardus čia būtų sunku ir 
suminėti.

Programa buvo puiki: d. šo- 
lomskas pasakė gerą prakal
bą ir dainininkai gražiai pa
dainavo. Manau, apie tai gal 
parašys kiti d d.

Po programos, dar biskelį 
pasikalbėję su draugais ir 
draugėmis, rengėmės važiuoti 
namo, kadangi diena pasitai
kė šaltoka ir vakarop buvo 
gana šalta. Apie 7 vai. v. išsi
rengėm veik visi sykiu, 4 ka
rai, o d. Liepa, serantonietis, 
buvo mums vadu lig Scranto- 
no. Toliau mes jau važiavome 
savais keliais, linksmai dai
nuodami. Paulina Palevičiūte, 
viešnia, mums dainavo dzūkiš
kai, o mes jai turėjome pri
tarti, nors ir ne dzūkai būda
mi. Mes 
miršime 
Draugai 
prirašyti 
ninkiško
organizacijų, ypač LDS. 
gai J. Bimbai turėtų tą 
ryti, ji sakėsi ypatiškai gerai 
juos pažįstanti.

Pravažiavus daugiau pu- 
siaukelio, žiūrim, mūsų pulkas 
sustojęs ir išlipęs iš karų dai
nuoja, žaidžia. Sustojom 'ir 
mes prie pulko, kuriam buvo 
apie 20, pradėjom visi dai
nuot, vadovystėje H. Pagiega- 
lienės, A. Tvarijonienės, J.

jūsų, Paulina, neuž- 
už jūsų linksmumą, 
patersoniečiai turėtų 
prie vietinio 
choro ir prie

darbi- 
kitų

Drau- 
pada-

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

LIETUVIŲ PARKE

Dr. Herman Mendlowitz

Waterbury Vilijos Choras, vadovaujamas K. Strižausko

PASTABA: Jeigu tą dieną lytų, piknikas vistiek įvyks

PRANEŠIMAI Iš KITUR

OFISO VALANDOS

Sekr. H. Žakiene.

Nelaimingai Sučiaudėjimas

Komisija. 
(211-212)

KELRODIS: Iš Hartfordo pervažiavę Conn, upes tiltą važiuokite iki Church Corner, sukitės po dešinei į pietus 
New London keliu, davažiavę Station 24 matysite iškabas.

Komisija.
(212-213) FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.

kykite savo draugams Jr pažįsta
miems, kad labai didelis ir svarbus 
piknikas atsibus 13 d. rugsėjo, Am- 
šiejaus farmoje, kur tankiai būna 
lietuviški piknikai.

Iš Pittsburgho j 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)

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

vis naujų skyrių-kuopų tveria
si. Čia Workers Alliance įsi
galės į stiprią organizaciją.

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.BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 10 d. rugsėjo, 7:30 v. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 315 Clin
ton St. Bus daug svarbių tarimų, tad 
visi nariai malonėkite dalyvaut, taip
gi atsiveskite ir naujų narių prira
šyt.

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho apygardos Draugijų 

Konferencijos komisija rengia kor
idų pikniką nedėlioj, 13 d. rugsėjo, 
Amšiejaus farmoje, Moon Run Rd. 
Bus dovanos už lenktynes, muzika- 
liška programa ir kiti pamargini- 
mai. Jeigu tą dieną lytų tai bus va
karienė su šokiais Liberty Svetainėj, 
.1322 Reedsdale St. Taipgi bus gera 
orkestrą šokiams.

Tcl. Starg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau 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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OC (J 
KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15C
Prielankus Patarnavimas

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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.

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.
Tek: Glenmore 5-6191

PITTSBURGH, PA.
Piknikas Pittsburgho ir Apie- 

linkės Draugijų Sąryšio
Nedėlioję, rugsėjo 13, įvyks pik

niką^, už kurio surengimą pasisakė 
apie 50 Pittsburgho ir apylinkes 
drąugijų 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 Pittsburgho.

Taigi gerbiami, darbininkai ir biz
nieriai, rengkitės i pikniką ir pasa-

Trečiad., Rugsėjo 9, 1936

DARBININKIŠKOS SPAUDOS NAUDAI

DIDELIS PIKNIKAS
Įvyks Nedelioj, 13 d, RugsėjoSept*

(Sta. 24 Glastonbury Line) E. HARTFORD

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

Kalbės P. Buknys, “Laisvės” Administratorius svarbiais dienos klausimais.

Kasyklos labai mažai dirba 
visoj šioj apylinkėj. Pereitas 
dvi savaites, kada buvo mokes
tis už darbą, daug mainierių 
visai nieko negavo, o kurie 
kiek ir gavo, tai labai mažai. 
Kurie ir turi darbus, lygiai 
skursta, kaip ir bedarbiai.

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

Sasterniūtės, EI. Girniūtės, A1|qqq
Kaminsko, B. Kiznio ir kitų.
Priedam pašokom “Noriu mie
go,” paskiau skirstėmės kas 

atva-*sau’ leidomės baigt kelionę į

Rugsėjo 13 dieną ALDLD 
12 Apskritys rengia didelį 
pikniką del labai svarbaus 
tikslo, tai yra, del sukėlimo 
finansų šio rudens rinkimam. 
Kaip jau daugeliui yra žino- 

lietuviai turės sukelt $5,- 
rinkimų kampanijai. To- 
d ra u ges ir draugai, turim 
rūpintis, kad turėtum nau- 
iš šio pikniko. Kaip vie
tai p ir plačios apylinkės

Buvęs šalies prez. Hoover liūdnai tariasi su savo parti
jos rinkimų kampanijos manadžeriu John Hamilton. 
Matyt, abu tikisi matyti savo partiją pralaimėtoja bū

simuose rinkimuose. . . .

•>
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namus.
Tai toki 

to gražaus 
parengimo, 
tokių.

“Laisvės

mano įspūdžiai iš 
“Laisvos” naudai 
Lauksim daugiau

Korespondente.

Wilkes Barre, Pa
Šis Tas iš Bedarbių Veikimo

dcl, 
visi 
dos 
tos,
lietuviams darbininkams būti
nas reikalas dalyvaut šiame 
parengime, nepaliekant nei 
svetimtaučių darbininkų.

Piknikas bus žemutinėj da
ly Wilkes Barre, Lyndwoode. 
Bus gera muzika šokiams, ge
rų valgių ir gėrimų. Pasidar
buokime, kad turėtum šį pik
niką vieną iš geriausių, nes tai 
jau bus paskutinis šios vasa
ros.

Kviečiam visas ir visus, 
Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Apvaikščiojimas ant Laivo

Lietuvių radio WHAT Stotis, ku
rią veda ponia Petronėle 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. 
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()

Šioj apylinkėj bedarbiai ve
da neatlaidžią kovą su tais 
šalpos viršininkais už visokius 
savo reikalavimus, kovoja už 
gyvybės palaikymą.

Bedarbių susirinkimai būna 
skaitlingi ir pradeda būt pla
čiai apkalbama visoki bedar
bių trūkumai tuose susirinki
muose ir po kiekvienam susi
rinkimui komitetas eina su vi
sokiais skundais pas tuos šal
pos viršininkus ir daugumoj 
bedarbių Reikalavimai būna iš
reikalauti.

ŠiamJ apskritoj bedarbiai 
yra pusėtinai organizuoti irFrancijos sieną.

HARRISBURG, Pa.—Ker
ry Milward taip smarkiai 
sučiaudč, kad augštieninkas 
parvirto ir persiskele vieną 
nugarkaulio kauliuką. Da
bar gydosi ligoninėje.

Hendaye, Franc. — Fran
ci ja.—Francūzų vyriausybė 
užprotestavo Ispanijos fa
šistam prieš šaudymą per Gaukite "Laisvei” Naujų 

Skaitytojų



Puslapis Šeštas, i E A I S V fi

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
jie namą po num. 1323 Gates 
Ave., Brooklyn, ir suareštavo 
tris snapso virėjus.

PARDAVIMAI

Trečiad., Rugsėjo 9, 1936

Browderis Žengia Pirmyn 
Šiaudiniuose Rinkimuose

'Andai “Vietos žiniose” bu
vo pranešta, kad Rockaway 
Beach laikraštis veda šiaudinį 
balsavimą, ištyrimui, už katrą 
kandidatą jo skaitytojai bal
suos ateinančiuose rinkimuo
se. Tuomte buvo paskelbta, 
kad Rooseveltas gavo 115 bal
sų, republikonas Landon—45, 
komunistas Browderis — 25 
balsus, o socialistas Thomas— 
21 balsą.

Paskutiniais daviniais kan
didatai stovi šiaip: Roosevel
tas—194 balsus; Landonas— 
109; Browderis—102 balsus; 
Thomas—88 balsus.

Tai reiškia, kad komunistų 
kandidatas d. Browderis smar
kiai vejasi republikoną Lan- 
doną ir išrodo, kad jį pavys ir 
pralenks.

Rugsėjo 16 d. Prasidės 
Didysis K. P. Bazaras

Su rugsėjo 16 d. prasideda 
Komunistų Partijos penkių 
dienų bazaras ir karnivalas. 
Tam pokiliui užimta didžioji 
St. Nicholas Palace. Jeigu 
jūs manote pirkti lietsargių, 
drabužių, kosmetikų, rakandų, 
kailių, elektros prietaisų, ra
dio, laikrodžių bei kitų daly
kų, palaukite kol prasidės tas 
didysis bazaras, nes ten bus 
galima nusipirkti ką tik nore-i 
site už labai žemas kainas.

Įžanga bus 25 centai, bet 
subatoj bus 45 centai. Už 85 
centus galima nusipirkti tikie- 
tą ir dalyvauti bazare visas 
dienas. Nuo 1 vai. po pietų iki 
5 vai. įžanga dykai.

Aldiečiai Važiuos į 
Forest Parką

Vienintelis šiemet ALDLD 
1-mos kuopos draugiškas išva
žiavimas, pasilinksminimas at
virame ore įvyks jau šį sek
madienį, Forest Park giraitėj. 
Nariai be abejo ten bus, bet 
svarbu, kad ir kitų kuopų na
riai, taipgi ir visi kiti Brook- 
lyno lietuviai dalyvautų su 
mumis. Vieta ten smagi, o pro
ga beveik paskutinė, nes bile 
dieną gali užeiti lietingos ru
dens dienos ir užbaigs mūsų 
pasilinksminimus girioj tarp 
žalumynų.

B. N.

Daug Brooklyniečiy Buvo 
“Laisvės” Piknike 

Pitman, N. J.
Pereitą sekmadienį Brook- 

lyniečiai pagirtinai pasirodė 
philadelphiečių rengtame pik
nike, Pitman, N. J. Iš Brook
lyn© nuvažiavo 5 busai ir ke
liolika ar gal daugiau mašinų. 
Paskutinę valandą radosi ir 
daugiau norinčių vykti, bet, 
kaip ir buvo iš anksto perspė
ta, sunku buvo gauti tiek eks
tra busų, kiek norėta ir kada 
norėta. Prisiėjo pastovinėti ant 
šaligatvių laukiant, kol pribu
vo. Bet ir pribuvusieji po 37 
vietas turinti busai nesutalpi
no visus norėjusius būti pik
nike.

Beje, negalima praleisti ne
pastebėjus, kad stovinėjimo 
neišvengė ir kai kurie iš anks
to pirkęsi tikietus. Tačiau čia 
komisija neigi patys keleiviai 
nebuvo kalti. Iš anksto užsa
kyti busai pribuvo laiku, bet 
vienas iš atsiųstų busų nebuvo 
pilnai atsakančiu ir komisija 
atsisakė leisti su taisytinu bu
sti, pareikalayo kito. Svečiai 
turėjo laukti. Tūli permainė 
planus ir grįžo namo, o dar 
kiti, ketinusieji palikt savo 
mašinas namie, išjudino jas ir 
prisodinę pilnas draugų pa
traukė link Philadelphijos.

Piknike buvusieji, grįžda
mi, džiaugėsi puikumu vietos 
ir paties pikniko skaitlingumu, 
minėdami sueitus senus pažįs
tamus ir naujas pažintis. Dar 
kiti linksmai dainavo. Dauge
lis minėjo gražią programą ir 
apgailestavo, kad neturėta to
kio garsiakalbio, kaip Brook
lyn© piknike, ar kaip kad tu
rėjo patys philadelphiečiai 
pereitą metą. Buvo tarp mūs 
ir tokių, kurie biskį apgailes- 
tavom philadelphiečiam teku
sių tiek daug dovanų, nors visi 
pripažinom, kad jie verti do
vanų, jeigu sutraukė tiek daug 
tūkstančių publikos ir ją pa- 
mylėjo-priėmė kaip reikiant. 
Tačiau ir didžiavomės, kad 
pirma dovana—šimtas dolerių 
—teko brooklynietei mergai
tei.

“L.” Kor.

Aukos Komunistų Partijos 
Rinkimų Kampanijai

Draugas I. Amter, Komu
nistų Partijos New Yorko 
valstijos organizatorius, pra
neša, kad pereitą savaitę New 
Yorko darbininkai suaukojo 
$13,000 Kompartijos rinkimų 
kampanijai. Nors tai didele 
suma, vienok reikia žinoti, 
kad New Yorko kvota yra 
$125,000. Lig šioliai viso su
rinkta $17,355.56.

Ugniagesys William F. 
Walsh, 33 metų, tapo smar
kiai sužeistas, kuomet įgriuvo 
degančio fabriko stogas, po 
num. 10-01 43rd Ave., Long 
Island City.

New Yorko apylinkėj veda
ma aštri kova prieš butlege- 
rius. Valdžios agentai užpuo-

SUSIRINKIMAI

PARDUODAME vienos šeimos medi
nį namą, Richmond Hill (North 

Side) dalyje. Savininkas tiesiai par
duoda—nėra jokių agentų. Namas 
geram stovyje, turi 8 kambarius, 4 
yra miegami kambariai šviesūs ir 
dideli, dviejuose kambariuose įvesta 
vanduo; yra 2 maudynės; didelė kuk- 
nia, šiluma ir yra užpakalyje dide
lis plotas žemės. Namas randasi arti 
prie visų transportacijos stočių, ir 
prie krautuvių. Užlaikymas namo 
labai mažas. Del platesnių informa
cijų kreipkitės sekamai:

PAULINE SNYDER
143 West 84th St., New York City.

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Elena Žukaitė New Yorke
t

Viešnia iš Brocktono
Marijona (Mary) Gros iš 

Brockton, Mass., svečiuojasi 
porą savaičių pas savo gimi
naitę p. Kasmočienė, Brook
lyne. Viešnia dalyvavo ir 
“Laisvės” piknike, Pitman, N. 
Jersey.

Puiki Buvo Browderio 
Prakalba per Radio

WOODHAVEN, N. Y.
Gerb. Tamsta:—

Malonėkite ateiti Į svarbų ekstra 
Lietuvių Namų Savininkų susirinki
mą, kuris įvyks penktadienį, rugsėjo 
1] d., 1936, Broniaus Shalinsko sa
lėje, 8402 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N. Y.

Būtinai ateikite ir kitus pakalbin
kite, nes labai svarbus susirinkimas. 

Su tikra pagarba,
Sekretorius.

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 pragyvenimą. Turiu parduot 
greit. Vieta yra su pilnais laisniais. 
Antrašas: 498 Ferry St., Newark, 
N. J. Tel.: Mitchell 2-9356.

(210-216)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, rugsė
jo (Sept.) 10 d., Kiburio svetai
nėje, 950 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y., 8-tą valandą vakaro.

Visi nariai pribūkit laiku, nes su
sirinkimą pradėsim lygiai tuo laiku, 
kaip garsiname.

Komitetas.
(212-213)

Darbo Dienos vakarą buvo 
antroji d. Browderio, Komu
nistų Partijos prezidentinio 
kandidato prakalba per ra
dio apie darbininkų organiza-^ 
vimo svarbą. Pirmu sykiu te
ko girdėt jį kalbant per radio. 
Puiki prakalba ir labai su
prantamai ir aiškiai pasa
kyta. Nestebėtina, kad po 
kiekvienos jo prakalbos būna 
šimtai atsiliepimų, ir reikala
vimų daugiau prakalbų, taip
gi visokios literatūros apie 
Komunistų Partiją ir jos atsi- 
nešimą link įvairių dienos pro
blemų.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti 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 cleveiterių, arti res
tauracijų. Del kitų informacijų kreip
kitės sekamai:
202 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

(208-214)

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

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

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

BROOKLYN, N. Y. /
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 9 d. rugsėjo, 8 vai. vaka
re, Šapalo-Vaiginio svetainėje, 147 
Thames St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui.

Sekr. P. V.

Reikia visiems daugiau pri
sidėti aukomis, taipgi parinkti 
aukų K. P. rinkimų iždan, 
kad daugiau tokių prakalbų 
galėtume girdėti per radio.

Šio mėnesio 21, 10:45 vaka
ro, kalbės James W. Ford, Ko
munistų Partijos kandidatas į 
J. V. vice-prezidentus. Komu
nistai ir simpatikai turėtų pa
sidarbuoti organizavime klau
sytojų grupių.

P. G.

C. BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 46 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadieni, 9 d. rugsėjo, 
7, vai. vakare, 79 Hudson Ave. Visi 
nariai 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 naujų narių atsivest.

Valdyba.
(210-211)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA darbininkai prie sal

dainių, kietų saldainių . mazgytojai 
ir pagelbčtojai; vien tik patyrusių. 
Atsišaukite:

SCHARF BROS, Co., Inci
609 W. 51 Str. New York City

Lankėsi “Laisvėje”

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zcidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius • 
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 BALSAMUOTOJAS 

LA ISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

«

DIDELIS NUPIGINIMAS

B. Misevičiūtė Apsivedė
Pereitą šeštadienį, 5-tą rug

sėjo, apsivedė Bernice Misevi
čiūtė su Pete Sessa, kitatau
čiu. Šliūbą ėmė civilį. Bėrnice 
yra žinomos East New Yorko 
LDS ir ALDLD kuopų darbuo
tojos M. Misevičienės duktė.

Linkėtina jauna vedžiams 
laimingo šeimyniško gyvenimo, 
o jaunajai nepamiršti lietuvių 
darbininkų organizacijų ir 
abelno darbininkų judėjimo, 
ypatingai įsirašyti į LDS, kur 
jaunimui yra visos galimybės 
aprūpinti savo ateitį ir veikti.

Rep.

Pereitą savaitę “Laisvės” iš- 
leistuvėje lankėsi draugė Ele
na Žukaitė, iš Binghamtono, 
mūsų veikėjos d-gės žukienės 
duktė. Žukaitė iš pat mažens 
tebedalyvauja mūsų judėjime 
ir šiuo tarpu ji yra ALDLD ir 
LDS nare, nors pastaruoju lai
ku jos veiklumą sutrukdė tas 
faktas, kad ji slaugė ir dirbo 
tokiomis valandomis, kuriomis 
nebuvo galima dalyvauti judė
jime.

New Yorkan Elena atvyko 
toliau lavintis savo profesijoj. 
Ji tebedirba ir lavinasi Ortho
paedic Dispensery and Hospi
tal (nenormališkai išaugusių 
vaikų kaulų ištaisymo ligoni
nėj). Galimas daiktas, kad są
lygos leis d-gei Žukaitei daly
vauti Aido Chore.

K—tas.

“Laisvės” įstaigoj apsilankė 
d. Marytė Ormaniūtė, iš Pitts
burgh©, kuri čion svečiavosi 
pas brolį ir brolienę John ir 
Aldą Ormanus, LDS Centro 
darbininkus ir veikėjus. Mary
tė atydžiai tėmijo Aido Cho
ro pamokas pereitą penktadie
nį ir gražiai atsiliepė apie 
skaitlingą ir šauniai dainuo
jantį chorą, taipgi apie gabią 
jo mokytoją šalinaitę. Jos pa
geidavimas, kad ir Pittsburgh© 
naujai pradėjęs veikti choras 
greit augtų ir taptų tokiu cho
ru, kaip Aidas.

Draugė Ormaniūtė buvo nu
vykus ir į “Laisvės” pikniką, 
kurį rengė philadelphiečiai, 
Pitman, N. J.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu 

Valgykite medų, kad 
nesirgtam ėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Dviejų dolerių vertes knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsom 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kainu.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

ii ii iii   m m    ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

Pasamdė Skebaut, Prisidėjo 
Prie Streikieriu

Dar vis tęsiasi Intner matra- 
sų darb. streikas. Penkioli
ka asmenų, kuriuos bosas bu
vo pasamdęs laužyt streiką, 
metė darbą ir prisidėjo prie 
streiko.

Streikas prasidėjo 18 savai
čių atgal, kuomet bosas grą- 
sino numušt darbininkams al
gas. Daugelis pikietų tapo su
areštuota ir vienas smarkiai 
apmuštas streiko eigoj.

Lietuvių Jaunų Vyrų 
Pirmas Balius

Lietuvių Jaunu Vyrų Sąjun
ga ruošia pirmą vidaus paren
gimų sezono pramogėlę atei
nantį šeštadienį, savoj patal
poj, 425 Grand St., Brooklyne 
Merginom žadama suteikt do
vanėlės (souvenirs) ir sma
gus pasilinksminimas visiems 
Bus užkandžių ir gėrimų.

Rep.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Mirė Jonas Klaščius
Naktį iš pirmadienio į an

tradienį, 12:30 vai., savo na
muose, 56-39 57th Avė., Mas- 
pethe, mirė Jonas Klaščius, 
plačiai žinomo Klashus Clin
ton Park savininkas. Jisai sir
go porą mėnesių. Mirė sulau
kęs 62 metų. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį. Vieta ir laikas bus 
pranešta vėliau.

Rep.
MIRTYS—-LAIDOTUVĖS
Jurgis Bakšinskas, 51 metų, 

81 Grand St., mirė rugsėjo 
4 d. Kūnas buvo pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Palaidotas rugsėjo 7 d., Aly
vų kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius J. Garšva.

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Ki,tų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausme ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma StrėniĮ 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— L mctai

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

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki S P. M

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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 rugine, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama uoliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pios, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kainas.

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




