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KRISLAI
Kenkia Draugijai. 
“Gamta ir žmonės.” 
Da Smūgis S. P. 
Užmirštiems Draugams. 
Kas Ištikrųjų Staugia?

Rašo A. B.

Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje pirmininkas J. 
Gataveckas nuvažiavo į Sklokos 
No. 2 gazietą. Kiek pajėgda
mas žmogus verda smalą. Savo 
vėliausiam rašte bando pakenkti 
APLA vienybei su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu.

Niekas iš tų pastangų neišeis. 
Gataveckas turėtų suprasti, kad 
jis tokiomis savo filozofijomis 
nepasitarnauja nei Augščiau- 
siai Prieglaudai, nei abelnam 
darbininkų judėjimui.

Jau gatava Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos knyga “GAMTA IR 
ŽMONĖS.“ Nežinau, kas rei
kėtų daryti, idant “privertus” 
kiekvieną ALDLD narį pradėt 
šią knygą skaityti. Sakau, 
“pradėt,“ nes žinau, kad pradė
jęs ją skaityti perskaitys visą. 
Aš ją skaičiau anglų kalboje. 
Paskui daviau da keliems žmo
nėms skaityti ir kiekvienas sa
kė negalėjęs padėti knygą iš 
rankų neperskaitęs. Skaitosi 
taip, kaip gražiausia apysaka, 
tačiau tai ne apysaka, bet labai 
stambus ir brangus moksliškas 
veikalas.

“Gamta ir žmonės“ knygos 
autorius yra drg. Iljinas, gal 
populiariškiausias šių laikų so
vietinis rašytojas. Savo nepa
prastai gilias ir plačias mintis 
jis moka perduoti kitiems. La
bai mažai rašytojų yra apdova
noti šiais gamtiniais gabumais.

O lietuvių kalbon knygą iš
vertė irgi mūsų populiarus ra
šytojas Dr. Kaškiaučius. Mano 
nuoširdžiausiu linkėjimu yra 
tas, kad visi ALDLD nariai 
“Gamta ir žmonės“ perskaitytų.

Kuris tai padarys pirmiau
sia? Parašykite, kaip jums 
“Gamta ir žmonės“ skaitėsi.

Da vienas didelis smūgis teko 
Socialistų Partijai. Iš jos pasi
traukė ir Connecticut valstijos 
socialistų organizacija. Buvu
sioj konvencijoj laimėjo deši
nieji su McLevy priešakyje. 
Kairysis elementas atlaikė savo 
konvenciją ir nutarė atgaivinti 
valstijos organizaciją. Bet tai 
ims nemažai laiko.

Taigi, “senoji gvardija“ pildo 
savo negarbingą pasižadėjimą 
nenurimti tol, kol nebus visai 
sudaužyta Socialistų Partija. 
Bet Socialistų Partijos nelaimės 
nepasibaigia su “senosios gvar
dijos“ likučiais. Ji savo eilėsna 
įsileido trockininkus, kurie bai
gia apnuodyti visą partiją, ši
tokiose apystovose partija nega
li augti ir neauga. Netikusį ke
lią pasirinko Thomaso vadovy
bė, apsidirbus su “senąją gvar
dija.” Reikėjo neprisileisti troc- 
kininkų, reikėjo pasirinkti ben
dro fronto kelią, bet ji numar- 
šavo atbulon pusėn. Ar mokės 
ir pajėgs laiku atitaisyti savo 
gaires?

Man atrodo, kad mūsų judėji
mas neužtenkamai dėkinga 
mūsų dienraščių koresponden 
tams. Neįkainuojamas jų sun
kus ir nuoširdus darbas. O ko
respondentai yra duona ir drus
ka mūsų laikraščiams. Kai ku
rie iš jų sistemačiai rašinėja 
“Laisvei“ paskutiniais keliolika 
metų. Juk tai reikia nepapras
tai daug pasišventimo ir atsi
davimo mūsų judėjimui. Ko
respondentas gauna kailin už 
mažiausį netikslumą. Visi no
ri, kad jis turėtų tokias akis, 
kurios viską pamatytų ir tokias 
ausis, kurios viską girdėtų. Ne
reikia stebėtis, tat, jeigu kai ku
rie draugai pavargsta ir nusto
ja rašinėję.

Įvertinkime mūsų korespon
dentų darbą. Padėkime jiems 
parinkti žinių ir perduoti mūsų 
spaudai.

fa' į*

Rugsėjo 11 d. “Naujienos“ 
negražiai iškoliojo tą mūsų se
ną draugę. O rugsėjo 12 d. už
dėjo jos paveikslą ant pirmo 
puslapio su sekamu šlykščių ir 
melagingu parašu: “Krupskaja, 
Lenino našlė, kurią, sakoma, 

__  Stalinas rengiasi į Sibirą siųs-
Draugės Krupskojos pasmer-|ti.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Fašistai Išskerdė 4,000 
Respublikiečių B a d a j o z e 

Ir Dar Šimtais Skerdžia
CACERES, Ispanija. — 

Žinia iš šios fašistij genero
lo Franco stovyklos patvir
tina pirmesnius pranešimus, 
kad fašistai išskerdė 4,000 
imtinių, respublikos val
džios šalininkų vien tik Ba
dajoz mieste. Nužiūrimi re
spublikiečiai ir toliaus šim
tais šaudomi. Pats šio pra
nešimo p a d a v ė j as matė, 
kaip fašistai ties Merida 
apipylė gazolinu šimtą su
šaudytų respublikiečių ir 
taip sudegino jų lavonus.

HITLERIO PLANAI PRIEŠ 
SOVIETUS SIEKIA URALU
VARŠAVA. — Lenkijos 

spauda rašo, kad nei Vokie
tijai nei Lenkijai negręsia 
karo pavojus iš Sovietų Są
jungos pusės. Sako, jog Hit
leris savo partijos kongrese 
šaukė apie tą pavojų tik to
dėl, kad pats nori sukurstyt 
Europą prieš Sovietus. 
“Kurjer Poranny” ir kiti 
Lenkijos laikraščiai kreipė 
dėmesį į tai, kad Hitleris 
planuoja ne tik atplėšt Uk
rainą nuo Sovietų, bet da- 
sivaryt net iki Uralu kalnų 
su įvairiomis turtingomis 
jų kasyklomis.

40,000 Ispanų Respubli
kiečių Gina Bilbao

BILBAO, Ispanija. — Is
panijos respublikiečiai turi 
40,000 savo armijos gint šį 
miestą nuo fašistų. Iki fa
šistai pasiektų Bilbao, jiems 
tektų iš vakarų pusės nuo 
San Sebastiano prasimušti 
dar 50 mylių per atkakliai 
ginamas respublikiečių 
zicijas.

po-

Ofi- 
ku-

WASHINGTON. — 
cialėmis skaitlinėmis, 
rias įteikė fašistinis kunigas 
Coughlin, iki šiol buvo iš- 

l leista $489,293 Lemkes- 
Coughlino Union Partijos 
rinkimų agitacijai.

kimą trockistinių teroristų 
“Naujienos“ pavadino “šlykščių 
dokumentu,“ o jos balsą už So
vietų valdžią apkrikštijo “stau
gimu.“

“Naujienos“ labai pyksta ant 
draugės Krupskojos, kam jinai 
primena Antrojo Internacionalo 
vadų bandymą trockininkus ap
ginti. Bet tai juk tiesa, ai’ ne? 
lArgi netiesa, kad Antrojo In- 
Įternacionalo pirmininkas Bourc- 
keris laike teismo pasiuntė So
vietų valdžiai telegramą, reika
laudamas, kad Sovietų valdžia 
tų teroristų atatinkamai nenu
baustų ? Tai ko gi pykti ? Tai 
kas gi ištikrųjų staugia?

ANGLIJOS, FRANCUOS, ČECHOSLOVAKIJOS 
GENEROLAI SVEIKINO STEBĖTINUS SSRS 

RAUDONOSIOS ARMIJOS ATSEKIMUS
Karinis Anglijos Atstovas Džiaugiasi Susipažinęs 

Su Jauna ir Garbinga Raudonąja Armija
MASKVA. — Laike So

vietų armijos manevrų, 
buvo Minske surengtas po- 
kilis, kuriame dalyvavo ir 
pakviesti manevrų tėmyto- 
jai iš Anglijos, Francijos ir 
Čechoslovakijos. Manevrų 
komandierius generolas I. 
P. Uborevičius savo kalboj 
pareiškė:

“Kai kuriose šalyse yra 
veikliai auginamos spėkos 
užžiebti karą, gręsiantį vi
sam pasauliui dar negirdė
tomis nelaimėmis. Mes ne
norime karo, bet mes turime 
turėti stiprią armiją, kuri 
pajėgtų apginti mūsų šalį ir 
taikos reikalą bile momen
tu.”

Gen. Uborevičius išgėrė 
stikliuką už sveikatą Fran
cijos, Anglijos ir Čechoslo
vakijos. Į tai atsakė Angli
jos generolas Archibald P. 
Wavell:

Konfiskavo $22,250,000 
Iš Ispanijos Turčių ir 

Bažnytinių Įstaigų
BARCELONA, I s panija. 

—Vietinėj katalikų kated
roj respublikiečiai rado ir 
konfiskavo $8,250,000 auk
so, sidabro, deimantų ir ki
tų brangenybių. Be kitko, 
jie čia paėmė gryno sidabro 
krėslą, sveriantį 125 svarus.

Madrid. — Nuo Ispanijos 
fašistų sukilimo pradžios 
valdžia konfiskavo $14,000,- 
000 aukso ir kitų turtų iš 
turčių ir ponų palocių ir 
bažnytinių įstaigų.

Respublikos Lėktuvai Nuolat 
Bombarduoja Fašistus

CACERES, Ispanija. — 
Nors fašistai buvo apsi
džiaugę, kad Liaudies Fron
to lėktuvai visai negalėsią 
pasirodyt ore, kuomet bū
riai fašistams tarnaujančių 
Hitlerio lėktuvų atvirai iš
stojo karan prieš liaudies 
jėgas, tačiaus respublikos 
lėktuvai dieną ir naktį be 
paliovos bombarduoja fa
šistų lizdą Badajozą; jie 
taipgi nuolat mėto bombas 
ant fašistų centro Meri do j.

VOKIETIJA P A PI RKUS 
ŽMOGŽUDĮ NUŠAUT AN

GLIJOS KARALIŲ?

LONDON. — Tapo nu
teistas vienus metus kalėti 
G. A. McMahon, kuris lai
ke parado grąsino revolve
riu Anglijos karaliui Ed- 
wardui “ne nušauti, bet tik 
pagąsdinti.” Teisme jis k sa
kė, kad gavęs $700 iš “vienos 
šalies,” idant nušautų kara
lių. Ta šalis tuomet tikėjosi 
lengviau gauti kolonijų, čia 
suprantama Vokietija.

“Mes susipažinome su jū
sų jauna ir garbinga Rau
donąja Armija, taip sėkmin
gai pravedusia šiuos manev
rus. Mes tikimės, kad to
liau dar geriau išsivystys ši 
mūsų pažintis ir kad labai 
greitoj ateityj mes galėsime 
pasidžiaugti matydami Rau
donosios Armijos delegatus 
Anglijoj.”

Francijos karinės delega
cijos galva, geenrolas Sch- 
weitzgut tarė:

“Jūsų armija yra pada
rius stebėtinos technikinės 
pažangos, ypač srityj tan
kų, orlaivininkystės ir para
šiutizmo, apgynimui milži
niškos Sovietų Sąjungos .že
mės.”

Čechoslovakijos generolas 
Luza taipgi gėrėjosi Sovie
tų tankais, lėktuvais ir iš
lavintais tuos pabūklus nau
dot raudonarmiečiais.

Fašistų Sąmokslas Nu
žudyt Ispanų Prezid. ir 
Liaudies Fronto Vadus

MADRID. — Policija su
ėmė devynis asmenis, įta
riamus, kad jie buvo padarę 
sąmokslą nužudyt Ispanijos 
prezidentą M. Azaną, socia
listą ministerį pirmininką 
Caballero, žymiausią komu
nistų vadovę La Pasionarią, 
socialistą orlaivyno ministe
rį Id. Prieto ir liaudies ge
nerolą M. Mangadą.

Tarp suimtųjų sąmoksli
ninkų yra ir didžponio bro
lėnas Juan Loring.

Alcazaro Fašistai Nepaleidžia 
600 Moterų ir Vaikų

ALCAZAR, Ispanija. — 
Fašistai kanuolės šūviu iš 
Alcazaro pasveikino Čilės 
atstovą, kuris su balta vė
liava pas juos važiavo pra
šyt, kad paleistų iš Alcazar 
tvirtovės apie 600 moterų ir 
vaikų. Šūvis nepataikė. Fa
šistai pareiškė, kad jų mo
terys taipgi esančios kovo
tojos, ir nepasiduosiančios.

Lietuvio Bedarbio Lavo
nas Phila. Pelkėje

Philadelphia, Pa. — Poli
cija rado lavoną lietuvio 
Petro Stanevičiaus, bedar
bio audimo darbininko, 50 
metų amžiaus, vienoje Phi- 
ladelphijos užmiesčio pelkė
je.

Ispanų Valdžia Būk Sušau
džius 1,200 Fašistų

PARYŽIUS. — Ispanijos 
fašistai praneša, būk per 
keturias paskutines dienas 
respublikos valdžia Madri-

Ispanų Kaimiečiai Padega 
Laukus ir Miškus, Idant 

Nepraleist Fašistų
CACERES, Ispanija. — Į 

šiaurę nuo Badajoz kaimie
čiai uždegė laukų javus ir 
kalnų miškus, idant fašis
tai negalėtų praeiti. Visur 
valstiečiai partizanai iš pa
salų šaudo fašistus taip, kad 
jie beveik negali išeiti iš 
miestų.

Caceres, Ispanija. — Pa
tys fašistai praneša, kad Is
panų liaudies milicia įnirtu- 
siomis atakomis prispiria 
juos prie sienos Merida 
mieste.

PAPA KEIKĖ KOMUNISTUS, 
0 LAIMINO FAŠISTUS

ROMA. — Popiežius va
sarinėj savo pilyj Gandolfo, 
priimdamas 400 vyskupų, 
kunigų ir vienuolių pabėgė
lių iš Ispanijos, plūdo Ispa
nijos Liaudies Frontą, ypač 
komunistus; su pabrėžimu 
pakartojo pasakas apie 
“raudonųjų žiaurumus”; 
garbino Ispanijos kunigus 
kaip “mučelninkus”; bet už
tylėjo, kad tie “mučelnin- 
kai” sykiu su fašistais šau
dė respublikos gynėjus iš 
apkasų ir iš užkampių. Jis 
pasmerkė bolševikų revoliu
cijas, bet palaimino Ispanų 
fašistus, sukėlusius skerdy- 
nę prieš teisėtą demokratinę 
Ispanijos valdžią, šiek tiek 
grybštelėjo ir Vokietijos na- 
ziams už katalikų bažnyčios 
varžymus, bet nedaug.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PORTLAND, Me. — Mai

ne valstijos rinkimuose re- 
publikonų kandidatai į se
natorius W. H. White ir į 
gubernatorius Barrows ga
vo apie 50,000 balsų daugiau 
už demokratų kandidatus į 
tas vietas.

HARBOR GRACE.—Oro 
kelionėje atgal iš Anglijos į 
New Yorką nukrito į New- 
foundlando salos pelkes am
erikiečių R. Merrill’io ir H. 
Richmano lėktuvas. Jiedu 
tik menkai tesužeisti.

.BURGOS, Ispanija, rugs. 
15. — Vokietijos lėktuvų 
stambus būrys padėjo fašis
tams atmušt Ispanų respub
likos gynėjus 6 mylias atgal 
ties Talavera de la Reina.

DETROIT, Mich. — Rusų 
baltagvardietis V. N. Shul- 
tze liudijo, kad jis kurstė 
juoduosius legionierius šau
dyt komunistus ir po to jie 
nužudė pašalpinį darbininką 
C. A. Poole.

de sušaudžius 1,200 fašistų, 
jų tarpe buvusį teisingumo 
ministerį R. A. Valdes; bu
vusį vidaus reikalų ministe
rį R. Avelio; generolą F. 
Capaza ir kitus fašistinius 
didikus.

Naziai Lakūnai Urmu 
Bombarduoja I s p anų 

Liaudies Pozicijas
HITLERININKAI ĮTAISĖ MILŽINIŠKĄ LĖKTUVŲ 

STOVYKLĄ ISPANIJOJ
CACERES, Ispanija. — 

Šioje fašistų komandieriaus 
Franco stovykloje tapo pa
skutinėmis dienomis pabu- 
davota didžiulė stotis bom- 
biniams lėktuvams, gau
tiems iš Vokietijos. Stotis 
įtaisyta vadovaujant nazių 
mechanikam. Iš čia kariniai 
Hitlerio lakūnai paryčiais 
skrenda bombarduot Mad
ridą, šalies sostinę. Iš čia 
išlėkdami jie bombarduoja 
ir Liaudies Fronto pozicijas 
mūšių linijose.

Tiesioginis praneš imas 
New York Times’ui iš Cace
res sako, kad fašistams mū
šius laimi užsieniniai lakū
nai, iš Vokietijos ir Italijos. 
Pranešėjas rašo, kad pats 
matė, kaip vienu sykiu pa
kilo 27 Hitlerio orlaiviai, 
lėkdami atakuot liaudies mi
licininkus. Nazių lėktuvų 
būrys v i e nu pradėjimu 
bombomis užmušęs 400 žmo
nių Madride.

Hitlerio lakūnų koman- 
dierius Caceres mieste turi 
raštinę greta vyriausio Is
panų fašistų generolo Fran
co.

Sakoma, kad naujoviškes- 
ni nazių lėktuvai visur nu-

Hitleris Vėl Gyvuliškai 
Gerldiojo Prieš SSRS
NUREMBERG, Vokieti

ja. — Hitleris, užbaigdamas 
nazių partijos kongresą, vėl 
savo kalboj rėkavo prieš 
“žydiško sovietinio bolše
vizmo pavojų.” Jis keikė So
vietus “barbarais,” “gyvu
liais.” Šaukė, kad jeigu So
vietai įsigalėtų Vokietijoj, 
tai, girdi, atneštų šaliai 
“badą”. Nupeikė Angliją, 
kad jinai nesuprantanti ko
munizmo pavpjaus ir nesi
rengianti prieš Sovietus. 
Užtat jis “su didžia pagar
ba” gyrė fašistinę Italiją.

Hitleris pro vokatoriškai 
rėkavo, kad jeigu, girdi. 
Sovietai bandytų “įsikišt į 
Vokietiją taip, kaip į Ispa
niją,” tai Vokietija tuojaus 
jiems atsakytų karu. Mul
kindamas Vokietijos darbi
ninkus, Hitleris demagogiš
kai ir pats save priskaitė 
prie jųjų; sako, “mes dar
bininkai.”

Ispanų Respublikiečiai 
Laimėjo Kelis Mūšius

MADRID. — Ispanijos 
respublikiečiai nukovė 300 
fašistų ties Dijonu, šiaur
vakariuose. Asturijoj mili
cininkai mainieriai su dina
mitu vėl pirmyn žygiuoja. 
Artilerijos kovoj ties Tar- 
dienta fašistai tapo atmesti 
atgal.

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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

galį Ispanijos respublikos 
lėktuvus. Iš pradžios res
publika turėjus apie 160 
lėktuvų, bet iki šiol jų te
likę jau tik apie 60.

Kol nazių lakūnai tiesio
giniai neveikė prieš Liau
dies Frontą, valdžios milici
ja turėjo daugiau pasiseki
mu Talaveros de la Reina 
fronte. Bet paskutinėmis 
dienomis Hitlerio orlaiviai 
jau urmu ir atvirai atakuo
ja liaudies frontiečius; to
dėl fašistai pradeda laimėti 
mūšius šiame fronte.
Vis dėlto Fašistai Nusiminę, 

Abejodami apie Sukilimo 
Laimėjimą

Tas pats korespondentas, 
tačiaus, atranda, kad gene
rolo Franco štabas yra nėr-' 
vuotas, susierzinęs. Dauge- 
lyj vietų jo frontas silpnas. 
Po kelių dienų mūšių, tik 
su dideliais sau nuostoliais 
fašistai užėmė Marute kai
mą ties Talavera.

Apie greitą Madrido paė
mimą fašistai jau nekalba. 
Sako, vien savo armijas su- 
drūtinti tam žygiui reikė
sią nuo 3 savaičių iki 3 mė
nesių laiko.

Darby Stovyklos Visiem 
Lenkijos Jaunuoliam
VARŠAVA. — Lenkijos 

karo ministerijos organas 
“Polska Zbrojna” rašo, kad 
turėsią būt įsteigta versti
nų darbų stovyklos visiem 
jaunuoliam. Baigusieji mo
kyklas bus bent vieniem 
metam imami į tas stovyk
las, kur mokins kariško 
muštro. Nurodoma į didė
jantį karo pavojų iš Vokie
tijos pusės; todėl reikią 
stovyklose pralavint dau
giau šalies gynėjų.

Nuremberg. — Iš raportų 
pasirodo, kad Hitlerio vieš
patavimas Vokietijoj nupul- 
dė laikraščiu skaičių nuo 
3,250 iki 2,300.

AUKOS KOMUNISTŲ
PARTIJOS RINKI

MŲ KAMPANIJAI

Aukos Komunistų Rinkimų 
Reikalam Yra Siunčiamos 
“Laisvės” Adresu ir Per

duodamos Rinkimų 
Komitetui

Plecininkų Vaikas, 
New Britain, Conn.

’ $1.00
M. Severinas,

Brooklyn, N. Y. $1.00 
J. Zaveckas/

Perth Amboy, N.J. $1.50
Dr. J. J. Kaškiaučius,

Newark, N. J. 
KaškiauČienė,

Newark, N. J.

a
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of March 3, 1879.

Kas Suvienys Tautą?
Rugs. men. 1 d. Lietuvos spauda įtalpi

nę “kazioną” (valdžios pagamintą) pa
reiškimą—sveikinimą valdžios “seimo.” 
Pareiškimas įtalpintas ir “Lietuvos Ži- 
niosna,” be jokio parašo, su tuo suprati
mu, kad žmonės manytų, jog tai redakci
nis straipsnis.

Pareiškime išniekinama buvusieji kraš
to seimai ir garbinamas fašistinis “sei
mas.” Pabaigoj straipsnio įdėta:

Taigi, linkėdami šiandien pradėjusiam 
darbą seimui pasisekimo, tikime, kad jam 
pavyks įgyvendinti tautos vienybė, pasiekti 
tautinės savigarbos ir pareigos įsamonini- 
mas tautoje, tautos bei valstybės siekimų 
įvykdymas Tautos Vado rodomu tautinės 
valstybės kūrimo keliu ir laiduoti geresnes 
sąlygas lietuvių tautinei kultūrai bei ekono
minei gerovei kilti.
Taigi, pasirodo, kad fašistai, kurie 

skelbė greit suvienysią visą tautą, dar vis 
tik tebekalba, linkėdami savo “seimui” tą 
rolę sulošti. Tauta ne tik nesuvienyta, 
bet juo labiau ji suskaldyta. Smetonos 
valdžia ją vienijo kalėjimais ir šautuvais.

Lietuvos žmones suvienys ne fašistinis 
“seimas,” o pati liaudis. Ta vienybė ga
lima tik susitarimu tarp komunistų, so- 
cial-demokratų ir liaudininkų—sudary
mu Liaudies Fronto. , .

Girdėjome, kad tokis susitarimas jau 
padarytas ir tautos vienybes'darbas va
romas pirmyn. Tai labai didelis, svarbus 
ir sunkus darbas. Kai tą Lietuvos liaudis 
pasieks, tai fašistiniam “seimui” ir jo 
globėjams (fašistų valdžiai) Lietuvoj 
vietos nebebus.

munizmo, o tik buvo paprasta liberališka 
valdžia, prie kurios ta pati dvasiški j a ir 
fašistai turėjo tokią pat laisvę, kaip ir 
visi kiti piliečiai.

Bet fašistai su Ispanijos klerikalais ir 
aukšta j a dvasiški ja nebegalėjo tos val
džios toleruoti. Jie pradėjo sukilimą. Jie, 
susivieniję, ginklo pagelba pasirįžo res
publikos valdžią nuversti. Tie juodieji 
sutvėrimai, kuriuos papa laimina, pra
dėjo žudyti ir terioti nekaltus Ispanijos 
darbo žmones, gynėjus respublikos. Res
publikos ir demokratijos gynėjai — ko
munistai, socialistai, sindikalistai ir li
beralai tik ginasi užpulti, tik gina res
publiką.

Akiregyj to, papa Pijus XI užpuolikus- 
žmogžudžius, nenaudėlius fašistus laimi
na, o respublikos gynėjus prakeikia, prieš 
juos siundo reakciją, siundo pasaulio 
juodąsias jėgas.

Taip darydamas papa Pijus XI gelbsti 
suvarjavojusiam Hitleriui ruošti karą 
prieš Sovietų Sąjungė ir visas demokra
tines šalis, su kuriomis Sovietai turi pa
darę gynimosi sutartis.

Tegul tas Vatikano senis meluoja, tegu 
jis dūksta. Mes jam galime atsakyti ka
daise pareikštais N. Bucharino žodžiais:

Uniformuotam
Krašte

Prez. Roosevelt (sėdi) ir Alf. Landon, republikonų 

kandidatas į prez. susitiko Des Moines, I-av/a.

. . .Mes kovosime prieš jus, bet už moks
lą: už padauginamąją lentelę, bet prieš pra
simanymus apie trejybę; už chemiją, bet 
prieš tikybinius mysteriškus mokymus; už 
biologiją, bet prieš mytus apie nekaltą pra
sidėjimą; už darvinizmą, bet prieš kvailas 
nesąmones apie Jievą, kuri neva buvo su
tverta iš Adomo šonkaulio; už pripažinimą 
jūs klaidingu, bet ne už laikymą neklaidin
gu ; už teisybę, bet prieš popiežišką suktybę; 
už viso pasaulio darbininkų klasę, bet prieš 
kapitalistinę vergiją, prieš šitos vergijos 
gynėją, popiežių. Jūs grasinimai yra tuš
čias vapaliojimas. Pasaulio istorinio plėto
jimosi linija stovi mūsų pusėje!
Mes kviečiame visus katalikus darbo 

žmones pagalvoti ir duoti atatinkamą at
sakymą tam, kuris taip įtūžusiai puola 
Ispanijos ir viso pasaulio žmonių laisvę 
ginančius kovotojus. Geriausias jam at
sakymas bus, jei katalikai darbo žmonės 
prisidės prie kovos su papos laiminamu 
fašizmu.

| 1 Hitleris ir Papa
Pastaromis dienomis du reakcijos pi

lioriai paskelbė komunizmui karą. Pir
masis—Hitleris, o antrasis—Vatikano 
galva, papa Pijus XI. Pastarasis priėmė 
pas save keletą šimtų Ispanijos kontrre
voliucionierių, pabėgusių iš Ispanijos, 
juos dieviškai palaimino ir prakeikė ko
munizmą. Girdi, komunizmas, “kultūros 
ir civilizacijos” priešas, grąsinąs visam 
pasauliui ir Ispanijoj komunizmas, esą, 
žiauriai puoląs dvasiški ją.

Keista, kad žmogus, kuris vadinasi ne
klaidinguoju ir net šventuoju, šitaip me
luoja! Juk kas žino ką nors, puikiai ži
no, jog ne komunistai pradėjo Ispanijos 
sukilimą, bet jo numylėtieji fašistai ir 
Ispanijos dvasiški ją. Ispanijos respubli
kos valdžią išrinko daugumą to krašto 
gyventojų. Valdžia nevykdė jokio ko

Fašistai Žarsto Litus
“L.” Žinios” skelbia smetoniškos val

džios nustatymą “seimo” atstovams algų. 
Jos būsiančios sekamos:

Seimo pirmininkui po 2,500 litų algos kas 
rrtėn., 400 litų reprezentacijai kas mėn. ir 
nemokamas butas: pirm, pavaduotojui 1,800 
litų kas mėn., sekretoriui 1,500 litų ir Sei
mo atstovams po 900 litų kas mėnesis. Be 
to, Seimo atstovai gauna po 15 litų už po
sėdžius. Atstovai, kurių nuolatinė gyvena
moji vieta yra ne Kaune, Seimo sesijos mė
tų gauna dienpinigius ir kelionės išlaidas 
XVI kategorijos tarnautojų normomis. At
stovai, kurie turi teisę gauti atlyginimą iš 
Vai. iždo, autonom. įst. ar savivaldybių, 
gauna algą pasirinktinai iš vienos tik įstai
gos ir už komisijas.

Šiuo įst. panaikintos buv. seimo atstovų 
atlyginimo normos.
Vadinasi; fašistų valdžia išanksto nu

stato ir algas, kad “seimui” netektų nei 
tuo aušinti burną. Kaip matome, litų 
žarstyti nesigailima: “seimo” atstovai 
gaus dideles algas, bus sotūs, aprūpinti 
Viskuo ir kels rankas ten, kur Smetona- 
Tubelis užkomanduos.
------------------- :— --------------- į----------------------------------------------
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“Progresyviai” Neprogresuo- 
ją Toliau Roosevelto

CHICAGO, Ill. — Į pre- 
gresyvių-liberalų konferen
ciją rugs. 11 d. suvažiavi 
virš 100 asmenų iš įvairi į 
šalies dalių. Tarp jų yra, 
Jungtinės Mainierių Unijcs 
prezidentas J. L. Lewis; 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos prezidentas Sid. Hill
man; New Yorko miesto 
majoras La Guąrdia, du gu
bernatoriai, keturi senato
riai, 12 kongresmanų ir 27- 
ni darbo unijų vadai.

Konferencija nutarė šiuo
se rinkimuose remti Roose- 
veltą į prezidentus ir įkurti 
organizaciją vardu “Prc- 
gresyvis Judėjimas už Roo- 
seveltą.” Pirmininku B - 
rinktas senatorius LaFollet- 
te iš Wis. valstijos; jam pa
vesta pasiskirt 15 komiteto 
narių.

Žemiau telpąs straipsnis 
imamas iš “L. žinių,” kurių 
bendradarbis J. š. nesenai lan
kėsi Vokietijoj. Rašytojas aiš
kiai nurodo, kur link veda Vo
kietijos liaudį pasiutiška Hitle
rio politika. — “L.” Rėd.
Įspūdžiai Iš Karaliaučiaus

I:
Rytprūsių sostinė—Kara

liaučius šiemet tikrai pana
šus į apgultą miestą. Beveik 
pirmą žmogų, kurį sutinki 
tiek Karaliaučiaus gelžkelio 
stotyje, tiek aerodrome — 
yra karys. Vėliau, pasiekęs 
miesto centrą, įsitikini, kad 
kariuomenės Karaliaučiuje 
tikrai esama daug. Mugės 
metu, kai tiek daug žmonių 
suplaukė iš Karaliaučiaus 
apylinkių, Rytprūsių ir už
sienio,—vistiėk kariuomenė 
dominuoja. Einant miesto 
gatvėmis, visur pilna jaunų, 
gražiai, naujomis unifor
momis apsirengusių karių, 
kurie išdidžiai sau skina ke
lią pro šaligatviais plūstan
čias minias.

Tarp daugybės automobi
lių, kurie laksto miesto gat
vėmis, tikriausia trečdalis 
yra karių automobiliai, ar
ba bent kariai jais važinėja.

Bet be civilinių automobi
lių, gatvėmis nuolat siuva 
grynai kariški keturviečiai 
automobiliai.

Norom n e n orom kyla 
mintis, kuriems gi galams 
šiame ramiame mieste tiek 
daug kariuomenės? Kas tą 
miestą ruošiasi pulti?

Per visas keturias dienas, 
kurias man teko būti Kara
liaučiuje, nuolat gatvėmis 
mačiau vežamas motorizuo
tas patrankas: po 3-4 iš kar
to. Gal būt, tai buvo tyčia 
daroma, parodyti atvyku- 
siems į mugę svečiams nau
josios Vokietijos galybę? 
Šiaip jau tokia apsiginkla
vimo demonstracija, rodos, 
niekam nereikalinga.

Tuo pat metu, veik visa 
Vokietijos spauda ištisais 
puslapiais (straipsniais ir 
i 1 i u s t r acijomis) gąsdina 
skaitytojus apie milžinišką 
Sovietų kariuomenę, apie 
baisų bolševikų apsiginkla
vimą. Esą, bolševikai ruo
šiasi pulti Vokietiją(!). To
kios spaudos kampanijos 
įbauginti gyventojai, ypač 
jei jie yra vokiečiai, džiaug
damiesi žiūri į savo šaunius 
kareivius, į savo juodus ir 
rudus smogikus, nors ši visa 
uniformų jūra suryja milži
niškus pinigus.

II.
Mažiau, negu karių, ma

tyti rudųjų smogikų, kurie 
nemažiau išdidūs kaip ka
reiviai, nuo nuolatinių svei- 
kinimosi beveik nenuleidžią 
rankų, iriasi šaligatviais. 
Bet daugiau negu smogikų 
matyti darbo tarnybos na
rių, kurių uniformos beveik 
gražiau atrodo, negu smo
gikų. Jų platūs durtuvai 
gražiau atrodo net už ka
reivių ir smogikų durtuvus.

Užtat labai retai kur te
galima pastebėti SS (Juodo
jo korpuso) narius, kurie 
savo visiškai juodomis uni
formomis, kaukolėmis kepu
rėmis daro tikrai nejaukų 
įspūdį.

Šioji ištikimųjų gvardija 
daugiausia esti ten, kur ei
na ar važiuoja koks nors 
aukštas valdininkas. Pav., 
Rytprūsių oberprezidentą ir 
gauleiterį Erichą Kochą vi
sada lydi šioji juodoji sargy
ba.

Tai svarbiausieji Vokieti
jos uniformuotieji. Bet tuo 
unifomos dar nesibaigia.

Kas tik Vokietijoje turi 
kokią nors neindividualinę 
tarnybą, tas būtinai dėvi ir 
uniformą. Gatvių šlavikai, 
namų sargai, vaikai ir tie 
uniformuoti. Ir jeigu mano 
metu Karaliaučiui būtų at
imta mugės lankytojų masė 
—neuniformuotas vyras bū
tų retas egzempliorius mies
to gatvėse.

Užtat moterį uniformuo
tą Karaliaučiuje sunku pa
stebėti. Atrodo, kad Vokie
tijoje vyras nuo moters tuo 
tik ir skiriasi, kad jis dėvi 
uniforma.

III.
Vokiečių u n iformuotasis 

jaunimas nepaprastai susi
žavėjęs visokiais peiliais. 
Negana to, kad kiekvienas 
smogikas, karys arba darbo 
tarnybos narys nešiojasi 
durklą. To dar maža. Mugė
je buvo ir Suomijos paviljo
nas. Kaip žinome suomiai 
durkų (puuko) gamybos 
specialistai. Tų suomiškų 
durklų apsčiai buvo ir jų 
paviljone. Keletą dienų ir 
po kelis kartus per dieną 
užsukdavau į šį pavilioną ir 
vis rasdavau didžiules uni
formuotų vokietukų grupes 
bevartančias, besidžiaugian
čias suomiškais peiliais. Ka
dangi šiuos daiktus suomiai 
paviljone ir pardavinėjo, 
tikrai manau, kad jie pada
rė puikų biznį.

Buvau nuęjęs .į Prūsijos 
muziejų. Tuo pačiu metu 
muziejų lankė smogikų ir 
darbo tarnybos narių gru
pės. Didžiojoje muziejaus 
salėje, kur išstatytos įvai
rios vokiečių kariuomenių 
uniformos, buv. pulkų vė
liavos, ginklai ir kit. yra ir 
įvairių durklų kolekcijos. 
Aš. vaikščiojau palei visus 
eksponatus, nes iš tikro vis
kas šiame muziejuje įdomu. 
Tuo tarpu uniformuotieji 
vyrukai visą dėmesį kreipė 
beveik tik į durklus. Jie juos 
čiupinėjo ir tarpusavy vi
saip aptarinėjo jų vertę. 
Tiesiog nuostabu, iš kur 
šiuose žmonėse galėjo atsi
rasti tiek simpatijos pap
rastiems geležiniams pei
liams ir kuo juos tie peiliai 
taip traukia?

IV.
Pagaliau, jeigu Karaliau

čiuje pastebėjau apsčiai 
žmonių ir be uniforminių 
rūbų, tai šių visų žmonių 
dvasia visiškai persisunkusi 
uniforma. Jeigu į Kauną pa
tekęs užsienietis stebisi, kad 
mūsų gatvėse tiek daug kil
nojama kepurių ir skrybėlių 
besisveikinant, tai Karaliau
čiuje aš pastebėjau visai 
priešingą reiškinį. Ten nie
kas kepurių ir skrybėlių ne
bekelia. Viena jau del to, 
kad maža tokių, kurie civili
nes kepures arba skrybėles 
dėvi.

Bet jeigu pasitaiko tokių, 
kurie dar neunifomuoti, tai 
užuot kėlę skrybėlę, jie iš
meta priekin ištiestą ranką 
ir sušunka “heil!” Žmonė
mis užsikimšusiu šaligatviu 
beeinant atrodo, kad tos pa
sveikinimui iškeltos rankos 
visiškai ir nenusileidžia. Vo
kiečio dešinė ranka atrodo 
kaip sustingusi, ištęsta ir 
priglausta prie šono, kad jis 
ją kiekvienu metu galėtų 
skubiai išmesti į priekį. Tą

patį daro ir moterys.
Čia, Lietuvoj, girdėjau 

nuomonių, kad, esą, pake
liant ranką, labai patogu 
sveikintis. Dabar įsitikinau, 
kad taip sveikintis patogu 
tik ten, kur žmonių maža. 
Juokinga žiūrėti, kaip šiuo

sveikinimosi būdu sunku 
sveikintis ten, kur arti prie 
vienas kito susigrūda daug 
žmonių. Sunku ranką išmes
ti į priekį, o tai padaryti bū
tinai reikia, tokia jau dvasi
nė dabartinio vokiečio “uni
forma.”

J. š.

Kas Remia Kom. Partijos Rinkimų Kampaniją
Komunistų Partijos Rinki

mų Kampanijai paaukavo drg. 
K. Tamašiunas $1. Drg. J. 
Siurba pusę dienos uždarbio 
$2 pridavė tam tikslui. D. M. 
šolomskas tam tikslui paauka
vo $3. Drg. B., kurio vardas 
neskelbiamas, paaukavo die
nos uždarbį $3.50.

Drg. S. P., sekretorius ALD 
LD 37 kp. iš Lawrence, Mass., 
vėl prisiuntė už knygutę $5. 
Pirmiaus jis buvo prisiuntęs 
taipgi už knygutę $5.

Drg. J. Chelus, iš M., pri
siuntė Kom. Partijos rinkimų 
kampanijai $3 ir Ispanijos 
Liaudies kovai $2. Taipgi drg. 
Markevičius Ispanijos liaudies 
kovai aukavo $1.

Drg. J. Mažeika, clevelan- 
dietis, pardavė knygutę už $5 
ir ALDL.D 22 kp. sekretorius 
drg. J. Raulinaitis taipgi Cle
veland ietis pardavė antrą kny
gelę už $5 ir jie prisiuntė $10. 
Sako, kad dar vienas draugas 
turi vieną knygelę, bet, kaip 
greitai parduos, t a i pinigai 
bus prisiųsti.

Drg. K. B. Karosienė iš Oak
land, Calif, prisiuntė $9.50, iš 
tos sumos $5.50 už knygelę, 
kurią pardavė drg. K. Yan- 
kaukiene ir $4 už certifikatus.

Certifikatus po $1 pasipir- 
ko: M. Jankauskienė, J. Jan
kauskas, K. Jankauskas ir J. 
Karosas.

Drg; K. B. Karosienė pri
siuntė ir $25 Ispanijos liaudies 
kovai prieš fašistus. Aukos su
rinktos ALDLD 153-198 kuo-

Ar Norite, kad Jūsų Vai
kai Mokėtą Lietuviškai?

Veikiausiai mes mažai ra
sime lietuvių tėvų, kurie neno
rėtų, kad jų vaikai mokėtų 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti. O vienok, daug čia gi
musių jaunuolių nemoka lie
tuvių kalbos.

žmogus, kuris moka dau
giau kalbų, kuris jas gražiai 
vartoja, tai jam pačiam leng
viau gyventi ir visuomenei 
naudingesnis.

Išmokti galima mokinantis. 
Tą galima padaryti lengvai, 
po biskį, atliekant kitus dar
bus. Lietuvių tėvams tik reikia 
pasirūpinti, kad jų vaikai tu
rėtų iš ko mokintis.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija tu
ri labai gerų vadovėlių — 
“JAUNUOLIŲ ŠVYTURĖLIS.” 
šį vadovėlį parašė drg. R. Mi- 
zara.

“Jaunuolių Švyturėlis” turi 
160 puslapių. Jame yra 35 pa
veikslai, 61 atskiras straipsnis, 
apsakymėlis arba eilės. Vado
vėlis pačioj pradžioj turi lie
tuvių kalbos abėcėlę. Jis skai
tosi lengvai. Būtinai reikalin
gas vaikų mokyklėlėms, bet 
geras ir taip namuose turėti ir 
laikas nuo. laiko lai vaikai pa
siskaito, pasimokina.

Šio vadovėlio kaina buvo 50 
centų. Bet mes, norėdami, kad 
jis kuoplačiausiai pasiskleistų, 
parduosime tik po 10 centų. 
Kas pirks ne mažiau 10 kny
gų, tai ir persiuntimą apmo
kėsime. Bet kas pirks tik vie
ną, tai persiuntimui privalo 
prisiųsti 10 centų, tai yra už 
vieną vadovėlį reikia mokėti 
20 centų. Mažas sumas galite 
siųsti ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų krasos ženkleliais. 
Tuoj aus užsisakykite!

IĮ. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.
46 Ten Eyck.St.

Brooklyn, N. Y.

pų piknike. Aukų sumanyto
jais ir pasidarbuotojais buvo 
drgg. Švilpoms ir Čaplikas.

Kaip matote darbininkai 
vienu ir tuom pat kartu remia 
du didelius darbus — Komu
nistų Partijos Rinkimų Kam
paniją ir Ispanijos liaudies ko
vą prieš budelišką fašizmą. 
Pinigai perduota skiriamoms 
įstaigoms.

Prašome daugiau draugių ir 
draugą pasipirkti Kom. Parti
jos Rinkimų Kampanijos cer- 
tifikatų, paaukoti dienos už
darbį, platinti Rinkimų Plat
formą, kuponiukus ir guzikė- 
lius. D. M. Šolomskas,

Lietuvių K-teto Vedėjas,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

Rochester, N. Y.
Pusėtinai smarkiai auga 

naujai suorganizuota Ameri
kos Darbo Partija, kurią už- 
gyrė Central Trades and La
bos Council su 35,000 organi
zuotų darbininkų. Amalgamat
ed Clothing Workers unija 
daugiausia darbuojasi ię ragi
na rašytis į A.D.P. Kaip ši A. 
D.P. bus naudinga darbininkų 
klasei, tai ateitis parodys.

Jau kurie bijo Komunistų 
Partijoj prigulėti, tai šimtą 
sykių geriau, kad jie prigulė
tų prie A.D.P., negu prie re- 
pub/i.konų arba demokratų.

Arųąįgamęnty unijos virši
ninkai pusėtinai plačiai agi
tuoja, kad žmonės balsuotų už 
Rooseveltą ateinančiaias rinki
mais.

Gal ne vienam bus nuosta
bu, kad Rochesteryje randasi 
lietuvių, kurie dirba už 10 
centų į valandą. Bet aš žinau 
šešis tokius lietuvius darbinin
kus, kurie dirba 60 valandų i 
savaitę ir gauna tiktai $6 al
gos. Iš tų šešių dolerių turi už
simokėti už kambarį, pavalgy
ti ir apsirengti!

Gal kas pasakys, kad tai 
neteisybė. Aš tuos darbinin
kus pažįstu, esu su jais kalbė
jęs ir mačiau jų uždarbį. Tie 
darbininkai dirba regsaunėse 
ir pusėtinai sunkiai turi dirb
ti. Jų gyvenimą galima spręs
ti pagal jų uždarbį. P. Z.

Sp. Boston, Mass.
Radio.

Prašome užsistatyt savo ra
dijus — WIIDII stoties (830 
kilocikliaus), kaip 9:30 ryte 
šį sekmadienį.

1. Ben Simmons orkestrą iš 
Paquonock, Conn.

2. Zosė Vaitkiutė, daininin
kė iš Montello, Mass.

3. Zosė Vaitkiutė ir Agnė 
Byniauskiutė iš Montello pa
dainuos duetų.

Po programui prašome pa
rašyt laišką arba atvirutę, į 
stotį WHDH, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko programas. 
Jei norėtumėt išgirst kokią 
dainą ar muziką, malonėkite 
pranešt ir mes bandysim išpil
dyt jūsų prašymus.

Steponas Minkus.

CHINO ŠERMENYS TĘ
SĖSI DU MĖNESIU

KANTON, Chinija.—Nu
mirus senam chinų politikui 
Hu-Han-min’ui, jo kūnas 
buvo per 62 dienas vežioja
mas iš miesto į miestą, kad 
įvairių vietų chinai. gyven
tojai galėtų atiduoti jam 
pagarbą, kaipo savo vadui.

: r.-.v. Ai'r?-- £■ ‘čiG-.jr; v-, \ 7/pį. ■' ' f.
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Darbininkė ir Seimininkė Kosmetika, Veido Priežiūra ir Padailinimas

Supažindinkim Jaunimą Su Mūsų Judėjimu 
Ir Jaunimas Taps Jo Budavotoju

Iš Pasikalbėjimo su Jaunu Losangeliečių Delegatu
Mūsų veikimas 

daugiausia yra socialio—drau
giškų pasilinksminimų—pobū
džio. Daug kliudo tolumas, kar
tais keliolikos mylių važinėji
mas viens pas kitą, bet mes 
stipręjam ir LDS yra žinoma, 
kaipo veikiančio lietuvių jau
nimo organizacija. Pradinių 
stadijoj pasilikti losangeliečiai 
nemano, nes jų delegatas drau
gas E.V.R. pareiškė:

—Sugrįžęs, su kitų pagelba, 
dirbsiu, kad mes turėtume LDS 
jaunimo kuopas visose lietuvių 
kolonijose Pacifiko pakraštyje. 
Pirmiausia reiks sudaryt kuopą 
Oaklande, ten padės d. Karo- 
sienė ir kiti, taipgi Tacomoj ir 
kitur. Turint daugiau kuopų, 
bus galima retkarčiais sušaukti 
ir apylinkės konferencijas.

—Ar manot ruoštis siuntimui 
delegatų į kitą seimą?

—Ir kaip dar. Nieko geres
nio, kaip supažindinimas jau
nimo su LDS jo seimuose. Su-

Šiomis dienomis lankėsi Bro-'me pradiniai, 
oklyne jaunas Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo darbuoto
jas Edward V. Radzevičius iš 
Los Angeles, Cal. Jisai į rytus 
atvyko tikslu dalyvauti LDS 
Trečiajame Seime ir to seimo 
Jaunimo Konferencijoj. Ta pro
ga apsilankė keliuose rytinių 
valstijų miestuose, kad susipa
žinti su jų veikimu ir atlan
kyti tėvų bei savo senus pa
žįstamus, kuriuos žinojo dar 
kūdikiu būdamas, apie desėtkas 
metų atgal, prieš išvažiuojant 
Kalifornijon.

Draugas E. V. R. kūdikystę 
praleido Montello, Mass., kur, 
kaip pats sakė, buvo žiburėlio 
ir vaikų choro nariu.

Įdomu buvo sužinoti, kaip at
rodo mūsų judėjimas žiūrint į 
jį akimis jaunuolių, kurie, nors 
atskirti tūkstančiais mylių, yra 
to judėjimo dalimi. Gi mūsų di
džiausiu troškimu yra, kad tas 
jaunimas taptų didžiąja dalimi 
ir pilnais šeimininkais tame 
milžiniškame organizacijų tink
le, kad pilnai suprastų svarbą 
ir mokėtų tą judėjimą auginti 
ir vadovauti. Pasitaikius progai, 
užklausiau:

—Kas čion labiausia patiko?
—Kas liečia miestą, tai stebė

tini savo didumu ir technika 
milžinai bildingai. Iš visuome
ninių dalykų įspūdingiausiu bu
vo LDS Seimas, ypatingai Jau
nimo Konferencija. Nesitikėjau 
matyti tiek int - gentiško, orga
nizaciniai prasisiekusio jauni
mo. žymią dalį delegacijos su
darė jaunos merginos-moterys, 
pažįstančios organizacijos rei
kalus ir mokančios juos tvar
kyti.

Kitu neįsivaizdintu pasigro- 
žėtinu dalyku svečiui buvo pa
čios LDS Centro ir “Laisvės” 
įstaigos. Jis persistatydavęs, 
kad tose įstaigose gali dirbti ir 
jas tvarkyti tik apyseniai, pir
mesnės gentkartės žmonės, ne 
jaunieji. Bet pamatymas, kad 
šios įstaigos gan greit bus gali
ma pavadinti Jaunoji Amerikos 
Lietuva, jam parodęs, kad čion 
jaunimas užima žymią vietą.

Tiesa, ne vien žodžiais, bet la
bai rūpestingai dedama pastan
gos įtraukti jaunimą į atsako- 
mingus darbus, įtraukti jį iŠ vi
sur. LDS štabe, pirmiausia iš 
čion augusių lietuvių buvo E. 
N. Jeskevičiūtė. Dabar iš 4 dar
bininkų 3 yra jaunuoliai ir at
stovauja labai platų continentą: 
Aida Kairytė paeina iš Brok- 
lyno, Jonas Ormanas iš Pitts
burgh©, Anna Vaznytė iš Rum
ford. “Laisvė” turi 6 jaunus 
Amerikos lietuvius raštinės, re
dakcijos ir spaustuvės darbuo
se.

—Ar buvote didesniuose lie
tuvių parengimuose, kaip jie at
rodo?—klausinėjau toliau.

—Buvau Massachusetts vals
tijos lietuvių darbininkiškų 
chorų piknike. Sunku buvo 
persistatyti, kad galėtų būti ir 
vienon vieton sueiti tūkstančiai 
organizuoto ir jam pritariančio 
lietuvių jaunimo. Gražu buvo 
matyti, kad patys jaunieji vedė 
visą pikniką ir dirbo visokiau
sius pikniko darbus. Montello 
jaunimas, tokioj didelėj lietuvių 
kolonijoj gyvendamas, būtinai 
turėtų įsteigt LDS jaunimo 
kuopą.

Kokius miestus aplenkėt?
—Buvau Rochesteryje, Bos

tone, Montello ir Brooklyne. 
Manau dienai kitai sustoti Bin- 
ghamtone, paskiau Clevelande, 
Chicagoj. Taipgi bandysiu su
stoti Oregon valstijoj.

—Kaip atrodo lietuvių jauni
mo judėjimas čion, palyginus su 
judėjimu vakaruose?

—Rytuose judėjimas atrodo 
platesniu ir labiau pribrendu
siu. Jaunimas turi daugiau 
praktikos organizacijos reika
luose. Mes tame darbe tebesą-

grįžęs, dėsiu pastangas įtikint 
visus, kad sekamam seime turė
tume bent 4 jaunuolius dele
gatus. .Ir iš Oregon turėtų bū
ti delegatas. Reikia pasiųsti to
kius, kurie, būdami atskirose 
lietuvių kolonijose, neįsivaizdi
na, negali įmatyti, kaip didelis 
ir naudingas yra lietuvių dar
bininkų judėjimas.

Jaunasis Radzevičius pasakė 
tą didelę tiesą, kaip svarbu 
siųsti jaunuolius delegatus į 
seimus. Ir Los Angeles draugai 
verti didelio kredito už to įma- 
tymą. O reiktų, labai reiktų 
parausti iš gėdos daugeliui ar
timesnių kolonijų, kurios būda
mos daug arčiau visai lengvai 
galėjo pasiųsti delegatus, o 
nepasiuntė. Tai turėtų būti pa
moka ateities suvažiavimų ir 
seimų laikotarpiui atėjus.

S.upažindinkim, draugės ir 
draugai, .savo jaunimą su mūsų 
judėjimu ir jisai taps to judė
jimo budavotoju, jis užims ja
me savo "Vietą. Kam brangus 
mūsų judėjimas, tam niekas ne
turėtų būti persunku, kad pa
dėti jaunimui jo darbe, kaip 
politikos, taip meno ir sporto 
srityse.

Anglija Pabijojo Įsileis! 
Ugningąją Komunistę 

Dolores Ibarburi
per-Fašistam simpatijomis 

mirkusi Anglijos valdžia atsisa
kė išduoti vizą Ispanijos komu
nistei vadovei Dolores Ibarburi.

Brooklynietė.

Del Atskirų ALDLD Moterų Kuopų
Rodos šiuo klausimu kalbėti 

jau nebūtų ko, nes darbas pra
dėtas, o tik reikia atydžiau su
sidomėti ir pradėtą darbą smar
kiau pastūmėti pirmyn, kadan
gi, jei neklystu, 5-se kolonijose 
jau gyvuoja ALDLD moterų 
kuopos arba skyriai. Jie randa
si Brooklyn, N. Y., Boston, 
Mass., Binghamton, N. Y., 
Worcester, Mass., ir Rockford, 
Ill. Bet tai dar ne viskas. Kur 
tie šimtai miestų ir miestukų, 
kuriuose savo laikais gyvavo 
Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimo kuopos? Nėra abejonės, 
kad tose kolonijose yra dirva ir 
jinai jau nuo seniau išarta da
bartiniams ALDLD moterų sky
riams.

Kuomet, keletas metų atgal, 
tapo subendrintos ALDLD ir L 

’DSA organizacijos, su maža iš- 
imčia visos LDSA narės perėjo 
į ALDLD. Bet ar daugelis drau
gių iki šiolei laikosi narėmis, 
tai jau kitas klausimas. Dauge
lis, kurių draugai vyrai irgi 
priklauso, užsimoka metinę mo
kestį 10 centų, tai ir viskas. Ne 
užtektinai didelis skaičius drau
gių darbuojasi* ALDLD kuopo
se.

Kas kita buvo, kuomet turė
jom net atskirą moterų organi
zaciją (LDSA). Kiek daug tuo
met naudingo visuomenei darbo 
moterys atliko.

Atsimenu, tarpe 10-16 metų 
atgal, puikų pavyzdį moterų 
darbuotės mažame miestuke 
Great Neck, L. L Vienu tarpu 
pavyko išauginti kuopą iki 30 
narių. Tai didelis skaičius to
kioj mažoj kolonijoj. Kuopos . 

"susirinkimai būdavo skaitlingi 
ir parengimai pasekmingi. Tu
rėdavom ne mažiau penkių pra
mogų į metus. Rudenį—vaka
rienę, agitacijos metu—prakal
bas, žiemą—balius, pavasarį— 
sveikatos klausimu prakalbas, 
čia tankiausia patarnaudavo vi
sų mylimas Dr. Kaškiaučius, ir 
vasarą—išvažiavimus. Likusiais 
nuo parengimų centais parem
davo svarbius darbininkų rei
kalus. Tuo laikotarpiu stebėti
nai energingai ir sutartinai vi
sos draugės darbavosi. Atrodė, 
pilnoj žodžio prasmėj, dirbo 
sau.

Per keletą metų kuopos glo
boj gyvavo lietuviška vaikučių 
vakarinė mokyklėlė. Ją lankė ir 
tikinčių tėvų vaikučiai, čia ne
mažai triūso ir energijos rei
kėjo pridėt. Pagaliau tapo su
tvertas jaunuolių chorelis, kurį 
mokino d. Žukas. Gi šiuom tar
pu gyvuojantis ęhoras Pirmyn 
tai atžalos to paties triūso 
draugių moterų kuopiečių, ku
rios prie to juos rengė dar pra
eities laiku.

Great Necką paimu už pavyz
dį, kaipo savo “tėviškę”. Bet 
tais laikais panašūs naudingi 
žmonijai darbeliai buvo atlieka
mi visu plačiu ruožtu per mote
rų kuopas visoj plačioj Ameri
koj. Kodėl dabar to negalėtų 
būt? Kur dingo veikliosios 
draugės ir visa eilė nuoširdžiai 
“sau” dirbusių pagelbininkių, 
kurios, kaip augščiau minėjau, 
į ALDLD užsimoka metinę mo
kestį, vienok aktyvaus veikimo 
neparodo?

Tiesa, dabartiniu laiku veik 
visos moterys šąli# kasdieninės 
namų ruošos užsiima šiokiais 
tokiais darbeliais “outside”, 
kad pridurt prie gyvenimo reik
menų. Bet tas galutinai padė
ties nepateisina, nes ir seniau 
nesėdėjom rankas susidėjusios, 
kaip tos lėlės, o vienok atlikom 
gražią dalį visuomeniško darbo. 
Manau, dabar taipgi galime 
daug ką atlikti, tik reikia susi
daryti tam darbui sąlygas.
.Kaip ten nebūtų, aš esu šali

ninkė atskirų ALDLD moterų 
skyrių, nes kuomet susirenka 
vienos moterys, tai ir pas ne
drąsią draugę atsiranda drąsos, 
gero ūpo ir net daugiau žinoji
mo apie organizacijos reikalus 
ir susirinkimų taisykles. Taigi, 
orui atvėsus, praeityje veikusios 
draugės stokite į darbą. Tverki
te ALDLD moterų skyrius. Kal
binkite, visas nuo krašto, pri
klausiusias prie LDSA drauges. 
Verbuokite naujų kuo daugiau
sia. Atlikite būtiną pareigą, 
kaipo tikros proletarės.

Vargo Bitė.

Dolores Ibaruri

Ji norėjo vykti Angį i j on, 
ten organizuoti Anglijos darbi
ninkų paramą Ispanijos Liau
dies Fronto valdžios gynėjams, 
kurie didvyriškai kovoja prieš 
kruvinąjį ispanišką ir impor
tuotą fašizmą.

Nesenai Dolores buvo Franci- 
jos didmiesčiuose. Ten darbi
ninkai jai surengė iškilmingas 
pasitikimo demonstracijas ir 
jose šaukė, kad Franci jos val
džia panaikintų ginklų “em
bargo” (draudimą išvešti Ispa
nijon), kadangi tas praktikoje 
reiškia blokadą prieš Ispanijos 
Liaudies Fronto valdžią, aky
vai zdo j e to, kad Vokietija, Ita
lija ir Portugalija atvirai gin
kluoja fašistus.

kad

Tikrai yra apgailėtina, kad 
darbininkė mergina už puody
nę creamo (grietinės) ar pud
ros užmoka visos dienos savo 
uždarbį, žinoma, ne todėl gaila, 
kad jai nereikėtų nieko pana
šaus; jai dar daugiau reikia 
kosmetikų, negu tai moteriai, 
kuri nieko neveikia, gerą gyve
nimą gyvena. Veido spalvai ir 
plaukams gero nedaro surūkusi 
dirbtuvė, subways, vaikščioti ir 
gyventi surūkusiose gatvėse, 
kur oras pilnas dulkių ir dūmų.

Pricgtam tie visi gyvenimo 
nesmagumai, rūpesčiai, nuolati
nis nuovargis, prastas maistas 
ir tt., išsemia iš jaunos, skais
čios merginos visą jos jaunystę 
ir pasendina ją dar pirm laiko. 
Tačiau perkant kosmetikas ga
lima daug pigesnius gauti ir tą 
pačią naudą neš.

Labai daug moterų, ypatingai 
jaunos mergaitės, seka Holly
wood© judomų paveikslų akto
res. Apie aktores daug kalbama 
ir labai daug jos garsinama, 
ypač kokius jos vartoja kos
metikos, įkalbinėjant, kad jos 
vartojančios giriamus kosmeti
kus ir užtat jos yra tokios gra
žios. Garsinimuose tankiai pa- 
tėmijame tokius išsireiškimus: 
“The skin you love to touch”, 
“The schoolgirl 
“The glamorous 
ir daug panašių, 
minti, jog jos už
atvaizdo paskolinimą gauna di
delius pinigus nuo kosmetikų 
savininkų.

Todėl neverta manyti, kad 
tik tie kosmetikai yra geri, ku
rie labai daug garsinami.

Didžiuma kosmetikų, kurie 
yra parduodami dešimtukinėse 
krautuvėse tiek pat geri, kaip 
ir tie su tavo mylimos aktorės 
vardo užrašu, už kurį užmokėsi 
porą dolerių.

Jaunos mergaitės labai klys
ta, kada jos vos sulaukusios 14- 
15 metus jau pradeda vartoti 
įvairius kosmetikus veidui, ži
noma, joms nei į galvą neateina, 
kad jos bando paslėpt visą savo 
jaunystės grožę. Juk nėra tokio 
tepalo ar pauderio veidui, ku
ris viršytų jaunos mergaitės 
gražumą ir jo skaistumą. Joms 
tas nežinoma, bet motinų prie
dermė paaiškinti apie tai.

Pažiūrėkim į augštesnių 
kyklų, kolegijų merginas, 
jei ir vartoja kosmetikus,
labai mažai, nes jos supranta ir 
įvertina jaunystės grožę, čia 
paduosiu kelis patarimus veido 
užlaikymui, kurie didelių išlai
dų nepadarys ir iš to veido odai 
bus nauda.
Olive Oil Yra Tinkamas Veidui

complexion”, 
golden hair,” 
Bet reikia al
savo vardo ir

Scranton, Pa.
Pasikalbėjimas su Jaunuole
Susitikau jaunuolę, nesenai 

pabaigusią vidurinę mokyklą. 
Paklausiau:

—Ar dirbi ?
—Taip, jau trečias mėnuo 

dirbu valgykloje už patarnauto
ją.

—Ar daug jūsų tenai dirba
te?

—Septynios. Bet gėda ir sa
kyti, kad dirbu, nes labai ma
žai uždirbu, moka tik 6 centus 
į valandą.

—Ar visos tik tiek tegauna?
—Tik viena gauna $6.50 į sa

vaitę. Mat, toji yra už perdėti- 
nę, tai daugiau gauna. Neužten
ka nei ant kasdieninių drabu
žių ir čeverykų,—skundėsi mer
gina.

Ketina važiuoti kur į didmies
tį, sako,—gal gausiu geresnį 
darbą. Kad ir už patarnautoją, 
tai vis daugiau mokės.

Ar tai galima didesnis paže-

Kas Daroma Minėjimui
20 m. Sukaktuvių

Spalio mėnesį sueina 20 me
tų nuo Lietuvių Moterų Pro
gresyvi© Susivienijimo Pirmojo 
Suvažiavimo ir išleidimo orga
no “Moterų Balsas”. Bostonie- 
tės pasiūlė, kad minint šias su
kaktuves būtų po visas lietuvių 
kolonijas surengti maršrutai. 
Tai puikus sumanymas. ALD 
LD Centro Moterų Komitetas 
dės pastangas jo pravedimui 
gyveniman. Vienok svarbiausia 
tas, kaip atsilieps ir kaip prie 
to rengsis mūsų draugės kolo
nijose.

Brooklynietė ALDLD 81-ma 
kuopa jau nutarė rengti masinį 
mitingą 20 metų sukaktuvių 
minėjimui. Praneškite, kas da
roma kitose kolonijose.

Draugėms kolonijose nereikė
tų apsirubežiuoti vien spalio 
mėnesiu ir pasitenkinti atliki
mu formalumo. Svarbu rengti 
minėjimus taip, kad iš to būtų 
nauda mūsų judėjimui. Dėlto 
bus geriau rengti tą ir tokiu 
laiku, prie ko ir kada geriau
sia galima prisirengti. Visas 
ateinantis Sezonas turėtų būti 
jubilėjinis. Kiekviena kolonija 
privalo surengti ką nors, o kur 
išgalima, nekenks ir keleriopai 
paminėti.

ALDLD apskričių komitetai, 
ypatingai moterys komitetų na
rės privalo tuo susirūpinti ir 
pateikti planus bendram komi
teto posėdžiui.

mo- 
Jos 
tai

S. Sasna.

Southport, Anglija, rugs. 
14.—išskrido atgal į Ame
riką lakūnas D. Merrill ir 
aktorius H. Richman.

minimas jaunuolių? Juk mokyk
loje jiems sakė, kad turės gerus 
darbus. Juk ir ši jaunuolė baigė 
mokyklą su pasižymėjimu, bet 
negalėjo gauti geresnio darbo. 
Ar gali šiandieną mergina pra
gyvent, uždirbdama 6 centus į 
valandą? Aišku, kad ne. Todėl 
reikia organizuotis, kad laikui 
prisiartinus galėtume sykį ant 
visados sunaikinti šį supuvusį 
surėdymą.

žingeiduolė.

dėti. Geriausia 
audeklo vaisti- 
“gauze”, kur

porą šaukštų 
sudėjus tuos 
į šiltą alyvą

Olive oil yra geras daiktas 
veido odai. Sakoma, jog šian
dien New Yorko mieste yra 
grožės įstaiga, žinoma, kur tur- 
tės moterys užeina, kurioj už
mokama iki $25 už pusės valan
dos olive oil “treatmenta.” Ta
čiau, nėra sunku ir pačiai pasi
daryti, jei tik norima, štai kaip:'

Pirmiausia numazgok veidą 
su muilu ir vandeniu ir jei turi 
labai plono reto audeklo, tai su
karpyk, apie vieno colio pločio ir 
apie 8 ilgio ir pasidaryk, kiek 
veidui reikės, taip, kad visas 
veidas būt apklotas tik ant akių 
ir lūpų nereikia 
pasipirk to reto 
nėse, vadinasi y 
žaizdas vynioja.

Dabar sušildyk 
gero olive oil ir 
audeklo šmotelius 
apdėk visą veidą, galima ir kak
las apkloti. Jei dar liko šiltos 
alyvos, tai paėmus vatos šmote
liu visą subaik dėt ant veido, 
kad veidas būt gana šlapias. 
Na ir jei turi elektrikinę šildo
mą lempą, tai pašildyk veidą 
apie 5 minutes, o jei ne, tai 
rankšluostį (bath towel) var
tok. Suvilgyk karštam vandeny
je ir nuspaudus vandenį dėk 
ant veido. Kaip atšals—dėk ki
tą. Dviejų užteks. Alyvą palai
kyk ant veido apie 20 minučių.

Kada alyva yra ant veido, ta
da gerai veidas pamasažuoti, 
tačiau nežinant kaip veidas tu-

ri būt masažuojamas, geriau ne
braukyti bile kaip. Galima tik 
tiek pirštų galais švelniai pa- 
mušinėti visą veidą, tad toki 
mušinėjimai priduos veidui ge
resnę kraujo cirkuliaciją. Taip
gi, jei raukšlių randasi, tai ga
lima su pora pirštų ratu pa
trinti, tik švelniai, kad neištam
pius odą.

Niekad nereikia veidą bile 
kaip braukyt, trinti, nes toki 
trynimai odą ištampo. Ypatin
gai yra labai bloga veidas brau
kyti žemyn, nes visuomet vei
das turi būt braukomas, masa
žuojamas augštyn. Taip gi, jei 
masažuoji veidą, tai veidas ne
turi būt sausas, uždėk krymo ar
ba alyvos, nes kitaip odą iš
tampai.

M. Baltulioniūtė.
Nuo. Red.'. Daugiau d. Bal- 

tulioniūtės patarimų apie veido 
priežiūrą tilps sekamose sky
riaus laidose.

Užvilkinimas Mokesčių 
Sutrukdo Darbą

Draugija negali gyvuoti ir 
veikti tinkamąi, jei jos nariai 
laiku nepasimoka duokles. Deja, 
su ta svarbia ir aiškia pareiga 
daugelis prasilenkia. Gi kuo 
daugiau užvilktų mokesčių ir 
didesne skola, tuo narys arčiau 
vartų ir bile abejonei užėjus jis 
gali atsidurti už draugijos sie
nų,
trukdo 
nų del 
nigų.

Am.

O draugijos centre susi- 
daug gerų darbų ir pla- 
nebuvimo užtektinai pi-

Liet. Darb. Literatūros 
Draugija savo nariams duoda 
ilgesnę progą pasimo.kėti nari
nes mokestis, negu kitos drau
gijos. Bet tą progą draugės ir 
draugai ne visada įvertina. Kai 
kur įgyvendina įprotį, kad jei 
leista užsimokėti vėliau, tai ir 
be reikalo vėluoja mokestis.

Nustebau, kada ALDLD Cen
tro sekretorius d. D. M. Šo- 
lomskas pranešė, jog net mūsų 
per laikus buvusi pavyzdinga 
moterų kuopa, Worcester, 
Mass., pastaraisiais laikais vė
luoja mokėti duokles. Draugės 
minėtoj kuopoj ir kitur turėtų 
susirūpinti ir padėtį pataisyti, 
nes tas apsunkina Centro darbą 
ir pačioms kuopoms neina nau
dom

Jau gatava mūsų nauja kny
ga “Gamta ir žmonės”. Nepasi
mokė j usiems negalės siųst. Gi 
siuntinėjimas per kelis atvejus 
sudaro kur kas daugiau išlai
dų ir bereikalingo darbo centre, 
o patiems nariams bus nemalo
nu laukti.

Taip pat už dienos kitos išeis 
“Šviesos” trečioji laida. Su žur
nalu būna dar daugiau bėdos, 
nes jį prisieina sulaikinėti ir 
vėl įtraukinėti antrašuosna. 
Tas; sudaro centrui lėšų ir su
gaišties, o patiems nariams ne
smagumo, kurio galėtumėt iš
vengt, jei duoklės būtų pasimo- 
kėta laiku.

S. Samia.

Kodėl Lakūnai Turi 
Blogus Dantis

Kodel lakūnų dantys papras
tai blogi? Atsakymą į šį klau
simą išdėstė Dr. Higotaro Ta
naka, Japonijos Dentistų Kolr 
gijos susirinkime.

Dr. Tanaka ištyrinėjo tūks
tančius dantų tarp lakūnų. Jo 
manymu, jų blogi dantys paei
na nuo žemos temperatūros au- 
štumoj ir pasidauginimo cuk
raus kraujuje. Jis taipgi sura
do, kad po žemu atmosferos 
spaudimu pasidaugina pieninės 
rūgštys.

Sulyg Dr. Tanako, labai augš
tai iškilus jaučiami skausmai— 
sustoja, kada lakūnas sugrįžta į 
normališką atmosferos augštį. 
Daktaras netiki į ant visados 
pažeidimą dantų pasėkoje karts 
nuo karto skridimo į orą. Ne 
vien tik supuvę dantys sukelia

Puslapis

skausmą. Funkcijonuoją 
vadinami mažyčiai ore 
šiukai po kiekvieno 
šaknų naturališkai išsipučia
žemu atmosferos spaudimu ir iš 
to darosi skausmas. Neatsi
žvelgiant, kur oras nebūtų, ba- 
liūne ar, kaip sakėm, maišiuke 
po danties šaknimis—rezultatas 
tas pats: pasėkoje žemo atmos
feros spaudimo, 10-ties tūkstan
čių pėdų augštumoj nuo žemės, 
tas oro krepšiukas padvigubins 
spaudimą.

Priemonių patikrinimui šios 
gamtos fenomenos kol kas dar 
nėra, vienok manoma, kad tas 
oro krepšiukų išsipūtimas netik 
daro spaudimą ant nervų cent
ro ir yra priežastimi laikino 
skaudėjimo, bet ir laipsniškai 
smaugia šaknų tinklą, nuo ko 
sveiki dantys pūsta. Kita prie
žastis, tai kenksmingoji įtaka 
pieninės rūgšties, kuri visada 
randasi, kuomet maistas kei
čiasi (pūva). Kuomet lakūnai 
lekia labai augštai—šios grau
žiančios medžiagos pasidaugina 
sykiu su cukrum kraujuje, tad 
lakūnų dantys linkę pūt grei
čiau, negu jų brolių, pasilikusių 
ant kietos žemelės.

Pridečkui, didelėj augštumoj 
stoka oksigeno. Oksigenas ver- * 
čia kraują pagaminti daugiau 
druskos, kuri teikia didesnį kie
kį kalkių, būtinai reikalingų 
budavojimui dantų. Didelis šal
tis, nuolatinis judėjimas ir 
įtempti nervai—viską šitą lakū
nai turi panešti, prie to netin
kamas dantims maistas. Kol kas 
nėra gyduolių šioje taip svar
bioje srityje, tačiau jau žinoma, 
kad oksigenas teikia naudą.

Iš Health Digest
Vertė Suzana Kazokytė.

Binghamton, N. Y
Am. Liet. Darb. Literatūros 

Draugijos 20-tos Kp. Moterų 
Skyrius laikė savo susirinkimą 
3 d. rugsėjo, pas d. O. Mikalo- 
jūnienę. Narių dalyvavo apie 
20. Skyrius auga narių skai
čiumi kas mėnuo. Į šį susirin
kimą, vėl atėjo 7 narės; iš bend
ros kuopos prisidėjo prie mote
rų skyriaus keturios: M. Beke- 
rienė, V. Kaminskienė, H. Vė- 
žienė ir M. žvirblienė. Visai 
naujos įsirašė trys draugės: E. 
Maslauskienė, E. Tinkūnienė ir 
J. Strakalevičienė.

Taigi, mūsų moterų skyrius 
bujoja, nežiūrint, kad šiam 
skyriui randasi priešingų. Mes 
džiaugiamės mūsų skyriaus dar
bu ir esame labai dėkingos įsi
rašiusioms. ’Mes žinome, kad jei 
ne darbininkiškos organizacijos 
bei jų veikėjai ir organizatoriai, 
mes pačios ir daugelis kitų dar- . 
bininkų nebūtų padarę jokio 
progreso, tad mes kviečiame 
visas ateiti įstoti moterų sky- 
riun lir atsivesti savo drauges, 
seseris, dukteris.

Moterų skyrius užsibriežė . 
daug naudingų darbų atlikti. 
Nutarta išleisti lapeliai anglų 
kalboj prieš pieno brangumą ir 
už paramą farmeriams. Mat, 
didžiulės pieno kompanijos jau 
pakėlė po 1 c. ant kvortos 
mums miesto darbininkams, bet 
farmeriams nemoka daugiau. 
Už tai gali kilt streikas. Lapelių 
parūpinimui komisijon išrinktos 
5 draugės. Nutarta surengti 
skyriaus naudai piknikas ar 
koncertas. Palikta komitetui, 
kaip matys geriausia, taip pada
rys.

Susirinkime buvo skaityta 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus parašy
tas straipsnis apie medų, kokią 
naudą medus duoda sveikatai. 
Skaitė draugė O. Girnienė.

Beje, pereito j korespondenci
joj iš 6-os rugpjūčio susirinkimo 
nepaminėjau, kad paskaitą apie 
gimdymo kontrolę skaitė d. B. 
Zmitraitė. Ateityje paskaitas 
arba straipsnius skaitys drau
gės visos iš eilės.

Šiame susirinkime
kavo d. A. Žemaitienė. Dar 
mą sykį jai prisiėjo 
kauti, bet gana gerai atliko 
vo pareigas. Linksma 
kad draugės neatsisako, kada 
perstatomos į pirmininkes 
į komitetą ar komisiją, 
gerai, mes tuo pačiu laiku 
liekam naudingą darbą ir

(Pabaiga 4 pust)
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Rudens Nuotaika

Kraštai (Dusetų v.) Pas mus 
* jau rudens nuotaika. Vasarojus 

jau visas sudarytas iš laukų. 
Linai baigiami rauti. Belieka 
laukuose bulvės ir sėkliniai do
bilai. Tai pirmi metai taip ank
sti nuo laukų surinkta. Del pas
kutinių laikų prasidėjusių liū
čių, ūkininkai negali užbaigti 
pūdymų tvarkyti. Nors šiais 
metais buvo sausros, bet jau po 
truputj pradeda rastis grybų.

Pažymėtina, kad šiais metais 
visoj apylinkėj kirminai suga
dino kopūstus, todėl manoma, 
kad tos daržovės visur bus 
brangesnės už vaistus. Bulvių 
derlius gana geras. Nors F. Kir- 
ša “Ūk. Patarėjuje’ skundžiasi 
visokiomis negerovėmis mūsų 
apylinkėse, bet ši vasara ūkinin
kų laikoma derlinga.

Ar Neišnaudojimas?
MARIJAMPOLĖ. — Viešbu

čio, esančio Vytauto gatvėj, tar
naitėms per mėnesį mokama iki 
15-20 litų ir jos turi sunkiai 
dirbti įvairius namų ruošos 
darbus nuo 6 iki 22 ir kartais 
iki 24 vai., dežuruodamos be to 
dar naktimis.

Išaiškinta Gaisro Priežastis
ŠIAULIAI. — VIII. 19 d. 

Dvaro gatvėj 63 nr. Zauberio 
mediniame name buvo kilęs gai
sras. Tirdama gaisro priežastį 
policija nustatė, kad esama pa
degimo, ir išaiškino, kad tą nu
sikaltimą padarė Zauberio buto 
nuomininkas Gocas, kurio men
ki baldai buvę apdrausti stam
bia suma. G. Gocas suimtas.

Apeliaciniai Rūmai Paskyrė 
Bylom Laiką

KAUNAS.—Rugs. 23 kelios 
didelės baudž. bylos. Apel. byla 
bus sprendžiama seserų Zuza
nos ir Emilijos Jaraičių, kurias 
Šiaulių apyg. teismas nubaudė 
už brolio nužudymą. Zuzana 
apyg. teismo nubausta visą am
žių kalėti, o Emilija 15 met. 
sunk, darbų kalėjimo.

Tą pačią dieną bus sprendžia
ma ir pil. Gradecko byla, kuris 
nužudė vieną vaikiną, paėmė jo 
dokumentus ir stojo jo vardu į 
naujokų ėmimo komisiją. Pas
kui Gradeckas buvo išniekinęs 
tarnaitę ir pabėgęs Latvijon.

Panevėžio apyg. teismas Gra- 
decką nubaudė ilgus metus ka
lėti, bet jis padavė apel. skundą

pramonę, poligrafiją ir kredito 
įstaigose, belgai į elektros ener
gijos gamybą (16,2 mil. lt.) ir 
į medžio pramonę.

Kiek Pinigų Gaunama iš 
Amerikos

KAUNAS. — Statistikos biu
ro žiniomis, 1935 m. iš Jungt. 
Amer. Valstybių į Lietuvą pini
gų atsiųsta 6 mil. 585 tūkst. 
700 lt. 1934 m. iš Amerikos 
gauta 6 mil. 950 tūks. 600 lt., o 
1931 m. 22 mil. 900 tūkst. lt.

vo radio ant WBRE stoties. 
Nepraleiskit progos išgirst. 
Praneškit ir savo kaimynams, 
nes tai yra svarbus dalykas 
pasiklausyti.

Wilkes Barre, Pa.
Visokios Žineles iš Mūsų 

Miesto
rūmams.

Trečia byla O. Civinskaitės, 
kuri Marijampolės pirkliams 
rašius grasinančius laiškus.

Bedarbių armija padaugės 
šioje apielinkėje. Yra kalba
ma, kad pasibaigs darbas prie 
Susquehanna upės, kur daug 
bedarbių dirbo per kokius 10 
mėnesių.

Kasyklos vis laikosi tokiam 
pat stovyj su darbais. Labai 
mažai dirbama visoj šioj apie- 
linkėj. •

Veisiejiškis.

prašyt, kad iš jos paleistų 
apie 300 moterų ir vaikų. 
Respublikiečiai nuolat bom
barduoja fašistus Alcazare, 
kurį laiko apgulę jau 8 sa
vaites.

BAYONNE, N. J.

Fašistai Niekšiškai Apga- 
vę Liaudies Miliciją

BARCELONA. — Prane- 
šama, kad 300 Ispanų fašis
tų karių Valencijos srityj 
nudąvę, būk esą respublikie- 
čių draugai; šaukę, “Valio 
Azanai” (respublikos prezi
dentui) ! Nešaudykite, drau
gai !” •

Tuomi jie apgavę respub- 
likiečius, o kai gana arti

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Vienuole Apylinkės Teisme
DUSETOS.—Zarasų ap. Apy

linkės teisme šiomis dienomis 
buvo nagrinėjama Antalieptės 
vienuolyno vienos vienuolės by
la, kuri buvo kaltinama sumu
šus Veversių kaimo neturtingą, 
vienuolynan atiduotą auginti, 
vaiką ligi mėlynių imtinai. By
la atidėta. Taip pasakoja apy
linkės žmonės visaip aiškinda
mi įvykį, ypač, kad ir gydytojas 
konstatavęs medžiag. “auklėji
mo“ žymes.

Protokolą i žiebtuvėlių ir 
Akmenėlių Prekiautojams

UTENA. — Gauno gatvėj 
dviems .krautuvininkams sura
šyti protokolai už rastus jų 
krautuvėse, neatatinkant par
davinėjimo taisyklėms, žiebtu
vėlius ir jiems akmenėlius.

žadeika Išvyko į Maskvą
Iš Rygos į Maskvą išvyko 

latvių tautinio teatro direkto
rius Berzinis ir tautinės, operos 
Vyriausias dirigentas Reiteras. 
Maskvoje jie dalyvaus Sovietų 
Sąjungos teatro šventėje. Kar
tu su jais išvyko Lietuvos vals
tybinio teatro direktorius žadei
ka.

Valgyklose Brangsta Pietūs
MARIJAMPOLĖ. — Kai ku

riose valgyklose pietūs pabran
go iki 1 lt. 20 cnt., kai prieš ke
letą dienų tik “Sudavijos“ kliu- 
be pietūs buvo brangesni, kaip 
1 litas.

Autobusininkai Skundžiasi 
Nelygiu Pelnu

UTENA. — Autobusininkai 
skųsdamiesi pasakoja, kad dau
gumos mašinos naudojasi moto
riniu, kurio literis kainuojąs 98 
centus, bet esą mašinų, kurios 
naudojasi ir gazoliu, kurio lite
ris kainuojąs 22-25 centus, kas 
per mėnesį—vidutiniškai iškū
renant po 1000 literių—sudaro 
apie 750 litų skirtumą; gi skir
stant pelną skirstoma visiems 
lygiai, kas gazoliu varomom ma
šinom išeina apie 750 litų mė
nesiui daugiau. Perkant maši
nas buvę sakyta, kad gazolio 
kaina būsianti atatinkamai pa
kalta, todėl jie ir pirkę motori- 
nu varomas.

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
biniai. Puikus viršeliu, 
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 
a., š. m. (Knyga išeis 
iŠ spaudos pradžioj spa
lių mėn.). Prenumera
tas siųskit:

“Laisvė”
427 Lorimer Street 

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

(210-218)

Pirmas Protokolas už 
žiebtuvėlį

UTENA. — Policija surašė 
pirmą protokolą už naudojimą
si žiebtuvėliu be leidimo vienam 
išsigėrusiam rusų tautybės pi
liečiui.

Nėra Kur linus Mirkyti
BIRŽAI. — Sausa vasara iš

džiovino visas linamarkes ir 
daug ūkininkų tiesiog neturi 
kur mirkyti linų. Tai gręsia di
deliais nuostoliais ūkininkams.

Mat—biržiečiai iš senų laikų 
moka linus tik mirkytus apdirb
ti. Sausakločių nepripažįsta ir 
neturi patyrimo jų paruošti.

Į upeles, ežerėlius, prūdus ne
leidžiama linų merkti.

Kaip anekdotą pasakoja, kad 
vienas ūkininkas buvo išsinuo
mavęs duobę valdiškame miške 
linams merkti, bet vėliau leidi
mas buvo atšauktas, nes ta 
duobė reikalinga.. . zuikiams 
atsigerti!...

Nesant kur linų merkti, o jų 
sėjama vidutiniai, susidaro žy
mūs nuostoliai tiek paskiriems 
ūkininkams, tiek ir visai vals
tybei, nes veltui gali žūti daug 
turto.

Nustatytas Maksimalinis 
Dolerio Kursas

KAUNAS. — Užvakar buvo 
paskelbtas įstatymo namų savi
ninkų skolų mokėjimui paleng
vinti papildymas del įkaitinių 
skolų užsienio valiuta. Įstatymo 
pakeitime pasakyta, kad įkaiti
nęs skolas užsienio valiuta ūki
ninkai ir namų savininkai gali 
mokėti termino dienos kursu, 
bet ne aukštesniu, kaip 1934 m. 
sausio 31 d. O tada dolerio kur-/ 
sas Kauno biržoje buvo: perka
ma po 6 lt. 10 et., parduodama 
po 6 lt. 40ct. Kadangi yra Vyr. 
tribunolo principinis išaiškini
mas, jog skola grąžinama par
duodamąja vajiutos kaina. Tai
gi, įstatymų dabar yra nustaty
tas. oficialus dolerio kursas įkai- 
tinėms skoloms grąžinti: 1 dol. 
6 lt. 40ct.

Suimta Keletą Komunistų
KAUNAS. — Š. m. rugpjū

čio 26 d. Kaune pas kai ku
riuos komunistus buvo padaryta 
kratų, per kurias keletas žmo
nių buvo suimta. Kratos metu 
pas kontoristą E. Rozauską, dir
busį Lano spaustuvėje, gyv. 
Ugniagesių g. nr. 1, b. 8, rasta 
inkriminuojamos medžią gos, 
būtent:

1) įvairaus turinio komunisti
nės literatūros — atsišaukimų, 
instrukcijų, brošiūrų, revoliu
cinių dainų bei laikraštukų; pa
žymėtina, kad tarp rastosios li
teratūros rasta ir įvairios ko
respondencijos vokiečių, rusų, ir 
lietuvių kalbomis ir įvairių foto 
plokštelių;

2) rašomoji mašinėlė ir du 
foto aparatai;

3) septyni kilogramai raidžių 
spaustuvei su įvairiais įrankiais 
ir įvairių chemikalų bei dažų, 
reikalingų spausdinimo dar
bams ir

4) septyni lapai matricų su 
komunistinio turinio tekstu.

Adv. And. Bulotai Padarė 
Operaciją

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Kaune dr. V. Gusievas sa
vo ligoninėje žinomam visuome
nininkui ad. And. Bulotai pada
rė operaciją (išėmė akmenis). 
Operacija gerai pavyko ir ligo
nis sveiksta.

Darbo Dienoje (Labor Day) 
ispanai darbininkai buvo su
rengę didelį pikniką dęl pa
rėmimo liaudies fronto, kuris 
Ispanijoj veda neatlaidžią ko- 
.vą prieš fašistus.

šiam piknike buvo ir kito
kių tautybių žmonių, kaip lie
tuvių, rusti ir italų. Publikos 
buvo daug prisirinkę ir nerei
kia pamiršt, kad visa publika 
yra dideli priešai fašizmo. Pa
sirodo, kad šioje apielinkėje 
yra gana prieš fašistus nusi
stačiusių darbininkų, tik gai
la, kad pirmiau tokių, bendro 
fronto piknikų nebuvo rengia
ma. Taip darant būtų buvę 
galima daugiau ką nuveikt 
prieš fašizmą.

Piknike buvo pasakyta ge
ros prakalbos. Pirmas kalbėjo 
S. Nelson, kitas irgi vietinis is
panas darbininkas. Piknikas 
buvo vienas iš geriausių. Tvar
ka buvo labai gera, taipogi ir 
gražaus pelno liko del labai 
svarbaus tikslo.

Užsienio Kapitalai Lietuvos 
Akcinėse Bendrovėse

KAUNAS. — Esamomis ži
niomis, įvairiose Lietuvos akci
nėse bendrovėse akcinio užsie
nio kapitalo yra investuota 49 
mil. 597 tūkst. 800 lt.

Daugiausia kapitalo Lietuvoje 
esą investavę belgai, net 17 mil. 
226 tūkst. 600 lt.

Vokietija 10 mil. 706 tūkst. 
lt., Anglai 6 mil. 839 tūkst. 700 
lt., Švedai 6 mil. 183 tūkst. lt., 
U. S. A. 2 mil. 968 tūkst. 700 lt., 
olandai 3 mil. 960 tūkst., Lat
viai 1 mil. 313 tūkst.

Iš kitų valstybių mažiau in
vestuota. Vokiečiai daugiausia 
pinigų esą investavę į metalo

Rugsėjo 9-tą dieną buvo 
šaukiamas lietuvių frakcijos 
susirinkimas, kuriame reikėjo 
aptart daug svarbių dalykų. 
Bet daug kas atlikt nebuvo ga
lima, nes draugai wilks-barrie- 
čiai nepribuvo į tą taip svar
bų susirinkimą. Draugų-gių iš 
Wyoming buvo du automobi
liai atvažiavę ir nors svarbes
ni dalykai buvo aptarta. Tai
pogi viena draugė davė rapor
tą iš lietuvių frakcijos suva
žiavimo, kuris įvyko Roches
ter, N. Y. Kada lietuvių frak
cijos kitas susirinkimas bus 
šaukiamas, visi draugai būti
nai turit dalyvaut.

Bedarbių tarpe veikimas 
neblogas. Vis daugiau bedar
bių dedasi prie Workers Al
liance organizacijos ir kova 
yra vedama su tais šalpos vir
šininkais prieš visokius truku
mus, su kokiais; bedarbiams 
tenka susitikti.

Visų “Laisvės“ Skaitytojų 
Žiniai

Šioje apielinkėj kas penkta
dienio vakaras čia kalbama 
per radio kalba draugas Ha
rold Spencer lygiai 9-tą valan
da vakare. Todėl atsisukit sa- ** a

Darbininkų palies — SSRS —^ saugotojai, 
raudonarmiečiai plaukia per upę ginkluoti 
pastaruosiuose Rau.d. Armijos manevruose..

Duonos Kepyklų Darbininkai 
Tebestreikuo j a

ši korespondencija bus pu
sėtinai suvėluota, nes šis strei
kas prasidėjo liepos 16, 1936 
m. Bet anot lietuvių patarlės: 
“geriau vėliau, negu niekad.“

Duonos kepyklų darbinin
kai buvo neorganizuoti ir per 
eilę metų buvo bjauriai savi
ninkų išnaudojami. Buvo ver
čiami dirbti po 12 valandų į 
dieną už ubagišką algą. Bet 
galų gale išsisėmė jų kantry
bė ir susiorganizavę į uniją 
paskelbė streiką, reikalauda
mi pripažinti uniją, pakelt al
gą, sumažini darbo laiką iki 
8 valandų į dieną ir abelnai 
pagerint darbo sąlygas, žino
ma, kepyklų, savininkai prieš 
šiuos kelius ir .teisingus reika
lavimus stoja piestu ir nenori 
pripažinti ir stengias kepti 
duoną su skebų pagelba. Bet 
jeigu streikieriai gerai, vienin
gai laikysis, tai, be abejonės, 
laimės. Abelnai visi darbinin
kai turėtų padėt laimėt jiems 
šį streiką. O padėt galima ši
tokiu būdu: griežtai atsisakyt 
pirkt duoną be unijos ženklo. 
Griežtai reikalauti krautuv- 
ninkų, pas » kuriuos perkat 
maistą, kad neimtų iš skebiš- 
kų kepyklų ckionos. • šitokiu 
būdu labai daug padėsite 
streikieriams.

Proletaras.

Binghamton, N. Y.
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

lavinam.
Ateinantį susirinkimą nutar

ta vėl turėti pas d. O. Mikalo- 
jūnienę, 47 Hazel St., 1 spalio, 
ketvirtadienio vakaro 8 vai. Vi
sos dd. yra kviečiamos atsilan
kyti ir naujų narių atsivesti. 
Ypač būtų gerai, kad ateitų mū
sų jaunuolės: Ann Bekeriūtė, 
Janet Sasterniūtė, Viktoria Vai- 
čekauskiūtė, EI. Girniūtė, Ann 
D. Mikalojūnaitė, Anna L. Mi- 
kalojūnaitė ir kitos visos jau
nuolės ir suaugusios draugės.

Mot. Sic. Korespondentė.

Anglija Numatanti Fašistų 
Laimėjimą (?) Ispanijoj 
London.—žinomas Anglų 

politinis rašytojas Augur 
sako, kad Anglijos vyriau
sybė numatanti, būk Ispani
joj laimėsią fašistai.

Anglija f aklinai kontro
liuoja Portugaliją, bet neuž- 
draudžia per ją gabent gin
klus Ispanijos fašistam.

TĖVAS PEILIU NUDŪRĖ
SVEČIĄ SŪNŲ

HAMMONTON; N. J.— 
John Naylor, 65 metų am
žiaus, nudūrė peiliu savo sū
nų Arthurą, 26 metų, ir štai 
dęl ko. Kada tėvas įžeidęs 
motiną, ją užtaręs sūnus. 
Tėvas ant jo taip supykęs, 
kad tuoj jam smeigęs peiliu 
krūtinę. Sūnus, ex-jūreivis, 
buvo ką tik atsilankęs į sve
čius pas tėvus.

Prašo Išleisti Moteris ir 
Vaikus iš Alcazaro

MADRID,—Čilės respub
likos atstovas Ispanijoj, 
Morgado žada važiuot pas 
fašistus į Alcazar tvirtovę

priėję, ūmai patys ėmę šau
dyti ir išmušę liaudies mili
cininkus iš pozicijos.

Tai tokia niekšystė, kokių 
paprastai vengiama kare.

Barcelona. — Ispanijos 
Liaudies Fronto milicinin
kai visai užvaldė Sictamo 
miestelį už 5 mylių nuo Hu- 
eseos. Pavyzdinga narsa pa
sižymėjo anarchistai ir sin- 
dikalistai.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- t 
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 5-6191Tel. 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. I., N. Y.

uwmotwi—1,1

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
t . ,

Restaurant, Bar and Grill
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

I

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grąnd Avenue, 

Maspeth, N.x Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Clement Yolretaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

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 
nesirgtumete.

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

Dr. Herman Mendlowitz,
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sergančią Vyrą ir Motor 
Chroniškos ir Staigios Ligo. 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Ki,tų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi- 
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

čiepų (leidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
110 East 16 SL, N. I.
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. '
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Binghamton, N. Y
ALDLD Kuopos Veikla

ALDLD 20 kp. mėnesinia
me susirinkime, 10 d. rugsė
jo, tapo nutarta paremti Ispa
nijos liaudies fronto kovoto
jus, paaukojant jiems $5.

Kuopa turi įsisteigus kny
gyną, iš kurio nariai ima kny
gas skaitymui. Knygos yra vi
sos suaukotos. Pirmiau auko
jusių vardai jau buvo paskelb
ti, o vėliausia aukojo kelioli
ka knygų d. M. Sadonienė. 
Kai kurios knygos yra tiek 
įdomios, kad eina per rankas 
be sustojimo. Kurie nariai 
dar neskaito, gali pasirinkti 
ir paimti. Ras patinkančių.

Yra gautų keletas knygelių 
iš Lietuvos. Gana įdomios. 
Nutarta pasiųst kai kurias 
knygas ir į Lietuvą, nes ir ten 
žmonės nori skaityti, pagei
dauja naujos literatūros.

Į kuopą įsirašė viena nau
ja narė. Ji įrašyta per naujai 
susiorganizavusį moterų sky
rių.

Susirinkime kalbėta apie 
tai, kad “Laisvėje” pastaruo
ju laiku telpa labai daug ko
respondencijų iš mūs miesto. 
Kai kurios žinios kartojamos 
po kelis sykius, o kai kurios 
rašomos visai bevertingos. Bet, 
žinoma, kuopa negali kores
pondentų sutvarkyti, nes jie 
ne kuopos rinkti. Reikėtų, kad 
pati redakcija daugiau kreip
tų į tai domės.

Svarbus tarimas padarytas 
—tai kiekviename susirinkime 
turėti šioks toks lavinimasis: 
sakyti prakalbėles, skaityti 
paskaitas, diskusuoti. Tam 
tikslui išrinkta komisija, kuri 
bandys šį klausimą kelti ir 
LDS kuopose. Dabartiniu lai
ku mūs kuopų susirinkimai 
yra, taip sakant, skystoki; nie
ko juose pamokinančio, nieko 
naujo. Dėlto gal ir narių ne
daug tesilanko. Savitarpinis 
lavinimąsis gal suįdomins na
rius.

.. y-l

vak. Bus gera orkestrą šokiams ir vi
sokių'valgių pakankamai. Įžanga tik 
10c. Kviečiam visus lietuvius ir ki
tataučius dalyvaut. Komisija.

(217-218)

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kp. ir LDS. 21 kp., ir 

Aido choras bendrai rengia didelj 
pikniką ir beibių kontestą nedėlioj, 
20 d. rugsėjo, Beech Nut Grove dar-

Trečiad., Rugsėjo 16, 1936

27.

iš-

H-

draugišku-

programos buvo

galima

S

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

busimas prakalbas, net pavei
kslą J. W. Fordo įdėjo. D. J.

kadangi pikniko 
drg. Vaškis jau 

iš vakaro pasiun- 
vieton, tai ar no-

“Lithuanian Outing.” 
(218-219) Komisija.

dainavo, J. 
su grupe daininin- 
Aido Choras, tre-

apsvarstyt daug svarbių dalykų, 
prasideda žieminis sezonas ir tu- 
ruoštis prie parengimų. Org.

GREAT NECK, N. Y.
Paskutinis šio sezono piknikas, ku

rį rengia Komunistų Partijos Long 
Islando 6-ta sekcija. Bus nedėlioj, 20 
d. rugsėjo, Paschak’s Grove, Jeru
salem Ave., E. Hempsted, L.I. Jei tą 
dieną lytų, tai piknikas bus Sept.

(218-219) Kviečia K-sija.

NEWARK, N. J.
Draugai Sietyniečiai! Visi dalyvau

kite svarbiame susirinkime seredoj, 
16 d. rugsėjo, Jurginėje svetainėje, 
lygiai 7:30 vai. vak. Choriečiai turi
me 
nes 
rim

GREAT NECK, N. Y.
Liet. Dukterų ir Sūnų pašalpinė 

draugystė rengia smagų išvažiavi
mą nedėlioj, 20 d. rugsėjo, Rhodes 
farmoje, Mardus Ave., Garden City 
Park, L. I. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Kelrodis: Imkite kelią 25 A iki Lake
ville Rd., po dešiniai iki Marcus Ave., 
paskui po kairiai iki matysite iška
bas

CLEVELAND, OHIO.
Ketvirtas LDS apskritys rengia 

važiavjmą Mičiutos darže, ant Green 
Rd., 20 d. rugsėjo. Turėsim skanių 
užkandžių ir gėrimų, ir gięra orkes
trą šokiams. Kviečiam visus cleve- 
landiečius dalyvaut ir linksmai dieną 
praleisti. Komisija.

(218-219)

CLEVELAND, OHIO
22-ras Darb. Susivienijimo unitas 

Kom. Partijos rengia išleistuves de
legatams į darbininkų konvenciją, ku
ri bus laikoma Columbus, Ohio. Išlei
stuvės įvyks subatoj, 19 d. rugsėjo 

^po num. 6615 Wade Park Ave., 8 v

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kp. svarbus susirinki

mas įvyks subatoj, 19 d. rugsėjo, 
Draugijų svetainėj, 4097 Porter St., 
7:30 vai. vak. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim sudaryt planus del 
žieminių parengimų ir veikimų. Taip
gi bus išduotas raportas iš Farme- 
rių Darbo Partijos konvencijos.

(218-219) Rast. M. G.

že, 12 vai. dieną, šokiai prasidės 3 
vai. po pietų. Bus duodamos trys do
vanos už gražiausius kūdikius, ir do
vanos už amerikonišką ir lietuvišką 
valcą. Įžanga tik 15c. Todėl kviečiam 
visus skaitlingai dalyvaut. Linksmai 
praleisit laiką ir tuom pat kartu pa- 
remsite darbininkiškas organizacijas.

(217-218) Komitetas.

(lietuvių) 
rugsėjo 5- 
buvo sek-

Lietuvos Sūnų Draugija. Tąja 
proga ir rengta jubilėjus. Ren
gimo komisijai, podraug ir ko
mitetui priklauso kreditas už 
nemažą pasidarbavimą, kad 
daug tikietų paskleista išank- 
sto su dovanom laimėti šimtas 
dolerių, į programo garsini
mus surinkta virš .30 puslapių 
knygutė. Spaudos darbas gra
žiai apdirbtas “Laisvės” spau
stuvėje.

Sekmadienio programa bu
vo klasiška, tikrų aktorių gru
pė WPA šoko ir dainavo (Tap 
dance). Grupės tarpe buvo 
trys jaunuoliai negrai, tai gra
žus vaizdas ir publika labai 
domėjosi žiūrėdama, čia rei
kia pasakyti, kad tai antausis 
tiems, kurie primetinėja drau
gijos vadovybei baltąjį šovi
nizmą ir tiems, kurie zurza, 
kam negrai leidžiamasi į par
ką, “kodėl, esą, nei vienas ne- 
siženijat su negrėmis.” Tokie 
žmonės savaimi pasirodo tik
rais baltaisiais šovinistais. Jie 
nepajėgia atskirti 
mą nuo šovinizmo darbo eilė
se, ir kad dailėje dirbti kaip 
gražiai ir sugabiai yra galima.

Labor Day programa buvo: 
chorų dainų, kalbų ir kumšty
nių. Geras dalykas kitų drau
gijų užkvietimai ir pirminin
kų dalyvavimas laike progra
mos, išreiškiant linkėjimus. 
Geras skaitlius pašėlpinių 
draugijų atstovų dalyvavo ir 
išreiškė linkėjimus. Publika 
įdomiausia klausosi, kas ką 
pasakys. Negeras dalykas,'ko
dėl nebuvo nei nuo vienos A 
LDLD kuopos atstovo ar pir
mininko, kurie labiausia turė
jo ką pasakyti, kaipo vienati
nė Amerikos apšvietos ir lite
ratūros organizacija? Jei ig
noravimo išrokavimais, tai la-

Kaip ir paprastai, susirinki
me dalyvavo narių neperdau- 
giausia. Jeigu neklystu, tai 
penki draugai vyrai ir 12 
draugių moterų.

Praėjusiam susirinkime bu
vo nutarta surengti prakalbas 
Lietuvos n e p r i k lausomybės 
klausimu ir pakviesti kalbėto
jus dd. A. Bimbą arba R. Mi- 
zarą. Tai šiame susirinkime 
sekretorė pranešė, kad minėti 
draugai atsisakė kalbėti del 
laiko stokos.. Tad ir prakalbų 
rengimo klausimas atidėtas 
ant neapriboto laiko.

Drg. Girnienė raportavo iš 
moterų skyriaus veikimo. Ji 
pridavė pinigus už vieną nau
ją narę, ir pranešė, kad mo
terų skyrius turi 24 nares, 16 
jųjų bendros kp. narės ir 8 vi
sai naujos. Yra smagu primin
ti, kad draugės dviejų mėne
sių bėgyje sugebėjo gauti 8 
naujas nares į moterų skyrių. 
Geriausių pasisekimų jums, 
draugės, išauginti moterų sky
rių į-didelę darbininkių orga
nizaciją! Taipgi sakė, kad turi 
nutarę išleisti lapelius maisto 
brangumo klausimu. Ir mario 
suruošti kokią pramogą trum
poj ateityj.

“Laisvės” Koresp. No. 2.

Worcester, Mass
Pa biskj kas gerai ir kas 

negerai.
Olympia Parko 

jubilėjinis piknikas 
6-7 dienomis tikrai
mingas, ypač Labor Day ga
na skaitlingai publikos buvo. 
Galės būt gražaus pelno, kas 
parkui svarbiausia.

Bet man norisi tarti žodis- 
kitas apie gerus dalykus ir 
kaip kuriuos trukumus to di
džiulio istorinio parengimo. 
Pate jubilėjaus įkūnijimas, tai 
10 metų sukaktis nuo susivie
nijimo Apšvietos Bendrovės su

bai peiktina.
Dabar eina rinkimų kampa

nijos, tai buvo ir politikierių 
kandidatų kalbėtojų, net keli 
jų buvo nuo demokratų parti
jos, taipgi Central Labor Uni
jų atstovas, bet nuo Komunis
tų Partijos nebuvo kalbėto- 
jaus. Irgi manoma, kad igno
ravimo' išrokavimais nebuvo. 
Ar tai ne sektantizmas ir ar tai 
į mases toks ėjimas? Kuomet 
tūkstantinėn publikon vien tik 
lietuvių, skverbiasi “dideli” 
demokratai politikieriai kan
didatai kalbėti ir reklamuotis 
save, tai tuo'pačiu tarpu tin- 
kaimausia, rodos, būtų komu
nistui kalbėtojui ką nors pasa
kyti, bet nėra. Daleiskim, kad 
ir Aido Choro pirmininkas, 
pasakė, kas yra darbininkiška 
dailė — dainavimas, bet tai 
pasisakė, tik kad jis prastai 
gali kalbėti lietuviškai. Tai ir 
viskas. Bet juk demokratai po
litikieriai angliškai kalbėjo, 
tai ir jis galėjo kalbėti.

Ištikro programa buvo gana 
ilga pirmadienį. Aušrelės cho
ras pirmiausia 
Karsokienė 
kų, antra ; 
čias.

Pabaigoj 
dvi poros kumštynių. Kumšti
ninkai buvo irgi geri ir jie pu
bliką suinteresavo, žiūri visi 
kaklus ištempę. Geras daiktas, 
kad parkas turi savo regulia- 
rį stage ring, geriau 
matyti. Pirmininkavo draugi
jos pirm. J. žalimas (Green).

* *
Rugsėjo 9 d. kalbėjo J. W. 

Ford, kandidatas į vice-prezi- 
dentus nuo Komunistų Parti
jos.. Prakalbose pusėtinai lie
tuvių dalyvavo, bet šiaip pub
likos labai mažai tesusirinko, 
nors vietinė spauda atžymėjo

Cambridge, Mass
Biskis žinių iš atsibuvusio AL 
DLD 8 kp. pikniko, rugp. 30.

Kadangi oras prieš pat pik
niką buvo labai prastas, lijo 
visą naktį, o iš ryto visur buvo 
labai šlapia, tai rengėjai buvo 
nustoję vilties, kad piknikas 
įvyktų. Bet 
gaspadorius 
buvo viską 
tęs pikniko
rėjom,, ar ne, piknikas turėjo 
įvykti. Apie dvyliktą valandą 
pasirodė saulė, oras išsiblaivė 
ir pikniką turėjome, žmonių 
suvažiavo ne visai mažai. O 
jau hudsoniečių buvo daugiau
sia, nes jiems ta vieta netoli. 
O kita, tai jie gerai moka gar
sinti. Jie ir mums parodė savo 
draugiškumą — jie Hudsono 
lietuvių kliubą uždarė tą die
ną, kad tik daugiau publikos 
tektų mūsų piknikui. Už tai 
reikia jiems karštai padėkavo- 
ti. Šiam piknikui gerai pasi
darbavo dd. Jankauskas, Or
lauskai ir kiti.

Taipgi turiu pridurti, kad ir 
cambridgiečiai gerai dirbo be 
jokio pasimainymo, kaip tai: 
Vaškini, Rudzinskas, Pakark- 
lis, Vinskevičius, Bebekevi- 
čienė, Vinskevičienė, žižienė, 
štašienė ir kiti. Kiek liks pel
no, tai neteko sužinoti. Ačiū' 
tiems, kurie dirbo ir tiems, 
kurie atvažiavo mus paremti.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj u

PRANEŠIMAI Iš KITUR

CLEVELAND, OHIO
ALDLD. 22 kp. susirinkimas Įvyks 

ketverge, 17 d. rugsėjo, Liet. Darb. 
svetainėje, 920 E. 79th St., 7 vai. va
kare. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui. Komitetas.

(217-218)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kp. moterų skyriaus su

sirinkimas Įvyks trečiadienį 16 d. 
rugsėjo, 7:30 vai. vakaro, 376 Broad
way. Visos narės dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi bus pamokos kaip sau 
namie pasisųti suknes. Visoms svar
bu tas žinoti, tad visos dalyvaukite.

(217-218) Komitetas.

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.

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.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Didelis Išvažiavimas
k . v * ų >

Su dainomis ir prakalbomis. Dainuos 4 Conn. Valsti jos darbininkiški chorai *♦
Rengia Lietuvių Darbininkiškos Organizacijos Naudai Vietos Darbininkiško Judėjimo.

Dalis pelno teks Conn, valstijos Darb. Org. apskričiams.

Įvyks Nedėlioj, 20 d. Rugsėjo-Sept, 1936

s. . ■

i

Laisvės Choras iš Hartford, vadovaujamas Birutės Ramoškaitės.
43 

Ištisa programa yra sekama: Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartford; Vilijos 
Choras iš Wateibury; Jaunuolių Choras iš Bridgeport; Ddna Choras iš New 

Haven, ir kalbės vienas iš “Laisvės” redaktorių.

PIKNIKAS BUS LIETUVIŲ DARŽE 
Pradžia 12 vai. dieną 

ĮŽANGA 25c ASMENIUI 
Širdingai užkviečia visus ir visas—KOMITETAS.

Už Lakewood Ežero. Waterbury, Conn 
GRIEŠ MERRY MAKERS ORKESTRĄ.

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.

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: I1EKENS OINTMENT ir neklau
sykite nei jokiu kitų pasiūlijimų, 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, Hartford, Conn.
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NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Susikirto Važiuotes
Jungimo Klausimu

Važiuotes Kontrolės Taryba

ALDLD 2-ro Apskr. Komitetas Skelbia Maršrutą
, Ir Naujy Narių Vajų Po 2-rą Apskritį

Draugės ir Draugai!
Pusmetinės konferencijos 

yra nutarimas, turėti maršru
tą po antro apskričio ribas 
šiais metais ir pageidavimas, 
kad šalę vyrų kalbėtojų, būtų 
ir moterys, kurios padės dau
giau sutraukt moterų ne tik į 
susirinkimus-prakalbas, bet ir 
į Literatūros Draugiją.

Apskričio komitetas turėjo 
savo posėdį 4 d. rugsėjo ir nu
tarė prie maršruto turėti nau
jų narių verbavimo į mūsų or
ganizaciją vajų, paskirdamas 
ir 10 dol. dovanų kuopoms, 
kurios daugiausia proporcio- 
naliai gaus naujų narių,.

Pirma dovana: 4 dol., antra 
—3 dol., 3-čia — 2 dol.

Taipgi apskričio komitetas 
atrado, kad mūs apskričio la
bai daug kuopų nepasimokė- 
jusios metinių duoklių į cent
rą už šiuos metus.

Apskričio kom. svarstė ir 
Komunistų Partijos šių metų 
prezidentinių rinkimų kampa
niją ir ragina, kad kuopos pa
sistengtų sukelti kiek kurį iš
gali į rinkimų fondą. Dar vie
nas ir labai svarbus darbas 
mums, kaipo darbininkams, 
tai finansinė ir moralė para

ma mūsų broliams - draugams 
Ispanijoj, kurie veda sunkią, 
kruviną žūt-būtinę kovą su 
kruvinais fašistais ir visa juo
dąja gauja, už laisvę ir gyvy
bę, už laimėjimą.

Draugės ir Draugai! Aky- 
vaizdoj juodojo legiono ir vi
sos hearstinės gaujos, susimo- 
bilizavusios čia pat Amerikoj, 
ir draugų sunkios padėties 
ten už okeano, mes neturim 
žiūrėti į tą viską pasyviai, bet 
veikti organizaciniai ir remti 
materialiai. Reiškia, turim pa
dėt visokiais būdais laimėti 
darbo liaudžiai,, o tuo pačiu 
kartu ir sau geresnę ateitį.

Maršruto nekontroliuos ap
skritys, bet duodama pačioms 
kuopoms pasirinkti dienas, ka
da joms geriausia patinka, 
taipgi ir kalbėtojus.

Naujų narių vajus praside
da su pirma diena spalio (Oc
tober) iki naujų, 1937 metų.

Visos ir visi prie šių prakil
nių darbų.

Draugiškai,
G. A. Jamison,
II Apskr. Sekr.

128 Roosevelt Ave., 
Livingston, N. J.

Lietuvių Komunistų 
Susirinkimas

Visų lietuvių komunistų su
sirinkimas įvyks šį pirmadienį, 
21 rugsėjo, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Bus ra
portas iš Am. Lietuvių Komu
nistų Suvažiavimo ir kiti švar- 
bus reikalai. Visi nariai pri
valo dalyvauti. Fr. Biuras.

New Yorko Jūrininkai 
Parėmė Ispanus

New Yorko prieplaukoj jū
rininkai susidomėję Ispanijos 
Liaudies Fronto valdžios rė
mėjų didvyriška kova prieš 
fašizmą ir pasiryžę ją remti. 
Vien tik dviejų laivų, Western 
World ir Exeter jūrininkai su
metė apie šimtą dolerių Ispa
nijos kovotojų paramai.

Šiandie Pradžia Bazaro Rugsėjo 19 Diena Arti
Komunistų Partijos N. Y. 

valstijos didysis penkių dienų 
bazaras prasideda jau šį va
karą, 16 rugsėjo. Vieta: St. 
Nicholas Palace, 69 W. 66th 
St., New Yorke.

Programą pirmą vakarą pil
dys sportininkai, risis Meyer 
Shultz su Jack Davis, abu bu
vę vidutinio sunkiasvorio čam- 
pionai Naujojoj Anglijoj. Įtai
syta didelė vieta nuolatinėms 
sporto žaismėms.

Durys atsidarys lygiai 5 v. 
vakaro. Darbininkai kviečiami 
vakarieniauti bazaro kavinėj, 
kurioj yra 1,000 vietų, o val
gius gamins unijistai ekspertai 
virėjai. Visą laiką kavinėj 
grieš stygų orkestrą. Kas va
karą bus šokiai.

Bazare galima gauti viso
kių daiktų ir drabužių bei 
avalinės vyrams, moterims ir 
vaikams. Bus ir rakandų. Ti
kimasi, kad bus gerų daiktų 
ir prieinamomis kainomis, nes 
daugelį jų suaukojo unijistai, 
kurie patys juos pagamino.

Jžanga iš anksto pirkus ti- 
kietą 25c, prie durų—35c., 
šeštadienį—45c iš anksto ir 
55c prie durų. Popiečiais iki 
5 vai. vakaro įžanga veltui.

Komunistai ir simpatikai 
prašomi ne tik patys dalyvau
ti, bet garsinti bazarą ir savo 
pažįstamiem šapose ir visur, 
kur sueinate.

—

MINTYS—LAIDOTUVĖS 
______

t Ona Tamošiūnienė, 50 me
tų, 115-67 220th St., St. Al
bans, L. L, mirė rugsėjo 12 d. 
Laidos rugsėjo 17 d., Alyvų 
kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

"M.

Taip, rugsėjo 19 d. jau ar
ti ! Tai nereiškia, kad mes 
pranašaujam pabaigą pasau
lio. Absoliutiškai ne! Mes 
pranašaujam, kad tos dienos 
vakarą prasidės linksmas, 
smagus gyvenimas ant šio že
mės kamuolio, ir tai tęsis iki 
nedėldienio ryto. Kaip tai? 
Nu, tik būkite kantrūs ir vis
kas bus pilnai išaiškinta.

šeštadienio vakarą, rugsėjo 
19 d., Brooklyno Aido Choras 
rengia smagų “Liaudies Va
karą”. Tai bus pirmas pana
šus parengimas šioj apylinkėj. 
Bus gera Wm. Norris orkestrą 
šokiams, masinis dainavimas 
liaudiškų ir kitų dainų, ir bus 
užkandžių ir gėrimų. Prašo
me, kad svečiai ateitų dėvėda
mi lietuviškus drabužius, jei- 
gus turi. Girdėjom, kad dau
gelis Aido Choro merginų bus 
gražiai pasipuošusios kaimie
čių suknelėmis.

Parengimas įvyks “Laisvės” 
salėj, kaip 8 vai. vakare, o 
įžanga bus tik 35 centai. Tą 
patį vakarą bus duodama $10 
vertės dovana — “percolator.”

Komitetas.

Nori Numest Komunistą 
Partiją Nuo Baloto

Vėliausiomis žiniomis pra
nešta, kad faši stuojantis 
Queens prezidentas Harvey 
teismo pagelba mano praša
linti kūjį ir pjautuvą, Komu
nistų Partijos ženklą, nuo rin
kimų balotų.

Nejaugi Harvey mano, kad 
tuomi jis sunaikins visą darbi
ninkų judėjimą? Šiose špalto- 
se aprašoma kiti jo nedori pa
sikėsinimai ir darbai. Pasiskai
tykite.

Lietuviai Kriaučiai Jau 
Organizuoja Darbo 

Partijos Kuopą
Penktadienį, 11 dieną rug

sėjo, Liet. Piliečių Kliube, bu
vo susirinkimas kriaučiškų ša
pų pirmininkų ir komisijų, rei
kale tvėrimo Darbo Partijos 
skyriaus. Mat, dabar jau eina 
tasai organizavimas darbiečių. 
skyrių bei kuopų per visas 
unijas, kurios stovi priekyj jos 
organizavimo. Tokiu būdu ir 
lietuviai unijistai, ypatingai 
amalgamatiečiai, nuo to neat
silieka.

Kalbamą susirinkimą sušau
kė skyriaus delegatas A. Bu
bnys, žinomą, su patarimu 
Pild. Tarybos. Jis, atidaryda
mas susirinkimą, pareiškė jo’ 
tikslą ir svarbą. Susirinkusieji 
išsirinko pirmininku J. Buivy
dą. Buivydas, užėmęs pirmi- 
ninkystę padarė įvadą diskusi
joms, pažymėdamas, kas gali 
ateityj išsivystyti iš Darbo 
Partijos, jeigu ji busi vedama 
tokia politine vaga, kurios že
mė bus purenama auginimui 
draugiškų daigų visos darbo 
klasės, kad išrinkus savus at
stovus visose valdvietėse, pa
gerinimui būvio visų duonpel- 
nių.

Toliau kalbėjo ir kiti susi
rinkimo dalyviai. Drg. Zavec- 
kas, reikšdamas savą nuomo
nę, prisiminė, kad dabar jau 
yra smagu kalbėti ir diskusuo- 
ti apie skirtingas partijas, nes 
komunistai drūčiai pakeitę sa
vo pirmesnę veikimo taktiką 
tūlais klausimais ir dabar jau 
jie yra sukalbami, draugiški.

Ryšyje keitimosi, tai reikia 
atvirai ir draugiškai pasakyti, 
jog tokis aštrus politinis ir 
ekonominis gyvenimo bėgis, 
kur eina kruvinos kovos už iš
laikymą demokratijos ir teisės 
darbininkams palaikyti savas 
organizacijas — visus sąžinin
gus politiniai nusistačiusius 
žmones taip pat drūčiai pa
keitė. Tik gaila, kad mūsų 
draugai socialistai ir jų sim
patikai, kažin del kokių prie
žasčių, nenori to prisipažinti.

Susirinkime ėmę balsą visi 
kalbėjo, kad yra reikalas su
tverti lietuvių kriaučių dar
biečių kuopą ir joje darbuotis, 
ugdyti darbininkų vienybės 
dvasią. T i k vienas Daubara 
pasirodė nesutinkąs su Darbo 
Partijos pradėtu darbu, nes 
yra Coughlino partija, turin
ti 12,000,000 narių ir ją rei
kią paremti, šis išsireiškimas 
daugelį unijistų nustebino, nes 
tas kunigužis atvirai suka fa
šizmui lizdą, kraudamas ja
me visokias šakas, kokios tik 
papuola į jojo nagus. Unijistai 
turi pažinti savo priešą, ne
paisant, kokiuose rūbuose jis 
būtų.

Po diskusijų ir pranešimo iš 
valstijos tvėrimui Darbo Parti
jos komiteto, eita prie praktiš
ko darbo. Šaukta kiekvienos 
dirbtuvės pirmininkas ir įduo
ta jam tūlas skaičius aplikaci
jos kortų, stojimui ir sudary
mui darbiečių kuopos. Versti
nas rašymas kuopon nebus 
vykdomas. Tačiau dirbtuvės 
pirmininkas privalo paklausti 
visų dirbančių žmonių toje ša- 
poje, kurioje jis pats dirba, 
kad rašytųsi kuopon.

Kaip jau buvo rašyta, kad 
unija mokės 10 centų į metus 
už kiekvieną narį, tad mūsų, 
skyriaus nariai jau yra apmo
kėti. Prigulėjimas prie kuopos 
bus liuosnoriškas dalykas ir 
kas prisirašys, — tam kainuos 
50 centų metams.

Kaip greit dirbtuvių pirmi
ninkai surašys savus kriaučius, 
taip greit bus sušauktas jųjų 
susirinkimas, kuriame bus iš
rinkta valdyba, veikti visais

Suaugusiem Proga Įgyt 
Daugiau Mokslo

Williamsburgo, Greenpoin- 
tės ir Bushwick apylinkių gy
ventojams vėl bus proga pasi
mokinti naudingų dalykų ru
deniniuose kursuose, ku.rie 
prasidės greitu laiku. Juose 
mokoma istorijos, geometrijos, 
sukniasiuvystės, angliškai, ma
šinėlė rašymo ir keletos kitų 
dalykų. Smulkmenas galima 
sužinoti nuėjus užsiregistruot. 
Mokslas veltui.

Pereita vasara mokinosi ne
mažas būrys studentų. Jų am
žius siekė nuo 16 iki 70 me
tų. Buvo visokių tautybių, ta
me skaičiuje ir lietuvių. Pamo
kos būna Williamsburgh Vo
cational High School, 95 Boe- 
rum St., ir keliose kitose vieto
se, Brooklyne.

Užsiregistruoti galima kny
gyne prie Marcy ir Division 
Ave., Williamsburge, Consoli
dated Club, 131 Driggs Ave., 
Greenpointėj, taipgi knygyne 
prie Bushwick Ave. ir Siegel 
St.

Pavyko ALDLD 1 Kp.
Išvažiavimas

Pereitą sekmadienį ALDLD 
surengė smagų išvažiavimą 
Forest Parke. Nors oras buvo 
nekoks, vienok popietį susi
rinko geras būrys draugų ir 
draugių. Tikiu, kad tyru oru 
pakvėpavimas gerai atsiliepė 
ant dalyvių, nes ir man pir
madienio rytą daug lengviau 
buvo prisikelti iš miego ir 
vilkti kojas darbo link.

Rengėjai parkan pristatė 
įvairių skanių valgių ir gėri
mų, tai dalyvavusieji galėjo 
gerai pasivaišinti. Išvažiavimo 
atmosfera buvo tokia linksma, 
kad draugai pradėjo skirstytis 
tik tada, kuomet saulė nusilei
do už žaliuojančių medžių.

Aš nebandysiu sužymėti vi
sų draugų vardus, kurie dirbo 
surengime išvažiavimo, nes 
apie tai nepasiteiravau. Mat, 
aš maniau, kad kuopos kores
pondentas arba kai kuris ko
misijos narys aprašys tą pa
rengimą. Man rodos, kad 
Brooklyno įvairių organizacijų 
kuopų korespondentai apsilei
dę tuo reikalu. Buvęs.

Keturiolika Jaunuolių 
Išžagino Merginą

Ir vėl įvyko masinis užpuo
limas ant merginos Brooklyne. 
Tai jau ketvirtas panašus įvy
kis į tris mėnesius, šį kartą 
14 jaunuolių, tarp 17 ir 20 
metų amžiaus, kriminališkai 
užpuolė 16 metų merginą, ku
rios vardą policija nepaduoda.

To įvykio auka ir Etta Nei- 
der, 19 metų, sekmadienio na
ktį ėjo namon iš bažnytinio 
parengimo East New Yorke. 
Ties Sheridan ir Belmont 
Avės, privažiavo automobilis 
su keturiais jaunuoliais, kurie 
paklausė ar merginos norėtų 
pasivažinėti. Kuomet jos atsi
sakė, tai vaikinai pagriebė 
jaunąją, įstūmė į automobilį ir 
nuūžė. Vienok senesnioji už
tėmi j o automobiliaus laisnes ir 
tuoj aus pranešė policijai.

Užpuolikai nusivežę mergi
ną tamsion . Jamaicos dalin, 
kur lauke dar grupė jaunuo
lių ir jie visi ją sistematiškai 
išžagino ir paleido. Kiek laiko 
vėliau policija susekė automo
bilį ir suareštavo-10 tų jau
nuolių.

tebeposėdžiauja ir klauso ar
gumentų už ir prieš sujungi
mą visų važiuotes linijų New 
Yorko mieste į vieną ir pave
dimą jų miesto kontrolėn, nu- 
perkant už $436,000,000 gry
nų pinigų.

Pirmadienį posėdžio daly
viai, pirkėjų ir pardavėjų ad
vokatai, priėjo prie karštų 
ginčų ir kolionių, išvadino vie
ni kitus melagiais. Bet tik vie
nintelis balsas, kuris nesikolio- 
jo, bet kuris rūpinosi keleivio 
kišeniaus apsauga, buvo Ko
munistų Partijos balsas, griež
tai besispiriąs, kad 5 centų fė- 
ras būtų įrašytas į kontraktą.

Vaikų Kova Prieš Policiją
Eagle teatro skiepe, 1852 

Third Ave., įvyko gaisras, tad 
policija įsakė visiem apleisti 
teatrą. Apie tūkstantis suau
gusiųjų ramiai išėjo, bet 500 
vaikų, įsikibo į sėdynes ir ne
sutiko išeiti. Tik kuomet buvo 
pašaukta daugiau policijos, 
vaikai vos ne vos tapo išstumti 
iš teatro.

Mat, tam teatre buvo rodo
mi judžiai apie vakarų laukus, 
apie indijonus ir jų mūšius su 
tuolaikine baltųjų armija, tad 
vaikai nepaisė dūmų, kurie po 
biskį pasiskleidę teatre.

Už valandos laiko gaisras 
nuslopintas ir vaikai suėjo at
gal į teatrą pamatyti pabai
gą tų smarkių mūšių.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, garu ap

šildytas, visada šiltas vanduo, prie 
geros komunikacijos, arti restaura
cijos. Kreipkitės nuo 6 vai. vak. iki 
7:30 vai. vak., sekamai: 35 Graham 
Ave., Apt. DI. Brooklyn, N. Y.

(218-220)

IusirinkiITT
BROOKLYN, N. Y.

TDA. 17 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 16 d. rugsėjo, 8 vai. va
kare, “Laisvės” svetainėj. Visi na
riai dalyvaukite, ir atsiveskite naujų 
narių prirašyt. Nepamirškite draugai 
ir duokles užsimokėti, nes vėliaus 
susidaro didelė skola ir sunku užsi- 
mokėt. Org. G. W.

BENDRŲ PARENGIMŲ KO
MITETO EXTRA 

SUSIRINKIMAS
šį penktadienį, Rugs. (Sept.) 18 

d., įvyks extra susirinkimas Bendrų 
Parengimų Komiteto, kad ansvarstyt, 
kurį iš veikalų imsime lošt Labor Ly
ceum 29 d. lapkričio (Nov.). Visi 
draugijų atstovai pribūkite į “Lais
vę” lygiai 8 vai. vakaro. Nenumokit 
ranka į šį pakvietimų, bet kiekvienas 
dalyvaukite. M. Semėnienė, Sekr.

(217-220)

EAST NEW YORKO PAREN
GIMŲ KOMISIJOM.

Bendro išvažiavimo abiejų E. New 
Yorko kuopų į Forest Parkų sekan
tį sekmadienį, Rugsėjo (Sept.) 20 d., 
ii’ vakarienės, kuri įvyks 22 d. lap
kričio (Nov.), komisiių susirinkimas 
įvyks šį trečiadienį, Rugsėjo (Sept.) 
16 d., pas drgg. Paukščius, 101-54— 
110th St., Richmond Hill, L. L, N. 
Y., lygiai 8-tų vai. vakaro.

Visi apsiėmusieji į komisijas pasi- 
stengkite pribūt, kad galėtume nuo
dugniai apkalbėt minėtus parengi
mus ir padaryt juos sėkmingais.

(217-218) Komisionierius.

EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD. 185-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo (Sept.) 17 d., Kyburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 
8 vai. vakaro. Visi nariai malonėkite 
pribūt laiku.

Daugėlienė, Prot. Sekr.
(217-219)

galimais būdais, kaipo politi
nės partijos dalis.

J. Nalivaika,
Skyr. Koresp.

PARDAVIMAI
PARDUODAME vienos šeimos me

dinį 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 la
bai mažas. Del platesnių informaci
jų kreipkitės sekamai:

PAULINE SNYDER
143 West 84th St., New York City.
PARDUODAME Bar and Grill biznį.

Visi vėliausios mados įtaisymai, 
parduodame su visais rakandais, ir 
“lease” ant trijų metų. Pardavimo 
priežastį, patirsite ant vietos. Atsi
šaukite sekamai:— 454—6th Avė., 
kampas 10th St., Brooklyn, N. Y.

(214-220)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

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

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VlRšĄ 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 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8526

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

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

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




