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Kelios dienos tam atgal už
sidarė Hearsto leidžiami “Ro
chester Journal”, dienraštis, ir 
“Sunday American”, savait
raštis, ėję per penkiolika me
tų. Užsidarydami pareiškė, 
jog negalėjo išsiversti. Pridė
davo po milioną dolerių per 
paskutinius kelis metus. Bet 
per paskutinius kelis metus 
(3-4) minimi laikraščiai ir 
puolė visu pasiutimu pažan
giąją visuomenę, o ypač ko
munistus ir jų simpatikus. 
1934-5 žiemą, buvo nufotogra
fuotos visos darbininkų svetai
nės ir užeigos ir sudėtos j 
dienraštį su užvardymais, 
“ateivių ir komunistų propa
gandos lizdai.” Manė sukelti 
visuomenę prieš pažangiuo-1 
sius. Tačiaus pažangiųjų pro
testai viešuose susirinkimuose 
ir raginimai boikotuot, neskai
tyti, matyti, ^paveikė ir priešas 
turėjo bėgti iš Rochesterio.

Darbininkų vieningas vei
kimas nugalėjo milioninį po
ną Ilearsta. *

Gannett dienraščiai, “De
mocrat-Chronicle” ir “Times- 
Union” nusikvatojo kelis kar
tus editorialuose, kad Kom. 
Partija negaudama 50 tukst. 
balsų pastaruose gubernato
riaus rinkimuose, pasiliko “ne
pastovi” partija T^T. Y. valsti
joj. Kitos partijos, gavusios 
mažiau balsų už komunistus, 
neminimos.

Viename iš editorialų sakoma, 
kad apie Kom. Partiją ne tik 
neverta rašyti, bet kad ji esan
ti neverta nei “nuisanso” var
do.

Neverta nei rašyti, bet buvo 
jau net trys editorialai. Tuomi 
kvatojimusi norima pertikrin
ti savo skaitytojus, kad ištik-' 
rųjų Komunistų Partija never
ta nei “nuisanso”' partijos. 
Hearsto laikraštis bandė taip 
daryti, bet nenusisekė.

CIO pralaimėjo rinkimus 
anie 70 balsais nrieš kompa
nijos uniia Stromberg-Carlsom 
radio-telefonu senoj. Dirbtu
vėje dirba anie 900 darbinin
ku. iš ju anie 600 merginu. 
Tūli darbininkai esą tos nuo
monės. kad merginos “išgaz- 
dintos” balsavo už kompani
jos uniją, v

Balsavimai buvo prižiūrimi 
regionabo direktoriaus kun. 
Bolend iš Buffalo, N. Y.

Klaidinga manyti, kad visos 
moterys-merginns balsavo už 
šanos uniją. Yra rimtesnių 
priežasčių, kurios nrisidėio 
prie pralaimėiimo. CIO turėjo 
didžiumos aplikacijas išpildy
tas. kaip šapa pradėjo savo 
uniją ir laimėjo balsavimus. 
Kompanijos gazdinimai ir pri
žadai. perdaug pasitikėjimo 
dideliu įstojimu, per mažaii 
agitacijos už CIO, tūlų unijos 
vadų vedimas unijų praeityje, 
kaip tai: galutinas atsidavi
mas kompanijų reikalavimams 
vietoje davimo unijos sąlygų, 
gana tankūs ir nemaži specia
liai mokesčiai ir persekiojimas 
už demokratines teises unijo
se, — šie dalykai yra prime
tami daugelio neunijistų dar
bininkų organizatoriams. CIO 
veda mirtiną kovą su plieno 
baronais, o Am. Fed. prezi
dentas Green skelbia ir džiau
giasi, kad plieno streikas jau 
pralaimėtas. Vienas iš dauge
lio pavyzdžių.

Gedemino dr-tė praeitą pa
vasarį nutarė atmokėti pirmą 
morgedžj, kad sutaupyti dide
lius nuošimčius. Atsirado pik
tos valios žmonių, kurie pra
dėjo skelbti, kad draugija 
bankrutina. Reikalinga suma 
pinigų sukelta pačių narių pa
skolos formoj, nuo $10 iki $50 
ar daugiau be nuošimčių 5 
metams (už didesnę sumą 
draugija moka nuošimčius, 
kas reikalauja). Morgedžius 
atmokėtas. Ką dabar pasakys 
tie bankruto skelbėjai?

Prisimena, kaip Hearstas savo pasiutime, 1934, prieš pa-
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SSRS Lėktuvas, Per
skridęs Polių, Lekia 
Link San Francisco

Maskva, liepos 13. — So
vietų lėktuvas, vairuojamas 
Michailo Gromovo, perskri
do virš šiaurės poliaus 3:14 
vai. antradienio rytą pagal 
Maskvos laikrodį (o pagal 
New Yorko laiką 8:14 vai. 
pirmadienio vakare). Su 
Gromovu skrenda pagelbi- 
ninkas lakūnas A. Jumašev 
ir navigatorius G. Danilin.

New York, liepos 13. — 
Radio žiniomis, 8 vai. ryto 
Sovietų lėktuvas, savo ke
lionėje iš Maskvos į San 
Francisco, jau buvo perlė
kęs 1,200 mylių šiapus, į 
pietus nuo šiaurinio žemės 
ašigalio ir skrido 145 mylių 
greitumu per valandą. To
dėl jis galėsiąs pasiekt San 
Francisco apie pietus šį tre
čiadienį.

Maskva. — Skrendant So
vietų lėktuvui virš poliaus, 
teko perlėkti per sniego au
drą, nors jis skrido 6,000 
pėdų aukštyje. Temperatū
ra toj aukštumoj buvo 17 
laipsnių ir šeši dešimtada
liai virš zero pagal Fahren
heit gradusninką. Naviga
torius Danilin pranešė Mas
kvai, kad viskas geroj tvar
koj.

Gromov su savo draugais 
pasiekė šiaurės polių 4 va
landomis ir 14 minučių grei
čiau, negu pirmasis sovieti
nis lėktuvas skridęs tuo ke
liu į Jungtines Valstijas. Šį 
sykį iš Maskvos buvo atlėk
ta į polių per 23 valandas ir 
51 minutę.

Gromovo lėktuvas pasiė
mė 6 tonus gazolino; taigi 
jis galėtų nuskristi 500 my
lių toliau už pirmutinį, Čka- 
lovo vairuotą lėktuvą, kuris 
pereitą mėnesi atskrido į 
Vancouver!, Washingtono 
valstijoj. Gromovo -lėktuvas 
galįs lėkti 8,750 mylių be 
apsistojimo. O iš Maskvos į 
San Francisco per šiaurės' 
polių yra truputį daugiau 
kaip 6,000 mylių.

Gromov, tačiaus, skait-' 
liuoja, kad ketvirtadalis 
lėktuvo gazolino susieikvo- 
ja grumiantis su įvairiomis 
kliūtimis, kaip kad: vėjai, 
debesiai, audros, kur lėktu
vui tenka sukinėtis iš tie- 
sau kelio.

Gibraltar. — Ispanijos fa
šistai parsigabeno dar 2,- 
000 maurų kareivių iš Ispa
niškos Morokkos.

žangiuosius nutraukė draugy
stės namo paveikslą ir įdėjo į 
dienraštį “Journal,” pavadin
damas “rumbling shak.”

Gi šiandien Hearstas turėjo 
išsinešdinti su savo kromu iš 
Rochesterio, o nariai “rumbl
ing shako” paliko pilni savi
ninkai savo namo.

“Laisvės” piknikas — tai 
bracia piknikas! Svietelio svie
telio! Automobilių, busų, anot 
vieno draugo išsireiškimo: 
“Matai, čia “Laisvės” atpus- 
kas, tai užtai tiek svieto.” Ir 
ištikrųjų, daug svieto, jeigu 
pasimeti nuo saviškių, tai pas
kui nelengva susirasti.

Tikiu, kad rochesteriečiams 
buvo toliausia, virš 350 mylių, 
bet ir tai buvo 5 mašinos, o ki
ti buvo nuvažiavę į Maynard. 
Yra kuo pasidžiaugti, kad į 
“Laisvės” “atpuską” nei tolu
mas nesulaiko.

Brooklyn, No Y., Trečiadienis, Liepos 14, 1937

Jungtinių Valstijų pilietinių teisių komisija, susidedanti iš senatorių, Wa
shingtone, tyrinėja policijos padarytą skerdynę prieš Republic Plieno fabri
ko streikierius Chicago j, kur bosų papirkti policininkai nušovė dešimt 
darbininkų.

POLICIJA IR GENGSTERIAI NUŠOVĖ DU PLIENO STREIKIERIUS 
IR SUŽEIDĖ DVYLIKĄ; AREŠTAVO 144 CIO UN1JISTUS

Massilon, Ohio.—Policija 
ir Republic Plieno fabriko 
gengsteriai liepos 12 d. be 
jokios priežasties užpuolė 
250 streikierių ir pikietinin- 
kų prie unijos buto; du dar
bininkus nušovė ir dvyliką 
sužeidė. Policininkai ir fa
briko privatiniai šauliai at
akavo streikierius kulka- 
svaidžiais, šautuvais ir troš
kinančių dujų bombomis.

Taigi plieno darbininkų 
streike, prasidėjusiame ge
gužės 25 d., iki šiol polici
ja ir fabrikantų samdiniai 
nužudė jau 15 darbininkų 
išviso.

Liaudiečiai Nukirto
9 Fašistų Lėktuvus

Madrid. — Oro mūšyj Is
panijos valdžios lėktuvai 
nukirto žemyn devynis Ita
lijos ir Vokietijos lėktuvus 
pereitą pirmadienį pavaka
rėj, arti Villanueva del 
Pardillo miestelio, 15 mylių 
nuo Madrido. Žuvo aštuoni 
Italijos Fiat lėktuvai ir vie
nas Vokietijos Heinkel. Is
panijos liaudiečiai tame 
mūšyje prarado tik. vieną 
savo lėktuvą.

Kada keturias dešimts 
vienas fašistų lėktuvas pra
dėjo bombarduot liaudiečių 
pozicijas, prieš juos pakilo 
trisdešimts trys valdžios 
lėktuvai. Mūšis buvo įnir
tęs ir ilgas. Liaudiečių la
kūnams, pagaliau, nušovus 
devynis priešų lėktuvus, li
kusieji fašistų lėktuvai pa
bėgo. Tai antras didžiau
sias liaudies lakūnų laimė
jimas po pereitų metų lap
kričio, kuomet viename oro 
mūšyj buvo nukirsta 13 fa
šistų lėktuvų.

Kituose oro mūšiuose pe
reitą pirmadienį žuvo du 
fašistų ir du valdžios lėktu
vai. Per paskutinę savaitę 
valdžios lakūnai nušovė že
myn aštuonioliką priešų lėk
tuvų ir prarado šešis saviš
kius lėktuvus.

Dabar Massilone nušauti 
yra Fulgencio Calzada, 27 
metų amžiaus, ir Niek Val
dos, 45 metų.

Po užpuolimo gatvėj, po
licija ir “spešialai” bom
bardavo unijos centrą ir su
ėmė 144 CIO unijos veikė- —j—, ---- d-------
jus ir narius. O Massilono1 samdytojai laužo pilietines 
miesto majoras Krier už- ir unijines darbininkų tei- 
draudė bet kokius streikie-1 sės. Savo telegramoj tos 
rių susirinkimus ir pikieta- komisijos pirmininkui sena- 
vimus. ’toriui LaFollette’ui streiko

Policijos vadai meluoja, 
būk streikieriai pirmi pra
dėję šaudyt. Darbininkai 
besigindami sužeidė trejetą 
užpuoliku, bet nė vienas iš 
tų užpuolikų nėra pašautas.

Ispanijos Kare Žuvo Jsiu 
MiKonas Gyvybių

Valencia, Ispanija. — Per 
51 savaitę karo tarp val
džios ir fašistų žuvo jau 1,- 
000,000 asmenų, pagal apla- 
mus valdžios skaitliavimus. 
Dveja tiek sužeista.

EXTRA!
Laukia Sovietų Lėktuvo 

San Franciscoj šį 
Trečiadienį

San Francisco, Calif., lie
pos 13. — United Press ži
nių agentija sako, kad jei
gu viskas taip gerai vyks 
Sovietų lakūnams, kaip iki 
šiol, tai jie galėsią čia at
skris! šį trečiadienį tarp vi
durnakčio ir vidurdienio.

Skrendant per šiaurės po
lių, Sovietų lėktuvui vienoj 
vietoj teko pakilt net 13,560 
pė&ų aukštyn, idant išvengt 
viesulo sūkurio.

New York, liepos 13. — 
Sovietų lėktuvas praskrido 
jau pro Great Bear ežerą, 
Kanadoj, kaip pranešė 
WOR radio stotis 12:30 v. 
po pietų. Manoma, kad lėk
tuvas pasieksiąs San Fran
cisco apie 8 vai. šį trečia
dienį ryte.

sau-Tarp specialių šerifų, 
džiusių darbininkus, buvo ir 
keli fabriko boseliai.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komitetas pasiun
tė skundą senatorių komi
sijai, tyrinėjančiai,. kaip 

vadai reikalauja, kad ištir
tų šią naują žudynę, kurią 
padarė Republic korporaci
jos nupirkta policija išvien 
su privatiniais bosų gengs- 
teriais.

Begaline Narsa Ameri
kiečių Liuosnoriy

Madrid. — United Press 
korespondentas stebisi ne
apsakoma narsa amerikie
čių, anglų ir airių liuosno- 
rių, Tarptautinės Brigados 
narių, kurie taip karžygiš
kai atakuoja fašistus:

Kai šie liuosnoriai brido 
per Guadar.ramos upę imti 
priešų pozicijas, fašistai 
atidengė į juos baisią kul- 
kasvaidžių ugnį. Daugelis 
krito, bet kiti nieko nepai
sė, ir perėjo.

Amerikietis negras Wal
ter Garland, liuosnorių kuo
pos komandierius, sako:

“Iš viršaus valdžios lėk
tuvai įnirtusiai bombardavo 
fašistų pozicijas. Mes atė- 
mėme iš fašistų tris mies
telius vieną po kito; nestap
telėjome net pasilsėt.”

Per savaitę atimdami iš 
fašistų šešis miestelius, 
liaudiečiai suėmė nelaisvėn 
1,500 priešų kareivių.

ORAS
New Yorko Oro Biuro 

pranešimais, šiandie būsiąs 
panašus oras, kaip vakar, 
bet laukiama vėl kiek lie
taus. Vakar temperatūra 
buvo 80 laipsnių.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Tarptautinės Brigados 
Lietuviai Atsišaukia į 
Amerikos Lietuvius

Prašo Paremi Kovą prieš Fašistą Barbarizmą Ispanijoj; 
Pasiryžę Padėt Galvas už Ispanijos Liaudies Reikalus

Ispanija.
Birželio 13, 1937. 

Brangūs Lietuviai Amerikiečiai!
Mes, lietuviai, suvažiavę iš 

įvairių šalių ir kovojantieji 
Tarptautinėj Brigadoj, Ispani
joj, sveikiname jus, draugai, ir 
siunčiame širdingiausius, drau
giškus linkėjimus visiems lietu
viams.

Mes sykiu su kitais draugais 
Tarptautinėj Brigadoj stengia
mės atlikti savo užduotį, dėl 
kurios mes čionais atvykome,— 
būtent, sunaikinti fašizmą, ap
ginti šalį nuo jo užpuolimo ant 
Ispanijos teisėtos žmonių iš
rinktos valdžios, ir padaryti ši
toj šalyj fašizmui galą.

Mes, atvykome padėti šios 
šalies žmonėms, apsigynimui 
nuo fašistų užpuolikų ir kovo
sime tol, kol mes savo užduotį 
išpildysim—išvyti užpuolikus iš 
šios šalies ir tuo pačiu sykiu 
duoti pamąką kapitalistų kla
sei, ką reiškia tarptautinis dar
bininkų solidarumas.

Mes, nariai Tarptautinės Bri
gados, susidedančios iš 42 tau
tų, jau parodėm, ką mes galime 
kovoj prieš fašizmą, su pagelba 
Ispanijos respublikos kariuome
nės, bet to dar neužtenka.

Fašistai, kapitalistų klasė, 
matydami, jog jiems prastai čia 
sekasi ir jog jų kelionės galas 
netoli, imasi visokiais būdais 
klaidinti darbininkų klasę. To
dėl mes, lietuviai esantieji Tarp
tautinėj Brigadoj, šaukiame, 
kad ypač lietuviai Amerikoje 
prisidėtų prie mūsų kovos, pa
remdami, kiek gali, Ispanijos 
valdžią kovoj prieš užpuolikus.

Mes žinome, skaitant darbi
ninkų spaudą, kad lietuviai jau 
pusėtinai parėmė ir prisidėjo 
prie šios kovos, bet mes mano
me, kad jie .dar daugiau galė
tų paremti ir prisidėti sykiu su 
kitais darbininkais per tam tik
rus įsteigtus komitetus apgyni
mui Ispanijos demokratijos.

Ši mūsų kova yra sunki ir 
reikalauja daug aukų; todėl 
mes lenkiame galvas dėl kritu
sių kovoj draugų, kurių tarpe 
yra ir lietuvių. Mes didžiuo
jamės, jog ir lietuviai prisidė
jo prie šios kovos. Gaila mums 
kritusiųjų, bet to neužtenka, ir 
todėl dar su didesniu pasiryži
mu pasižadam kovoti prieš fa
šizmą ir tęsti tą neužbaigtą ko
vą, kurioj mūsų draugai krito.

Geresnio pagerbimo kritu- 
siems draugams nėra, ir jie tą 
patį darytų, jeigu mes būtu
mėm padėję savo gyvybę kovo
je. Todėl mes prašome, kad 
darbininkų klasė dar labiau bu
dėtų, dar glaudžiau susivienytų 
į bendrą frontą ir tuo pačiu sy
kiu su didesniu pasiryžimu va
rytų propagandą dėl Ispanijos 
demokratijos apgynimo ir la
biau paremtų mus, ir parodytų 
kapitalistų klasei, jog darbinin
kai seka mūsų kovą ir neleis 
fašizmui įsigalėt Ispanijoj, pa
vergt šios šalies žmones.

Ispanijos klausimas yra visos 
darbininkų klasės, visų mylin
čių laisvę ir taiką klausimas. 
Mūsų laimėta kova bus viso pa
saulio mylinčių demokratiją
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Visų Salių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

................................ — '"MB

žmonių laimėta, nes mes be jų 
negalėtumėm to pasiekti.

Jeigu fašizmas įsigalėtų šioj 
šalyj, tai visose kapitalistų ša
lyse dar labiau būtų darbinin
kų klasė suspausta, pavergta, 
jų teisės panaikintos. Tat dar 
sykį atsišaukiame mes lietuviai 
kariautojai prieš fašizmą, ypač 
į lietuvius Amerikoj prisidėti ir 
paremti Ispanijos valdžią.

Mes nuo visų lietuvių kovoto
jų ir nuo Ispanijos žmonių esa
me dėkingi visiems, kurie tik 
prisidėjo, parėmė mus šioj ko
voj.

Mes, lietuviai, Tarptautinės 
Brigados nariai, bepartyviai ir 
partiečiai, veteranai buvusio <'/ 
pasaulinio karo ir jaunuoliai, 
šaukiamės į jus, lietuvius, kad 
jūs, kurie mylite laisvę, demok
ratiją ir taiką, atsilieptumėt į 
mūsų prašymą, prisidėdami, pa
remdami sykiu su visa darbi
ninkų klase šią kovą, kad išgel- 
bėtumėm Ispanijos žmones nuo 
fašistų barbarizmo.

Tegyvuoja Ispanijos Respub
lika!

Tegyvuoja Tarptautinė Bri*—“— 
gada!

Tegyvuoja viso pasaulio dar
bininkų vienybė!

Pasirašome: .' . {
Antanas Litvinas,
Peter Gasper, 
Marvin Penn, »
Frank Lukaszewis, 
Bunni Sovetski, 
Nathan M. Sheir.

Chinai Atmušė Dvi Ja
ponijos Armijos Dalis

Peiping, liepos 13. — Pen
ki Japonijos lėktuvai bom
bardavo Chinijos kareivines 
ir lėktuvų stovyklą, už 18 
mylių į pietus nuo Peipingo, 
Chinijos senosios sostinės.

Chinų armija, komanduo
jama generolo Sung Cheh- 
Yuano, po dviejų valandų 
žiaurios kovos durklais ir 
kardais, atmušė stiprią Ja
ponijos armijos dalį ir pri
vertė ją pasitraukti linkui 
japonų stovyklos Fengtai. 
Smarkiausia kova j vyko 
prie strateginio geležinke
lio tilto, už pusės mylios 
nuo Peipingo pietinės sie
nos. ' <

Mūšis prasidėjo kanuole- 
mis, tankais ir šarvuotais 
automobiliais. 600 japonų 
turėjo 10 kanuolių ir ketu
ris tankus.

Chinai taip, pat atmušė k į 
japonus nuo vakarinės mie
sto dalies.

Japonija skubiai siunčia 
dar 10,000 savo kariuome
nės iš Manchukuo į šiaurinę 
Chiniją. 100 Japonijos kari
nių lėktuvų jau perskrido iš 
Manchukuo į Chiniją linkui 
Peipingo. šeši Japonijos ka
ro laivai stovi Chinijos uos
tuose.

Shanghai, Chiniją. — J 
Pranešama, kad Čhiniįos 
valdžia turinti 1,000 lėktu
vų tinkamų mūšiams.



Puslapis Antras Trečiadienis, Liepos 14,1&37
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Kas ir Kam Nori Apsukti Galvas?
Kai andai mes pažymėjome Švedijos 

social-demokratų partijos vadovybės ža
lingus darbininkų vienybės klausimu žy
gius,** tai “Naujienos,” pacitavusios ihū- 
sų straipsnį, išrėžia šitokį pamokslą:

Švedijos socialdemokratai yra didžiausia 
politine partija toje šalyje ir surenka dau
ginus, kaip 40 nuošimčių visų balsų parla
mento rinkimuose. Jau keletas metų, kai 
socialdemokratai stovi Švedijos valdžios 
priešakyje. Bet “Laisvei” ta partija, ma
tote, “perdaug dešini”—dėl to, kad ji neda
ro “bendro fronto” su komunistais.

© kas yra Švedijos komunistai? Tai ma
žiukė organizacija, silpniausia iš visų Šve
dijos politinių partijų. Komunistai nori, 
kad socialdemokratai, kurie atstovauja be
veik pusę visų krašto gyventojų, tartųsi su 
jais, kaip lygūs su lygiais! Jeigu ne, tai, 
girdi, socialdemokratai priešinasi “darbinin
kų klasės vienybei.”

Šitokiais argumentais komunistai'* bando 
apsukti galvas darbininkams.
Argi komunistai, stodami už darbinin- 

kų klasės vienybę, ištikrųjų nori “apsuk
ti galvas darbininkams?” Mtųps rodosi, 
ne. Mums rodosi, “Naujienos” tą bando 
padaryti panašiais savo dalykų aiškini
mais, kurį mes pacitavome.

Visųpirmiausiai Švedijos Komunistų ■ 
Partija nėra jau tokia mažiukė, kaip 
“Naujienų” redaktorius norėtų. Ji turi 
kelis atstovus šalies parlamente, turi 
dMug atstovų municipalinėse tarybose, 
turi daug įtakos darbo unijose.

Daleiskim, tegu Švedijos Komunistų 
Partija bus mažiukė. Tegu ji bus ma
žesnė, negu “Naujienos” mano. Ar tik 
dėlto, kad ji maža, social-demokratai ne
turėtų su ja tartis ir bendrai tam tikrais 
klausimais veikti? Juo didesnė vienybė, 
tuo stipresnis būtų pažangiųjų Švedijos 
žmonių frontas prieš reakciją. Juo grei
čiau tos partijos sudarytų bendrą fron
tą, juo stipresnė būtų pati Švedijos so- 
cial-demokratinė valdžia.

Bet reikia atsiminti, kad kai mes kal
bame apie bendrą frontą, neimame ku
rios vienos ar kitos šalies, bet imame vi
sas kapitalistines šalis; imame dalykus

* pasauliniai.
Štai Ispanijos socialistai ir komunistai 

atsišaukė į Socialistų ir Komunistų In
ternacionalus, prašydami Ispanijai pa
geltos atsiginti nuo barbarų fašistų. To 
krašto žmonės nori, kad bent jau Ispani
jos respublikos gynime klausimu ♦komu
nistai ir socialistai tartųsi ir sudarytų 
bendrą frontą. Komunistų Internacio
nalas tuojau sutiko ir pasiūlė Sočialistiį 
Internacioilalui sudaryti bendrą frontą 
Ispanijos respublikos gynimo reikalu.

Ką gi daro tokia Švedijos social-čleiho- 
kraių partijos vadovybė? Ji visom ke
turiom stoja prieš bendrą frontą ne tik 
Švedijoj, bet ir pasauliniai. Dėka Šve
dijos^ Anglijos ir kitų krągtų social-de- 
mokratinių partijų vadovybių dešinei po
litikai, turėjo pasitraukti iš Soc. Inter
nacionalo valdybos vietų prezidentas

Amerika Parduos Chinijai 
Aukso už Sidabrą

Washington. — Jungtinių
Valstijų vyriausyly* nutarė
parduot Chinijai tanf tikrą 
daugį auksJr mainais už si
dabrą, pagal nustatytą tų 
dviejų metalų kainą. Įmai
nomą sidabrą Chinija atveš 
AmėHkon, bet Chinijai par
duodamas auksas bus laiko
mas Jungtinių Valstijų ban
kuose kaip užtikrinimas 

t Chihijos pinigam prekyboje 
ir atsiskaitymuose su Ame
rika.

|5.50
$7.00
$7.50
$5.50
$3.00
13.75
$4.00
$3.00

Louis de Brouckėre ir sekretorius Fritz 
Adlėh

Ispanijos demokratijos gynėjai prašo 
jifemš padėti, ragina viso pasaulio 
darbininkus vienytis, o “Naujienų” iš
girtoji Švedijos sočial-demokratų vado
vybė atsuka jiems nugarą. Na, ir “Nau
jienos” tą pilnai užgiria. . Joms nepaken
čiama bent kokia pastaba apie tos parti
jos vadovybės žalingą demokratijos gy
nimo reikalu politiką!

Ar gi tuomi “Naujienos” nebando ap
sukti savo skaitytojams galvas?

“Politika po Sporto Priedanga”
Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos 

Komitetas išleido pąreiškimą dėl nesenai 
iš Lietuvos atvykusių “seimo” atstovų ir 
Martininkų. Teisingai chicagiškis komi- 
reras skelbia, kad ši misija yra “politi
ka po sporto priedanga.” <

Kuone visi sportininkai, skelbia pareiški- 
inas, kuriuos čia Kaunas atsiuntė, yra “jau
nalietuviai,” t. y. nariai tautininkų organi
zacijos, išlailomos valstybės iždo lėšomis, 
kitaip sakant, iš žmonių paimtais mokes
čiais. Kartu su jais matome valdančiosios 
monopolinės partijos laikraščio atstovą, bet 
nė vieno žurnalisto nuo tos spaudos, kuri 
gina plačiųjų Lietuvos masių reikalus.
Pareiškimas užsibaigia:

Mes džiaugiamės kiekvienu mūsų gimto
jo krašto progreso žinksniu, kiekvienu Lie
tuvos žmonių laimėjimu, ūkio, mokslo ir 
meno srityse. Mums buvo labai malonu iš
girsti ir apie nepaprastą Lietuvos sportinin
kų pasižymėjimą Europos krepšiasvydžio 
rungtynėse. Bet mes negalime simpatizuo
ti tiems, kurie Lietuvos progresą trukdo, 
sukaustydami jos politinį bei visuomeninį 
gyvenimą priespaudos ir prievartos pan
čiais.

Gyvendami demokratinėje Amerikoje ir 
gerbdami jos valdžios principus, mes gei
džiame, kad ir mūsų gimtame krašte gy
vuotų laisvė ir demokratinė santvarka.
Pittsburgho lietuvių visuomenė šituos 

svečius atatinkamai priėmė. Sulyg mū
sų korespondento pranešimu, jų pasitiki
me ten tedalyvavo tik apie 200 žmonių. 
Ir tų dauguma, aišku, susirinko ne juos 
pagerbti, o tik kurijozų vedini.

Kai “L. Aido” redaktorius sužinojęs, 
kad tik tiek ten pasitikinė.tojų susiHnko, 
pats atsįsakė priimtuvėse dalyvauti!

25 Metų Jubilejus “Aušros 
Žvaigždei”

Argentiniečių spauda praneša, kad lie
tuvių susišelpimo draugija “Aušros 
Žvaigždė” šiemet švenčia savo 25-kerių 
metų sukaktuvių jubilėjų. “Aušros 
žvaigždė” gyvuoja Rosario mieste, San
ta Fe provincijoj.

Vadinasi, ir Argentinos lietuviai gali 
pasidžiaugti savo organizaciniu gyveni
mu.

Kita jąu sena argentiniečių draugija, 
“Vargdienis,” gyvuoja Berisso mieste
lyj* Buenos Aires provincijoj.

Reikia pripažinti, kad prieš karą at
vykusieji Argentinon lietuviai buvo or- 
gąnizuotiškesni už pokarinę imigraciją. 
Jų buvo labai mažas skaičius, bet jie or
ganizavosi, veikė visuomeniškai ir dau
gumoj būvo pažangūs žmones.

Tiesa, šiuo tarpu Argentinoj reakcija 
didesnė, negu buvo pirmiau. Antra, da
bar Lietuvos fašistų valdžia labai kišasi 
į tenaitinių lietuvių reikalus. Smetonos 
valdžia eikvoja pinigus, šelpdama savo 
pasekėjus. Pastarieji, savo ruožtu, ap
gaudinėja ir demoralizuoja tamsesnius 
žmones.

Aišku, anksčiau ar vėliau Argentinos 
lietuvių visuomenė pajėgs tą fašistinį 
brudą nusikratyti.

FAŠISTAI UžeMĘ BAS
KŲ KALNĄ CASTRO 

AtflSN

Bilbao, Ispanija. — Fašis
tai sako, kad jie atėmę iš 
Baskijos respubllkiečių Ca
stro Alen kalną ir keturias 
apkasų linijas. Tas kalnas 
randas tarp Viscaya ir San
tander provincijų. Pasak 
fašistų, tai mūšyje ties Nu- 
estra de la Reina prieš juos 
dalyvavę ir “44 hisiškų 
tankų,” bot, girdi, fašistai 
atmušę respublikiečius ir 
suėmę vieną tanką.

Didžiausias Sovietą Tvarkos 
Stiprybės Ženklas

London. — Politiniai tė- 
mytojai mato Sovietų val
džios sustiprėjimą ypač ta
rne, jog skaičius pramones 
darbininkų Sovietuose iš
augo jau iki 25,000,000; gi 
15 metų atgal Sovietai te
turėjo tik 8 mi'lionus pra
mones darbininkų.

Dabar Sovietuose jau treč
dalis visų piliečių gyvena iš 
pramonės darbų.

Ką Amerikos Lietuvai
tė Matė Lietuvoj?

Nesenai iš Lietuvos sugrį
žo brooklynietė lietuvaitė p- 
lė M. G. Ji Lietuvoj išgyveno 
11 mėnesių. Gyveno visur: 
Kaune, Palangoj, kaime, to
dėl su Lietiivos gyvenimu yra 
pusėtinai apsipažinusi. že
miau, telpfa mūšy, korespon
dento pasikalbėjimas su šita 
lietuvaite. — “L.” Red.
—Kas tamstom Lietuvoj 

labiausiai patiko? — ji bu
vo užklausta.

—Man labai patiko mies
tų žmonių apsiėjimas ir 
sankrovose patarnavimas. 
Krautuvėse tarn autoj ai 
gražiai, švariai apsitaisę ir 
mandagiai patarnauja.

—Kas daugiau patiko?
—Lietuvos gamta. Ypa

tingai vasaros metu nepa
prastas gražumas, kuris 
traukia žmogaus žiūrą ir 
daro malonų įspūdį. Man la
bai patiko gamta Šakių ap
skrityje puikios lankos, gra
žūs sodai, žemės ūkiai ly
gūs. Bet žmonės ten gyve
na biednai. Nors ten turėtų 
jie būti bagotesni, negu ki
tuos Lietuvos kraštuose, ka
dangi ten žemė geriausia.

—Kodėl jie biednai gyve
na?

—Mano nuomone, todėl, 
kad ūkininkai apdėti nepa
prastai dideliais mokesčiais.

—Apie kiek laiko gyvenot 
Kauno mieste?

—Šešis mėnesius.
—Kaip atrodo Kauno

miestas?
—Miestas gražus ir šva

rus, bet mažas.
—Koks ten žmonių gyve

nimas, kaip jis tamstai at
rodė?

—Labai keistai. Amerikoj 
tokių vaizdų niekur nema
tysi. Kaune gatvėje matai 
nepaprastai gražiai žmogų 
pasipuošusį, o greta jo — 
nepaprastą driskių, skar
maluose vaikščiojantį.

—Ar tamsta plačiai susi
pažinusi su Kauno miesto 
darbininkų gyvenimu?

—Ne visai, bet šiek tiek 
žinau. Jų gyvenimas pras
tas, sunkus. Man labai ge
rai žinyną tarnaičių padė
tis, nes iš arti prisistebėjau 
jų gyvenimui. Lietuvoj tar
naitę bile kas gali nusisam
dyti dėlto, kad mažas atly
ginimas.

—-Apie kiek?
—Daug tarnaičių tarnau

ja už penkioliką litų mėne
siui' (Amerikos pinigais bus 
apie pustrečio dolerio). 
Yra, žinoma, gaunančių ir 
po 30 ir net 40 litų mėne
siui, bet tai retenybė, tai 
jau labai gera- alga. Prie to; 
tarnaitė gauna valgį ir bu
tą, bet dėvi savo drabužius. 
Tamsta galite įsivaizduoti, 
kiek, sakysim, mergina, 
gaudama po 20 lt. mėnesiui, 
gali nusipirkti drabužių bei 
avalo, kuomet už labai pa
prastą suknelę tenka mokė
ti 60 litų, o pora paprastų 
batukų — 14 litų. Gal tams
ta klausite, kaip tokių pi
gių tarnaičių samdytojai 
gauna? Atsakysiu: Provin

Krasnij Proletarij fabriko (Maskvoj) darbininkų vai
kučiai važiuoja j vakacijas.

cijoj dar mažiau moka ir 
dėlto iš provincijos mergi
nos spiečiasi į Kauną. Kuri 
gauna Kaune vietą, kad ir 
už penkioliką litų mėnesiui 
— jaučiasi laiminga. Štai 
vienas nedidelis, bet daug 
pasakąs pavyzdys: pas ma
no gerai pažystamą šeimą 
tarnavo mergaitė ir gavo 
po 15 litų mėnesiui. Kai ji 
pasišalino, tuojau josios 
vieton pasisiūlė moteris su 
trimi vaikais ir vyru, na, ir 
pristojo dirbt už tuos pa
čius 15 litų mėnesiui.

—Tamsta žinote, kiek už
dirba fabrikų darbininkai? 
—klausiau p-lės G.?

—Kiek man žinoma,— 
atsakė ji, — jie uždirba po 
100 litų, mažiau ir daugiau. 
Gyvena skurde.

—Kas, sulyg tamstos 
nuomone, Lietuvoj laimin
giausiai dabar gyvena?

—Aukštesni valdininkai, 
karininkai, teisėjai, proku
rorai, etc. Jie tai puikiai gy
vena. Jie nelabai paiso klau
syti ir apie Ameriką. Bet 
žemesnieji valdininkai gy
vena gan kukliai.

—Tekdavo susieiti tams
tom su valdininkais?

—Taip, tekdavo. Su ame
rikietėmis ir bendrai ameri
konais valdininkai mėgsta 
susieiti ir pasišnekėti. Jie, 
mat, jaučia, kad amerikonai 
turi dolerių. Bet į vietinius 
darbininkus jie žiūri iš auk
što. Tiesa, pastaruoju laiku 
aukštieji valdininkai ma
žiau kreipia domės į ameri
konus, negu seniau. Dabar 
jie drūčiau įsigalėję ir pra
turtėję.

—Merginos gražiai, puo
šiasi ?

—Kaunietės gan1 gražiai 
ir švariai rėdosi. Kitos pra
leidžia paskutinius cente
lius, kad tik šiaip taip įsi- 
dabinti.

—Kaip tamstai atrodo 
žmonių nusistatymas linkui 
esamos valdžios?

—Valdininkai ir visi, ku
rie bagočiau gyvena, atro
do pasitenkinę dabartine 
valdžia; yra jų įtakoj ir da
lis biednesnių žmonių. Bet 
labai daug žmonių, darbi
ninkų ir ūkininkų, nori de
mokratijos, nori seimo ir 
balsavimų. Tačiau žmonės 
bijosi kalbėt viešai ir asme
niškai, kadangi visur pilna 
šnipų ir niekas nežino, kas 
ir kur jo kalbą gali išgirsti. 
O jei jau išgirdo, tai ir su
die kaimui bei miesteliui, — 
tuojau pateks jis arba ji 
šaltojon. Bet yra ir nepai
sančių dabartinio režimo 
žmonių. Štai man prisimena 
pereitą vasarą įvykusi Kau
ne darbininkų dėmohstVaci- 
ja. Ji išsivystė iš laidotuvių 
vieno darbininko, Krakaus- 
ko, kuris, nepakęsdamas iš
naudojimo, nužudė savo 
samdytoją ir pats save. Jo 
laidotuvės buvo milžiniškos. 
Nešė raudonas vėliavas ir 
vainikus. Demonstrantai 
šaukė (kapinyne): “Šalin, 
Smetona!” Tiesa, daug de

monstrantų suareštavo, bet 
tas parodo, kad yra drąsių 
Lietuvoj žmonių, nepaisan
čių arešto ir kalėjimo. Tuo 
jau po to įvyko Kauno dar
bininkų streikas. Policija 
taip budėjo, kad. neleido 
mažiausiam žmonių būre
liui susirinkti gatvėse. Kad 
tik kiek, policija leisdavo į 
susirinkusius ašarines du
jas.

—Ar tamsta manote, kad 
Lietuvos žmonės laimingiau 
gyventų, jei jiems būtų lei
sta tokia santvarka, kokią 
mes dabar turime Jungtinė
se Valstijose?

—Taip, aš pilnai esu tuo 
įsitikinusi. Tuomet Lietuvos 
žmonėse išsivystytų inicia
tyva, jie rūpintųsi šalies ge
rove; jie turėtų laisvės 
šviestis, organizuotis, turėti 
savo nevaržomą spaudą ir 
organizacijas, bei kitokias 
švietimosi ir kultūrinimosi 
įstaigas, panašiai, kaip šiuo 
tarpu Amerikos darbinin
kai ir visi gyventojai kad 
turi.

Su šituo -jūsų korespon
dento pasikalbėjimas su p-le 
M. G. ir užsibaigė.

Korespondentas.

Clevelando Kronika
Liepos 3-4 d. buvo sureng

tas didelis Labor piknikas 
Welsh Grove darže.

Piknikas būtų buvęs labai 
pasekmingas, jeigu ne smar
kus lietus.

Pirmąją dieną pavakarėse, 
prasidedant piknikui, nedaug 
žmonių atsilankė. Mat, šešta
dienio popietis, o Clevelandie- 
čiai nepratę šeštadieniais pik- 
nikauti. Bet liepos 4-tą, apie 
trečią valandą po pietų, jau 
pikniko daržas buvo šimtais 
automobilių užpildytas taip, 
kad vietos jau nebuvo. Deja, 
apie ketvirtą valandą pradėjo 
smarkiai lyti taip, kad daug 
žmonių neturėjo progos nei 
iš mašinų išlipti, grįžo namo. 
Blogiausia buvo daugeliui su 
automobiliais, nes reikėjo juos 
traukti iš dumblyno. Labor 
pikniko komitetas nusamdė 
per mažą daržą.

Daug žmonių atvažiavę į 
pikniką, negaudami vietos au
tomobiliams pastatyti, grįžo į 
gatvę ir ten palikę mašinas 
atėjo į pikniką. Kiti grįždami 
laukan išmetainėjo, kad nega
lima vietos rasti padėti au
tomobilį.

Pikniko komitetas buvo vis
kuo gerai apsirūpinus ir šis

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

KILA-—-PATRŪKIMAS
Gerb.- d. gydytojau, kaip vi

siems per mūsų dienraštį “L.” 
paaiškinat apie visokias ligas, 
tai gal ir man paaiškinsit, už 
ką tariu, ačiū.

Aš esu vyras 56 metų, dir
bu prie lengvųjų darbų, bet il
gas valandas. Kartais pako- 
sėju, kartais pačiaudau, daž
nai galvą paskauda, gal sykį 
į savaitę.

Š. m. birželio mėn. 8 d., be 
jokio skausmo, be niekur nie
ko, pastebėjau gale pilvo ma
žą gužiuką, Daktaras trumpai 
paekzaminavo ir be jokių 
mikčiojimų sako, kad tai rup- 
tūra, kila, gero riešuto didu
mo.

Nusiuntė į aptieką. Aptie- 
korius pririnko tokį diržą su 
banduke, kuri įspaudė tą kilą 
į vidurius. Aptiekorius sako, 
kad už 6 savaičių užgys, arba 
už poros mėnesių, bet aš jam 
nelabai norėčiau tikėt. Ar ne
būtų geriau eit ant operacijos, 
ba gal tas diržas niekad ne- 
pagydys? O gal ir pagydys? 
Ar operacijos būna pasekmin
gos- ar ne ? Ir nuo ko man ta 

parengimas būtų buvęs vienas 
iš geriausių.

žmonės atvažiavę į parengi
mą, nors ir patys nemažai nu
kentėjo nuo lietaus, bet labai 
entuziastiškai parėmė Labor 
pikniką. Padedant automobi
lius darže tvarkyti, teko ma
tyti, kad žmonės nepaisė blo
go oro, nes nežiūrint perkūni
jos ir lietaus, automobiliai ir 
trokai su žmonėmis slinko į 
pikniko dafžą.

Man rodos, kad Labor Pik
niko Komitetas turėtų sušauk
ti mitingą ir išdirbti planus 
kito pikniko, nors ir pabaigoj 
vasaros.

Jei^u būtų galima gauti 
piknikui geras daržas, tai ga
lėtų tūkstančius žmonių su
traukti.

šiame piknike buvo gera ir 
didelė programa, bet del blo
go oro negalėjo tinkamai iš
naudoti.
Mūsų lietuvių gi vos tik ke

li atsilankė į pikniką. Mūsų 
draugai kažin kodėl į tarp
tautinius parengimus ir veiki
mą labai šaltai ir neprielan
kiai žiūri, lyg į kokį sau ne
suprantama dalyka.

I. A. V.

Unijos Verčiamas, H. Fordas 
Pridėjo Algos Darbininkams

Detroit, Mich.—Automo
bilių fabrikantas Henry 
Ford pridėjo savo darbinin
kams po 5 centus daugiau 
algos per valandą. Tatai pa
darė patyliukais. Nenorėjo, 
kad darbininkai suprastų, 
jog jis prideda algos todėl, 
kad Jungtinė Automobilių 
Darbininkų Unija organi
zuoja Fordo darbininkus, ir 
gręsia jam streikas.

Pirmiau vidutinis Fordo 
darbininkas gaudavo 80 
centų per valandą; dabar 
gaus 85 centus už 8 valandų 

i darbo dieną. Bet jiem duo
dama dirbt tik 4 dienas per 
savaitę.

Liaudiečiu Lakūnai Nuvijo 
Priešų Karo Laivus

Santa nder, Ispanija. — 
“Almirante Cervera” ir kiti 
fašistų karo laivai bandė 
užkirst kelią prekybiniams 
laivams, vežantiems maistą 
į Santanderį, Baskijos pajū
ryj. Bet liaudiečiu lėktu
vai, paleisdami virš 100 
bombų, nuvijo šalin fašistų 
karo laivus, ir maistas bu
vo pristatytas j Santanderį.

kila pasidarė? Daktaras neda
vė nuo to jokių liekarstų.

Aš norėčiau gaufci jūsų pa- 
! tarimą per “Laisvę”. Kaip 
man patarsite, taip aš ir da- 

i rysiu.
ATSAKYMAS

Kilos tas diržas nepagydys. 
Tą, drauge, žinokite gerai. 
Da blogiau. Diržas, su ta 
“banduke”, da labiau įspau
džia, nusilpnina patrūkimo 
vietos audinius.

Jums su ta ruptūra tenka 
arba eit ant operacijos arba 
gydytis įčirškimais (injection 
treatment of hernia). Kuris 
būdas būtų geriausias jūsų at
sitikime, nuspręs gydytojas 
ten pat ant vietos. Norėčiau 
tikėti, kad įčirškinimai. Čia 
gydytojas pakartotinai įleidi- 
nėja į praplyšusias vietas su
traukiamųjų vaistų, fruo tų 
vaistų tenai susidaro standžių, 
tvirtų audinių, kurie užpildo 
“plyšį”, ir nebeduoda žarnai 
išsiveržti.

Ir operacija ir įčirškimai 
duoda gerų pasėkų. Kila pasi
daro nuo laipsniško prasiplė- 
timo tam tikrų kanalų pilvo 
apačioje.
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Darbininke ir Šeimininke
MOČIUTE BLOOR
Vasarą 1932 metų aš nuvy- vėdavo mokėt. Ji matė apdrau- 

kau į Iowa raportuoti farmerių dų kompanijų ranką šiaurinėj 
šventę. lowos, Nebraskos ir Dakotoj atimančią farmas nuo
South Dakotos farmeriai buvo 
sukilę. Jie jau buvo išbandę vi
sus galimus ramius būdus at
kreipimui federalės valdžios 
atydos į savo nelaimingą padė
tį. Dabar jie pikietavo kelius. 
Tūkstančiai jų buvo atlaikę mi
tingą Sioux City. Jie organiza
vosi.

Kur tik aš nuėjau, su kokia 
tik grupe farmerių aš kalbėjau, 
aš girdėjau apie mažytę seną 
moteriškę, kuri jiems sakiusi , 
prakalbą. Kada aš sueidavau 
su nauja grupe, tankiai manęs 
klausdavo: “Ar jūs ta moteris 
kalbėtoja, apie kurią mes gir
dėjome? Ar jūs Motina Bloor?”

Ji buvo atvykus tėmyti far
merių šventę. Valstijų guber
natoriai mitingavo, žiūrėdami, 
ar neišras ką nors numalšini
mui farmerių sukilimo. Bet far
meriai buvo atlaikę savo mitin
gą tą pačią dieną. Tūkstančiais 
jie buvo atvykę į pikniko parką 
Sioux City užmiestyje, ir ūmai 
jie išgirdo Motiną Bloor į juos , 
kalbant. Ji tapo jų balsu. Ta
me milžiniškame farmerių mi
tinge nebuvo centralizuotos va
dovybės tą dieną ir reikėjo kal
bėtojo balso. Ella Reeve Bloor 
tapo vyriausiu tos dienos kal
bėtoju.

“Girdėjote! Ot, pataikė,” pa
sakojo farmeriai. “Ji pasakė 
viską, apie ką mes mislijom, ir 
ji pasakė taip aiškiai ir papras
tai.”

Tad žmonės, kurie neturėjo 

>

žmonių, kurie valde tą žemelę 
nuo pionierių laikų.

Kartą kalbėjus Sioux City ji 
taip pagarsėjo, kad viso to
krašto farmeriai troško susi
tikt ją dėl jos galios ir pa
traukiančio draugiškumo, jos 
mokėjimo įeiti jų kovon.

Vien tik savo patyrimais va-

ELLA REEVE BLOOR

laimės ją išgirst, jieškinėjo jos, 
su vilčia išgirst, ir, savo žin
geidume, kiekvieną senyvą ne
pažįstamą moterį palaikinėdami 
už Motiną Bloor.

Kartkartėmis jos vardas iš
kildavo. Ir net žmonės, kurie 
jos nebuvo girdėję, kartodavo 
apie tą stebėtiną moteriškę kal
bėtoją, kuri kalbėjo į juos jų 
pačių kalba. Ji pasakė naminėj, 
kasdieninėj kalboj dalykus, ku
riuos jie visi žinojo, bet ji da- 
dėjo prie to savo ugningumą ir 
karštą pasipiktinimą esamu 
farmerių išnaudojimu.

Kaip man atrodė, tas viskas 
jai buvo paprasta. Ji atėjo pa- 
dėtin svetima, bet ją pilnai su
prato, tad ji kalbėjo už juos 
visus, žinoma, farmerių nelai
mė jai nebuvo nauja. Ji žinojo, 
ką turėjo pergyventi farmeriai 
Dakotose. Ji žinojo, kokia kova 
vedama farmerių, kad suvest 
galą su galu. Ji žinojo skirtu
mą tarp flfainų, kurias farme
riai gaudavo ir to, ką patys tu-

duojantis aš galėčiau šią isto
riją padauginti daugeliu kartų. 
Aš ją mačiau tarp audėjų dar
bininkų, kur, tiesą pasakius, ji 
atrodė tarsi tikra motina tų 
vaikinų ir merginų, kovojančių 
už padorų gyvenimą. Ji buvo 
tarp automobilių darbininkų 
pereitą žiemą. Nežiūrint, kur 
darbininkai kovojo už geresnes 
sąlygas, ten buvo ji—mažytė ir 
narsi, užjaučianti ir gera.

Bėgiu dvidešimties metų nuo 
jos pažinimo aš ją mačius įvai
riose šalyse ir daugelyje padė
čių. Aš mačiau ją milžiniškuo
se, džiaugsminguose apvaikš- 
čiojimuose, ir didžiausiame liū
desyje. Aš ją mačiau, kada ji 
tik ką buvo išleista iš kalėjimo 
—nuvesta kalėjiman ir laikoma 
be susisiekimo su išlaukiniu pa
sauliu tik dėlto, kad darbinin
kai jos prašė kalbėt—nelegaliai 
areštuotą, nelegaliai sulaikytą. 
Ir visais skirtingais laikais, 
skirtingose sąlygose, joj žymu

JAUNŲJŲ MIRTIS—SENIEM ŠIRDGĖLA

Išeinant pulkams fašistij užtraukto ant Ispa
nijos karo tarnybon, sena moteriške išreiškia 
paskutinį maldavimą karo veteranui, kad sau
gotų jos sūnų. Už jos stovinti jaunesne moteris 

atsisveikina vieną iš savo giminių.

Honolulu, liepos 12. — 
Amerikos karo laivyno lėk
tuvai nesitiki surast lakūnę 
Ameliją Earheart su kapi
tonu Noonan’u.

*

vibna puiki ypatybė, kuri ne
pasikeitė, tai jos pakili drąsa.

Sulaukus 75 metų, joj yra 
daugiau gyvumo, daugiau są- 
jausmo jos rankos paspaudime 
nei didžiumoje jaunų žmonių; 
daugiau jaunatvės jos tamsiose, 
šokinėjančiose akyse. Aš nie
kad negirdėjau apie jos nuo
vargį. Jos gyvumas atrodo vis 
pačioj aukštumoj. Po ilgos die
nos darbo ji gali sėdėt ir kalbėt 
per visą naktį. Jos ryšiai su 
masėmis, kurioms ji kalba, yra 
jausmingi ir artimi, kaip būna 
didžiumos žmonių su artimiau
siu draugu.

Nuo Rytų iki tolimų Vakarų 
ji yra žinoma šimtams jaunų 
žmonių, kuriuos ji įkvėpė, ku
riem ji davė prisirišimą, ir su 
kuriais ji turi tą sąjausmo ry
šį, dėlei kurio ji tapo žinoma 
visoje šalyje, kaipo “Močiutė 
Bloor.”

Mary Heaton Vorse.

Tūkstančiai New Yorko 
ir apylinkes darbininkų 
turės retą progą asmeniš
kai pasveikinti ugningąją 
darbininkų vadovę Mo
čiutę Bloor jos 75 metų 
amžiaus sukaktuvėse 18 
dieną šio menesio. Tą die
ną jos pagerbimui yra 
rengia mas milžiniškas 
piknikas josios gimtojoje 
saloje — Staten Island— 

Grant City Parke.

Maža Pastabėlė 
Motinoms

Tankiai metasi į akį žaidžią 
kūdikiai ir paaugesni vaikai pi
knikuose bei išvažiavimuose ar 
šiaip parengimuose papuošti 
brangios rūšies drabužėliais. 
Ypač taip puošiama mergaitės. 
Tai matant, ateina mintis į gal
vą — kaip šių kūdikių motinos 
klaidingai supranta.

žiūrint į mergaites, papuoštas 
brangiomis šilkinėmis suknelė
mis, kartais net juokinga ir tuo 
pačiu sykiu gaila daromi, kadan
gi žinai, jog šie kūdikiai yra 
darbininkų žmonių. Gaila todėl, 
kad didžiumoje motinos nepa
galvoja ar nenusimanydamos 
darosi tokias dideles išlaidas 
visai be reikalo. Už tuos pini
gus ji gadėtų vaikams daug ką 
reikalinga ir naudingo suteikti.

Jūsų mergaitė ar vaikas, ap
rengtas švariais paprastais dra
bužėliais, kur už audimo mastą 
mokama ą*pie 15c, atrodys tin
kamai aprėdytu, nes toks dra
bužėlis yra vaikams tinkames
nis ir dailesnis už šilkinį ar 
šiaip brangios rūšies drabužėlį. 
Yra ir priimta gaminti vaikams 
drabužėlius iš paprasto, stip
raus audimo. Visai mažam kū
dikiui iki dviejų metų, tai ir šil
kiniai daugiau pritinka, bet vė
liau, iki apie 12-kos metų, tin
kamiausias ir gražiausias vai
kams drabužėlis yra iš paprasto 
audimo.

Mes visi galim suprast, ko
kios didelės išlaidos prisieina 
panešt perkant vaikams bran
gios rūšies drabužėlius. Kadan
gi vaikai ant vietos nesėdi, jie 
visuomet žaidžia, tad didžiumo
je tie brangios medžiagos dra
bužėliai labai greit susinešioja. 
Su išmazgojimu tas pats, nes 
paprastai pigesnės medžiagos 

i geriau mazgojasi ir ilgiau ne
šiojasi. Toks drabužėlis tinka 
vaikams parengime salėj, pik
nikuose, išvažiavimuose, moky
kloj ir visur kitur.

Ne brangių drabužėlių vai- 
i kams reikia, bet, svarbiausia, 
jiems reikia abelnos higijenos:
kad jų maistas būt tinkamas, i 
kad jiem miego netrūktų, kad 
jie pilnai gautų tyro oro, sau
lės. žodžiu sakant, kūdikiui rei
kia pilnai higijeniško užlaiky
mo, nes jo visa sveikata ir ga-

: bumas priklauso nuo to, kaip 
jis yra auklėjamas nuo mažens.

Tačiau darbininkų tėvų vai
kams daug ko stoka. Nepaisant 
kad daug yra tėvų, kurie žino, 
kaip kūdikiai turi būti auklėja
mi, bet tam nėra ištekliaus ka
pitalistų sistemoj gyvenant. Tik 
Sovietų Sąjungoj kūdikiai gali 
tuomi džiaugti. M. B.

“VIRĖJA”
Paskelbus, kad knyga “Virė

ja” jau eina spaudon, daugelis 
klausia, ar dar galima knygą 
užrašinėt už 75c. Į tai klausu- 
siems ir abejojantiems atsako
me :

“Virėjos” spausdinimas ims 
keletą savaičių laiko ir ta pro
ga naudojantis dar galima už
rašinėt po 75c. Sulaikymo pre
numeratų rinkimo laikas bus 
paskelbta vėliau “Laisvės” ir 
“Vilnies” Moterų Skyriuose.

Pasidarbavo “Virėjai”
P. Dudonis, Folsom, Pa., at

siuntė $3.75 už 5 prenumeratas.
Pasadena, Calif.

Geri). “Virėjos” Leidėjos'.
Prisiunčiu čekį vertės $8.25 

už 11 knygų. Mes manom, kad 
Los Angeles mieste daugiau iš
platinsimi “Virėjos,” kaip bus 
gatava.

Jeigu jums sutaupytų laiką ir 
išlaidas, tai prisiųskite visas 
knygas vienam ryšulyj...

M. Pupienė.

Springfield, III.
Gerbiama Drauge:

Prisiunčiu už “Virėjos” pre
numeratas $7.50. Malonėkite 
greitai prisiųsti.

Draugiškai, 
Marijona Mickienė.

Monongahela, Pa.
Gerbiamos Draugės:

Prisiunčiu čekį $4.50 už 6 
knygas “Virėja”. Knygas pri- 
siųskit mano vardu.

John Adomaitis.

Springdale, Pa.
Brangi Dradfge:

čia prisiunčiu $2.25 už 3 pre
numeratas knygos “Virėja”; 
Visas tris knygas prisiųskit 
mano antrašu.

Joe Chuplis.
J. Šmitienė iš Philadelphia, 

Pa., pridavė “Laisvės” piknike 
už “Virėjos” pren. $3. Ji seniau 
atsiuntė didelį pluoštą prenu
meratų.

K. Maziliauskas iš Bayonne,
N. J., pridėvė $3.75 už 5 pr. 
Iš Bayonnės buvo jau pirmiau 
gauta prenumeratų.

A. Bieliauskienė, brooklynie- 
tė, pridavė $1.50. Seniau pri
davė už 10 pren.

R. Beniušienė, iš Detroit, 
Mich., pridavė $4.50 už 6 pr. 
Iš Detroito buvo gauta ir pir
miau.

S. Vilionė iš Chicago, Ill., 
pridavė už 2 pren. $1.50. Kitos 
chicagietės seniau atsiuntė, dar 
kitos žada atsiust vėliau.

Eva Valaitis iš New Britain, 
Conn., pridavė už 1 pren., pir
miau ji atsiuntė visą pluoštą, 

j K. Degutienė iš Elizabeth, N. 
J., užsirašydama. “Virėją”, dar 
paaukojo jos išleidimui 25c.

O. Kuciauskaitė iš Baltimore, 
Md., atsiuntė dar 1 pr.

S!. Sasna,* brooklynietė, pri
davė 10 pren. Tai jau ketvirta 
dešimtis nuo brooklyniečių.
Kelios kitos taipgi dar turi 
knygutes ir sako, kad sugrą
žins ne tuščias.

Dėkingos esame draugams ir 
draugėms už taip gražią koo
peraciją.

“Laisvės” piknike, Brooklyne, 
teko matyt būrį draugių apspi- 
tus knygos redaktorę d. K. Pet- 
rikienę. Išklausiusios, kas bus 
toje knygoje, draugės apgailes
tavo, kad to viso pilnai nežino
jo pirmiau, nes tokiai knygai 
būtų gavusios daugiau prenu
meratų. Jos pasižadėjo dar 
smagiai pasidarbuot iki bus at
spausdinta, taipgi pasitarusios 
su savo miesto draugėmis už
sisakyti po gerą pundą knygos 
platinimuų kada jau bus gata
va.

“Virėjos” Komisija.

Binghamton, N. Y.
Iš Svarbaus ALDLD 20-tos 
Kuopos Moterų Skyriaus 

Susirinkimo 2 Liepos
Šis susirinkimas, įvykęs pas 

d. A. Maldaikienę, buvo tuomi 
svarbus,’ kad sukako vieni me
tai Moterų Skyriaus gyvavimo 
su gražia praeičia ir su dar 
gražesne ateitimi, šis Moterų 
Skyrius pasisakė už 100 naujų 
narių iki 2 metų sukaktuvių ir 
tas bus galima padaryti, jeigu 
mūsų draugės taip gerai dar
buosis, kaip lig šiolei.

Visų svarbiausia nutarta or
ganizuoti busą į dienraščio 
“Laisvės” pikniką, kuris bus 18 
liepos (July), Valley View 
Parke, Inkerman, Pa. Visos da
lyvavusios draugės liuosnoriai 
apsiėmė dirbti suorganizavi
mui buso. Kaip greit susižino- 
sim su busų kompanija, kiek 
kainuos, taip greit bus renkami 
“pasažieriai.”

Ir kur tu čia žmogus neva
žiuosi į tas dideles iškilmes — 
“Laisvės” pikniką—, juk bus 
ko ir važiuoti, nes ten išgirsim 
vienus iš geriausių programos 
pildytojus: Shenandoah Chorą, 
Philadelphijos Chorą, kurių di
džiuma mūsų miesto draugų- 
draugių nesame girdėję, taipgi 
iš Brooklyno Aidbalsiai. Ogi 
vietiniai dainininkai ir daini
ninkės visi ten bus. Tad mes, 
kurios apsiėmėm organizuot bu
są, kvieskime norinčius važiuot 
į tas iškilmes 18 šio mėnesio. 
O jūs, d. rengėjai, tikėkitės 
daug viešnių ir svečių iš mūsų 
miesto.

Nutarta surengti mūsų Pio
nierių Choreliui “parinkę,” ski
riant iš iždo tam tikrą dalį pi
nigų. Tas pagirtina, mes turime 
gerbti mūsų vaikučius, kurie 
savo gražiais, jaunučiais balse
liais linksmina mus darbo kla
sės parengimuose.

Dėl tam tikrų piąežasčių, nu
tarta metinių sukaktuvių pik
niką atkelti iš 15-tos į 8-tą 
rugpjūčio, viena savaite anks
čiau, negu pirma buvo garsin
ta. Bus laikomas toje pačioje 
vietoje, pas Mr. & Mrs. Gaspa
rą Kokalas, 24 Virginia Ave., 
Johnson City, N. Y.

Skaitytas Moterų Skyriaus 
metinių sukaktuvių raportas, 
kurį parašė d. O. Girnienė. Ja
me nurodyta, kiek gauta narių 
ir kiek nuveikta per tą trumpą 
laiką. Raportas priimtas su del
nų plojimu ir šūkiu “Ura!” Nu
tarta raportą pasiųst į “Lais
vę,” kaip parašytas.

Nutarta turėti lavinimos su
sirinkimas 16 šio mėnesio, pas 
d. Oną Noreikienę, 2 Lawton 
Ave., Binghamton, N. Y. Mūsų 
geroji d. O. Noreikienė duos 
patarimų apie sveikatą. Ačiū 
jai. šis jau bus trečias iš eilės 
lavinimosi susirinkimas, - ku
riems ji visados duoda savo 
stubą, taipgi vaišina.

Ateinantis skyriaus susirin
kimas bus laikomas 6 rugpjū
čio pas d. A. Žemaitienę, 14 Ha
zel St.

Skaityta Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus parašyta paskaita apie 
sveikatą, kokius valgius valgy
ti, kaip juos gaminti ir tt. Ją 
skaitė d. O. Noreikienė.

Po susirinkimo d. A. Maldai- 
kienė vaišino mus visas su gar
džiu pyragu ir “root beer”, už 
ką jai ačiū.

Moterų Skyriaus Korespon
dentė, J. K. Navalinskienė.

Metines Sukaktuves
Kiekvienas tik užgimęs gyvū

nėlis sutinka sau didesnių ar 
mažesnių priešų. Vieni <jų ban
do pastoti jam kelią gyvybės 
palaikymui, kiti gi mano, kad 
tam naujai gimusiam gyvūnė
liui pamatyti pasaulis nėra ga
limybių ir linki jam žūti dar 
nepradėjusiam gyventi. Tik tie 
jį auklėja, globoja ir džiaugia
si juomi, kurie jį pagimdė.

Panašus istorijos puslapis 
yra ir su Am. Lietuvių Darb. 
Literatūros D-gijos (ALDLD) 
20 kuopos Moterų Skyrium.

ALDLD 20 kuopos narės, 
matydamos reikalą darbuotis

darbininkių moterų tarpe, susi
tarė turėti susirinkimą. Pirmas 
moterų susirinkimas įvyko lie-
pos 2-rą dieną, 1936. šiame su
sirinkime dalyvavome 10 drau
gių. Ir vienbalsiai sutikome su
organizuoti ALDLD 20 kp. Mo
terų Skyrių.

Pranešus ALDLD 20 kp. ben
dram susirinkimui, kad susior
ganizavo Moterų Skyrius, kilo 
diskusijos. Vieni draugų. prita
rė Moterų Skyriui ir linkėjo 
jam sėkmingai gyvuoti. Kiti gi 
išėjo visai prieš jį, nurodinėda
mi, kad tokiai organizacijai, 
kaip Moterų Skyriui, nėra rei
kalo bei vietos gyvuoti. Padis- 
kusavus tą klausimą, leista bal
savimui. Balsai pasidalino: 6 
už skyrių ir 6 prieš jį. Tad su
sirinkimo pirmininkas savo bal
su persvėrė, kad Moterų Sky
rius gali gyvuoti. Mes, kurios 
Suorganizavome M. S., gavome 
blogą nuotaiką iš pusės tų drau
gų, kurie išėjo prieš. Ir bent tą 
minutę manėme, kad gal ir ne
bus galima M. S. palaikyti bei 
išauklėti. Vienok mūsų mintis 
greitai persikeitė iš abejojimo 
į energingą ir pilnai pasitikintį 
savo spėkom darbą.

Ir ve, antrame iš eilės susi
rinkime prisirašo 7 naujos na
rės. Jųjų prisirašymas sukėlė 
dar daugiau energijos ir pasi- 
rįžimo. Ir abejojimas, ar bus 
galima palaikyti Moterų Skyrių, 
galutinai išnyko iš mūs minčių.

Ką Mes Nuveikėme Per 
Vienus Metus?

Antrame susirinkime nutarė
me išleist lapelius pieno bran
gumo klausime ir plačiai pas- 
kleidėme darbininkų tarpe, ži
noma, tie lapeliai nedavė dide
lės naudos praktikiniame veiki
me, bet buvo nauda agitacijos 
žvilgsniu, per tūlą laiką šeimi
ninkių tarpe ėjo diskusijos apie 
maisto brangumą.

ALDLD 20 kp. Moterų Sky
rius dalyvavo “Laisvės” vaju
je gavimui naujų skaitytojų. 
Bendrai su kitomis organizaci
jomis darbavosi surengimui va- 

; karienės “Daily Workerio” nau
dai. Taipgi bendrai su Komu
nistų Partija rengė Tarptauti
nės Moterų Dienos paminėjimą. 
Ir bendrai rengė apvaikščioji- 
mą Pirmos Gegužės. Taipgi pri
sidėjo prie veikimo gelbėjimui 
Ispanijos liaudies fronto. Pa
sveikino “Laisvės” šėrininkų 
Suvažiavimą su $1 aukų ir Vi- 
dur-Vakarinių Valstijų Moterų 
Suvažiavimą taipgi su $1 aukų. 
Tie suminėti darbeliai buvo vei
kiami platesne papėde.

Pereitų metų rudeniop Mote
rų Skyrius turėjo surengęs pi
kniką. Minėtas piknikas buvo 
rengiamas su abejone bei paty
rimui, kiek Moterų Skyrius tu
ri pritarėjų bei simpatizatorių 
savo darbuk Ir atsilankiusi pu
blika davė mum suprasti, kad 
Moterų Skyrius turi daug prita
rimo iš vietos neorganizuotų 
žmonių, kad vietos lietuviai pri- 
jaučia Moterų Skyriui ir remia

Pienas Politkalinių 
Vaikams

| Jungtinė Automobilių Darbi
ninkų Unija atsiuntė $25 Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo Pieno Fondui, iš kurio TDA 
teikia Amerikos darbininkų kla
sės politinių kalinių vaikams 
pieno vasaros mėnesiais. Šis 
jau trečias Pieno Fondo vajus.

Pranešdama apie auką, fondo 
sekretorė Miss Rose Baron sa
ko :

“Tas solidarumo veiksnys 
reiškia daug vyrams už grotų. 
Ir nepaprastai buvo malonu 
rast ant čekio vardą Walter P. 
Reuther’io, vieno iš CIO organi
zatorių. Tos aukos dvasia daro 
auką dvigubai vertingą. Net ir 
tuomet, kada jie patys užsiėmę 
savo svarbiomis kovomis, jie 
neužmiršta savo draugų darbi
ninkų ir brolių unijistų, esančių 
kalėjimuose.”

Kur išgalima, reikia paremt 
TDA. Pieno Fondą. Adresuot 
ILD, Room 610, 80 East 11th 
St., New York City, arba pri- 
duot vietos TDA kuopai.

. Puslapis Trečias

jį. čia irgi mes gavome glėbį 
energijos ir drąsos bei patyri
mo.

žengėme žingsnį toliau. Nu
tarėme surengti koncertą, kaipo 
paminėjimui 20 metų.nuo Pir
mojo Moterų Suvažiavimo. Kon
certas buvo gana pasekmingas. 
Programą pildė nevien tik vie
tos spėkos, bet buvo atvažiavęs 
ir Wyoming Oktetas, kuris sa
vo dainomis pilnai*- patenkino 
mūs publiką. Taipgi ir drg. S. 
Sasnauskienė, “Laisvės” Re
dakcijos darbininkė, kalbėjo 
tame koncerte. Skaitlingos pu
blikos atsilankymas į minėtą 
koncertą irgi padidino mūs 
drąsą darbuotis moterų tarpe.

Kiek vėliau ALDLD 20 kp. 71 
Moterų Skyrius surengė prelek- 
ciją abelnos sveikatos klausimu. 
Prelegentui buvo vietos žmo-

(Tąsa ant 4-to puslp.)

“VALGIŪGAMr :
i NIMAS ■
Baltos Duonos Kepsnys
3 puodukai duonos trupinių.
2 suplakti kiaušiniai.
(4 šaukštuko druskos, pi

piru.
puoduko šaltos vištienos 

arba kitokios likusios mėsos.
1 puoduką vandens ar pie

no (jeigu persausa, galima da- 
pilt daugiau vandens).

1 cibulį paspirgintą svieste 
arba taukuose.

14 puoduko sviesto ar tau
kų.

Gerai viską sumaišius sudėk 
į pailgą, mažą kepamą blėku- 
tę, kepk vidutinio karščio pe
čiuje per pusę valandos arba 
kol iškeps.

Šį kepsnį galima vartot vie- r 
ton bulvių prie bent kokio mė- 7 
siško valgio. Nenumeskite su- 
džiūvusios duonos, kurios pil- ... 
nai'lieka kiekvienoj šeimynoj, 
bet suvartokit panašiam keps
niui.

A. Apšegienė, Auburn, Me. r

Nepirkim Musių Apterštą 
Maistą

jau nors dabar, perskaitę 
Dr. Petrikos knygelę “Tūli ■*
Mūsų Parazitai”, išleistą Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji- 

i mo, žinom, kokia ta musė ne- 
i švari ir kaip maistą apteršia.

O mes valgom tą patį maistą, 
kurio būrys mušiu jau prisi
valgė ir ant jo paliko visokio 
nešvarumo su ligų bakterijom. 
Taigi, nuėję į krautuvę ir at
radę muses ėdant maistą, pa
sakykim krautuvininkui, kad 

i jeigu jis neuždengia ir muses 
šeria, tai mes nepirksim tą 
maistą; mes norim švaraus, 
tinkamo žmogui valgyt, o ne 
musių likučių.

Nors dabar jau yra visokių 
tam tinkamų, permatomų mai
stui suvyniot popierų, kurio
se maistas gerai atrodo ir il
giau užsilaiko šviežiu, bet dar 
vis matyt krautuvėse maistas 
sudėtas dulksta ir didžiausi 
būriai musių apgulusios valgo 
sau gardžiai, kiek tik nori. O 
kas dar lieka nuo musių, tai 
mums prisieina suvalgyti. Va- 

į saros karščiuose labiausia pa
vojinga toki nuo musių likę 
valgiai valgyt. Visoki žali 
daiktai 1r vaisiai turi būt gerai 
numazgoti pirm valgymo.

Aš vieno krautuvninko pa
klausiau, kodėl leidžia musėm 
taip po maistą “vandravoti,” 
tai jis atsakė, kad “tas niekam 
nieko nekenkia.” Girdi, “jeigu 
užeis liga, tai ir taip sirgsi.” 
Tas parodo, kad da yra žmonių, 
kurie nieko nesupranta apie 
musių nešiojamus ligų perus. 
Jiems reikia paaiškint arba ir 
knygutę duot pasiskaityt, kad 
pertrikrinus, kaip tas blėdinga.

Perskaitę Dr. Petrikos kny
gutę “Tūli Mūsų Parazitai,” 
duokim ir savo kaimynams ar 
draugams, kurie negali patys 
įsigyti; tegu žmonės skaito, 
šviečiasi. O jei pasiųstume Lie
tuvon giminėms, tai irgi būtų 
gerai, nes mes visi atsimename, 
kaip ten žmonės kartu su viso
kiais vabalais valgo ir sako: 
“Tai ką čia ta muselė gali blogo 
padaryt, tokia mažytė.”

E. Vita,
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Binghamton, N. Y.
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

nems gerai žinomas gydytojas 
Jonas Breivis. šis parengimas 
irgi buvo pasekmingas, nes ja
me dalyvavo nemažai publikos 
ir didžiumoje tokios moterys, 
kurios retai lankydavo bile su- 
sirinkimus. Ir visi buvo pilnai tai
patenkinti gydytojo Breives 
kalba.

Atėjus pavasariui, pirmuti
nis Mot. Skyriaus parengimas 
buvo surengimas vakarienės, 
kaipo paminėjimui Motinų Die
nos. Tokio pobūdžio parengi
mas buvo pirmas vietos lietu
vių tarpe. Muzikalės programos 
dalį išpildė vaikučių chorelis,! 
kurį globoja ALDLD 20 kp. 
Moterų Skyrius ir eilė draugų- 
gių pasakė prakalbėles. šis pa
rengimas irgi buvo pasekmin
gas.

Moterų Skyriaus Narės 
ir Susirinkimai

Pirmutiniame Moterų Sky
riaus organizavimo susirinkime 
dalyvavome 10 draugių, veik vi
sos bendros kuopos narės. Ir 
12-kos mėnesių bėgyje į Moterų 
Skyrių įsirašė 17 bendros kuo
pos narių ir 21 nauja draugė. 
Su liepos 2-ra diena, 1937, Mo- Į 
terų Skyrius turi 38 nares, žiū
rint į šias skaitlines ima džiau
gsmas, kad kelių draugių ener-1 
gingas ir sutartingas veikimas 
pajėgė sutraukti gražų darbi
ninkių moterų būrelį į ALDLD 
20 kp. Moterų Skyrių.

Vienų metų bėgyje Moterų 
Skyrius laikė 12 susirinkimų, 
kuriuose perskaityta 6 paskai
tos įvairiais klausimais, iš ku
rių susirinkusios draugės įgau
na teisingų patarimų bei paty
rimų kalbamais klausimais. Mo
terų Skyriaus susirinkimai bū
na pavyzdingi, draugiški, be 
jokių ypatiškumų ir Skyriaus 

"harės noriai ir skaitlingai lan
ko juos.

Prisirašius drg. O Noreikie- 
nei prie Moterų Skyriaus ir pa
sirodžius jos širdingam prijau
timui moterų organizavimo dar
bui, likosi nutarta turėti lavini- j 
mosi susirinkimus. Ir 3 lavini
mosi susirinkimai įvyko drg. O. 
Noreikienės stuboje. Dviejuose 
iš jų drg. O. Noreikienė, kaipo 
praktikinė slaugė, davė gerų 
patarimų, kaip užlaikyti Sveika
tą gerame stovyje. O viename 
drg. B Zmitraitė davė patari
mų, kaip užlaikyti veidą, gal
vos odą ir gražius plaukus. Tom 
draugėm priklauso didelis ačiū 
su suteikimą gerų patarimų.

Ko Mums Trūksta?
Čia veikimui dirva gana pla

ti. Tik reikia drąsos, pasiauko
jimo, ir draugių, kurios dirbtų. 
Žinoma, vienos kurios tautos ri
bose didelio veikimo negalime 
išvystyti ir su geriausiais no
rais, o kad išeiti į platesnį tarp
tautinį veikimą, kur tūkstan
čius darbininkių moterų būtų 
galima suorganizuoti, įtraukti 
jas į visuomenės veikimą už ge
resnę ateitį, už šviesesnį rytojų,

Svarbus Pranešimas A.LD1.D.
7-to Apskričio Kuopoms

Dėlei tam tikrų priežasčių apskričio piknikas nu
keltas iš liepos 18 d. į rugpjūčio (August) 22 d. Pik
nikas įvyks tuoj pačioj vietoj Olympia Park, Shrews
bury, Mass (šalia Worcester, Mass*). Laimėjimo ti- 
kietukai, kurie yra išsiųsti kuopoms dėlei platinimo, 
bus geri dėlei 22 d. rugpjūčio. Draugės ir draugai, 
pasiilgino laikau dėlei platinimo tikietukų ir dėlei 
garsinimo mūsų pikniko. Sunaudokime tą laiką pri-

• sirengimui prie pikniko.
D. Lukienė,
ALDLD 7-to Apskr. Sekr.
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tai mums stoka kalbėtojų—or
ganizatorių, kurios gali pilnai 
vartoti anglų kalbą. Kol mes 
neužpildysime to trūkumo, tol 
tarptautinis moterų organizavi
mo darbas laikinai turi merdė
ti. Jei bent iš kitų tautų dar
bininkių moterų tarpo atsiras
tų draugių, kurios pradėtų or
ganizavimo darbą moterų tarpe, 

tuomet Moterų Skyrius 
mielai prisidėtų prie jų. Bet 
dėl to mes, Moterų Skyriaus 
narės, nenustosime energijos, 
kaip veikėme lietuvių darbinin
kių tarpe, taip ir veiksime. Ir 
laikui bėgant gyvenimas iš- 
auklės tokias drauges kalbėto- i 
jas bei organizatores, kokių i 
šiandien mums labai stoka.

Moterų Skyriaus Ateities 
Veikimas

Mes, ALDLD 20 kp. Moterų 
Skyriaus nares, esame pasibrė- 
žusios į trumpą laiką išauginti

Cleveland© Kronika
Plieno Darbininkai Pasiryžę 

Laimėti Streiką

Liepos 8 d. Ohio valstijos 
gubernatorius pristatė nacio- 
nalės gvardijos kareivius du
ris atidaryti Republic Plieno 
Korporacijos dirbtuvės ir po 
apsauga leisti skobus ir lau
žyti streiką. Kad nupuldyti 
ūpą streikieriuose, kompanijos 
pasiskelbė, būk daugiau pusė 
darbininkų sugrįžę darban.

Kitos taip pat plieno kom
panijos skelbia, būk net 95 
nuošimčiai jų dirbtuvės dirba. 
Tai bosų šlykšti propaganda, 
bandymai nupuldyti streikie
riuose pasiryžimą ir dvasią, 
darbininkus priversti grįžti 
darban be laimėjimo streiko 
ir be pripažinimo unijos.

Bet plieno darbininkai visai 
kitaip žiūri į plieno bosų skel
bimus apie grįžimą darban.

Streikieriai mato, kad jų bo
sai daro viską, idant sudemo- 
ralizuoti vienybę darbininkuo
se ir pačius streikierius su
kurstyti prieš C.I.O.

Štai ką patys streikieriai 
nuo pikieto kalba. Man par
davinėjant “Daily Worker” 
toje apylinkėje, kur dikčiai 
plieno darbininkų apgyventa, 
susitikau grupę darbininkų, 
grįžtančių nuo pikieto lainės.

Šie darbininkai jau išstrei- 
kavę apie šešias savaites. Kai
po ištikimi unijistai, ant pi
kieto lainės jie išbūna po ke
liolika valandų į dieną.

Tie streikieriai yra sunkiau
sio darbo darbininkai! Jie 
dMrbdąvo prie Blast Furnace, 
kur tūkstančius tonų rūdos iš- 
tarpina, paskui tuos tonus ge
ležies, lyg vandenį, leidžia -į 
tam tikras formas.

Prie Blast Furnace dirbant 
ilgas valandas, nuo karščio ne 
tik prakaitas ir druska sun
kiasi iš darbininko kūno, bet 
nuo didelio karščio taip jau
ties, kad lyg prakaitas ir 
kraujas virtų tavyje.

Tai yra Republic Steel Kor
poracijos darbininkai! Jie pa
siryžusiai kovoja už pripažini
mą C. I. O. unijos, už trum
pesnes valandas prie sunkiųjų 
darbų ir už didesnes algas.

Šie darbininkai didžiumoje 

Moterų Skyrių iki 100 narių. 
Kaip mums tas darbas seksis— 
ateitis parodys. Bet nėra bai
mes. Jeigu mes visos energin
gai ir sutartinai ,dirbsime, tai 
savo užbrėžtą tikslą lengvai at
sieksime, nes kandidačių į Mo
terų Skyrių yra gana daug. 
Tik reikia matyti jas, pasikal
bėti su jomis ir matysime, kad 
jos į trumpą laiką bus su mu
mis.

Prie užbaigos norisi tarti žo- 
dis-kitas tiems draugams-gėms, 
kurie buvote ir esate Moterų 
Skyriui, kaipo tokiam, priešin
gi, kad jūs keistume! savo nu
sistatymą link jo. Moterų Sky
rius yra organizacija, ji dirba 
visuomenei naudingą darbą, tai 
ir nekliudykite jai.

Lai žydi tarpe mūs visų vie
nybė! Kur vienybė, ten ir ga
lybė !

ALDLD 20 kp. Moterų 
Skyriaus Komitetas:

Org. V. Kaminskienė, 
Sek r. M. Kulbienė, 
Ižd. A. Mikolajūnas.
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yra sveturgimiai. Jie naudoja 
net keletą kalbų: rusų, 
lenkų, slavų, ukrainiečių, ir 
vengrų. Tarpe jų yra mažas 
skaičius amerikonų.

Streikieriai persergėjo ma
ne, kad nebandyčiau eiti per 
policijos-kareivių pastatytą 
kardoną. Vienas parodė kortą 
ir pareiškė: “Be pikieto kor
tos nei vienas negali prieiti 
prie plieno dirbtuvių.”

Pas streikierius klausiau, 
kaip jūs, broliai, galėsit išmai
tint savo šeimynas, kuomet 
streikui nesimato galo? Strei
kieriai sako, kad mes ir mūsų 
šeimynos nebadaujam, mes 
esam gerai aprūpinti maistu. 
C. I. O. mūsų vaikams duoda 
užtenkamai pieno ir kitokių 
mums reikalingų daiktų. Mes 
visi jaučiamės gerai ir mūsų 
pusėje turės būti pergalė.

Vienas darbininkas pašie
piančiai Hooverį sako: “kad 
tu žinotum, broli, kuomet Ho- 
overis buvo prezidentu, mane 
ir mano šeimyną privertė pus
badžiu prie charity “streikuo
ti” per keturius metus. Be 
darbo išbuvau tiek ilgai, tai 
bent streikas, ar ne ? Bet da
bar aš streikuoju, aš žinau, už 
ką aš esu be darbo! Aš strei
kuoju už pripažinimą C. I. O. 
unijos, už didesnę algą ir ge
resnes darbo sąlygas!”

Šie darbininkai pareiškė, 
kad jie būdami ant pikieto 
matė, kad vos tik keletas pa
žįstamų nuėję policijos lydimi 
į šapą. Didžiumoj streiklau
žiai ir formanai sugrįžo dirb
ti.

Pas streikierius yra griežtas 
nusistatymas neiti į darbą iki 
bosai nepasirašys C. I. O. iš
statytus reikalavimus ir sutar
tį.

Plieno darbininkams būtinai 
reikalinga pagelba maistu ir 
finansais.

Nežiūrint, kad streikieriai 
tvirtai laikosi, bet jiems yra 
trumpa finansų, kad darbinin
kus sustiprinti dvasiniai ir pa
laikyti juose entuziazmą.

Streikierius būtinai reikia 
aprūpinti darbininkiškais lai
kraščiais jų paprastoje kalbo
je.

Draugijos ir įvairios orga
nizacijos turėiyų labai susirū
pinti, padėti streikieriams jų 
kovoje. Plieno darbininkų 
streiko laimėjimas būtų daug 
didesnis paakstinimas neor
ganizuotus darbininkus trauk
ti į unijas.

Todėl prisidėkite kas kuom 
galite, kad greičiau plieno 
darbininkai laimėtų streiką.

I. A. Vaupšas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Taipgi dalyvaus programoje Lyros Choras iš Philadelphijos, vadovaujant J. Bulaukai, Aido Choro 
Aidbalsiai (mišrus oktetas) iš Brooklyno, vadovaujant B. šaknaitei ir Wyoming Merginų Oktetas.

V. C., Haverhill, Mass.— 
Tai ne korespondencija, bet 
pabarimas draugų už neveiki
mą. Patariame vietos organi
zacijų susirinkimuose tuos ne
veiklius draugus pakritikuoti. 
Taip pat asmeniškai reikia 
kalbinti draugus stoti į Ko
munistų Partiją.

KORESPONDENTŲ BALSAI
I

Baltimorės Veikimas ir 
Veikėjai

“Laisvės” No. 159 >drg. R. 
Mizara “Krisluose” duoda 
baltimoriečiams kritikos dėl jų 
neveiklumo. Aš nesutinku su 
drg. Mizaros primetimu balti
moriečiams, būk tūli į. mūsų 
draugai “kalba gana kairiai, 
bet mažai veikia konkrečiai.” 
Vadinasi, jeigu del čia esan
čių draugų veikimas puldo- 
mas, sloginamas, tai yra gana 
rimtas klausimas, kuriuo ver
tėtų susidomėti ne tik balti
moriečiams, bet ir šiaip drau
gams, kurie susirūpinę Balti
morės padėtimi.

Man rodosi, kad drg. Miza
ra yra pusėtinai gerai asme
niškai susipažinęs su Baltimo
re, bet kaip mūsų organizaci
jų narys, turėtų žinoti, kad 
skirtingi centrai, nepasitikė
dami Baltimore, prisiuntė nau
jus ir gabius draugus čia dar
buotis, bet ir tai mažai kas bu
vo galima padaryti. Pastatyki
me šį klausimą šitaip. Saky
sime, yra šimtas žmonių, iš 
kurių astuonios dešimtys bus 
pozicijoje, o dvidešimts opozi
cijoje. Tie astuonios dešimtys 
žmonių bus su visomis dailės, 
politikos kanuolėmis prieš be
ginklius dvidešimts žmonių. 
Pastariesiems užblokuoti visi 
išėjimai.

Antras dalykas, kodėl Bas- 
kijos liaudis turi trauktis nuo 
stipresnių priešų ? Baltimore j e 
dar yra tam tikros praeities 

PIKNIKAS WILKES-BARRE, PA.
Dienraščio "Laisvės” Naudai

Rengia Am. Lietuvių Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskritys

Įvyks Nedėlioję, 18 Liepos (July)
PUIKI SVETAINE ŠOKIAMS IR GRIEŠ GERA ORKESTRĄ

Shenandoah Lyros Choras, kuris dainuos šiame piknike vadovaujant D. Judzentavičienei

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI DIDYSIS PIKNIKAS BUS

VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA. 
a----------- . -------------------------------- ------ ---- ■  --------- -—s

Skaitlingai susirinkite smagiai pasišokt ir išgirst gražios progra
mos, pamatyti sportiškų žaislų ir pasimatyt su daugeliu svečių iš 
kitų miestų. RENGĖJAI.

lietuvių judėjimo susidėjusios 
sąlygos, kurias būtų man čio
nai sunku išgvildenti.

Dabar pažiūrėkime, kokiu 
būdu kitur yra aukščiau sto
vintis mūsų judėjimas? Pirmu
tinis dalykas, tai ten jis turi 
dideles dailės spėkas. Chorai 
yra pamatas viso judėjimo. 
Antras dalykas, kitos koloni
jos randasi arčiau viena kitos, 
gali duoti viena kitai pagelbą. 
Sakysime, Philadelphijoj, arba 
kitose kolonijose “Laisves” 
piknikai esti pasekmingi vien 
todėl, kad jos gauna pagelbą 
iš artimų kolonijų.

Drg. Mizara pakėlė klausi
mą del surengimo “Laisvei” 
pikniko Baltimorėje su kįtų 
kolonijų pagelba. Sako, kad 
būtų galima sutraukti daug 
publikos. Aš tam tikiu, kad 
tai būtų vienas iš pasekmhi- 
giausių piknikų Baltimorės 
mieste. Bet kaip mes tą turime 
pradėti? Jau čia reikia spėkų 
iš kitų šaltinių. Atvažiavimas 
busu iš Brooklyno į Baltimorę 
tai ne į Philadelphią. Tarpe 
Brooklyno ir Baltimorės yra 
du šimtai mylių.

Drg. Mizara, pagelbėkite 
mums, o mes surengsime tokį 
pikniką “Laisvės” naudai.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
25 kuopa nutarė organizuoti 
chorą Baltimorėje. Jei nusi
seks šitas darbas, tai mes irgi 
galėsime pasirodyti kitoms 
kolonijoms. Baltimorėje yra 
puiki dirva dėl choro. Reikia, 

kad Baltimorės draugai imtų 
budinti choro klausimą per 
“Laisvę” ir gyvu žodžiu. Lai- 
mingiausio pasisekimo naujai 
tveriamam chorui!

Tas Pats.

Reading, Pa.
Birželio 26 d. apsivedė Mo

nika Zeikiutė, Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 143 kuopos narė, su 
William Kazakevičium iš 
Newark, N. J. Jų gyvenimo 
vieta bus Newarke. Šliūbą ėmė 
civilį.

Mūsų kuopos nariai labai 
apgailestauja, nes ne tik nete
kome vienos narės, bet ir smū
gis Zeikų Orkestrai, kuri pa
rengimuose mums patarnau
davo už visai mažą atlygini
mą arba visai veltui. Ne tik 
mes pasigesime, bet ir miners- 
villiečiai ir šenandoriečiai.

Kadangi Zeikai yra plačiai 
žinomi žmonės, tai į vestuves 
privažiavo žmohių iš visų apy
linkių. Svečiai buvo labai gra
žiai priimti ir pavaišinti.

Abiem jaunavedžiam vėli
name laimingo šeimyniško gy
venimo ir sėkmingai darbuotis 
New ark o darbininkų judėji
me. Taip pat vėliname su
tverti ten orkestrą, kuri pa
tarnautų darbininkiškom orga
nizacijom.

ALDLD 143 Kuopos
Narys.

GAUKITE “LAISVEI”

NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Druska Kaipo Vaistas nuo 
Apalpimų Karščiuose

Washington. — Valdiška 
Sveikatos Tarnyba sako, 
kad didesnis druskos nau
dojimas apsaugotų daugelį 
žmonių nuo apalpimų Įjer 
karščius.

Karščiuose daug druskos 
su prakaitu išeina iš kūno; 
ir jeigu kūnas negauna 
naujos druskos, tai užsida
ro prakaitavimas; tada 
žmogus ir alpsta.

Nėra skirtumo, ar kūnas 
gauna druskos Su valgiu ar 
gėrimu, bile tik jos turėtų 
kiek reikia.

Kai kurios kompanijos 
jau pirmiau atrado, kad jų 
darbininkai geriau užgesi
na savo troškulį, jeigu į ge
riamą jų vandenį būna įdė
ta tam tikras nuošimtis 
druskos.

Plaktuku Užmušta, Išžaginta 
High School Mokinė

New Haven, Conn.—Poli
cija ir ginkluoti piliečiai 
jieško Joe Dumorad’o, ku
ris plaktuku užmušęs ir iš
žaginęs Estellę Finebergai- 
tę, 16 metų mergaitę, vidu
rinės mokyklos mokinę. Jos 
kūną ir kruviną plaktuką 
rado Dumorado kambaryj, 
namuose Bessės Moranie- 
nės, tos mergaitės senolės.
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Puslapis Penktas

Kas ir Kur Taip Buvo YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAI!
^■M—«a———a-- i

M. Pūkis
(Pabaiga)

—Šie visi reikalavimai yra teisingi ir 
naudingi. Už juos mes turime pasižadėti, 
kad kovosime iki laimėjimui!

—Bravo, bravo! Taip, tikrai!—Visi 
sustojo ir ploja rankomis.* * *

Prekybos ir pramonės buto kambaryje
> laikė susirinkimą plieno kompanijų vir

šininkai. Visuose tų ponų veiduose buvo 
matyti susirūpinimas ir ėjo kuždėsis tar
pe savęs.

—Na, ir biesas tiems samdiniams pa
sidarė, kad jie nesitenkina mūsų duoda
ma malone—pareiškė vienas nutukęs, pa
raudonavusia nosim senis.

—Išdykumas ir tų raudonųjų kursty
mai juos padaro nenuoramomis,—dadėjo 
kitas.

—Mūsų “boisai” yra prisirengę prie 
visako. Ir jeigu tik jie sukils, tai jiems 
parodys, kaip reikia gerbti įstatymai ir 

t paklusnumas.
Tuo tarpu prasivėrė galinės durys ir 

įėjo liesas, bet* aukšto ūgio vyras ir už
ėmė gale stalo pirmininko vietą. Vyrų 
kalbos nutrūko ir sužiuro j pirmininką.

—Ponai, pradėjo pirmininkas, man ne
smagu, kad aš turėjau jus nuo kasdie
ninių žaismių atitraukti ir sušaukti į šį 
specialį mūsų kompanijos direktorių su
sirinkimą; Padėtis mūsų kompanijoj yra 
rimta ir mes turime apsvarstyti. Kaip 
jūs jau girdėjote, kad svetimi agitatoriai 
sukurstė mūsų ištikimus samdinius, ku
rie prieš mūsų norą ir reikalus susior
ganizavo ir pridavė mums reikalavimus, 
kad pripažinti tą jų uniją, pakelti mo
kestį ir sutrumpinti darbo valandas. Aš 
sakau, ponai, kad tai yra maištas ir mes 
negalime tų reikalavimų priimti.

—Negalime, negalime, — patvirtino 
keliolika balsų.

—Jeigu mes pakelsime mokestį,—tęsė 
pirmininkas,—tai iš ko mes gyvensime; 
jeigu jsileisi jųjų uniją į dirbtuvę, tai 
panorės ir visą dirbtuvę užvaldyti. Na, 
ponai, aš siūlau, kad atmesti visus tuos 
jų reikalavimus ir jeigu nenori lai ne
dirba, mes gausime ištikimus darbinin
kus, kurie eis dirbti su mielu noru.

—Taip, taip, mes nepriimam tų reika
lavimų,—vėl pasikartojo patvirtinanti 
balsai.

—Ponas pirmininke, — atsistojo pus
amžis, su ūsiukais vyras,—aš manau, 
reikia giliaus šį klausimą apsvarstyti. 
Mano nuomone, kad mes išleidžiame 
daugiau pinigų palaikymui ramybės, ne
gu pakeltumėm samdiniams mokestį. At
rodo, kad šį sykį samdiniai tvirtai susi
organizavo ir tikrai pasiryžę apginti sa
vo reikalus, tad mums būtų neprotinga 

r ir blėdinga tokiomis priemonėmis prie
šintis prieš tvirtai stovintį samdinių kū
ną.

—Sėskis, sėskis!—suriko keli balsai.
—Ponas Baker,—pareiškė pirmininkas 

—įgavo kinkų drebėjimą. Jo kalba pana
ši raudonųjų kalbai. Reikia suprasti tas, 
kad išpildžius jų reikalavimus, kad 
mums ir nepadarytų didelių nuostolių 
dabar, bet ateityj jie turės didesnius ape
titus paprašyti ir dar gali prieiti prie to, 
kad ir dirbtuves iš mūsų pasiimti. Juk 
ir dąbar jie sako, kad mes dirbame, tai 
mums ir turi priklausyti. Taigi ponas 
Baker čia atėjo apsivilkęs svetimu ži- 
ponu. Dabar turi balsą ponas Rakody.

—Ponas pirmininkas ir ponai!—pradė
jo Rakody,—man, kaipo vice-pirmininkui 
buvo pavesta pasikalbėti su policijos ka
pitonu ir nflbsto gaspadorium apie ap
saugą mūsų fabrikų, jeigu ištiks riau
šės. jie abu pasižadėjo duoti visą polici
jos pagelbą mūsų naudai. Jeigu bus rei
kalas, tai, sako, ir kulkų nesigailės. Tik 
jie prašė, kad mūsų pasikalbėjimai nei
tų į -viešumų. Kad piliečiai nesuprastų, 
j°g jie atvirai gina mūsų reikalus, tai jie 

* pasakys laikraščiams, kad policija tik 
tvarką pridabos ir tt. Nors tie pasikal
bėjimai mums kaštavo šimtas tūkstančių, 
bet tai kas. Mes dabar turėdami pilną 
policijos apsaugą, o dar pasamdyti spe
cialiai mūsų “boisai”—drąsiai galime tar
ti, kad mes atmetame mūsų samdinių, 
geriau sakant, maištininkų reikalavimus 
ir pasirengę pilnai apsiginti.

—Ura! ura!—pasigirdo balsai ir aplo-
> dismentai.

“East Side”, kur stovi milžiniški gele- ’ 
žies dirbimo fabrikai, taip pat rinkosi 
milžiniškos minios. Vieni uniformuoti, 
laikanti rankose buožes, revolverius, ge- 
sų bombas ir kitus įnagius, o kiti, pa
prastai apsirengę, jokių ginklų ir įnagių 
neturinti, bet ramiai sudarė einančių ei
les, kurie apjuosę laikė visą tą fabriką.

Pirmieji buvo miesto policija su sam
dytais kompanijos mušeikomis, kurie 
tykojo išprovokuoti mūšį, o antrieji buvo 
to fabriko darbininkai ir rėmėjai, kurie 
atsisakė toliaus dirbti už badavimo al
gas ir vergiškas sąlygas.

Jųjų tūkstančiai sudarė pikieto linijas, 
kad skebai nepraeitų pro juos. “Tvar
kos” dabotojai tik suka buožes ir lau
kia įsakymų, kada pradėti daužyti pi
ketuojančių, streikierių galvas. Ir netru
kus kapitonas duoda įsakymus išsiskirs
tyti streikieriams, kad galėtų skebai 
pravažiuoti. Bet streikieriai dar tirš- 
čiaus susirinko prie tos vietos, kur ske
bai turėjo praeiti. Tuomet supoškėjo du
jų bombos streikierių tarpe. Bet strei
kieriai toli neišbėgiojo ir kiti pagavę tas 
bombas metė atgal. Tuojaus uniformuo
ti ir paprasti mušeikos paleido darban 
ant streikierių galvų buožes ir kulkas. 
Pasigirdo riksmas ir 'dejavimai. Iš sykio 
streikieriai gynėsi kas kaip galėdamas, 
bet prieš skaitlingas ir ginkluotas polici
jos jėgas ilgai negalėjo laikytis ir tapo 
išblaškyti, tik sunkiai sužeisti ir nukauti 
pasiliko “pikiefyo” eilėse. Vieni jų gulėjo 
nejudėdami, be ženklo gyvybės, kiti dar 
šaukėsi pagelbos. Šalies žvaigždėta vė
liava, kurią streikieriai nešė, kaipo lais
vės ženklą, tapo nublokšta ant žemės ir 
policija, mušdama streikierius, ją kojo
mis trypė.

Darbo unijų name gulėjo pašarvoti 
kovos aukos. Šimtai tūkstančių darbinin
kų susirinko, kad paskutinį sykį pama
tyti karžygių veidus ir išreikšti neapy
kantos protestą prieš miesto ir fabriko 
valdytojus, kurie sukėlė tą kruviną puo- , 
tą. . 'i

Prie vieno karsto liūdėjo ir verkė ma
žoji Keidutė ir Grigienė savo mylimo tė
velio ir draugo, kuris krito nuo paleistos 
policijos kulkos už bendrus darbininkų 
reikalus. Visi karstai buvo papuošti gy
vų gėlių vainikais ir per visus apvestas 
raudonas kaspinas, kaipo ženklas broliš
kos solidarybės.

Po visų smulkmenų, perstatomas pa
kalbėti vietinės CIO unijos organizato
rius.

—Broliai, sesers ir prieteliai,—pradė
jo kalbėtojas,—mes mylime ir brangina
me kiekvieną gyvybę, ypač tą gyvybę, 
kuri yra dalimi mūsų kūno ir kraujo. 
Brangindami tai, mes pasiryžome reika
lauti sau geresnių darbo sąlygų, nuo ku
rių priklauso mūsų ir mūsų šeimynų ge
resnis gyvenimas, gyvastis ir mirtis. Ši
tą prievolę mes laikome už teisingą ir 
kiekvienam žmogui reikalingą dalyką. 
Bet mūsų plieno fabriko karaliai, nuo 
kurių priklauso tos darbo sąlygos, aklai 
užsispyrė laikyti mus ir ant toliaus skur
de ir beteisiais. Suprasdami, kad prieš 
turtingą ir sykiu galingą kompaniją mes 
pavieniai kovoti negalime, tai mes susi
organizavome į tvirtą industrinę uniją, 
kad laimėti savo reikalavimus. Mes šią 
kovą vedame pagelba teisybės ir Jungti
nių Valstijų konstitucijos, kuri suteikia 
mums teisę organizuotis ir tartis su sam
dytojais. Bet mūsų samdytojai pasirinko 
teroro kelią. Jie ne tik pasisamdė šim
tus kriminalistų, kad mus daužytų, bet 
jie papirko miesto valdininkus, kad juos 
apgintų mūsų pinigais užlaikoma polici
ja. Jeigu ponui majorui ar policijos kapi
tonui tikrai reikalas yra prižiūrėti tvar
dą ir tiesas, tai jie turi pirmiausiai pri
žiūrėti, kad niekas nelaužytų streiko. 
Tuomet tikrai bus tvarka. Bet, kuomet 
tūkstančiai apginkluotos policijos siun
čiama, kad sulaužyti streiką, kas reiš
kia, įvesti betvarkę ir netiesotumą, tuo
met už betvarkės kėlimą ir žmogžudystę 
jie kalti, o ne mes!

—Todėl mes, susirinkę čionais, prisie
kiame prieš šių karžygių lavonus, kad at
eityj mes tęsime kovą ir nesiduosime, 
kad kas mus žudytų, kuomet mes einame 
tiesos keliu! Lai tų žuvusių lavonai ir 
sužeistų kančios suvienija, sucementuoja

Apsaugojimui jūsų sveikatos reikalaukite ŠVIEŽIŲ cigarety

Smagiai... Jaunoji panelė Mary Perry iš Clevelando— SenasJiedu ABU Jaučiasi
p. W. C. Perry iš Indianapolis—anūkė ir tėvukas. Abu sako: “Yra smagu jaustis 
smagiai; O. G’s lengvesni gerklei ir nervams!”

JŪS NEGALITE NUSIPIRKTI NUVESUS1O OLD GOLD
GAL vistiek pat būtų rūkant pluoš

tą šieno!” Senukas sumurmėda
vo, kada tik aš užsidegdavau cigaretą.

Bet jis sustojo naravytis sulig ta 
minute, kaip jis pamėgino vieną iš 
mano Old Golds. “Aš turiu prisipa
žint,“ jis išsireiškė, “kad šitas ciga- 
retas yra šviežus ir skanus, kaip uo
gos ir grietinė! Yra faktas... Jis 
man patinka!”

Taip ir jūs!... Old Golds yra 
skanūs todėl, kad prizinio derliaus 
tabakų, jų sudėtinumas, duoda šiem

cigaretam patraukiantį dvigubą-švel- 
numą, visas jų skonis savotiškas! Ir 
Old Golds yra šviežus todėl, jog kiek
vienas trupinis jų turtingo skonio ir 
kvapas yra apsaugotas nuo sausumo, 
dulkių ir drėgnumo, su išskiriamai 
dubeltu Cellophane pakeliu. Apsau
goti EKSTRA užvalkalu drėkimo 
apsaugos Cellophane, du užvalkalai 
vietoje vieno... Old Golds pasilieka 
priimniai ir sveikai ŠVIEŽUS, nepai
sant labiausia džiovinančio liepos oro.

P. LORILLARD COMPANY, INC. 
(Established 1760)

'aS AtMdaroį8

•yirša'18

ŠTAI TAS EKSTRA UŽVALKALAS! 
Kiekvienas pakelis Dvigubai-švelnių Old 
Golds yra Įvilktas i DU užvalkalus—dvi
linko Cellophane. Tas Ekstra užvalkalas 
palaiko Old Golds geriausiose sąlygose 
bile kokiame klimate. Jūs negalite nusi
pirkti nuvėsusį Old Gold.

Camp Hygiology
PUIKIAUSIA

SUAUGUSIEJI IR VAIKAM
Pieniškai-Vegetari joniškas valgis, 
graži 60 akrų įstaiga prie Hudson 
upės, didelis privatinis ežeras, ant 
kalno viršūnės solariumas, pamo
kinimai bei prakalbos apie svei
katą. Pasivažinėjimas laivais, pa
sivaikščiojimai, Tennis, Volley
Ball, Basketball ir Baseball.
Puikus suteikimas patarimų. ______k;...

Kainos: Suaugusiems $14 ir aukš
čiau; vaikams $11 į savaitę.

Nuolaidos imantiems ilgesniam 
laikui bei visam sezonui. Tik 40 
mailių nuo New Yorko, lengvai 
privažiuojama automobiliais, trau

kiniais ir laivais.
Rašykite:

Robert W. Anderson, 
134 Elliot Place

Bronx, N. Y.
Tel. Topping 2-6639•

A. MOLLYN
Barber ir Beauty Parlor

449 Grand St., Brooklyn, N. Y.•
P. BALTRĖNAS

c-o Camp Hygiology
.VERPLANCK POINT, N. Y.

Japonija nori užviešpa- 
taut Šiaurinę Chiniją neva 
įvedant “Šiaurių Chinijos 
Autonomiją,” bet nežiūrint, 
kaip Japonijos karininkai 
suplanuoja savo provokaci
jas prieš Chiniją, “jiems 
g'ręsia rimtas pavojus nusi- 
sukt ten sprandą,” kaip nu- 
nato “Izviestija.” —r -------------- —
mus į neįveikiamą tvirto
vę, kad visi tie mušeikos at
šoktų dasilytėję mūsų. Tad, 
rytoj mes sudarykime pi
kieto linijas dusyk dides
nius ir tuomet bus dusyk 
galingesnės. Mes pasižadė
kime, kad kuomet šie kar
žygiai eina į amžiną poilsį, 
kurių daugiaus nematysi
me, bet jų kovos dvasia gy
vens su mumis,, tai mes tę
sime kovą iki pilnam laimė
jimui !

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus Susirinkimas “Laisves” 
Pikniko Reikalais

Liepos 15 d. yra šaukiamas visų 
organizacijų narių, “Laisvės” skai
tytojų ir dalininkų visuotinas susi
rinkimas. Ant šio susirinkimo bus 
gatava visa spauda. Pasiųskite nors 
po vieną draugą iš Chesterio, Cam- 
deno, Dclair, N. J., Bus svarbių ra
portų del “Laisvės” pikniko ir svar
bios diskusijos, kaip viską pagerini 
ant sekančio pikniko. I

Draugai ir draugės, plačiai daly
vaukite, nes laikas greit priartins 
pikniką.

V. K. Valdyba.
(163-165)

apylinkės lietuvius kviečiame skait
lingai dalyvaut. Pradžia 10-tą vai. iš 
ryto. Kviečiame visus — Rengėjai.

(161-165)

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

trečiadienį, liepos 14 d., LDP Kliu- 
Se, 408 Court St. Pradžia 8 vai. vak. 

; Drauges ir draugai, būtinai turite 
; dalyvauti šiame susirinkime, nes bus 
balsavimas, vienybės klausimas mū
sų dviejų organizacijų, tai yra APLA 
ir LDS. Kuopa būtinai privalo nu
balsuoti vienybės klausimą šiame su
sirinkime. — Sckr. V. K. Shoralis.

(162-164)

TACOMA, WASH.
ALDLD Tacoma ir Seattle kuopos 

rengia pikniką, liepos 18 d. Lake 
Geneva. Užprašom visos apylinkės 
lietuvius dalyvauti kaip tai iš Cali- 
fornijos, Oregon, Washington ir B. 
C. Kanados linksmai laiką praleisti 
šiame piknike, susipažinti su nepa
žystamais savo darbininkais, broliais 
lietuviais. Pereitą vasarą mūsų ben
dras piknikas daug supažindino lie
tuvius, tad tikimės šiemet dar dau
giau sutraukti lietuvių. Pelnas nuo 
pikniko skiriamas svarbiems darbi
ninku reikalams. Kom.

(163-166) 

cižveląn'dTohio
Mažų Namų Savininkų 41 kp. su

sirinkimas įvyks trečiadienį liepos 
14 d. Lietuvių Svet., 6935 Superior 
Yve., kaip 7:30 vai. yak. Malonėkite 
risi susirinkti ir naujų narių atsives
kite. Komisija.

(163-164)
WILKES-BARRE  ̂PA.

Wilkes-Barre ir Plačios Apylinkes 
Lietuvių žiniai

Liepos 18-tą d. yra rengiama la
bai didelis piknikas dienraščio “Lai
svės” naudai Valley View Park, In
kerman, Pa. Bus didelė programa, 
dalyvaus šie pagarsėję chorai iš 
Shenandoah, Pa., Philadelphia, Pa., 
Merginų Oktetas iš Wyoming ir Mi
šrus Aido Choro Oktetas iš Brook
lyn, N. Y. Bus gej'a muzika šokiams, 
geras kalbėtojas, bus gerų valgių ir 
šaltų gėrimų. Vietos ir iš plačios

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORlUS

{UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam • . 1 ’

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy'1 Avenue) : < . > >

BROOKLYN, & .'■Y.", ‘
! ‘ • t k C • ’ f. v

CHARLES’ —ų
UP TO-DATE-

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai (
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Rūgšti ruginė, sa?di ruginė, Clelų kviečių, čielų rugių, sen.- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių

•f

kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, ’ Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

.Siiinčiatae d uorių per paštą Įeitus miestus,, specialiai greitai pristato.
• Ant pareikalavimo,, suteiksime informacijas apie svor| ir kafttas.

Varpas Bakery, 3642 Slagg Street, Brooklyn, N, Y.
• i ‘ i ■. ’ • V-. ' * i ■



Puslapis šeštas

□

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
kiaušinių ir įvairiųMoterišką ApsiautallJ Dr. Barsky, Ką Tik Sugrįžęs 417 Lorimer St

Siuvėją Kontraktas

Dr. Herman Mendlowitz

426 SOUTH 5th

FOTOGRAFASga 25c.
Antradienio rytą per Vero-'

paveiks-

Viešbuty Nužudyta Moteriškė

Ginkim Deportuojamus
• v 
1S

EI
Telefonas: Humboldt 2-7964

Mrs. Frank Fylette.

Lietus Sulaikė Traukinius
Per tris ketvirtadalius va-

Darbo Partijos 19-tas

Banditėliams Nepavykocncn
cn

SĄRYŠIO PIKNIKAS
Jvyks Sekmadienį

OLiepos (July) 25 dieną, 1937
GLAaIa.cn

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Pradžia 10-tą Vai. Ryto >cn

“Lais-

širdingai kviečiame visus dalyvauti

E

E
E
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NOTARY 
PUBLIC

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

šistinius profesionalus ir abel- 
nai visuomenę telegramomis

25c., 50c., $1, $2. Karšto oro 
nereikia bijot, nes didžioj Ma
dison Square Salėj oras yra 
reguliuojamas šaldytuvais.

TIKIETAS IS ANKSTO 30c
PRIE VARTŲ PARKE 40c

H/}
O

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

slaugės dirba ilgiausias valan
das, tad nesunku įmatyt, ką 17 liepos, Dexter Parke, Ja- 
pergyveno pirmieji. Bet Dr., maica Ave., Woodhaven, N. Y. 
Barskis nenusiminė, tik bom- šokiams grieš Jurgio Kazake- 
bardavo čion likusius priešfa- vičiaus Radio Orkestrą. Įžan-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

GARSINKITĖS “LAISVĖJE” I 
R GAUKITE “LAISVEI” NA

ties 
gat-

nes mes čia savo 
produktus pigiai 
Dėl informacijų

ALDLD 1 kuopa rengia 
važiavimą sekmadienį, 18 lie
pos, Forest Parke, kurio pel
nas bus perduotas Am. Atei
vių Gynimo Komitetui. Per to

33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

PROGRAMOJ DALYVAUS 
KETURI CHORAI

BUS ĮVAIRIAUSIŲ ŽAISLŲ

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Lankėsi “Laisvėje”

ULMER PARK MUSIC HALL
Foot 25th Ave., Brooklyn, N. Y

žmonėms 
nepraleiskite puikios

vasaros metu.
Rengimo Komisija.

Brooklyn© ir Apielinkės Darbi
ninkiškų Organizacijų

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Am.
AD užgyrė reikalą žaislavie- 
tės Bushwick sekcijoj ir tuo, __ ¥_______c _ t
tikslu šaukia masinį mitingą ras daugelyje vietų išeksplo-
23 šio mėn. I davo dangčius.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6U1

168 Grand Street i
s Tel. Evergreen 8-7179 >

Brooklyn, N. Y. i

Nėra valandų sekmadieniais.
0--------------------------------------------

ĮMjiiviim

Iš Int. Ladies Garment 
Workers Unijos raštinės pra
nešama, kad moteriškų ap- 
siautalų ir ploščių fabrikantai 
pasirašė su ILGWU kontraktą 
trims metams. Ceremonijos at
likta vasarinėj Miesto Salėje, 
pačiam majorui esant liudi
ninku.

Sutartis paliečia 35,000 
darbininkų. Algos pakeliama 
10% akordiniams ir $5< savai
tiniams darbininkams. Bendra 
pakėlimų suma siekianti $5,- 
000,000 metams. Darbo savai
tė pasilieka 35 vai. iki 1 bir
želio, 1939; nuo tada 32^2 
vai. darbo savaitė įeis galion.

Pasirašyme sutarties uniją 
atstovavo jos prezidentas Da
vid Dubinsky ir Isidore Nag- 
ler nuo Jungtinės Tarbos.

Bosai vis vilkino pasirašy
mą sutarties ir jos paskubini- 
mui buvo iššauktas “stapi- 
čius,” kuris tęsėsi tris dienas.

William Skuodis Staiga 
Susirgo

Trečiadienis, Liepos 14,1937

Iš Ispanijos, Kalbės 
Madison Są. Garden

Visi Rengiasi į Lietuviu 
Kriaučių Pikniką

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingo Kliubo ir Amalgameitų 
Unijos 54-to Skyriaus rengia
mu pikniku susidomėję ir ne 
kriaučiai. “You can’t blame 
them,” kaip sako amerikonai. 
Rengimo komisija pristatė 
krautuvių langus ir viduose 
prikabino didelių garsinimų. 
Jie rašo apie savo parengimą 
spaudoj. Jie taip pat yra na
riais visokių draugijų ir jose 
skelbia savo unijos pikniką.

Taigi, Brooklyn© visuomenė 
turėjo progos apie šį pikniką 
išgirsti, o svarbiausia, kad visi 
atsimena, du kart sakyt nerei
kia. Atsimena jį dėl daugelio 
dalykų. Pirma, žino, kad da
bar kraučiuose visos demokra
tinės spėkos veikia bendrai, 
sutartinai. Kita, kriaučių uni
ja dabar gerai remia CIO, ku
ris rūpinasi organizavimu ne
organizuotų, ir per tai užsipel-

Daktaras Edward Barskis, 
vyriausias Amerikonų įsteigtų 
karo fronto ligonbučių vedė
jas, ką tik sugrįžo iš Ispanijos 
ir kalbės karo metinių, sukak
tuvių minėjime šį pirmadienį, 
19 liepos, Madison Square 
Garden, N. Y.

Amerikonų ligonbučiai, ku
rie išsidirbo sau vardą kariuo
se, ir yra mūšio lauke mer
dėjančių sužeistų karių troš
kimu—visi nori patekti ame
rikonų ligonbutin,—daug pa
kilo dėka Dr. Barskio pasi
šventusiam darbui. Jis stojo 
pirmos grupės organizavimo 
priešakyje ir buvo pirmutiniu 
žymiu mediku, pasiekusiu Is
panijos karo frontą.

Net ir dabar, nuvykus jau 
keliom dešimtim medikališko 
štabo žmonių, ir nuvežus de- 
sėtkus tūkstančių tonų medi
kamentų, ten esanti daktarai-! no visuomenės simpatijų.

^.->1™. Piknikas bus šį šeštadienį

niką Skuodienę gauta prane- ir laiškais, kad siųstų daugiau 
Šimas, kad jos vyras d. W. daktarų, slaugių, ligonveži- 
Skuodis susirgo plaučių užde- mių, medikamentų.
girnų ir išgabentas Cumber-1 Tikietai jau dabar gaunami 
land ligoninėn. Drg. Skuodis 1 darbininkų knygynuose. Kaina 
pirmadienio vakarą buvo 
APLA 32-ros kuopos susirin
kime ir nesiskundė liga, tad 
tik sekamą rytą gauta žinia 
apie ūmų susirgimą buvo nuo
stabiai nemaloni. Linkim d.
Skuodžiui greit pasveikti.

Skuodžiai užlaiko valgyklą- 
užeigą 564 Wythe Ave., 
Brooklyne. Rep.

Hotel Courte, Broadway ir 
21st St., New Yorke, sekma
dienį po piet, rasta apie 30 
metų moteriškė pasmaugta jos 
pačios kojine ir kakta suvars
tyta aštriu instrumentu. Poli
cija sako, kad ji išgulėjus ne
gyva jau keletą valandų. La
voną rado negrė lovų taisyto
ja.

Viešbučio raštininkas Char- 
......._ __ ...... ......... ..... les Mullaney sako, kad mote- 

komiteto pasidarbavimą daju-iriškė išvakarėse užsiregistra-1 į
gelis nuskirtų deportuoti tapo vo su neaukštu, puikiai apsi- 
paliuosuoti po užstatu, o ne-itaisiuriu vyru, kaipo Mr. ir 
mažam skaičiui išgauta leidi
mas išvažiuoti ten, kur depor
tuojamasis nori.

Išvažiavime bus užkandžių 
ir gėrimų, o prie to—draugiš-’ 
ki pasikalbėjimai. Parkas yra landos pylęs lietus šiek tiek 
neapsakomai švarus, 
vietoj, tarpe žalių, 
medžių; oras tinkamas ir ma-, laiko, 
lonus 
Todėl 
progos

aukštoj atvėsino įkaitusį New Yorką, 
didelių bet sulaikė traukinius valandą 

___  L __  Dalykas tame, kad au- 
pakvėpuoti.1 droš čiukure išmušta rinos 

dangtis prie 72nj St. ir Park 
Ave., ir vanduo pasileido į tu
nelį. Priėjus pėdai gylio van
dens, visi traukiniai einanti į 
ir iš Grand Central stoties su
laikyta.

Iš įkaitusių rinų einąs ga-

Galleani Pasveikinimui 
Mitingas

Išbuvęs Ispanijos karo fron
te septynis mėnesius Humber
to Galleani, italas, sugrįžo iš 
Ispanijos. Jo pasitikimui yra 
rengiamas masinis mitingas šio 
penktadienio vakarą, Webster 
Hall, 119 E. 11th St., N. Y. 
Komunistų Partija išleido 
viešą sveikinimą ir užgyrimą 
jo pasitikimui šaukiamo mitin
go.

Galleani čion gyvendamas 
dirbo prie laikraščio La Štam
pą Libera, kuris pastaraisiais 
metais yra priešfašistinio ben
dro fronto organu. Nuvykęs 
Ispanijon jis įstojo į italų Ga
ribaldi Batalioną, kur ačiū 
gabumams, ir patyrimams, pa
saulinio karo metu, jis pakelta 

vyresniojo karininko laipsnį.

Skalbėjai Susiorganizavo 
į CIO Uniją

United Laundry Workers 
Unija, CIO, pareikalavo iš sa
vininkų organizacijų vienos 
bendros sutarties dešimčiai 
tūkstančių skalbyklų darbinin
kų. To nepildant, unija skelbs 
streiką. Pranešimas išsiuntinė
ta 95 savininkam. Paskutinė
mis septyniomis savaitėmis į 
unųą įstojo 7,000 skalbėjų ir 
tikimasi greitu laiku atsiekt 
unijines sąlygas.

Siekiama įvest 8 vai. darbo 
dieną, 5 dienų savaitę, užtik
rintą minimum uždarbį, vaka- 
ciją su alga, ir sanitarinių 
sąlygų.

Antradienį, kai 12 vai. d., 
du jauni vagišėliai, pasivogę 
automobilį, davai lėkti. Dėl 
nemokėjimo vairuoti ar dėl 
baimės, vagišiai sudaužė kito 
žmogaus automobilį, o paskui 
trenkėsi į šalygatvyj stovintį 
stulpą. Sudaužė automobilių ir 
patys kruvini pabėgo. Bet vė
liau policijai pavyko juos su
gauti.

Susidaužymas įvyko 
“Laisvės” namu, Lorimer 
vėje.

Apie Dramą ir Poeziją 
Paskaitos

Pereitą pirmadienį 
vės” salėje įvyko Lietuvių 
Liaudies Teatro suruoštas va
karas. V. Bovinas skaitė refe
ratą apie dramą, jos istoriją 
ir esmę. P. Balsys skaitė trum
pesnį referatą apie poeziją.

Vakaras buvo tikrai gražus 
ir kurie atsilankė, išsinešė 
daug naudos. Po paskaitų bu
vo diskusijos.

Vakarui pirmininkavo Ami- 
lija Jeskevičiutė.

Lietuvių Liaudies Teatras 
pasirįžo per vasaros sezoną 
suruošti daugiau panašių va
karų—kas antrą pirmadienį. 
Besidomį daile, brooklyniečiai 
turi pasinaudoti proga ir atsi
lankyti į šitos rūšies vakaruo
tos. Rep.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto-' 
Ii nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, ’ ’ ' ’ ’
daržovių. Kainuos jums čia la-, 
bai nedaug, 
užaugintus 
parduodam, 
rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights,

EE 
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FRANK DOMIKAICIO
RESTAURACIJA

Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Šiomis dienomis lankėsi 
“Laisvės” įstaigoje jaunave
džių pora: Kazimieras šo- 
lomskas su žmona, kurie ne
senai apsivedė Washingtone. 
K. šolomskas gimęs ir augęs 
Philadelphijoj, Jurgio Šoloms-i 
ko sūnus. Jis dabar tarnauja! 
U. S. laivyne. Už kelių mėne-! 
šių jis pasiliuosuos nuo tos, 
tarnybos ir ketina apsigyventi!

i tarp savųjų—Philadelphijoj.
Rep.

PARDAVIMAI
Labai gera proga įsigyt biznį. Par

siduoda grocernė lietuviais ir lenkais 
apgyventoj vietoj, šalę parko. Par
davimo priežastis yra, kad savinin
kas guli Valstijos Ligonbutyje jau 
9-tas metas, o įįo žmonai per sunku 
vesti biznį. Kreipkitės pas Mrs. No
ra Wallace ir Petras Kregždys, 104 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Sekma
dienį po piet kreipkitės pas: Petras 
Kregždys, 57 So. 1st St., Brooklyn, 
N. Y. Apt. 3, vienais laiptais į viršų.

(159-164)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD Moterų 81-mos kuopos su
sirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 15 
liepos, 8 vai. vakaro, “Laisves” sa
lėje, 419 Lorimer St. Kviečiame ir 
nepriklausančias šioj kuopoj.

Sekretorė.
(164-165)

BROOKLYN, N. Y.
TDA Lietuvių 17-tos kuopos susi

rinkimas įvyks šį vakarą, 14 liepos, 
8 vai. “Laisvės” salėje. Bus raportas 
iš TDA Konvencijos ir kiti svarbūs 
reikalai. Narių pareiga dalyvauti. 
Nepriklausanti kviečiami prisirašyti.

Valdyba.

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

sirinkimas jvyks trečiadieni, liepos 
(July) 14 d., Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 8-tą 
vai. vakaro.

Draugai, nors dabar dideli karš
čiai ir susirinkimus nenorima lankyt, 
bet kuomet yra svarbių reikalų ap
tart, būtinai turime dalyvauti.

Kviečia Komitetas.

DRAUGIJŲ SĄRYŠIO PIKNI
KO DARBININKAMS

Draugai, apsiėmusieji dirbti Sąry
šio piknike, 25 d. šio mėnesio, Ulmer 
Parke, malonėkite atsilankyti j susi
rinkimą sekantį pirmadienį, liepos- 
July 19 d., “Laisvės” patalpoje, 8-tą 
vai. vakaro.

Šiame susirinkime apkalbėsime 
paruošimą maisto, gėrimų; pasiskirs- 
tysime darbus ir visą pikniko tvarką 
nusistatysime. Taip pat ir organizaci
jų atstovai privalo dalyvauti šiame 
susirinkime. Beje, draugai atstovai, 
pasirūpinkite platinimu tikietų, kad 
padaryti pikniką sėkmingu.

Kviečia Sąryšio Komitetas.
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MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 

.Elius. Kada būsi
te Brookfyne, už 
eikite susipažinti.

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

STREET,
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N
Tel. Evergreen 7-8886

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iž senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štų. 
Turim puikiai Įtaisyti) Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Tel. SUug 2-0783 
Home Tel. 

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
ženuM.

Ateikite ir persitikrinkite. 
337 Union Avenue 

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos isdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

_ Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja Ir laidoja numi
rusius ant viscJkių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1861




