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Rašytojų Gildijoj.
Ne Su Ekskursija, bet į 

Šermenis.
Žmogus Bando, o Nelabasis 

—Ardo I
200,000 Svarų Maisto!

Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Ketvirtadienį, Astor viešbu- 
tyj, Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos nariai susirinko svars
tyti svarbius klausimus.

Ar Gildija turi stot į CIO, ar 
pasilikti ADF? Ar ji privalo 
pasisakyti už Ispanijos lojalis- 
tus, ar ne? Ar'ji turi priimti 
savo tarpan raštinių darbinin
kus, dirbančius laikraščiams 
ar ne ?

Šitie ir kiti didelės svarbos 
klausimai buvo teigiamai iš
spręsti St. Louiso suvažiavime. 
Bet po to dalis narių pareika
lavo perleisti juos visuotinam 
narių nubalsavimui — refe
rendumui.
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iianu iciico Lt/jii wvjvij utį uai“ geieZlll
5,000 kiaušinių, 8,000 svarų' dainių mirė ir Ollie Luella Mongolija 
cukraus, 2,000 sv. sūrio, 10,- Koehler. 79 metu amžiaus, riinnnc

SUNAIKINTA DIDESNĖ 
PUSĖ SHANGHAJAUS

DIDVYRIŠKA CHINŲ 
NARSA SHANGHAJUJ

JAPONAI UŽMUŠĘ JO
JŪREIVI, SUŽEIDĖ 18

000 kvortų vandens, ir daug 
dar kitokių dalykų.

Japonai Bando Išsimeluot 
Būk ne Jų šovinys Užmušė 

Amerikos Jūrininką

ir žemai skrisdami 
kulkasvaidžių ugnį į 
nų jūrininkus.

(Bet japonai galėjo

Gyvens Maža Mergaitė,. 
Paklydus ir 4 Dienas 

Išbadavus

KELETAS ATŽAGAREIVIŲ PASMAUGIA NAUDIN
GUS DARBININKAM BILIUS, REMIAMUS 

KONGRESO
Pasireiškė įdomių diskusijų.
Man įdomiausia atrodė tas 

faktas, kad Hearsto spaudai 
dirbą laikraštininkai, taipgi iš 
republikonų organo “Herald- 
Tribune” redakcijos žymūs 
žmonės nedvejojančiai pasisa
kė už visus St. Louiso suvažia
vimo nutarimus.

O jiems priešinosi tūli laik
raštininkai iš t. v. liberališkų 
dienraščių redakcijų . . .

Tačiau, viskas rodo, kad 
Gildijos nariai didele balsų 
dauguma pasisakys už visus 
progresyviškus St. Louiso su
važiavimo nutarimus!

Žmogus bando, o nelabasis 
ardo, sako priežodis.

Panašiai buvo man. Dariau 
viską, kad ALDLD Il-ro Aps
krities “Laisvės” naudai eks
kursija pavyktų ir pats labai 
troškau joje dalyvauti.

Bet štai ateina telegrama: 
mano pusbrolis Tarnas mirė. 
Užuot vykus su laisviečiais 
ekskursijon, važiuoju Na
shua, N. H., laidoti Tarną.

Tarnas Mizara atvyko Ame
rikon pabaigoj pereito šimt
mečio. Veik visą laiką jis dir
bo tekstilės fabrike, paminė
tame mieste. Dirbo sunkiai, il
gas valandas už mažą algą. 
Dirbo ir auklėjo šeimą.

Kai keturi sūnūs ir viena 
duktė užaugo ir Tarnui rodėsi, 
kad jo poilsio ir lengvesnio 
gyvenimo laikas prisiartino,— 
jį suparalyžiavo. Paralyžiaus 
liga jis sirgo apie dešimts me
tų.

Ir taip, nematęs šviesesnės 
gyvenimo dienelės, jis numirė.

Aišku, ne vienas Tarnas to
kio likimo sulaukė; tai nelem
tas tūkstančių Tarnų likimas'

Dr. Fishbein parašė knygą 
apie žmogaus dietą ir sveika
tą. Pasak knygos apžvalginin
kų, įdomių jis suteikia joje 
davinių.

Kiek, jūs manote, vidutinis 
žmogus, gyvenąs 70 metų am
žiaus, suvalgo?

Dr. Fishbein atsako: Jis su
naudoja apie 200,000 svarų 
visokio maisto.

Mėsaėdis sunaudoja: 6,000 
kepalų duonos, tris jaučius, 4 
veršius, astuonias kiaules, 
keturias avis, 300 vištų, 75 žą
sis, 100 karvelių, 2,000 didelių 
žuvų, 3,000 sardinkų, 9,000 
svarų bulvių, 12,000 sv. įvai
rių daržovių, 14,000 sv. vai
sių, 6,000 kvortų pieno, 15,000 
kvortų alaus, 12,000 kvortų 
kavos, 1,000 svarų druskos.

Aišku, viršpaduotos skaitli
nės neatatiks darbininko die
tos; jos geriau atatiks viduti
nį buržuazijos narį, — žmogų, 
turintį už ką tuos dalykus nu
sipirkti.

Jeigu šitiek mėsaėdis gali 
sunaudoti labiau koncentruoto 
maisto, tai klausimas: kiek 
daržovėdis (vegiterijonas) su
naudotų maisto per 70 metų 
laiko?!

Gelžkeliečiai Protestuoja 
Prieš Permažus Priedus
Chicago.—Geležinkeliečių 

unijų nariai iš St. Paul, Mil
waukee ir Chicagos protes
tuoja, kad viršininkai susi
derėjo su kompanijomis pa
kelt darbininkams algą tik 
5 centais per valandą. Rei
kalauja po 20 centų priedo. 
Toms unijoms priklauso 
800,000 darbininkų.

WEIRTON BOSAI SAMDĖ 
JUODUS LEGIONIERIUS
New Cumber land, W. 

Virginia. — Weirton Plieno 
kompanija samdė žmogžu
diškus Juodojo Legiono na
rius ir siūlė tūliems savo 
darbininkams mokėti po $20 
per dieną, jeigu jie prisidės 
prie bosų palaikomos kruvi
nos “kirviukų šaikos” ir iš
muš iš miesto organizato
rius Plieno Darbininkų uni
jos, kaip kad parodė val
diškai Darbo Santikių Ko
misijai veiklus unijistas 
Theo. Schroyer. Ta šaika 
kartotinai užpuldinėjo ir 
budeliškai mušė tuos pačius 
unijos organizatorius.

Mussolini Žada Sumušt 
“Bolševizmą Ispanijoj”

Palermo, Sicilija. — Mus- 
solinis dideliame juodmarš- 
kinių susirinkime pareiškė 
glaudžiausią, vienybę su. na- 
zių Vokietija; atžymėjo ge
rėjančius santikius su An
glija; gyrėsi karine Italijos 
galybe, plūdo Tautų Lygą., 
kad nepripažįsta Italijai 
Ethiopijos, ir pabrėžė, kad 
Italija niekad neleisianti Is
panijos respublikai laimėti 
karo prieš gen. Franco fa
šistus, surikdamas:

“Mes sakome kuo griež
čiausiai : mes niekada nepa- 
kęsime bolševizmo ar kokio 
kito dalyko panašaus į bol
ševizmą Viduržemio Jūros 
srityje.”
PERKARSTAGUBERNA

TORIUI TIESA APIE 
SACCO-VANZETTI

New Bedford, Mass. — 
Gubernatorius Hurley rei
kalauja, kad valdžia išmes
tų iš WPA pašalpinio dar
bo tuos inteligentus bedar
bius, kurie į savo parašytą 
knygą, apie Massachusetts 
valstiją įdėjo istoriją, kaip 
neteisingai buvo nusmerkti 
ir elektros kėdėj numarinti 
darbininkų o r g anizatoriai 
Sacco ir Vanzetti.

“Mielaširdystės Angelas”
Nunuodijo 12 Senių

Cincinnati, Ohio.—Polici-__ ?_________ ............. .....
ja tvirtina, kad nuo Annos row tarpkalnę, per kurią ei- 
Hahn’ienėS- užnuodytų sal- pa geležinkelis į Vidurinę 

v. ___________ Japonai kelios
Koehler, 7.9 metų . amžiaus, dienos atgal buvo pasigar- 
Tai būtų jau dvylikta Hah-, sinę, būk jie užkariavę 

| “penkias” iš penkiolikos 
mylių Nankow tarpkalnės. 
Bet rugp. 20 d. jie tegalėjo 
pasigirti jau tik trimis my
liomis tos tarpkalnės, esan
čios už 25 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Peipingo.

Trys chinų armijos divi
zijos, žygiuodamas iš šiaur
vakarių, tarp Nankow ir 
Didžiosios Sienos, grasina 
atkirst japonų armiją Pei
pingo srityje. .

Japonai, bijodami apsu-

nienės nunuodyta ypata.
Jinai, prisigerindavo prie 

senių su savo pritarnavi- 
mais kaip “mielaširdystės 
angelas,” įkalbėdavo užra
šyt jai pinigus, namus bei 
apdraudas ir tada juos nuo
dydavo.

Newark, N. J. — Policija 
mano, kad gal kaimynų vai
kai užmušė Leonardą Maca- 
lį,. 7. metų, berniuką; bet 
taipgi klausinėja jo tėvą ir 
tėvo gaspadinę.

Lewis Smerkia Demo
kratų Vadovybę, Kad 
Ji Pasiduoda Reakcijai

Washington. — Trys dar
bininkų didelių organizacijų 
vadai atskirais pareiškimais 
pasmerkė demokratų parti
jos vadovybę, kad jinai lei
džia atžagareiviam’ demok
ratam iš pietinių valstijų 
su republikonais kongrese 
pasmaugt naudingus darbi
ninkams įnešimus.

John L. Lewis, pirminin
kas Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komiteto (CIO) 
ir Nepartijinės Darbo Ly
gos; Sidney Hillman, pre
zidentas Amalgameitų Siu
vėjų Unijos, ir Wm. Green 
prezidentas Amerikos Dar
bo Federacijos, karčiai kri
tikavo valdžią ir daugumą 
demokratų senatorių ir 
kongreso ypač už tai, kad 
jie leido saujelei atgaleivių 
užgniaužt įnešimą kongre
sui, reikalaujantį sųtrum- 
pint darbo savaitę ir nusta
tyt, kiek samdytojai turi 
būtinai mokėt algos savo 
darbininkams už darbo va
landą.

Lewis sakė, jog “demok
ratų partijos vadovybė ne
pajėgia įvykdyt prižadų, 
kuriuos padarė 1936 metų 
rinkimuose,” jinai leidžia 
“mažai grupei dešinesnių 
savo narių sabotažuot” pa
žangesnius s u m a n y mus, 
įteikiamus kongresui.

“Kad keturi ar penki na
riai kongreso atstovų rūmo 
taisyklių komisijos sumuša 
žmonių valią, tas faktas 
priverčia labai susirūpint 

150,000 CHINŲ ŽYGIUOJA ŠTURMUOT JAPO
NUS TRIJUOSE FRONTUOSE ŠIAURĖJE

Peiping, Chinija.—100,000 pimo iš trijų pusių, Peipin- 
iki 150,000 chinų karinome- ge; susėdo į šimtą ameriko- 
nės maršuoia pliekt japo- nfškų trokų ir išpleškėjo j 
nūs šiaurinėj Chinijoj. Pjetų jakąrus pasitikt gra- 
Dviem chinų divizijoms, žy
giuojančio™ iš pietų, telie
ka tik desėtkas mylių pa
siekt Tientsiną, vyriausią 
japonų armijos centrą. Trys 
chinų divizijos taipgi iš pie
tų pusės maršuoja vyt ja
ponus iš Peipingo ir jau pa
siekė Lianghsiangą, už 20 
myliu į pietų vakarus nuo 
to miesto.

Chinai vis atkerta japo
nus, bandančius paimt Nan-

visus demokratijos šalinin
kus.”

. Demokratų partijos vadai 
turi suvaldyt atžagareiviš- 
ką mažumą arba ^prisipa
žint, kad jų partija nėra to
kia įstaiga, per kurią šalies 
žmonės galėtų žengti pir
myn ir su jos pagelba iš
spręst opiuosius visuome
niškus klausimus.”

Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green pabrėžė 
jog “sumanymą dėlei darbo 
valandų ir algų senatas pri
ėmė milžiniška dauguma 
balsų ir kongreso atstovų 
rūmo darbo reikalų komisi
ja beveik vienbalsiai užgy- 
rė tą sumanymą. To nepai
sant. taisyklių komisija sa
ko, jog nebus leista kongre- 
smanams balsuoti už ar 
prieš tokį sumanymą. Ko
kią teisę turi taisyklių ko
misija sutrempti kongreso 
valią?” klausia Green.

Kapitalistinė spauda nu
žiūri, kad Lewis galįs tapt 
vadu organizavimo trečios 
didžios partijos.

Lewiso vadovaujama Ne- 
partijinė Lyga dabar išvien 
su Amerikos Darbo Partija 
New Yorke remia LaGuar
dia kaip kandidatą į mies
to majorus antrai tarnybai. 
Keliuose Ohio valstijos mie
stuose jau išrinkta į valdy
bas kandidatai Nepartiji- 
nės Darbo Lygos, remiami 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijų.

sinančią jiem chinų armiją.
Šiomis dienomis prasidė

sianti milžiniška kova chinų 
su japonais trijuose fron
tuose Šiaurinėj Chinijoj. 
Mūšiams prirengta iki 250,- 
000 armijos iš abiejų pusių.

“Kidnapino” Lėktuvą
Houston, Texas.—Vienas 

jaunuolis su revolveriu atė
jo į lėktuvų stovyklą ir grū
modamas lakūnui, turbūt, 
Robertui Huntui, įsėdo į 
lėktuvą ir liepė skrist, ne
žinia kur.

Lėktuvas turėjo gazolino 
tik kokiai valandai ir pusei. 
Policija tėmija visas gali
mas nusileidimo vietas.
AMERIKA PARSAMDYS

6 ŠARVUOTLAIVIUS 
BRAZILIJAI

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė vis tiek 
paršamdys šešis senus savo 
šarvuotlaivius Brazi Ii j ai, 
nežiūrint Argentinos pro
testų. Brazilija žada nenau
do! jų karui,.o tik savo jū-jtik apie japonų pergales 
rininkų lavinimui. I prieš chinus.

Užkamšo Taksy {stato Sky
les Prieš Turčiy Suktybes

Washington. — Įteikta 
prezidentui Roose veltui pa
sirašyt kongreso priimtas 
įnešimas užtaisyt kelias 
“skyles” taksų įstatyme, 
idant milionieriai savotiš
komis meklerystėmis nega
lėtų kasmet nuvogt po 100 
milionų dolerių ar daugiau 
taksų nuo valdžios.

LIAUDIEciAI SUPLIEKĖ' 
PRIEŠUS RE1N0SA KELYJ

Madrid. — Ispanijos liau- 
diečiai mirtina ugnim savo 
kulkasvaidžių atmušė atgal 
fašistus, maršavusius Rei- 
nosa keliu linkui Santande- 
rio. Kitas liaudiečių būrys 
atėmė iš fašistu kalną de 
Santa Maria. Is čia fašistai 
išvyti po žiaurios kovos 
durklais.

Respublikos valdžia už
ginčija fašistų pasigyrimą, 
būk jie pasiekę Arielą, iš 
kur geriamasis vanduo 
vamzdžiais plaukia į San- 
tanderį, 160,000 gyventojų 
miestą, šiauriniame pajūry
je, Baskijoje.

Smarkus Žemės Drebė
jimas Maniloj, Filipin.
Manila, Filipinai. — Du 

sykiu pasikartojęs žemės 
drebėjimas suardė čia daug 
namų, sugadino elektros pa
tiekimą, užtemdė miestą; 
vietomis praardė vandens 
vamzdžius, tuo būdu padarė 
potvinius gatvėse ir buvo 
priežastis, kad kilo eilė gai
srų.

Daugelis žmonių sužeista 
krintančiais langų stiklais 
ir griuvėsiais; nemažai vie
ni kitus sutrempė bebėgda
mi iš teatrų. Great Eastern 
didelio viešbučio pamatai 
įsmuko 4 colius giliau že
mėn. Suskilo sienos dauge
lio bažnyčių ir didnamių. 
Bet nė vienas žmogus neuž
muštas.

Šimtai amerikiečių pabė
gėlių, atvežti laivais iš 
Shanghajaus, skaudžiai nu
stebo. Kai kurie šaukė, “ne
jaugi ir šičia karas?”

Anglija ir Francija Liepia 
Šaudyt Fašistų Karo Laivus 

Kaip Užpuolikus Jūrose
London. — Anglijos, val

džia įsakė savo karo laivam 
be pasigailėjimo šaudyt “ki
tų šalių” karinius laivus bei 
submarinus, kurie tik grą- 
sinančiai artinsis prie An
glijos prekybos laivų. “Kitų 
šalių” kariniai laivai tame 
įsakyme reiškia Ispanijos 
fašistų laivus ir jiems tai
kau j ančius Italijos šarvuot
laivius ir nazių ir Romos 
submarinus, kurie jau ne 
kartą užpuolė Anglų pre
kybos laivus.

* Paryžius. — F r a n cijos 
vyriausybė pasiuntė savo 
karo laivus ir lėktuvus sau
goti Francūzų prekybinius 
laivus nuo užpuolimų iš Is
panijos fašistų pusės, ku
riem veikliai padeda Italijos 
ir Vokietijos šarvuotlaiviai 
ir submarinai.

Berlin. — Chinijos amba
sadorius užprotestavo Hitle
rio valdžiai, kad Vokietijos 
laikraščiai melagingai rašo

Protestai prieš Ameri
kos Karo Laivo Bom
bardavimą Shanghaje

-fl
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Shanghai. — J a p o nijos 
lėktuvų bombos ir nuolat 
pilami jos karo laivų pa
trankų ir artilerijos šovL 
niai sudaužė ir sudegino jau 
didesnę pusę Shanghajaus 
miesto, turinčio 3.500,000 
gyventojų ir didžiausią 
prieplauką Chinijoj. Sunai
kinta 11 ketvirtainių mies
to mylių. Per pusantro mi- 
liono gyventojų liko bena
miais. Šimtai tūkstančių ba
dauja. Gręsia užkrečiamų 
ligų epidemija.

Shanghai.—Chinai kariai 
susikibę mirtinon kovon su 
japonais jūrininkais Hong- 
kew daly j Shanghajaus 
miesto skerdžiasi durklais 
ir peiliais.

20 chinų “savižudiškų 
narsuolių” valtyje persiirė 
per Whangpoo upę, pasista
tė kulkasvaidį antrame upės 
krante ir paleido kulkų lie
tų į japonus.

Kitas chinų narsuolių bū
relis maža valtim nuplaukė 
į anglam priklausomą van
dentiekį ir iš ten pradėjo 
šaudyt japonus. Japonai pa
reikalavo anglų leidimo iš
mušt chinus. Gavę leidimą, 
jie rankinėmis granatomis 
užpuolė ir išžudė visą tą 
karžygių, grūpę.

Shanghai. — Japonai pa
sakoja, būk tai ne jų karo 
laivo priešorlaivinė patran
ka paleido šovinį, kuris vie
ną Amerikos jūrininką už
mušė ir aštuonioliką sužei
dė šarvuotlaivyje “Augus
ta.” Japonų oficieriai per 
akis meluoja, būk tuo laiku 
jų karo laivų kanuolė “vi
siškai tylėjusios.”

Arlington, Vermont. — 
Po 94 valandų tapo surasta 
miške ant kalno Alice Bake- 
•riūtė, 21 mėnesio mergaitė. 
Nuklydus nuo tėvų, jinai iš
buvo 3 paras ir 22 valandas 
visai nevalgius ir negerus. 
Bet gydytojai tvirtina, kad 
ji išliks gyva.

Italijos Submarinas Darda
neluose Nuskandino Ispa

nijos Laivą
Istanbul, Turkija. — Ita

lijos submarinas nuskandi
no Turkijos vandenyse, Dar- 
deneluose Ispanijos laivą 
“Arminu,” plaukusi su mai
stu iš Odessos, Sovietų Są
jungos.

Ispanijos atstovas Turki
jai reikalauja, kad Turkija 
apgintų Ispanijos laivų pra- 
plaukimą Dardanelais. Bet 
dar negauna atsakymo iš 
Turkijos valdžios.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

: W I

S h a nghai. — Admirolas 
Harry Yarnell, Jungtinių 
Valstijų karo laivyno ko- 
mandierius Azijos vandeny
se, ir Amerikos konsulas 
Cl. Gaus, rugp. 21 d., ašt
riai užprotestavo, kad mū- 
šyj japonų su chinais buvo 
bombarduojamas vyriausias 
čionaitinis Amerikos šar- • 
vuotlaivis “Augusta,” 
Whangpoo upėj. Priešorlai- 
vinės kanuolės šovinys, nu
krisdamas ant “Augustos” 
ir sprogdamas, užmušė Am
erikos jūreivį Fr. J. Falgo- 
utą ir sužeidė 18 kitų tuo 
laiku, kai jūreiviai ant savo 
laivo denio ramiai žiūrėjo 
judamųjų paveikslų.

United Pr,ess rašo, kad 
tai buvęs japonų karo laivo 
šovinys. Japonai tada 
priešo rlaivinėmis kanuolė- 
mis bombardavo chinų lėk
tuvus, kurie mėtė bombas 
ant Japonijos karo laivų 

.pylė 
japo-

mini
mą šovinį paleist į Ameri
kos karo laivą iš keršto. 
Mat, japonų valdininkai rei
kalavo, kad Jungtinių Vals
tijų keleiviniai ar kariniai 
laivai išanksto praneštų 
kada jie žada įplaukt į 
Whangpoo upę, o “Augus
tos” admirolas Yarnell, at
sakė: “Mes čia plauksime, 
kada tik norėsime,” visai 
nieko nesiklausdami.)

Amerikos vyriausybė ty
rinėja, keno šovinys užmu
šė jos jūrininką ir sužeidė 
18 kitų; ir jeigu turės tik
rų įrodymų, kas paleido tą 
šovinį, tai reikalaus atsi
prašymo ir atlyginimo.

Šiaip gi beveik nėra abe
jonės, jog tai buvo japonų 
šovinys.

“Augusta” tai vienas sti
priausių Amerikos šarvuot
laivių. Jis yra 9,050 tonų 
įtalpos.; turi trigubus plieno 
šonus ir storą plieninį vir
šų. 4-
Nubaudė Redaktorių už lie

są Apie Mussolinį
San Jose, Costa Rica. — 

Savaitraštis “Repertorio 
Americano” parašė, jog 
Mussolinis ir naziai dabar 
stengiasi užkariaut Ispani
ją panašiai, kaip Mussolinis 
užkariavo Ethiopiją. Cos
ta Rica respublikos teismas 
už tai nuteisė redaktorių F. 
M. Canas’ą 10 dienų kalėti. 
Italijos atstovas skundė re
daktorių, kad jis tuom 
straipsniu (“Ispanija—Bal
toji Ethiopiją”) įžeidęs Mu
ssolinį.
JAPONAI BANDYS PA
VERGTI VISĄ CHINIJĄ
Tokio. — Japonijos mini- 

steris pirmininkas F. Fumi- 
maro pareiškė, kad gražiuo
ju negalima būsią pasiekt 
taikos su Chinija. Japoni
jos kapitalistų laikraščiai 
įkvėpti savo valdžios, reika
lauja užkariaut ir pavergt 
visą Chiniją.
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Roosevelto Kalba
Ant Roanoke salos, kur buvo minima 

350 metų sukaktis nuo užgimimo Virgi
nia Dare, pirmo anglų kolonistų kūdikio 
Amerikoj, kalbėjo prezidentas Roosevel- 
tas. Jis pasakė demokratijos šalininko 
kalbą ir tas sujudino visus ir demokrati
jos, laisvės šalininkus, ir reakcionierius.

Rooseveltas nurodė, kaip po Amerikos 
atradimo (1492 metų) mažais, menkais, 
ilgai ir pavojingai plaukiančiais laive
liais važiavo žmonės iš Europos į Ame
riką. Jis sakė, kad jų tarpe buvo avan
tiūristų, norinčių greitai pralobti, bet 
milžiniška didžiuma važiavo, kad susi
rasti duonos kąsnį, pasidaryti gyvenimą, 
kuris jau nepakenčiamas buvo Senojoj 

.’’'Tėvynėj.
Bet ir Amerikoj atvykę, nerado pyra

gų. Čia buvo laukinis kraštas. Tarp 
europiečių ir senų amerikiečių—indi jonų 
ėjo kova—karai. Tvarka buvo feodali
nė—baudžiavinė. Anglijos valdonai no
rėjo vis daugiau išspausti turtų iš kolo
nistų. Įvyko Amerikos Revoliucija. Pa- 
siliuosavo trylika kolonijų iš po Angli
jos jungo. Išdirbta ir paskelbta šalies 
demokratinė konstitucija 1787 metais 
dvasioje Thomo Jeffersono ir kitų revo
liucionierių. Jau tada prieš demokratiją 
buvo kovojančių elementų, net siūli j an
čių Amerikai karalių. Jeffersoną pasekė 

_ Andrew Jackson ir kiti demokratijos ša
lininkai. Prieš demokratiją nuolatos bu
vo žmonių.

Prezidentas padarė daug ištraukų iš 
Lordo Macaulay laiško, rašyto 1857 me
tais, kuriame jis nurodinėjo, kad, laikui 
bėgant, Amerikoj bus dideli miestai, fab
rikai, bet darbininkai atsisakys klausyti 
inžinierių ir kitų ponų, nes vieni bus ku
pini turtų, o kiti negalės sočiai pavalgyti, 
vieni gers brangius gėrimus, o kiti ba
daus, kad kapitalistinė tironija pražu
dys demokratiją, kad įsivyraus saujelės 
geležinė viešpatavimo ranka. Daug daly
kų Macaulay numatė, bet jis suko viską 
prieš demokratiją, naudai saujelės tur
čių, kurie geležine ranka smaugtų mases, 
valdytų jas diktatoriškai, budeliškai.

Rooseveltas pareiškė, kad ir dabar yra 
*-<Amerikoj “Macaulay’ų”, kurie, kaip New 

Yorko reakcionierius fašistinis kongres- 
manas Alexander Fish, reakciniai gaiva
lai iš Jungtinių Valstijų Prekybos Buto, 
Liberty League ir Nacionalio Fabrikantų 
Susivienijimo puola demokratiją. Prezi
dentas pirštu nurodė ir į tuos, kurie prie
šinosi reformai Aukščiausio Teismo, ku
ris kapitalistų naudai panaikino N RA 
ir visą eilę prezidento padarytų reformų, 
kuris sauvališkai laužo šalies demokrati
nę konstituciją. Rooseveltas nurodė, kad 
šių dienų “Macaulayai” yra dar griež
tesni demokratijos ir daugumos žmonių 
valios priešai.

Rooseveltas pareiškė: “Mano visai 
priešingas inkaras. Jie netiki į demo
kratiją—aš tikiu į ją. Mano inkaras— 
demokratija ir dar daugiau demokra
tijos.” Jis nurodė, kad Macaulay’ai 
pasmerkia žmonių didžiumos valdžią, jų 
valdymosi formas, kaukia prieš šalies de
mokratinius konstitucijos dėsnius. Kaip 
mes žinome, jie užtyli Neprigulmybės 
Paskelbimo dėsnius, jie gatavi viską pa

slėpti, pasmerkti, kas tik yra revoliuci
nio, tradicinio Amerikoj, kas tik tarnau
ja milžiniškai šalies gyventojų baudai.

Reikia pasakyti, kad šiandien, kada 
taip plečiasi darbininkų organizavimas, 

. klėstė ja demokratinės idėjos, auga pasi
piktinimas fašistų žygiais masėse, pre
zidento kalba už demokratiją, prieš re- 

■ akciją, buvo bomba į reakcininkų logerį.
Konservatyviai demokratai šaukia, 

įLbūk Rooseveltas ruošiasi pasakyti eilę 
pamatinių kalbų, būk jis rengiasi nu
traukti su Demokratų Partija ryšius ir

. .r”1”'i1" "i—1 h'mįh. /■wmiss 

1940 metais organizuoti Progresyvę Par
tiją.

Senatoriai reakcionieriai Copeland, 
Van Nuys ir Burke jau piktumu nesi
tveria prieš Rooseveltą. Fašistas Fish 
šaukia, kad Rooseveltas netinkamas net 
prezidentu būti. New Yorke stambi ka
pitalistų spauda priešakyj su “Herald 
Tribune” purvais drabsto Rooseveltą už 
šią kalbą.

Mes matome, kad gyvenimas, karo pa
vojus Europoj, fašistų karas prieš Ispa
nijos liaudį, Japonijos imperialistų už
puolimas ant Chinijos, fašistinis pavojus 
šioj šalyj daro didelę įtaką į demokrati
jos šalininkus ir daugiau juos nustato 
prieš reakcininkus. Mes žinome, kad 
Rooseveltas nenumato galutino kelio 
darbo žmonijai pasiliuosuoti, bet mums 
svarbu, kad jis dabar kovoja už demo
kratijos principus.

Didvyrių Paroda
Rugpjūčio 18-ta diena Sovietų Sąjun

goje yra aviacijos diena. Šiemet ji iškil
mingiausiai buvo paminėta Tušino air- 

; drome, netoli Maskvos. Ten skraidė šim
tai lėktuvų karinio ir civilio naudojimo. 
Ten parodė savo sugabumus, išsilavini
mus karo lakūnai ir lėktuvų vikrumą, 
smarkumą. Ten buvo parodyta naujos 
išdirbystės lėktuvai—“skrajojantį spar
nai” ir kita technika. %

Sovietų Sąjunga turi kuom pasigėrėti, 
pasididžiuoti, nes jos lakūnai atliko pa
saulinius rekordus: aukščiausiai iškilda
mi su dideliais kroviniais, vikriausiai 
veikdami, užkariaudami Šiaurių Polių,at
likdami dvi dideles herojiškas keliones iš 
Maskvos į Šiaurių Ameriką per Šiaurių 
Polių, padarydami dar daug, daug žy
giu- ,

Tiesa, ten pat neužmiršta ir lakūnas 
Zigmantas Levanevskis, kuris trečiame 
su savo draugais žygyj į Ameriką, kur 
nors yra nusileidęs Šiaurių ledynuose. 
Sovietų šalis metė daug jėgų jų suradi
mui. Ji gavo talką iš geriausių šiaurių 
tyrinėtojų, Wilkinso, Steffansono, lakū
nų Hollick-Kenyon, R. Archbol, J. J. Ma
ttern ir kitų užsienyj. Jos didvyriai ne 
visi galėjo parade dalyvauti, nes kiti už
imti jieškojimu Levanevskio. Ji nupir
ko Amerikoj kelis lėktuvus Levanevskio 
jieškojimui iš šios pusės. Draugas Vale
rius Čkalovas, kuris pirmas perskrido 
Šiaurių Polių, pareiškė:

“Aksidentalis atsitikimas su Levanev- 
skiu, kuris perskrido Šiaurių Polių ir kur 
nors nusileido leduose, nei kiek nepaker
ta stalininių lakūnų pasitikėjimą, kad į 
sekančius metus ar du stalininis kelias 
per Šiaurių Polių, jungiantis dvi pasaulio 
dalis, bus pilniausiai atidarytas. Aš ir 
mano draugai esame pasirengę kitam 
skridimui, nors ir laike nuolatinės nak
ties šiaurių krašte.

“Mes žinome, kad mes turime turėti 
šviesą. Bet, kur yra Stalinas, ten negali 
būti tamsa—ten yra skaisti saulė.”

Levanevskio kelionės nepavykimas nei 
kiek nepakerta Sovietų Sąjungos lakū
nų ir aviacijos gamintojų pasiryžimą. 
Jie lekios aukščiausiai, toliausiai ir grei
čiausiai visame pasaulyje.

Fabrikacija
“Vilnis” rašo:

New Yorko menševikų New Leader pa
skelbė “žinią,” kad Willi Muenzenberg pra
šalintas iš Komunistų Internacionalo ir kad 
jisai atsisakė vykti Maskvon, pasiaiškinda
mas, kad serga. Willi Muenzenberg, žymus 
Vokietijos komunistas, jau senai gyvena 
Paryžiuje, jisai yra gabus rašytojas ir pro
pagandistas.

Ne iš kur kitur, kaip iš to paties New 
Leader’io pasiėmė tą sufabrikuotą žinią ir 
Naujienos, kurios ta proga dar nuo savęs 
pridėjo visokių prismokų.

O žinot, kas originaliai paskelbė tą žinią? 
Ogi Paryžiaus rusų baltagvardiečių Posled- 
nije Nov ošti.

Draugas Marcei Cachin, Francijos komu
nistų vadas, griežtai užginčija paskalus apie 
d. Willi Muenzenbergo išbraukimą.'

Vokiečių anti-fašistų Deutsche Informa- 
cionen patsai d. Muenzenberg, tokiuo pat 
griežtumu, nuginčija prasimanymus būk jo 
keliai persiskyrė su Komunistų Internacio
nalo keliais.

Jisai, taip pat rašo, kad vokiečių slaptoji 
policija reguiiariškai leidžia ‘Sulėtinus,” ku
riuose skelbia sufabrikuotus raportus ir ži
nias. Tuose “raportuose” pranešama apie 
nebūtus skilimus Vokietijos Komunistų Par
tijoje, apie susipykimus su Komunistų In-

ihim

Bažnyčios Tarnų 
Ištvirkimas

Dvasiškiai visą laiką pasižy
mėjo ištvirkimu. Baudžiavos 
laikais ištvirkimas, pasileidimas 
viešpatavo ne tik karalių, kuni
gaikščių ir ponų rūmuose, bet 
ir skaitlinguose tuomet vienuo
lynuose, dvasiškių, dargi popie
žiaus palociuose. Popiežiai buvo 
kilę iš aukštų ponų, turėjo ga
lingą valdžią, daugybę žemės, 
minias baudžiauninkų, neišpa
sakytus turtus. Į aukštas vysku
pų ir dargi popiežių vietas žiū
rėjo kaip į turto, galybės ir vi
sokių smagumų šaltinį. Tos vie
tos buvo už pinigus perkamos* 
j jas dažnai pakliūdavo didžiau
si pasileidėliai. Vienu laiku bu
vo net du popiežiai—vienas Ry
me, kitas Francūzijoj (Avinio- 
ne). Per 40 metų (nuo 1378 
m.) juodu varžėsi del pirmeny
bės ir vienas kita keikė, v

Popiežių Joną XXIII visuoti
nas bažnyčios atstovų susirinki
mas apkaltino 80-čia nusidėji
mų. Buvo kaltinamas užmuši
mu, plėšimu, žaginimu, krau
jomaiša. Tvirtino, kad net 300 
moterų vienuolių jis išžaginęs.

Aleksandras IV Bordžio turė
jo' 4 sūnūs ir dukterį, bet buvo 
labai turtingas ir nusipirko po
piežiaus sostą (1492-1502 m.). 
Savo sūnų Joną Bordžio pada
rė kardinolu, paskui Romanijos 
hercogu. Kas tik jam kliudė, jis 
tą šalino nuodų pagelba. Jam 
padėjo jo duktė Lukrecija, kuri 
buvo jo sūnaus Cezario meilužė, 
ir su kuria pats tėvas popiežius 
turėjo litinius santikius. .Paga
liau tais nuodais, kuriuos tas 
popiežius buvo kitiems paren
gęs, pats nusinuodijo.

1414 metais į visuotiną Kon
stanco susirinkimą kartu su 
vyskupais ir kitais bažnyčios di
dikais atvyko apie 1,500 paleis
tuvių. Jos ten vyko kad pasi
pelnius. Istorija sako, kad Ry
me tuomet klestėjo ištvirkimas, 
o ypač popiežiaus rūmuose. ' Iš 
Italijos ištvirkimas plito po vi
są krikščionišką Europą. Di
džiausiais ištvirkimo platinto
jais buvo kunigai ir vienuoliai. 
Turtų ir įvairių pasaulio sma
gumų įsigijimas buvo svarbiau
sias jų tikslas. Tikėjimas—tai 
įrankis tam įsigyti. Paleistuva
vimas žydėte žydėjo ir vienuo
lynuose. Dažnai vienuolynai tik 
tuo skyrėsi nuo viešųjų namų, 
kad ten gyvenimas buvo daug 
palaidesnis. Persirengusios 
vyrais vienuolės dažnai gyve
no vyrų vienuolynuose ir iš
tvirkavo. Tik ką gimusius ar
ba negimusius vaikus nužudy
davo.

Mūsų šalyj po Didžiosios pro
letarinės revoliucijos buvo daug 
išaiškinta dvasiškų šunybių. 
Pav4 Kijevo Pečiorsko Lauro 
vienuolyne buvo ištirti požemi
niai urvai. Tuose urvuose buvo 
surasta užmūrytų vietų, rado 
kambarius su geležinėmis gran
dimis prie sienos, prie kurių 
prirakindavo žmones. Kalinys 
galėdavo tik sėdėti susilenkęs 
ant akmenų, išeiti iš ten lauk 
negalėjo. Ten buvo taip pat ras

ota įmūrytų sienoje nukankintų 
“eretikų” ir tų, kuriuos dvasiš
kiai nukankindavo. Viename ur
ve buvo rasta viena eilė ant ki
tos sukrauta daugelis lavonų. 
Iš drapanų ir apavinės galima 
buvo spręsti, kad tie laivonai 
yra valstiečiai baudžiauninkai. 
Juos ten palaidojo apytikriai 
prieš 200 metų. Gali būti, kad

vienuolyne buvo “vedami grieš- 
ninkai į dangų”.

Iki Spalio revoliucijos popai, 
kunigai ir visų kitų tikybų dva
siškiai su caru priešakyje buvo 
visagaliai. Kai darbininkai nu
vertė carą, nustojo galybės dva
siškiai, nes jų galybė—turtai 
buvo atimti.

Bažnyčia visagalė buvo tada, 
kai viešpatavo pono kumštis ir 
bažnyčios pašventinta valdžia. 
Visoki “eretikai” tuomet buvo 
ant laužo deginami. Kadaise 
krikšionių bažnyčia skelbė, žmo
nės tikėjo, kad būk visos ligos 
(o tuomet siautė įvairūs marai) 
ir negerybės yra velnių ir raga
nų darbas. Biblijoj pasakyta, 
kad raganas reik žudyti. Krikš
čionių bažnyčia raganas žudė, 
kad jų turtai jai liktų. Istorija 
sako, kad vienoj tik Vokietijoj 
buvo sudeginta per 180 tūkst. 
įtariamų raganų. O raganas 
“atspėdavo^’ šitaip. Yla badyda
vo kūną, o jeigu skaudėdavo— 
skaitydavo ragana ir taip žmo
nes užbadydavo. Kitas tyrimo 
būdas buvo šitoks. Įtariamą ra
ganą įmeta į gilų vandenį ir jei
gu įmestas išplaukia—reiškia 
jis yra ragana ir tokį sudegin
davo lauže.

“Kristaus mokslą” bažnyčia 
palaikė ir plėtė žudydama žmo
nes. Popiežius Inocentas III 
1213 m. įsteigė inkviziciją* kad 
išgelbėjus katalikų tikėjimą nuo 
vadinamų eretikų. Sunku apra
šyti inkviziciją, trūksta- žodžių. 
Gyvi žmonės buvo draskomi į 
gabalus, buvo laužomi jų kau
lai. žmonės buvo gyvi degina
mi ir įvairiais kitais būdais 
kankinami.

Ispanijoje inkvizicija buvo 
paskučiausiai panaikinta (1834 
m.). Tokiu būdu katalikų baž
nyčia žiauriausiomis priemo
nėmis kankino žmones per 621 
metą. Vien Ispanijos inkvizito
riui vienuoliui Torkvuemadai 
vadovaujant buvo sudeginta ant 
laužų 6,000 žmonių. Už šitą pa
sidarbavimą dievui tas inkvizi
torius buvo popiežiaus palai
mintas... Tik vienoj Ispanijoj 
inkvizicija užkankino 100,000 
žmonių, gi visam krikščioniš-

kam pasaulyj inkvizicija sude
gino ir kitaip nukankino nema
žiau 3 milijonus žmonių.

Mums taip pat yra žinoma, 
kad mokslininkai Galileo, Bru
no, Vini ir daugelis kitų buvo 
sudeginti lauže už tai, kad jie 
sakė, jog žemė sukasi apie savo 
ašį, lekia apie saulę, o ne saulė 
apie žemę.

Maždaug apie 1568 metus 
Europoj popiežiais įtaka ėmė 
mažėti. Europoje plito protes
tantizmas. Kiek ilgiau prieš 
protestantizmą išsilaikė Angli
ja. Už tai popiežius Angį, ka
ralių Henriką VIII buvo apdo
vanojęs “katalikybės didvyrio 
titulu”. Bet vėliau senyvas Ang
lijos karalius Henrikas VIII įsi
mylėjo jauną merginą gražuolę 
Oną Bolein. Karalius pareika
lavo iš popiežiaus Klemenso 
VII, kad tasai jį perskirtų su jo 
žmona Katre ir duotų šliūbą su 
jauna Ona. Popiežius nepasi
skubino to padaryti. Karalius 
Henrikas dėl to perpyko ir pats 
save paskelbė Anglijos tikėjimo 
popiežium ir pats davė sau lei
dimą persiskirti su Katre ir ap- 
siženyti su Ona.

Krikščionys kasdieną karto
davo: “Mylėk artimą savo, kaip 
pats save”. O tuo tarpu visa 
krikščionybės istorija yra nu
klota kalnais žmonių lavonų ir 
nulieta jūromis žmonių kraujo. 
Krikščioniškos šalys, ypač Ang
lija, Belgija, Amerika ir kitos, 
per 200 metų prekiavo Afri
kos negrais.

Ir dabartiniu laiku bažnyčia 
pasižymi įvairiais prasikalti
mais. Popiežius laimina fašis
tus, kai tie skerdžia Ispanijos 
darbo žmones, kovojančius prieš 
fašistus ir interventus. Katali
kų dvasiškiai šventina orlai
vius, kurie lekia griauti respub
likonų miestus, žudyti nekaltus 
gyventojus, moteris ir vaikus. 
Katalikų bažnyčia Ispanijoj val
dė didžiausius žemių plotus, fa
brikus, geležinkelius, bankus, 
kaip ir kitose šalyse, štai kodėl 
dvasiškių viršūnės, išskyrus kai 
kuriuos žemesniuosius ir baskų 
kunigus, laimina fašistus ir daž
nai patys kunigai su ginklais 
rankose kovoja prieš respubli
konus. Bet katalikų bažnyčia 
vis labiau nustoja įtakos ma
sėse, nes darbo masės pamato 
katalikų bažnyčių ir visų kitų 
tikybų niekšingus darbus.

Bedievis.
(Iš “R. A.”)

Lawrence’o Audėjai 
Pasisakė už CIO
Iš CIO. Raštines

Turime už garbę pranešti 
vietos ir apielinkės lietuviams 
darbininkams, kad didelė di
džiuma tekstilės darbininkų 
jau pasisakė už CIO. Unijos 
darbuotojų pastangos pasiekti 
didžiumą Lawrence’o ir apie
linkės darbininkų ir suver- 
buoti juos organizacijon jau 
pasiektas tikslas. Bet turime 
taipgi pasakyti, kad to dar 
neužtenka. CIO tikslas yra ne 
tik surinkti didžiumos darbi
ninkų parašus ir gauti jų pasi
žadėjimą priklausyti unijai; 
jos tikslas yra pasiekti visus 
iki vienam, kurie tik dirba bei 
mano dirbti, ir visus surašyt 
organizacijon.

Kad tokią užduotį atlikti, 
tai jau čia ne vien atskirų or
ganizatorių darbas. Tuomi 
privalo rūpintis visi, kurie tik 
yra prisidėję prie CIO. Visi, 
kurie trokšta dirbti unijinėmis

tai masinio Valstiečių sukilimo 
dalyviai, kurie buvo paimti ne
laisvėn, o* paskui sugrūsti į tuos 
urvus ir ten buvo sukapoti, už- oM*in.niiv m«u«
smaugti. Tai tokiu būdu tame nuolatinę baimę būti atleistu I šalies

darbo sąlygomis ir gAut žmo
niškesnį atlyginimą už savo 
darbą, kurie nori prašalint 
prakaito sunkimo sistemą ir

iš darbo, vienu žodžiu, kurie 
tik nori panaikinti visokią dis
kriminaciją ir neteisybę, ir 
kad darbas būtų padalintas 
visiems lygiai, kurie trokšta 
turėti uniją pilnoje to žodžio 
prasmėje ir matyti šviesesnį 
rytojų—tie visi tuč tuojaus 
privalo stoti darban.

šiandien laikas. Kol geležis 
karšta, kalkime ją ir dirbki
me sau ginklą, kuriuomi ne 
tik apsiginsime nuo priešo, bet 
daug ko naujo iškovosime.

Kas seniau darbininkui bu
vo tik svajonė, šiandien jau 
virsta realybe. Kuomet jūs 
šiaridieh prakaituojate fabri
kuose, tai jau daugely vietų 
darbininkai turi poilsį — dvi 
savaitės pilnai apmokamų va- 
kacijų. Tas atsiekta vadovau
jant Komitetui Industrinės Or
ganizacijos —- CIO.

Visi fabrikantai, visi reak
cionieriai ir visi darbo žmonių 
priešai šaukia prieš CIO ir 
skelbia, būk visi organizato
riai esą komunistai, o pati 
CIO organizacija esanti ko-
munistų partijos įrankis šios 

i demokratinei tvarkai

ternacionalu ir panašiai.
Drg. Muenzenberg sako:

“Aišku savaimė kas rūpi žvalgybai. 
Taip pat labai suprantama, kodėl jie 
šmeižia: Mano vardą, kurį naziai taip ne
apkenčia ..
Drg. Miuėhzehbeyg primena, kad pabaigo

je pereitų įlietu) fašistų špaūda buvo paskel
bus, jog jisai' suareštuotas ir sušaudytas 
Maskvoj. Dabar Poslednije Novosti vėl

gąsdina Muenzenbergą sušaudymu, jeigu jis 
pasirodys Maskvoje.
Tai parašiusi, “Vilnies” redakcija klau

sia “Naujienų,” ar padoru maitinti savo 
skaitytojus tokiomis “informacijomis?” 
Aišku, kad ne. Mums rodosi, “Naujie
nose” įsiviešpatavo savos rūšies dora: 
Talpint viską, kas tik kur pasakyta prieš 
Sovietų Sąjungą arba komunistus!

ardyti. Tai grynas melas. Ne
reikia tokių pasakų klausyti.

CIO yra demokratinė orga
nizacija. Joje priklauso viso
kių pažiūrų, visokių įsitikini
mų, visokių tautų ir spalvų 
darbo žmonės. Pirmu syk dar
bininkų judėjimo istorijoj taip 
sutartinai, taip vieningai ir iš
didžiai tarptautiniu ruožtu 
darbininkai su atatinkamu pa
sitikėjimu žengia pirmyn prie 
savo tikslo. Bet jie siekia iš
viso tik pripažinimo unijos ir 
žmoniškesnio gyvenimo.

Nors didžiuma darbininkų 
jau prisirašė, bet dar daug 
randasi ir neprisirašiusių, tik 
pasižadėjusių prisirašyti. Dar 
daug yra ir tokių, kurie vis 
atidėlioja ir sako: “Aš paspė
siu, tegul kiti rašosi; aš jau 
senai unijistas; aš buvau di
delis kovotojas 1912 bei 1919 
metais, tai dabar nebūsiu pir
mutinis ; kai visi prisirašys, 
tai ir aš prisirašysiu” ir tt. Ši
tokios pasakos nevertos išval
gyto kiaušinio. Kas gi būtų, 
jeigu visi taip atidėliotų ir 
lauktų kol “visi prisirašys?” 

|Juk ligšiol nei darbas dar ne
būtų pradėtas. Kurie atidėlio
ja stoti į uniją, tie daro žalą 
ne tik patys sau, ne tik savo 
draugams ir pažįstamiems, bet 
ir visam tam judėjimui, ku
riam jie patys savo širdies 
gilumoj pilniausia pritaria.

Todėl šiuomi mes ir šau
kiamės į visus sąžiningus ir 
geros valios darbininkus, kad 
stotų darban ir padėtų pasku
bint visą dalyką, kad padėtų 
pertikrint, prikalbint ir prira
šyt visus prie CIO, kurie dar 
nepriklauso. Reikia jiems iš
aiškint, kokią jie blėdį daro 

i patys sau ir kitiems. Čia rei
kalas visų bendras, tebūna ir 
darbas subendrintas. Bendro
mis spėkomis greičiau pasiek
si m e~tikšlą. " *

CIO raštinė randasi prie 
588 Essex St., kamp. Broad
way, ant antro aukšto. Rašti- 
nėn galima užeiti bile dieną, 
bent kokiu laiku ir čia rasite 

1 unijos darbuotojus, kurie 
kiekvieną draugiškai pasitin
ka, kas neaišku išaiškina ir 
visiems mielu noru patarnau
ja.

CIO yra jūs organizacija, 
jūs tikra nuosavybė, jūs ge
riausia draugė ir užtarėja ne
laimėje.

CIO sparčiai žygiuoja pir
myn. Ji eina aukštai iškėlus 
savo pergalės vėliavą ir neša 
darbo žmonijai laimę ir džiau
gsmą. Stokime į jos eiles ir 
žengkime visi kartu.

Dar vos tik metai laiko su
kako, kaip CIO pradėjo savy- 
stoviai. veikti, o jau spėjo į 
savo eiles suverbuoti po visą 
šalį virš 3,000,000 darbininkų. 
Todėl yra garbe ir unaras to
kioj skaitlingoj darbo žmonių 
organizacijoj priklausyti ir 
dar garbingiau bent kuomi 
nors prisidėti prie ugdymo lai
mę žmonijai nešančios organi
zacijos.

Audimo pramonėj CIO vei
kia vos tik keturi mėnesiai, o 
jau turi suorganizavus 150,- 
000 narių, kurie jau dirba po 
kontraktu ir naudojasi visomis 
unijinėmis darbo sąlygomis.

Todėl ir Lawrence nėra ko 
laukti. Visi kaip vienas rašyki- 
mės prie CIO, organizuokimės 

| ir siekime to, .kas kitur jau at- 
I siekta. Pavyzdžių tam yra ku- 
' pinai. Atidėliojimams nėra lai
ko nei vietos. Atlikime savo 
darbininkiškas pareigas šian
dien. A. Jenkins.

CIO Gen. Organizatorius.

Redakcijos Atsakymai
V.. C., Haverhill, Mass. — 

Pirma dalis jūsų koresponden
cijos labai neaiški, o antroji 
dalis, kuri kalba apie būsimą 
I. L. D. pikniką, 22 d. rugpj., 
jau buvo per vėlu dėt į laik
raštį. Kitą sykį, drauge, para
šykit bent savaitę laiko pirm 
parengimo.

APLA Centro Naujas 
Adresas

Visi kuopų sekretoriai ir 
visi APLA. nariai pasižy
mėkite Augščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoj 
naują adresą:

1318 Reedsdalė St., .
N. S. Pittsburgh, Pa.'
Telefonas: Cėdar 8523

J. Gasiunas, Cėhtro Sekr.
197-199)
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Iš "Mano Universitetai”
Maksimas Gorkis

(Pabaiga)
—Vania!
Jai ant galvos marga skarelė, iš po jos 

lenda garbanoti šviesūs plaukai, smul
kiais žiedeliais apiberdami jos raudonus, 
kaip sviediniai išpūstus skruostus, žemu
tę kaktą, kutendami užmiegotas akis. Ji 

►tingiai nužeria plaukus nuo' veido mažu
tėmis rankomis, jų pirštai juokingai iš
draikyti, tartum naujagimio kūdikio. 

« Įdomu, apie ką galima kalbėti su tokia 
mergyte? Aš keliu kepėją, jis ją klau
sia:

—Atėjai?
—Matai.
—Miegojai?
—Na, o kaip gi?
—Ką sapnavai?

i —Nebeatsimenu....
Tylu mieste. Tiesą sakant, kažkur 

krebžda kiemsargio šluota, čirškia vos 
nubudę žvirbliai. Į langų stiklus remiasi 
šiltučiai tekančios saulės spinduliai. Man 
labai maloni ši svajinga dienos pradžia. 
Pro langą iškišęs plaukuotą ranką, ke-

* pėjas čiupinėja mergaitės kojas, ji abe
jingai pasiduoda tyrinėjama, be šypsnio, 
mirkčiodama avies akimis.

—Pieškovai, išimk pieniškus kepsnius, 
jau laikas!

Aš iš krosnies ištraukiu geležinius la
pus, kepėjas griebia nuo jų dešimtį pa
plotėlių, kvietinių bandelių, sluoksnėtų 
pyragaičių ir meta juos mergaitei į 

x sterblę, o ji, karštą paplotėli mėtydama 
iš vienos saujos į kitą, kandžioja jį gel
tonais avies dantimis, nusidegina ir pik
tai dejuoja, mykia.

Gėrėdamasis ja, kepėjas kalba:
4 —Nuleisk sterblę, begėde....

O kai ji nueina, jis man giriasi: .
—Matei? Kaip jauniklė avis, visa gar- 

biniota. Aš, brol, švarus, su bobomis ne
gyvenu, tik su mergiotėmis. Man tai jau 
tryliktoji! Nikiforičiaus krikšto duktė.

Klausydamasis jo pasigėrėjimo, gal
voju:

—Ir man taip gyventi?
Iš krosnies išėmęs svarstyklinę duoną, 

ir ant ilgos lentos dedu dešimt-dvylika 
kepalų ir greitai nešu juos į Derenkovo 
krautuvėlę, o grįžęs atgal, dviejų pūdų 
kraitę prikemšu bandelių ir sviestiškų 

¥ pyragėlių ir bėgu į dvasinę akademija, 
kad suspėčiau rytinei studentų arbatai. 
Ten, dideliame valgomajame, stoviu prie 
durų, studentus aprūpindamas bandelė
mis “į knygutę” ir “už gyvus pinigus,” 
—stoviu ir klausau jų ginčų apie Tolsto
jų;—vienas akademijos profesorius, Gu
sevas,—aršus Tolstojaus priešas. Kar
tais mano kraitėje po bandelėmis esti 
knygų, aš nepastebimai jas turiu ati
duoti vienam ar kitam studentui, kartais 
studentai patys mano kraitėje slepia 

y knygas ir raštelius.
» Kartą savaitėje bėgu dar toliau—j 

“Bepročių namus”, kur skaitė paskaitas 
psichiatras Bechterevas, demonstruoda
mas ligonius. Kartą jis studentams ro
dė sergantį didybės manija: kai audito
rijos duryse pasirodė šis ilgas žmogus, 
baltai aprėdytas, su kepuraite, panašia 
į kojinę, aš prieš norą susijuokiau, bet 
jis, sekundei sustojęs ties manimi, pa
žvelgė man į veidą, ir aš atšokau, tartum 
jis būtų man į širdį sudavęs juodais, bet 
ugniniais savo žvilgsnio ašmenimis. Ir 
visą laiką, kol Bechterevas, tampydamas 

w savo barzdelę, pamokomai kalbėjos su li
goniu, aš delnu tylomis glosčiau savo vei- 

% dą, tartum nudegintą karštų dulkių.
Ligonis kalbėjo dusliu basu, jis kažko 

reikalavo, grąsinamai iš chalato ranko
vės ištiesdamas ilgą ranką su ilgais pir
štais, man rodėsi, kad visas jo kūnas 
nenatūraliai tempiasi, be galo auga, kad 
šia tamsia ranka jis, nenueidamas iš vie
tos pasieks mane ir sugriebs už gerklės. 
Grasinamai ir galingai iš juodų kaulėto 
veido duobių blizgėjo perveriamas juodų 
akių žvilgsnis. Pora dešimtų studentų ap-

* žiūrinėja žmogų su absurdiška kepure, 
kai kurie šypsodamies, daugumas—susi
kaupę ir liūdnai, jų akys pabrėžtinai pa
prastos, palyginant su jo degančiomis 
akimis. Jis baisus, ir jame yra kažkas 
galingo—yra.

Pro studentų kaip žuvų tylėjimą ryš
kiai skamba profesoriaus balsas, kiekvie
nas jo klausimas sukelia baisius duslaus 
balso sušukimus, jis, tas balsas, tartum 
eina iš po grindų, iš negyvų, baltų sienų, 

M ligonio kūno judesiai archierėjiškai lėti

ir kilnūs.
Nakčia rašiau eilėraštį apie maniaką, 

vadindamas jį, “visų valdovų valdovu, 
Dievo bičiuliu ir patarėju,” ir ilgai jo 
vaizdas gyveno su manimi, kliudydamas 
man gyventi.

Dirbau nuo šešių valandų beveik ligi 
vidurdieniu, diena miegodavau, skaityti 
galėdamas tiktai tarp darbo, užmaišęs 
tešla, laukdamas, kol užrugs antra, ir 
įšovęs duoną į krosnį. Man vis labiau 
susipažįstant su darbu, kepėjas dirbo vis 
mažiau, bet mane “mokė,” kalbėdamas 
su meiliu nusistebėjimu:

—Tu—gabus darbui, po poros metų 
būsi kepėjas. Greitai. Tu jaunas, tavęs 
neklausys, negerbs...

Į mano pamėgimą skaityti jis žiūrėjo 
peikiamai:

—Geriau miegotum neskaitęs—rūpes
tingai patardavo, bet niekad neklausda- 
vo, kokias knygas skaitau.

i Sapnai, svajojimai apie lobius, apvali, 
trumputė mergiotė visai jį prarydavo. 
Mergiotė dažnai ateidavo naktimis, ir 
tada jis ją vesdavos arba į ,priemenę ant 
miltų maišų, arba—jeigu būdavo šalta— 
kalbėdavo man, suraukęs viršunosį:

—Išeik pusvalandžiuką.
Aš išeidavau, galvodamas: Kaip bai

siai ši meilė nepanaši į tą, apie kurią ra
šoma knygose...

Mažame kambarėlyje už magazino gy
veno savininko sesuo, aš jai keisdavau 
virdulį, bet stengdavausi kiek galėdamas 
rečiau ją matyti—nejauku man būdavo 
su ja. Jos vaikiškos akys žiūrėjo į mane 
vis tuo pačiu nepakeliamu žvilgsniu, kaip 
susitinkant pirmuosius kartus, šių akių 
gilumoje aš įtariau esant šypsnį, ir man 
rodėsi, kad ten pajuokos šypsnis.

Dėl jėgų pertekliaus aš buvau labai ne
vikrus; kepėjas, matydamas, kaip aš var
tau ir nešioju penkių pūdų maišus, su 
pasigailėjimu kalbėdavo:

—Jėgos tu turi už tris, bet vikrumo 
nėra! Ir nors tu ilgas, o vis dėlto—bu
lius. ..

Nors aš jau buvau skaitęs daug kny
gų. mėgau skaityti eilėraščius ir pats 
pradėjau juos rašyti,—aš kalbėjau “savo 
žodžiais.” Jaučiau, kad jie sunkūs, šai
žūs, bet man rodėsi, kad tik jais galiu 
išreikšti be galo gilią savo minčių painia
vą. Kartais aš tyčia laidydavau liežuvį, 
protestuodamas prieš kažką man sveti
mą ir mane erzinantį.

Vienas mano mokytojas, studentas' 
matematikas, prikaišiojo man:

—Velnias jus žino, kaip jūs kalbate! 
Ne žodžiais, bet—svarsčiais!

Apskritai aš sau nepatikau, kaip tai 
dažnai būna pusbernių amžiuje; pats 
sau atrodžiau juokingas, neaptašytas. 
Mano veidas išsišovusiais skruostais, kal- 
mukiškas, balsas neklauso manęs.

O savininko sesuo judėdavo greitai, 
vikriai, kaip kregždė ore, ir man rodėsi, 
kad jos judėsiu vikrumas nesutaria su 
apvalia, minkšta jos figuruke. Kažkas 
netikro yra jos žestuose ir eisenoje, kaž
kas daroma patyčiomis. Jos balsas skam
ba linksmai, ji dažnai juokiasi ir, girdė
damas tą skambų juoką, galvoju: ji nori 
kad aš užmirščiau, kokią mačiau ją pir
mą kartą. O aš to užmiršti nenorėjau— 
man buvo brangu, kas nepaprasta, man 
reikėjo žinoti, kad nepaprastumas yra 
galimas, kad jis egzistuoja.

Kartais ji mane klausdavo:
—Ką skaitote?
Atsakydavau trumpai, ir man norėjos 

ją paklausti:
—O kam jums tai reikia žinoti?
Kartą kepėjas, glamonėdamas trumpa- 

kojytę, tarė man girtu balsu:
—Išeik valandžiukę. Ech, eitum pas sa

vininko seserį, ko žiopsai? Juk studen
tai...

Aš pasižadėjau sudaužyti jam galvą 
svarsčiu, jeigu jis dar ką nors panašaus 
pasakys, ir išėjau į priemenę ant maišų. 
Pro nesandariai uždarytų durų plyšį gir
džiu Liutonino balsą:

Už ką aš ant jo pyksiu? Jis prisižindo 
knygų—gyvena kaip ir pusgalvis...

Priemenėje cypia ir bėgioja žiurkės, 
j kepykloje mykia ir dejuoja mergiotė. 
^Išėjau į kiemą, ten tingiai, beveik negir- 
dftnai byra smulkus lietus, bet vis dėlto 
tvaųku, oras pilnas degėsių kvapo—dega 
miškai. Jau senai po pusiaunakčio. 
Prieš kepyklą stovinčių namų langai 
atdari; neaiškiai apšviestuose kamba
riuose dainuoja:

Pats šventasis Varlamijus
Su auksine galva,
Iš viršaus į juos žiūrėdamas, 
Šypsosi...

Stengiuos įsivaizduoti Marją Deren
kova, gulinčią ant mano kelių, — kaip 
ant kepėjo kelių guli jo mergaitė, ir vi
sa būtybe jaučiu, kad tai neįmanoma, 

•net baisu.
Ir per, ištisą naktį
Jis ir geria, ir dainuoja 
Ir dar—o!—dar šiuo tuo 
Verčiasi...

Narsiai iš choro išsiskiria tirštas, ba
su dainuojantis—O! Susilenkęs, ranko
mis atsirėmęs į kelius, žiūriu į langą; 
pro užuolaidos mezginį matau kvadratiš
ką duobę, pilkas jos sienas šviečia maža 
lempa po mėlynu gaubtu, prieš ją, vei
du į langą, stovi mergaitė ir rašo. Štai— 
pakėlė galvą ir raudonu plunksnakočiu 
pataisė plaukų pluoštą ant smilkinio. Jos 
akys primerktos, veidas šypsosi. Pama
žu ji sudeda laišką, užlipina vokus, su
šlapindama jų kraštus liežuviu ir, vokus 
numetusi ant stalo, grasina laiškui mažu 
pirščiuku—mažesniu už mano mažąjį 
pirštą. Bet vėl paima laišką, raukdamas! 
perplėšia vokus, skaito, užlipina į kitus 
vokus, rašo adresą, pasilenkus ties sta
lu, ir mojuoja laišku ore, kaip balta vė
liava. Sukdamasi, plodama rankomis, 
eina į kampą, kur jos lova, paskui išeina 
iš ten, nusivilkusi palaidinėlį,—jos pe
tukai apvalūs, kaip pampuškos,—paima 
lempą nuo stalo ir išnyksta kampe. Kai 
matai, kaip žmogus elgiasi būdamas vie
nas,—jis atrodo beprotis. Aš vaikščioju 
po kiemą, galvodamas apie tai, kaip kei
stai gyvena ši mergaitė, kai ji viena savo 
landoje.

O kai pas ją ateidavo apyrudis studen
tas ir žemu balsu beveik šnibždėdamas, 
jai kažką kalbėdavo, ji visa susitrauk
davo, dar labiau sumažėdama, žiūrėdavo 
į jį, bailiai šypsodamasi ir slėpdama ran
kas už pečių arba po stalu. Nepatiko 
man tas rudaplaukis. Labai nepatiko.

Svyruodama, siausdamasi į skarelę, 
eina trumpakojė ir urzgia:

—Eik į kepyklą...
Kepėjas, išpildamas tešlą iš dėžės, pa

sakoja man, kokia raminama ir nenu
varginama jo mylimoji, ir aš galvoju:

Kas gi su manim bus toliau?
Ir man rodosi, kad kažkur arti, už

kampo, manęs laukią nelaimė.
Kepyklos reikalai eina taip gerai, jog 

Derenkovas jau jieško kitos, didesnės 
kepyklos, ir nusprendė nusamdyti dar 
vieną padėjėją. Tai gerai, nes man per 
daug darbo, aš pavargstu ligi visiško at
bukimo.

—Naujoje kepykloje būsi vyresnysis 
padėjėjas, — žada man kepėjas. — Pa
sakysiu, kad mokėtų tau dešimt rublių 
per mėnesį. Taip.

Aš suprantu, jog jam naudinga, kad aš 
būčiau vyresnysis, jis nemėgsta dirbti, 
o aš dirbu mielai, nuovargis man naudin
gas, jis gesina sielos neramumus, su
laiko atkaklius lytinio instinkto reikala
vimus. Bet — neleidžia skaityti.

—Gerai, kad metei knygpalaikes, kad 
jas žiurkės suėstų,—kalba kepėjas.— 
Argi tu nesapnuoji? Tikriausiai sapnuo
ji, tik tu užsidaręs savy! Juokinga. Juk 
pasakoti sapnus — nekenksmingiausias 
dalykas, čia nėra ko bijoti...

Su manim jis labai meilus, rodosi—net 
mane gerbia. Arba — bijo, kaip savi
ninko statytinio, nors tai jam nekliudo 
sistematiškai vogti prekių.

Mirė senelė. Apie jos mirtį sužinojau 
septynioms*savaitėms praslinkus po jos 
laidotuvių, iš laiško, kurį atsiuntė mano 
brolis. Trumpame laiške—be kablelių— 
buvo pasakyta, kad senelė, prie bažny
čios rinkdama išmaldą ir parkritusi, nu
silaužė koją. Aštuntą dieną prisimetė 
“juodoji liga.” Vėliau sužinojau, kad 
abu broliai ir sesuo su vaikais—sveiki, 
jauni žmonės — sėdėjo senelei ant spran
do, misdami iš jos surinktos išmaldos, jici j a suprovokavo
Jiems nepriteko proto pašaukti gydyto
ju

Laiške buvo pasakyta:
“Palaidojome ją Petropavlovske kur 

visi mūsiškiai lydėjo mes ir elgetos jie ją 
mylėjo ir verkė. Senelis taip pat verkė 
mus nuvijo o pats liko prie kapo mes 
žiūrėjome iš krūmų kaip jis verkė jis 
taip pat greit mirs.”

Aš neverkiau. Tiktai, atsimenu, mane 
'tartum ledinis vėjas nupūtė. Nakčia, sė
dėdamas kieme ant medžio pliauskos, pa
jutau būtino noro kam nors papasakoti 
apie senelę, apie tai, kokia ji buvo nuo
širdžiai protinga, motina visiems žmo
nėms. Ilgai sieloje nešiojaus tą sunkų 
norą, bet papasakoti neturėjau kam, ir 
nepapasakotas tas noras taip ir perdegė.

Apie Kapitalistinį Apsupimą ir 
Trockistinius Rezervus

D. Manuilskis.
reklamuoja visa fašistinė 
spauda. Žinomas Hearsto 
fašistinis laikraščių koncer
nas atidaro Trockini savo 
laikraštinių leidinių skiltis. 
Niekšiškas Trockio šmeižtų 
knygas smarkiai platina pa
čios reakcingiausios leidvk- 
los. Trockis maitinasi Hit
lerio kaina, kuriam Trockis 
reikalingas kovai su bolše
vizmu.

Koks nors trockistas, 
kaip Su varinas Franci jo j, 
šviečia atsispindinčia šviesa 
nuo fašisto Dorio ir pul
kininko de lia Roko. O už 
Suvarino, Dorio ir Trockio, 
kaip ir už de lia Ro’ko ir 
Hitlerio stovi finansinis ka
pitalas. Užtat trockizmas 
kapitalistinėse šalyse yra 
daug pavojingesnis darbi
ninkų* judėjimui, kaip mūsų 
šalyje (Sovietų Sąjungoj), 
kur kapitalizmas panaikin-

• tas.
Trockizmo pavojus darbi

ninkų organizacijoms kapi
talizmo šalyse didėja ir tuo, 
kad čia trockizmas žaidžia 
kairia fraze, kuri gali su
klaidinti kaikuriuos radika
liai nusiteikusius elemen
tus.

Yra žinoma, kad kovo-

(Tąsa) t
Kapitalizmo šalyse šitie 

rezervai taip pat nedideli, 
atsižvelgiant į jų skaičių, 
prieš kompartiją, jau paim
tos fašizmo. Tačiau “vadų” 
ir “srovių” šitose grupelė
se perteklius. Čionai skuba 
avantiūristiniai elementai, 
svajojantieji apie greitą po
litinę karjerą, kuriems ne- 
sikenčia darbininkų organi
zacijose, kur yra tam tikra 
partinė disciplina. Viskas, 
kas išmesta iš komunistinio 
judėjimo už pribjaurojimą, 
už netikusius pasielgimus, 
už ryšius su .policija, už 
provokaciją, traukiasi prie 
trockizmo. Politiniai šule- 
riai, gestapo agentai čia pa
sikeičia su subjektais be 
idėjinės prigimties ir gimi
nės, tačiau su fašistiniais 
užsimojimais.
Tai pavienios grupės, gru
pelės ir grupiukės, neturiu-i 
čios šaknų masėse. Masių1 
jie nematė kaip savo ausų, 
nes tos, kurios galėjo klau
syti kontr-revoliucinės troc
kistų agitacijos prieš SSRS,

Bet dalyko esmė ne šitose 
grupėse, o tame, kas už jų 
stovi. Mūsų proletarinės 
diktatūros šalyje trockiz- jant prieš SSRS ir jos di- 
mui nėra kuo pasiremti. Ki
tas dalykas kapitalistinėse 
šalyse. Už trockizmo nuga
ros stovi patys reakcin
giausi, patys šovinistiškieji, 
patys imperialistiškieji fi
nansinio kapitalo elemen
tai. Kapitalistinėse šalyse 
trockizmas vaikšto ant šitij 
elementų pavadžio. Trockį

džiulius pasisekimus socia
listinėj statyboj trockizmui 
nepasiseka pagaut kapita
listinių šalių darbininkų. 
Tai pati silpniausia troc- 
kizmo vieta, kur jo fašisti
nės ausys išlenda visiškai 
aiškiai, bet žulikiška bendro 
fronto ir liaudies fronto 
judėjimo kritika “iš kairės”

trockizmas lengviau gali 
prisiverbuoti šalininkų, čia 
reikia vesti didelį aiškinimo 
darbą nukaukuojant provo
kacinį trockistų veikimą, 
kurie padeda fašizmui jo 
mėginimuose sudaužyti dar
bininkų judėjimą.

Imkime Franci] ą. Čia dar
bininkų klasė galingu strei
kų judėjimu pereitų metų 
vasarą pasiekė rimtų pasi
sekimų savo njaterialinės 
padėties pagerinime. Ji iš
plėšė iš buržuazijos, dar te
besi tęsusio Francijoj ekono
minio krizio sąlygose, dar
bo mokesčio padidinimą iki 
30 nuoš., 40-ties valandų 
darbo savaitę, 2 savaičių 
įmonininkų a p m o k a m as 
atostogas, kolektyves su
tartis, renkamųjų įgalioti
niu institutą įmonėse, ne
kalbant apie smulkesnius 
pasiekimus. Įsiutusi Fran
ci jos buržuazija nuo to lai
ko nenurimsta. Ji bando 
nors iš dalies atsiimti at
gal šituos darbininkų kla
sės užkariavimus, griebda
masi tiesioginės provokaci
jos. Ji stengiasi suprovo
kuoti pavienias darbininkų 
grupes prie naujų išstojimu 
su įmonių užgrobimais, kad 
sudaužyti darbininkus dali
mis ir neva dėl “anarchijos” 
lokautu priversti darbinin
kus prie buvusių darbo są
lygų.

Kas padeda įgyvendinti 
šituos piktuosius Francijos 
buržuazijos planus? Troc- 
kistai. Tai jie su įmoninin
kų apmokamais agentais 
stengiasi, pastūmėt darbi-

ninkus prie susmulkintų, 
neorganizuotų i š s t o j imu, 
kad leisti fabrikantams su
laužyti jų pasirašytas su
tartis.

Arba antras pavyzdys — 
su taip vadinama Francuzų 
socialine partija, kuru yra 
Francijos vyriausybės pa
leistų ginkluotų fašistinių 
būrių antroji laida. Dabar 
darbininkų masės audrin
gai reikalauja Dorio ir de 
lia Roko arešto 
tines partijos 
kuri prisitaikė 
lumo” sąlygų, 
buržuazija nori 
kaina apginti fašistines or
ganizacijas ir pasiekti Ko
munistų Partijos paleidimo. 
Visa Francijos reakcija iš 
paskutinių jėgų siekia su
provokuoti kruvinus susirė
mimus su komunistais. Šitie 
susirėmimai jai 
tam, kad sugriauti 
fronto vienybe.
Komunistų Partiją, supju
dyti ant jos svyruoi 
smulkiosios buržuazijos ir 
valstiečių sluogsnius. Ir čia ” 
trockistai išstoja “bendru 
frontu” su fašistais. Tai jie * > 
pagal Dorio ir de lia Roko.... 
direktyvas kartu su fašisti- A. 
niais provokatoriais kursto .... 
darbininkus prie ginkluotų,., 
susirėmimų. Tai jie kartu 
su fašistais ir Francijos po- 
” ” ’ i nesenai
buvusius įvykius Paryžiaus 
priemiestyj— Kliši, kur bu
vo daug darbininkų užmuš
ta ir sužeista.

Kas dabar išstoja prieš ... 
Franci j os-Sovietu paktą?
Hitleris, Dorio ir ..su jais-A 
juodžiausios reakcijos jė- .».< 
gos Francijoj. Francijos-So-,;n 
vietų paktui, kuris padeda 
stiprinti taiką, reakcinės .iė- t 
gos priešpastato. Francijos 
reakcijos susitarimą su Hit-“’.* 
leriu, kuris (susitarimas) '’! 
tarnauja karui.

Ir čia trockistai reakcijos*?' 
pusėj prieš taikos jėgas.

, Tą pačią fašizmo pastel-• A 
Ibininku ir agentų rolę troc- • J 

: kištai lošia ir Ispanijoj. Yra.. > 
žinoma, kad svarbiausia, są
lyga laimėti Isnanijos liau-. . 
džiai prieš sukilusius gene-.,., 
rolus ir Vokietijos bei Ita- k 
lijos interventus — tai iš
saugoti liaudies fronto vie
nybę. Franco agentai dirba'” 
nenuilstamai, kad diskredi- T 
tuoti Ispanijos liaudies'” 
frontą masių akvse, sus-"" 

, progdinti jį iš vidaus, de- ;** 
moralizuoti ir politiniai nu--”’ 
ginkluoti kovojančia Ispani-.<w 
jos liaudį, šiandien jie siun- 
do anarchistus ant Kompar-,;;, 
tijos, rytoj atsargiai tyria, 
ar negalima atitraukti nuo 
liaudies fronto baskų nacio- f 
nalistus, naskui sukelia"' 
konfliktus Socialistų Parti-' ' 
jos viduje, leidžia gandus, ”* 
meluoja, šmeižia be galo. Ir”“ 
•čia neapsieina be trockistų, * ' 
kurie stengiasi padėti Fran--^ 
co sugriauti liaudies fronto-*' 
vienybę savo akiplėšiškai^-- 
puolimais ant liaudies fron- - 
to ir savo provokaciniais... 
veiksmais. J..,

Visos liaudies fronto par- 
tijos ir organizacijos kovo-;‘ro 
ja už vieninga liaudies ar-; f 
miją, už likvidavimą pavie
nių partinių būrių, kurie ’ 
kliudo kovos operacijų vie
ningumui. Tačiau generolui” ; 
Franco reikia dezorgani-.'“ 
zuojančio part izaniškumo * \ 
resnublikonų armijoj, dis- 
ciplinos nebuvimo, chaoso ,,, 
ir netvarkos. Trockistai ne- ,, 
tys į petį su “penktosios 
kolonos” agentais savo ar-3 
dančiu darbu armijoj ir už- 7. 
frontėi padeda niekšiškiems',* 
generolo Franco planams.

(Daugiau bus)

ir jų fašis- 
išvaikymo, 
prie “lega- 

Franciįos 
bet kokia

liaudies 
izoliuoti

Jieško Redwoodo 
Žudeikų

Sakoma, esą susekta, 
unijisto Redwood žudeikos 
vę nupirkti už $25,000. Jie 
susirišę su Dutch Schultžo 
ketierių gauja.

kad

Mn
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Norwood, Mass.
Prie Didžiojo Pikniko 

Besirengiant

Norwoodieciai labai domisi 
tuo didžiuoju pikniku, kuris 
įvyks 6 d. rugsėjo, Maynard, 
Mass. Pikniką rengia apskritis 
susitveręs iš 50 draugijų. La
biausia mus skatina tos bran
gios ir vertingos dovanos, ku
rios bus galima išlaimėti prie 
įžangos tikietų. Be to, į pik
niką suvažiuos iš plačios apie- 

linkės Lietuvos sūnūs ir duk
terys, kur ne vienam teks pa
simatyti su giminėm, priete- 
liais bei jaunystės draugais ir 
draugėmis. O kaip miela pri
siminti tą brangią jaunystę, 
kuomet skrajojom svajonių 
sparnais!

Todėl, norintieji važiuoti į 
tą didžiąją lietuvių iškilmę 
busais, malonėkite užsiregis
truoti vietas Sarapo drabužių 
krautuvėj, Krasausko valgo
mų daiktų krautuvėj ir Lietu
vių Svetainėj. Tikietas busu į 
abi puses tiktai 75c. Patartina 

užsisakyti vietas išanksto, kad 
žinotume kelis busus nusam
dyti. Neužsisakiusiem vietų iki 
penktadienio (Sept. 3 d.) bu- 
su važiavimas nebus užtikrin
tas. Bušai išeis pirmadienį, 
rugsėjo 6 d., 11 vai. ryto nuo 
Lietuvių Svetainės.

Dar pakartojam, ' kad ant 
buso vietas užsisakytume! iš
anksto, kad ne padarytumėt 
nesmagumo sau ir komisijai. 
Bušų komisija yra: Pakark- 
lis ir Sarapas.

O dabar paklausykite Pa- 
karklio-Sarapo dueto:

Rugsėjo šeštoj, tai linksma 
diena,

Kutena, žavėja lietuvio sielą.
Maynarde piknikas, ot graži 

pieva,
Tartum ten gyveno Adorns ir 
Jieva.
Todrylia, todrylia, todrylia, 

lia-lia,
Kutena, žavėja lietuvio 

siela. 
it

Ten palei ežerą, žalioj girelėj,
Sustoję u&rauksim linksmą 

dainelę.
Dainuosim, traliuosim nenusi- 

minsim,

Jaunystės dieneles sau 
prisiminsim.

šlamena vėjalis, saulutė 
šviečia,

Linksmintis brolelius Maynar
dan kviečia.

Palikim, sesutės, pečius 
virtuvėj,

Maynardan važiuokim visi 
lietuviai.

Smulkiuosius darbelius į šalį 
dėkim,

Važiuokim Maynardan, prei- 
sus laimėkim.

Mudu tai kaip gyvi piknike 
būsim,

Patraukę alučio per zubus 
pūsim.
Todrylia todrylia, todrylia- 

lia-lia,
Patraukę alučio per zubus 

pūsim.
Generališkų busų organiza

toriai, J. ir S.
P. S. Laikraščiai, prijau

čianti mums, teiksis šį raštelį 
perspausdinti. J. ir S.

TRIJŲ ŠALIŲ LĖKTUVŲ 
LENKTYNĖS

Istres, Francija, rugp. 20. 
—Astuoni Italijos lėktuvai, 

keturi Franci jos ir vienas 
Anglijos šį vakarą leidžiasi 
į 3,800 mylių lenktynes iš 
Padžiaus į Damaską, Sy- 
riją. Laimėjusiems pirma 
dovana bus $55,500, antra 
$37,000 ir trečia $18,500.

Chabarovsk, SSRS.—So
vietų Sąjunga uždarė du 
savo konsulatus: Charbine, 
Manchukuo, ir Skahąliene. 
Tuom Sovietai pareiškė 
protestą, kad Japonija įžei
dinėja ir persekioja Sovietų 
konsulus.

Philadelphijos Organizacijų Rengiamas

Laisves Naudai Piknikas
$250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35; 3-čia—$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5.

o--------------------------------------------------------- --------------------------------------□

Piknikas bus Nedėlioję. 5 Rugsėjo-September
Ant Rytojaus Po Pikniko Bus Labor Day Šventė, Tai fa Proga Atsilsėt

Kelrodis iš Brooklyno
Važiuodami per Pulaski Sky

way, važiuokite kehu No. 1, ne
toli Brunswick, sukite po kairei 
į kelią No. 130 ir atvažiavę ne
toli Camden, N. J., sukit po kai
rei apie pirmutinį Circle ir už 
antro Circle sukit po dešinei, 
sekdami kelią No. 130. Priva
žiuosit 3-čią didelį Circle, čia pa
stebėsi! No. 47 left—sukit po 
kairei ir tuoj už tilto sukit po 
kairei sekdami kelią No. 47, va
žiuokit iki pastebesit iškabas, 
sukit po kairei į parką.

Kelionė iš Brooklyno Busais 
Round Trip $1.50

* ¥’ ■L

■i

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas B. Šalinaites, dalyvaus programoj.

Kelrodis iš Philadelphijos:
Pervažiavę Delaware tiltą į 

Camden, sukit po dešinei į 
Broadway ir važiuokit tiesiai iki 
pirmutiniam Circle, sukit po 
kairei ir už antro Circle sukit 
po dešinei į kelią No. 47. Paste
bėję iškabas ant kelio, sukit po 
dešinei. 7J mailės nuo Deleware 
tilto.

Bušai eis iš šių vietų ,tik už 
50c. į abi puses: 143 Pierce St., 
1331 So. 2nd St., 735 Fairmount 
Ave., 28th ir Poplar Sts., 4647 
Melrose St, 2715 Allegheny 
Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų. Nesivėluokite.

WESTVILLE GROVE PARK
ROUTE 47, WESTVILLE, N. J.

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš Newark, N. J., Rūstį Choras iš Philadelphijos ir Rusų Grupė.
H--------------------------------------------- ----- :------------------------------ S

Pradžia 10 Valandą Ryto A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ — Gera Orkestrą Šokiam.

9



nepasilikite namie, išgirsite 
naujo apie Sovietų moteris. 
Bondžinskaitė ilgai gyveno So- 
Są jungo j, kartu dirbo ir moki-

Puslapis PenkiPirmad., Rugpj. 23, 1937

PITTSBURGH© IR APIEUNKES ŽINIOSMurza Sudavė Sau . . .LIETUVOS ŽINIOS 1
Detroit, Mich

i

PRANEŠIMAI Iš KITUR

kp. susirinkime

Baltimore, Mdžurnalis- ■ s,

Jaunutis.

at-

BOSTONO IR APIEUNKES ŽINIOS

SU-

VARPO KEPTUVE

Worcester, Mass

sakau ? To- 
siųnčiau per

jog pavargęs 
apskričio susi-

unijos 
nuo 2

gavo 
“sar-

žurnalis- 
rašytojų

tusia, taip negražiai elgiasi, 
tai sarmata. V-kus.

Laisvės”
skutyklą ant

We wish to 
thanks for 
contribution.

kuopa ragina 
prie geresnio

man atėjo į

ri teikti lygią pašalpą pilie
čiams ir ateiviams.

Na ir po 
socialiste į mane te
žiūrėjo, o kad ir pri- 
netyčia sueiti, tai 
žodžiais pasidalinus,

3 s

Ave., New

River Rouge Fordo 
Visi susirinkom į 

Fordo 
iš dar-

319 Smith

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 10470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Conklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE PEPPER
114 Conklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 

| RW 1136 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1078 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINIC VACCARO
1078 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8t38 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 99 — 5th Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

į on the premises.
I PATRICK J. MURPHY

(Murph’s Bar & Grill)
199 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 

' the Alcoholic Beverage
200 Meserole St., 
County of Kings, 

, premises.
VITO

200 Meserole St.,

• NOTICE is l,..reby
GB 4829 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law a1 
234 Irving 
County of 
premises.

r.::r 
! 234 Irving Ave.

at

Avenue, 
Kings, to

BERTHA

beer at retail Section 76 
Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
•Kings, to be consumed off the

FANNIE KELLER 
(Standard Dairy) 

St., Brooklyn, N. Y.

Section 76 of
Control Law al 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

AGUGLIARO
Brooklyn, N. Y.

given that License No

retail under Section
____  L..........J 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GEFFKEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 'retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
319 Smith Street, Borough of 
County of 
premises.

SOVIETU ŽURNALISTAI , pulk. I. Tiagunovas ir SSSR 
pasiuntinybės Lietuvai ata*šė J. 
Kalninas.

Atvykusieji SSSR žurnalistai 
apsistojo Lietuvos Viešbutyje.

19 vai. 30 min. SSSR žurna
listai žiūrėjo vykstančių prie 
Karo Muziejaus vakarinių vė
liavos nuleidimo iškilmių.

Rugpjūčio 5 d. 20 vai. “Met
ropolio“ restorane Lietuvos žur
nalistų sąjunga atvykusiems 
SSSR žurnalistams surengė pie
tus.

LIETUVOJE
Rugpjūčio 5 d. 17 vai.. 38 

min. Rygos traukiniu į Kauną 
atvyko SSSR žurnalistai: 
“Pravdos” redaktorius B. Mi- 
chailovas, TASS’o—L. Berezo
vas “Izvestijų“—V. Ivanovas, 
“Krasnaja Zvezda”—P. Petro
vas, SSSR užsienio reikalų ko
misariato spaudos skyriaus at
sakomasis referentas Stupakas, 
Leningrado spaudos atstovas— 
N. Tichonovas. SSSR žurnalis
tai atvyko į Lietuvą revizituoti 
Lietuvos žurnalistus, kurių at
stovai 1934 m. lankė Sovietų , 
Rusiją.

Atvykstančių Sovietų Rusijos 
žurnalistų pasitikti prie Lietu
vos pasienio buvo nuvykę: “El
tos“ ir Užsienių reikalų m-jos 
spaudos sk. atstovas, V. I. Sk. 
referentas, Jonas Graičiūnas, 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
valdybos narys žurnalistas Jus
tas Paleckis ir SSSR pasiunti
nybės Lietuvai spaudos atašė p. 
Fridgutas. Jie SSSR 
tus atlydėjo į Kauną.

Radviliškyje SSSR 
tus sutiko Lietuvos 
draugijos atstovas, “Literatūros 
Naujienų“ redaktorius, poetas 
Liudas Gira, kuris kiekvienam 
svečiui įteikė po žydinčią rau
doną rožę. Liudas Gira taip pat 
svečius atlydėjo į Kauną.

Kauno geležinkelių stotyje 
SSSR žurnalistų sutikti susi
rinko didelis būrys Lietuvos 
žurnalistų su einančiu Lietuvos 
žurnalistų sąjungos pirminin
ko pareigas “Lietuvos Aido“ re
daktoriumi Vincu Kemežiu, at
stovavusiu “Eltos“ direktorių 
“Eltos“ vyr. red. Vikt. Kaman
tausku ir Už. R. M. referen
tu Kajecku, visų dienraščių bei 
kitų laikraščių ir žurnalų re
daktoriais ir rašytojais prieky
je.

į geležinkelių stotį atvykusių 
SSSR žurnalistų pasitikti buvo 
atvykę: SSSR pasiuntinį Lietu
vai pavaduojąs N. Pozdniako- 
vas, SSSR karo atašė Lietuvai

Pietų metu L. žurnalistų s- 
gos pirm. pav. red. V. Kemežys 
.tarė Sovietų Sąjungos—žurna
listų ir rašytojų — atstovams 
žodį, kuriame sveikino juos at
vykusius Lietuvon. V. Keme
žys pažymėjo, kad SSSR spau
da pionieriškai eina taikos ir 
tautų sugyvenimo skelbėjo pa
reigas ir šiuo visiškai sutinka 
su Lietuvos spaudos nusistaty
mu. Susipažinimas ir artimes
nis spaudos darbuotojų kontak
tas taikos ir tautų bendradar
biavimo tikslams dar geriau 
galės patarnauti. Lietuvių tau
ta gyvai stebi Sovietų Sąjun
gos genijaus atsiekimais, ku
riuos taip puikiai pavaizduo
ja visą pasaulį sužavėjusieji 
Čkalovo, Gromovo, Papanino 
žygiai. Lietuva aukštai verti
na Sov. S-gos iškeltus tautų 
apsisprendimo obalsius ir jų 
pasekmėj Lietuvos savarankiš
kumo pripažinimą.

Man prisimena paprotys 
Lietuvoj, kuomet piemenukas 
ateidavo ganyt į kaimą, tai 
kaimo piemenys aptepdavo jį, 
o vėliau apsipranta su juo ir 
pradeda draugauti. Lygiai 
taip ir man. Aš vos tik suspė
jau išeiti su žinutėm spaudoj, 
tuoj “senis“ korespondentas 
bando ištepti man kailį.

Pirmiausia, jis sako, kad aš 
lygindamas draugą J. M. prie 
Caruso, jį galėjau supykint. 
Bet ten nebuvo įžeidžiama, 
o tik pabūstinta tas draugas ir 
jis nėra grinorius mūsų darbi
ninkiškam veikime kad pyktų.

Antra, Murza supyko, kam 
aš padariau choristams pasta
bą už kritikavimą dainų gra
matikos. Girdi:

“Bet ir dainuoti žargonu, 
vartotu 50 metų atgal -— tai 
geriau visai nedainuoti. Pirm 
dainuojant, kalbą reikia duot 
ištaisyti tam, kas ją žino.“

Bet taip nėra. Kalvio daina 
imta iš knygos Dailioji Litera
tūra, parašyta V. žalionio 
6. II. 31 m., kuri dešimt kartų 
yra jaunesnė ir už patį Mur
zą.

Dabar pasiskaityk vietą, 
kurią kritikavai:

“Priekalo, kūjo darbas 
pagirtas,

Kalviams be poilsio darbas 
paskirtas,

Trauk ir sutrupyk, kas 
surūdijo jau,

Kas jau be skardo plieno 
aidijoje.“

Rugpjūčio 12 d. ALDLD 86 
kuopa teikė savo susirinkimą, 
kuriame dalyvavo gerokas bū
rys draugų ir draugių, šis su
sirinkimas buvo daug gyves
nis, negu pirmesnieji. Visi 
draugai ir draugės dalyva
vo svarstyme draugijos rei
kalų.

Iš finansų raštininko rapor
to pasirodė, kad yra narių 
n’eužsimokėjusių narines duo
kles už šiuos (1937) metus. 
Nutarta neužsimokėjusius na
rius paraginti, kad jie kuo- 
greičiausia užsimokėtų. At
minkite, draugai ir draugės, 
kad jeigu n e u ž s įmokėsite 
duoklių, tai negausite kny
gos “Kelias į Naują Gyveni
mą“, kuri jau atiduota spau- 
don ir greitu laiku bus ga
tava. Tai yra svarbi ir įdomi 
knyga.

Pikniko komisija raportavo, 
kad bendras tarptautiškas pik
nikas (rusų, lenkų, slavų ir lie
tuvių), įvyks 29 d. rugpjūčio

(August), visiems gerai žino
moj vietoj Castle Shanon, 
Pa. Kurie norite įsigyti pikni
ko tikietų, tai galima gauti 
pas visus ALDLD 86 kuopos 
narius ir darb. kliube, 1322 
Reedsdale St., N. S.

Buvo kalbėta apie ALDLD 
4-to Apskričio reikalus. Pasi
rodo, kad 4-tam apskrityj vei
kimas apmiręs. Apskričio ko
mitetas nešaukia konferenci
jos ir jokių pranešimų kuo
poms neduoda. Atrodo, lyg 
visai jokio apkričio komiteto 
nėra. Vienas iš 86 kp. narių, 
įeinąs į 4-to Apskričio komi
tetą, aiškinosi, 
bejieškodamas 
rinkimų.

ALDLD 86 
4-tą Apskritį 
veikimo.

ALDLD 86 i 
buvo kalbama apie Lietuvių 
Kongresą ir nutarta paraginti 
kongresą, kad. šauktų visuoti
na suvažiavima. • Rep.

ŠIAULIAI
Neregistruoja į Ligonių 

Kasa •
Radviliškio darbininkai nusi

skundžia, kad Radviliškyj yra 
daug privačių mažų dirbtuvė
lių, kurios samdo 1—2 darbi
ninkus, bet neregistruoja jų li
gonių kasom Darbininkai patys 
nedrįsta reikalauti įregistruoti, 
nes tada darbdaviai juos atlei
džia ir samdosi kitus. Darbinin
kai norėtų, kad lig. kasos at-1 
stovas atvyktų vietojo patikrin
ti darbininkų būklę.

Rugpjūčio 11 d. So. Bostone 
ir jo apielinkėj sustreikavo le
do dirbėjai ir išvežiotojai. Ka
dangi Metropolitan Ice Co. tu
ri sumonopolizavus ledo pra
monę visoj Bostono apielinkėj, Į 
tai be galo sunku darbiniu-! 
kams organizuotis. Tiesa, dalis! 
darbininkų priklauso unijai,l 

Mbet visa bėda tame, kad ne 
vienai unijai. Ledo dirbėjai 
priguli prie Fireman and Oi
lers Unijos, o išvežiotojai prie 
Teamster’s and Chauffeurs 
unijos. Pirmą dieną streikie- 
riams nepasisekė visus darbi
ninkus iššaukti į streiko lau-' 
ką, todėl kompanija manė 
streiką sulaužyt. Tuoj pasi
kvietė policiją ir pradėjo vai- 
kyt pikietus nuo savo dirbtu
vių. Bet ant rytojaus visi dar
bininkai metė darbą ir prisi
dėjo prie unijistų. Kompanija 
pamatė, kad negali nė vienos 
dirbtuvės atidaryt ir su polici
ja nieko nelaimės, tai pašau
kė unijos delegatus ir sudarė 
arbitracijos komisiją, kuri da
lyką turės išspręsti, o darbi
ninkai grįžo į darbą.

Rugpjūčio 13 d. buvo 
streikavę Nantasket - Boston 
Steamship Co. darbininkai, 
kurie reikalavo geresnių sąly
gų ir daugiau algų. Kompani
ja sutiko su darbininkais ir pa
kėlė 10% algų.

Sykį, einant iš vieno paren
gimo mano draugas sako:

“Žinai, drauge, man geriau
sia patiko šį vakarą, tai ta jau
na šokikė, ką klesiškus šokius 
šoko. Kažin keno ji?“

“Tai Švedo mergaitė,“—pa
aiškinau jam.

“Kokio švedo?“
“Draugas turėtum pažint jį, 

nes jis dainuoja 
chore ir turi 
Broadway.“

“Tik dabar
mintį: žmonės kalba, kad pas 
jį iš toliaus atvažiavusiam jis 
nuskuta kaklą ir nieko “nečia- 
žina.“ Kitą sykį ir aš eisiu 
skustis pas jį, — reikia pa
remti savo draugą. Vaikai 
mokint kainuoja pinigai.“

Draugi jų Atstovų 
Dėmesiui

Bendro Fronto draugijų 
stovų susirinkimas, kuris įvy
ko liepos mėn. 22 d., nutarė, 
kad kiekviena organizacija, 
kuri yra prisidėjusi prie Ame
rikos Lietuvių Kongreso, So. 
Bostono komiteto, privalo duo
ti po 4 darbininkus, rengia
mam apskričio piknikui, rug-
sėjo 6 d. (per Labor Day), ‘Laisvę’ pasiusi, tai,tiek,tokią “Laisvę 
Maynard, Mass.

Tas pats susirinkimas nu
tarė, kad rugpjūčio 26 dieną, 
8 vai. vak., A. Liet. Pil. Kliu- 
be, 376 Broadway, būtų su
šauktas draugijų atstovų ir pi
kniko darbininkų susirinki
mas. Čia bus galutinai apkal
bėta pikniko reikalai, o darbi
ninkai gaus visas instrukcijas 
nuo savo “kapitono,“ B. Kon
trimo.

Taigi, gerbiamieji draugijų 
atstovai ir išrinkti bei paskirti 
darbininkai malonėkite ateiti 
į susirinkimą, virš nurodytoj 
vietoj. Būkite paskirtu laiku. 
O draugijos, kurios dar neiš- 
rinkot minėtam piknikui 4 
darbininkų, malonėkite išrink
ti ar paskirti juos.

J. Krukonis,
Kom. Sekr.

negu Amerikoj, kad ten jau
nuoliai auklėjami darbininkiš
koj dvasioj, ten jaunuoliui už
baigus mokslą darbas būna 
parūpintas. Na, o kokia Ame
rikos jaunuolių padėtis šian
dien ?

Na ir su tokiais išvadžioji
mais socialistę užgavau, kuri 
atšovė man: “Tai kodėl neva
žiuoji pas bolševikus, jeigu 
ten taip gerai?...“ Ir pakilus 
nuo sėdynės, skubiai bėgda
ma linkui durų, sušnabždėjo: 
“He makes me sick.' 
tam toji 
bai šaltai 
sieidavo 
trumpais 
greit nuo manęs šalinosi.

Bet vistiek ta poniutė dar 
neužmiršo, kad aš jai ant “kor- 
no“ užsistojau; Dabar ji dar 
atsiminus apie mane sako: 
“Tas žmogelis buvo užlindęs 
kur užkampyj ir jau buvo be
einąs į.. . bet dar užsuko pas 

t x . z x ^cviovę,“ na ir dabar bendra-
auką Ispanijos darbininkai ir* darbiau ja . . .” 
matys ...” 

Aš turiu

Dėlei Aiškumo Nevierniems 
Tamošiams

Daug kartų tenka man pasi
kalbėti su tūlais baltimorie- 
čiais, kaslink Ispanijos civilio 
karo, arba, kitais žodžiais sa
kant, apie fašistų užpultą Is
panijos liaudį. Kalbant apie 
Ispanijos darbininkų kovas su 
Italijos, Vokietijos ir Ispanijos 
fašistais, paraginu kai ku
riuos, kad prisidėtų, pagal iš-j 
galę, su auka pagelbai Ispani
jos kovotojams. Atsiranda to
kių žmonių, kurie sako: “Tai 
kas gali užtikrinti, kad' tokia 
auka pasieks Ispanijos darbi
ninkus.“ Tuomet prisieina pa
aiškinti, kad yra tam tikras 
komitetas, kuris tokias aukas 
priima. O lietuviai gali pasiųst 
per “Laisvę,“ jeigu neužsitiki 
lokaliniam komitetui. Tada 
atsako štai ką: “Jeigu per

Rugpjūčio 11 d. pas Fordo 
dirbtuvę U. A. W. unija dali
no unijos laikraštuką “Ford 
Worker”.

Unijos viršininkai liepė su
sirinkti prie U. A. W. Fordo 
ofiso, 8844 Michigan Ave. 12 
vai. dieną. Susirinko apie 2,- 
000 unijistų. Privažiavo pas1 
unijos ofisą 300 taxi-cabs 1 
vai. po pietų. Liepė visiems 
sėstis į taxi-cabs ir nuvežė vi
sus prie 
dirbtuvės.
eiles ir laukėm, kada 
darbininkai pradės eiti 
bo ir į darbą.

Pradėjom dalinti 
laikraštuką. Dalinom 
iki 4 vai. Publikos prisirinko 
labai daug, apie 10,000, net 
ir iš kitų valstijų buvo.

50,000 darbininkų 
unijos laikraštį. Fordo 
gyba“ stovėjo tarpe vartų ir 
žiūrėjo, kaip U. A. W. unijos 
žmonės dalina laikraštį. Jie 
nedrįso užeiti ant valstijos ke
lio. Gubernatorius 
prisiuntė

Fordo darbininkai linksmai 
ėmė laikraštį, sakydami: “mes 
su jumis“.

Mačiau daug lietuvių vyrų 
ir moterų, kurie dalino unijos
laikraštuką. Tai labai pagirti
na, kad lietuviai nepasilieka 
užpakalyj. Taip ir reikia.

D. Kumštis.

Sing Sing kalėjime ketvirta
dienio vakarą sudegintas elek
tros kėdėj negras Major Green, 
kuris buvo nuteistas už nužu
dymą Mrs. Mary Harriet Case, 
jos apartmente, 37-06 80th St., 
Jackson Heights, žudystė pa
pildyta 11 sausio, šių metų.

PHILADELPHIA, PA.
Rugpjūčio 24-tą, antradienį, 7:30 

vai. vak., 735 Fair mount Ave., įvyks 
labai svarbios prakalbos. Kalbės drg. 
J. Bondžinskaitė, ką tik sugrįžusi iš 
Sovietų Sąjungos. Kalbės apie da
bartinę kultūrą, trockistus ir kaip 
kiti dalykai Sovietuose. Prašome vi
sus skaitlingai atsilankyti, ypač mo
terys 
daug 
Drg. 
vietų
nosi su Sovietų darbininkais. Todėl 
visi dalyvaukite 
nes ji čia ilgai nebus. 
Kom.

Murphy 
valstijos policijos, 

kad Fordo mušeikos neužka
bintų žmonių. Gub. įsake, — 
jei Fordo “sargybos nariai“ 
užeis ant valstijos kelio, tai 
tuojaus areštuoti.

šiose prakalbose, 
— Kviečia 

(198-199)

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Hemorroidai 
ar kiti MėšlažArnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne- • 
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški ReumatiŠki keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netyarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų* nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.

Mokestis Prieinama—Sąlygos 
Sulyg Jūsų Aplinkybių

EGZAMINAVIMAS DOVANAI 
IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Čia turiu pasakyti tai “mi-
,“ kad gerai padariau, 

jog pasukau po kairei. Jeigu 
būčiau pasukęs po dešinei, tai 
gal būtų ir prisiėję keliauti 
poniutės paskirta kelionė.

Aš “Keleivį“ pradėjau skai
tyti dar 1906 metais, ir jį 
skaičiau per ilgus metus, ir į 
“Keleivį“ rašinėjau pagal ma
no išgalės. Kada “Keleivį“ pa- 31< 
mečiau skaitęs, o į “Laisvę“ 
įsimylėjau, tai čia jau nereikia 
aiškintis, nes visi susipratę 
darbininkai mato skirtumą 
tarpe “Laisvės“ ir “Keleivio,“ 
ir todėl susipratę darbinin
kai pameta “Keleivį,“ o užsi
rašo “Laisvę,“ ją skaito ir jai 
bendradarbiauja.

Na, kaip ten nebuvo, jeigu 
toks tokį pakritikuoja, tai jau 
nėra toks didelis prasižengi
mas, bet kada tokia “misiukė” 
užkabina mokytus žmones, tai 
jau kas nors yra negerai...: 
Paimkim, pavyzdžiui, tokia 
moterėlė kritikuoja daktarą J.l 
J. Kaškiaučių, buk jo patari
mai “netinka“ laikraštyje bū
ti. Išsikerpa jai nepatinkamus! 
daktaro patarimus, ir kaišio-1 
ja kitiems, vadindama dakta
rą “šarlatanu,” o “Laisvę“ 
pravardžiuoja “šlamštu“ ir tt.

Na, ar yra pas tokią moterį į 
kiek nors doros ? Daktaro 
Kaškiaučiaus patarimai tūks
tančiams patinka; tūkstančiai 
išsikerpa ir juos laikosi; tūks-j 
tančiai laukia tokių patarimų,, 
tūkstančiai sutaupo daug pini
gų ir išvengia ligų jo patari
mus sekdami. Na, o tokia mo
terėlė sako: “Jis iš savo gal
vos tuos patarimus išsvajoja, 
niekas pas jį tokių patarimų 
neklausia...“ Čia toji mote
rėlė labai klysta. Aš pats 
liu prirodyt, kad man 
“Laisvę“ ir ne vieną kartą 
vo atsakyta.

Paimkim pavyzdžiui 
Kaškiaučiaus patarimą, kuris 
tilpo “Laisvės“ No. 192, kur 
buvo atsakyta į klausimą apie 
cukreli, tikrą cukrų ir cukri
nę ligą. Ar gali žmogus nu
ėjęs pas daktarą, kuriam dar 
turi užsimokėt dolerį 
sužinot tiek daug? 
kad ne! Na, o tokia 
lė, kuri save skaito

baltimoriečiams se]ej 
pranešt, kad kožnas centas, 
pasiųstas per “Laisvę,“ pasie
kia North American Commit
tee To Aid Spanish Democra
cy, 381 Fourth 
York, N. Y.

Kodėl aš taip 
dėl, kad aš pats 
“Laisvę“ Ispanijos kovotojams 
auką, ir gavau pakvitavimą ne 
tik nuo “Laisvės“, bet ir nuo 
aukščiau minėto komiteto. O 
kad “nevierniems Tamošiams” 
tikrai įrodyti, tai patalpinu 
laišką, kurį gavau su pakvita
vimu nuo aukščiau minėto ko
miteto :

“Dear Friend: 
express sincere 
your generous 
The funds which you and 
thousands of other Americans 
have contributed have h’elped 
to alleviate the sufferings of 
hundreds of thousands of non- 
combatants, men, women and 
children, uprooted and home
less victims of fascist aggres
sion. You may be truly happy 
in the knowledge that you have 
done your share. Sincerely, H. 
W. Gifford, Treasurer.”

O kad dar plačiau paiški- 
nus, kad mūsų aukauti cen
tai pasiekė Ispanijos kovoto
jus, tai įrodė vietinis skyrius, 
Medical Bureau of the Ameri
can Friends of Spanish Demo
cracy, rugpjūčio 5 d. sureng
tose prakalbose Southern 
Viešbutyje. Čia man rodosi 
gana buvo įrodyta, kad aukos, 
kurias Amerikos darbininkai 
aukauja, tikrai pasiekia Ispa
nijos kovotojus. Tas jau vi
siems žinoma, o kurie nori iš- 
sisukinėt, tai jie ir sugalvoja 
kaip išsisukt.
Dar Ant “Korno“ Neužsisto
jau, o jau Pradėjo ;Zurzėt

Keliolika metų tam atgal, 
viena socialists dėjo visas pas
tangas, kad prikalbinus mane 
priklausyt prie socialistų kuo
pos. Daug kartų teko pasidis- 
kusuot, ir kartais rimtai pasi- 
kritikuot, bet paskutinė kriti
ka jai nepatiko, kada įrodi
nėjau, kad Sovietų Sąjungoj 
jaunuoliai auklėjami kitaip,

Kodėl visi draugai miega? 
Nuo to laiko, kaip įvyko vie
nybė tarpe pozicijos ir opozi
cijos, visi draugai, kurie tik 
turėjo užėmę draugijose vie
tas apleido, o įstatė sugrįžtan
čius, kurie tik apsiėmė. Cho
rus taip pat sutaikė.

Bet štai kokios pasekmės: 
T.D.A. nėra jokio susirinkimo, 
nes “nėra nuo ko apsigint“; 
L.D.S. 57 kp. susirinkimai ma
žėja, o rugpjūčio 11 d. susi
rinkimo visai nebuvo; ALDLD 
organizatorius atsisakė, turėjo 
kitą rinkt; į chorą atėjo keli 
draugai ir vėl pragaišo, ir dar 
kitus choristus atkalbino už tai, 
kad negali įstatyt savo mokyto
jo. Kelios savaitės atgal reikėjo 
V. S. apleist chorą, nes, sako
ma, kad jau nebuvo užtekti
nai narių dėl pamokų.

....-- ■ „ .. • i
• Ą, 4 It 1 J
L -is < • ( -* 7^ 

•wk
■ i * ^įr'***

* . i'

iubW
*

t

Dr.

i

ar du, 
Žinoma 
motere- 
susipra-

ra-
ne-

Mass. valstijoj, prie viešų 
darby (WPA) dirba 55,000 
darbininkų. Per liepos mėnesį 
algomis buvo išmokėta $4,- 
570,000.

ga
per 
bu-

Rugpjūčio 14 d. taxi pavo
jingai sužeidė Vincą Visocką, 
kuris dabar randasi miesto 
ligoninėj.

Laimėjo streiką Boston 
Market Terminal Co. darbi
ninkai. Laikraščiai neskelbiu 
jų laimėjimų. Streikas tęsėsi 
tik 5 valandas.

Vienam niekas 
tai ir nerašo, kitam 
pasibaigė ir žinių nė- 
vėl neturi laiko, nes

East Bostono politikieriai 
užsimanė riet>iliečiams sulai
kyti miesto pašalpą. Jie laiš
ku kreipėsi į valstijos teisių 
departamentą, klausdami ar 
galima jų toks sumanymas 
praktikuot. Bet valstijos komi- 
sioriierius Walter V. McCar
thy, paaiškino tiems bepro- 

2 čiarts, kad laikantis valtijos 
1 statuto, kiekvienas miestas tu-

Bostono imigracijos virši
ninkai, nežino ką jie turi da
ryt su tais, kurie kariavo Is
panijoj prieš fašistus, o dabar 
grįžta atgal. Viršininkų ma

nymu, jeigu jie grįžę atgal 
nėra prisiekę svetimai valsty
bei, tai jų negalima depor- 
tuot. Grįžę jaunuoliai sako, 
kad jie kariavo be jokios vė
liavos ir niekam nėra prisiekę.

Dabartiniu laiku iš Mass, 
valstijos yra 53 jaunuoliai, 
kurie kariauja Abrahamo Lin- 
colno Batalione 'Ispanijoj.

Kur dingo Worcester™ 
šytojai? 
miršta, 
streikas 
ra, kiti
reik “pinaklį“ palošt arba ru
do skystimėlio už lupos už
pilt, vėl kitas negali rašyt, nes 
reikia daug kalbėt ir ginčus 
varyt su kitais.

Cigaro Durnas,

Rūgšti ruginė, sntei ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per pastq į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ALDLD 185-ta Kuopa 

Ir Aido Choras
18 d. rugp. įvyko ALDLD 

185 kp., Richmond Hill, susi
rinkimas. Besvarstant kuopos 
reikalus, prisiminta, kad šie
met Aido Ch. minės savo 25 
metų gyvavimo jubilėjų. Taip
gi prisiminta, kad Aido Ch. 
ir choriečiai daug sykių yra 
patarnavę mūsų kuopai. 
Apart to, žinant, kad dabarti
niu laiku choro finansinė pa
dėtis sunki, todėl kuopos na
riai nutarė pasveikinti Aido 
Chorą, išgyvavusį 25 metus 
darbininkiškoj dirvoj, paskir
dami iš iždo $5.00. Nors tai 
maža dovana, bet kuopos iž
de buvo viso labo tik $7.00.

Vienok tuomi nepasitenkin
ta. Buvo sumanyta ir asmeni
niai sveikinti. Tuojaus Mari
jona Misevičienė ištraukė do
lerinę, iškėlė aukštyn ir šau
kia. “Kas imate?” Finansų 
sekretorius, kuris, pasilikęs 
ant dviejų dolerių skaitlinės, 
žiūrėdamas į ją snaudė, tuo
jaus pašoko ir suriko: “Duok 
šian!” Misevičienė ištiesė ant 
stalo dolerinę. Finansų sekre
torius pridūrė: “Tavo doleri
nę prispausiu!” Ir išsiėmęs už- 
rioglino ant Misevičienės do
lerinės. Bet čia pašoko Kazys 
Mockus, sakydamas: “Aš ant 
abiejų.” Juos pasekė Klimas, 
Januška, Vinikaitis ir Baltru
šaičiai. Sumesta $7.00. Drg. J. 
Valatka pridūrė, kad neuž
miršti'likusius sekančiam kuo
pos susirinkime.

Taigi, 185 kp. savo pareigą 
atliko. Manome, kad ir kitos 
kuopos tą patį padarys, nes 
Aido Choras yra užsitarnavęs.

Beje, kurie dar norėsite pri
duoti savo pasveikinimus, tai 
perduokite juos V. Paukščiui.

Jau minėjau, kad kuopa pa
siliko tik su $2.00. Kad nors 
kiek papildžius kuopos iždą, 
ALDLD 185 kp., bendrai su 
LDS 13 kuopa, rengia išvažia
vimą į Forest Park, kuris 
įvyks sekmadienį, 29 d. rugp. 
Visus, kurie galite, kviečiame 
atsilankyti ir bendrai laiką 
praleisti. V. Paukštys.

Dovanos Už Sugavimą 
Raketierių

Sąmatų Taryba pereitą 
penktadienį nutarė išmokėti 
$5,000 už nurodymą trijų 
besislapstančių raketierių. 
Jais yra: Louis (Lepke) Bu- 
chalter, Jacob (Gurrah) Sha
piro ir J. Richard Davis. Spe- 
cialis raketų prokuroras 
Dewey senai turi prieš juos 
glėbius kaltinimų, bet jie da
lykų neišriša, kada nėra kalti
namųjų.

Cacchione Kopia Aukštyn 
“Šiaudiniam” Konteste

Peter V. Cacchione, kovin
gas priešfašistas ir pasaulinio 
karo veteranas, smarkiai eina 
pirmyn Brooklyno “Daily 
Eagle” “šiaudiniuose” balsavi
muose. “Eagle” veda kandi
datų populiarumo kontestą. 
Sąraše, kuriame randasi 400 
įvairių partijų ir grupių kan
didatų, Cacchione yra jau aš
tuntuoju nuo viršaus. Tas pa
rodo simpatijų komunistams 
augimą.

Kings County komunistai 
jsitikinę, kad Cacchione šie
met taps išrinktu į Miesto Ta
rybą (Council), kuri pava
duos Aldermanų Tarybą.

Karščiausia Diena

Brooklyniečiy Sveikata Sužeidė Sėdint Prie Namų

Penktadienį karštis sumušė 
visus seniau žinomus karšto 
oro rekordus. 4-tą valandą po 
pietų termometras rodė 93.3, 
vienu laipsniu daugiau per 53 
metus išsilaikiusio rekordo 
rugpjūčio 20-tai dienai. Dau
gelis žmonių apalpo. Vienas 
Jersey City senukas, kuris pir
miau labai skundėsi dėl karš

čio, rastas miręs.

Diphteria, vaikam pavojus, 
vis tebesiplėtoja mieste. Per 
32 savaites šių metų ta liga 
mirė 45, kuomet 1936 metais 
tuo pat laiku buvo tik 20 mir
čių, o per visus metus mirė 
35. Nuo tos ligos apsaugoma 
čiepijimu ir akyvosios motinos 
tuomi pasirūpina.

Taip pat yra paplitę tymai 
(measles).

Mirčių nuo visokių priežas
čių buvo 393, mažiausia bė
giu 7 savaičių. Pereitų metų 
tą savaitę mirė 443.

Gimė per savaitę 794.

Jūrininkai Užstreikavo 
Šešias Linijas

Senas posakis, kad blogą 
daranti ranka bus nubausta, 
pereitą penktadienį išsipildė 
Ryanui, reakciniam laivakro- 
vių unijos viršininkui. Ir visa 
tai įvyko ne kokiu stebuklin
gu, bet visai paprastu, organi
zuotu būdu.

Ryan bandė “užstreikuot” 
kelias linijas, kad priverst pri
klausančius National Maritime 
Unijai jūrininkus rašytis jo 
kontroliuojamon, jau nebe- 
veikiančion unijon.

Kompanijoms tas patiko ir 
tuojau išdavė leidimus tos uni
jos mušeikoms — “delegatams” 
eit ant laivų ir persekioti NMU 
narius.

Neilgai jis smarkavo, Nat. 
Marine Unija iššaukė savo na
rius streikam Jūrininkai susė
do, ir penktadienį paliestų lini
jų laivai nepasijudino iš vietos. 
Užstreikuota Clyde-Mallory, 
Bull, Savannah, Waterman, 
New York and Cuban Mail, ir 
New York and Porto Rico lini
jos. Sakoma, New York and 
Cuban, taipgi Morgan ir New- 
tex linijos jau atšaukusios 
Ryanui duotus leidimus.

Miesto Darbininkai 
Dirbs 5 Dienas

Sąmatų Taryba vienbalsiai 
pasisakė už penkių dienų dar
bo savaitę miesto darbinin
kams. Kol kas majoras tarimo 
dar nepasirašė, bet neabejoja
ma, kad pasirašys. Pakaita 
palies visus darbininkus ir tar
nautojus apart policijos ir gai
srininkų. Ofisai bus atdari še
šias dienas, kaip buvo.

Būrys moterų ir vaikų sėdė
jo ant laiptukų , prie namų, 
333 E. 172nd St., Bronx, penk
tadienio vakarą. Netoliese ant 
kalniuko pastatytas automobi
lis atsiliuosavo nuo stabdytu- 
vo (brake) ir be vairuotojo 
pasileido pakalnėn, tiesiai ant 
sėdinčių. Kol jie apsižiūrėjo, 
kas dedasi, nebebuvo kada 

| pabėgt, mašina smogė į būrį. 
Dvi moterys pavojingai sužeis
ta, o trečia moteris ir trys vai
kai ant vietos gydytojų apžiū
rėta. ':'w'

Kunigas Duoda Kreditą 
TDA ir Komunistams
Kunigas Harten, kuris yra 

paskirtas keturių paliuosuotų 
Scottsboro jaunuolių globėju, 
pareiškė bijąs vaikinų perdide- 
lio naudojimo teatro scenoje. 
Jis tą pareiškė atsakymui į pro
testus, kurie kilo sužinojus, kad 
vaikinai pasirodys. Apollo Teat
re ant W. 125th St., Harleme. 
Kunigas sako:

“Jie buvo uždaryti perilgai ir 
jie nori vaikščiot liuosi. Jie yra 
21 metų ir tol, kol jie prisilaiko 
įstatymų, taipgi nesako ar ne
daro to, kas pakenktų likusių 
kalėjime išlaisvinimui, kodėl jie 
turėtų būt statomi publikos že
minimui, kaip daro tūli laikraš
čiai?”

įdomus ir Svarbus 
Mitingas

Tūkstančiai brooklyniečių 
rengiasi dalyvaut Komunistų 
Partijos rinkimų pradžiai ren
giamame masiniame mitinge 
šį ketvirtadienį, Velodrome, 
Coney Island.

Mitingas bus įdomus ir 
svarbus. Kalbės Earl Brow
der, Komunistų Partijos gene
ralis sekretorius, James W. 
Ford, negras vadas, buvęs Ko
munistų Partijos kandidatu į 
šios šalies vice-prezidentus 
1936 metų rinkimuose, ir 
Clarence Hathaway, “Daily 
Workerio” redaktorius. Grieš 
80 gabalų orkestrą.

Velodrome yra atviras, tad 
bus proga ne tik išgirst geras 
prakalbas, bet ir pasilsėt nuo 
jūrių dvelkiančiame tyrame 
ore.

Policistą Sulaikė Po 
$25,000 Kaucijos

Išbuvęs 12 metų policinin
ku, John Foccaci, 37 metų, 
ėjęs pareigas Maspethe, užda
rytas kalėjime. Jis kaltinamas 
išreikalavęs iš Henry Yudt 
$800. Yudt turi automobilių 
taisytuvę 135-22 Hillside Ave., 
Richmond Hill. Foccaci radęs 
pas Yudt’ą prasikaltimų ir jų 
užglostymui pareikalavęs

“Laisves” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.
•

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.
•

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—8 dienų ir nuo 7—8 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

■Vlgytfm |Ų| RR RR

$800.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Paranmdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Harten taip pat užginčijo pik-
Malioriai Pasirengę Streikui

tos valios žmonių vedamus gir- Maliorių Brolijos 9-jo Dis- 
dus, būk tarp jo ir vedančiųtrikto Taryba jau sudarė visą 
likusių kalėjime vaikinų gyni-mašineriją ir pasiskyrė dieną 
mą esąs pasidalinimas. generaliam streikui. Diena kol 

“Tiesa,” sako Harten, “kad kas neskelbiama.
Prisirengiant, unija išsiun

tinėjo laiškus maliorių loka- 
lams visose rytinėse valstijose, 
perspėjant apsižiūrėti su iš už-

5

5 s

E

S

Jūrininkų Kovos Prieš Ryaną
Joseph Curran, National 

Maritime Unijos vadas, perei
tą ketvirtadienį išleido pareiš
kimą, kad unija yra pasiren
gus bile momentą iššaukti 
streikan 50-ties laivų darbi
ninkus.

Streikas bus šaukiamas 
prieš 7 linijas, jei linijų savi
ninkai neatšauks pasų, išduo
tų J. P. Ryano dokų unijos 
“delegatams” eiti ant laivų 
(kurių darbininkai jau susior
ganizavę į NMU) ir varu 
brukti jūrininkus Ryano uni
jon. Tokius “delegatus” jūri
ninkai vadina gengsteriais ir 
reikalauja, kad Nat. Maritime 
Unija, kurią jie pasirinko ne
senai pravestuose balsavimuo
se, imtųsi griežtų žingsnių 
prašalinimui nuo laivų nelau
kiamų Ryano unijos “delega
tų.”

Nat. Maritime Unijos vado
vybė pasirengus narių reikala
vimą išpildyt.

Rakandų Darbininkai 
Gauna Sutartis

Dviejų savaičių generalis 
streikas salionams rakandų 
dirbėjų industrijoj suminkšti
no daugelio bosų širdis. Iki 
šiol jau pasirašė sutartis su 
Furniture Unijos Lokalu 76-B 
25 samdytojai, tik 5 šapos be
lieka streike. Streikieriai gau-

vaikinai parašė laiške visuome
nei, kad aš buvęs pirmuoju 

pradėjusiu kovą už jų paliuo- 
savimą 1931 metais. Aš noriu 
pasakyt, kad tai klaida.

“Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pradėjo kovą ir 
man smagu prisipažint, kad aš 
prie jos prisidėjau. Mano baž
nyčioj laikyta mitingai, kuriuo
se kalbėjo Fordas, Pattersonas 
ir kiti.”

Atsakydamas į paskalas, būk 
vaikinai saugomi nuo komunis
tų, kunigas pareiškė:

“Jei būtų ’ man sakyta, kad 
vaikinus reiks saugot nuo ko
munistų, aš nebūčiau sutikęs 
būt jų globėju. Aš nesu komu
nistas, bet aš sakau, kad jei ne 
komunistai, devyni vaikinai se
nai būtų mirę.”

Saugokite Savo Kišenių 
Darbe ir Po Darbo

Jeigu pieno vartotojai nebu- 
dės, su rugsėjo 1 diena mokės 
po centą už kvortą daugiau. 
Pieno kainų pakėlimą aiškina 
tuomi, kad farmeriams turėsią 
mokėti 35c daugiau už 112 
svarų.'

žinoma, kur stambusis pir
klys išmoka centą, ten jis iš 
vartotojų atsiims kelis. Pa- 
vyzdin, vienos stambios kafe- 
terijos bosas turėjo priimt 
naują darbininką, unijistą, 
kuriam reikėjo mokėti trimis 
doleriais į savaitę daugiau. 
Kad surinkti tuos tris dole
rius, savininkas pakėlė penk
tuku visų “sandvičių” kainas, 
tad už kiekvieną išmokėtą do
lerį jam atėjo po kelioliką 
daugiau.

Tas parodo, kaip yra svar
bu organizuotis ir kovoti dvie
juose frontuose: kaipo darbi
ninkui ir kaipo vartotojui. Ga
li dirbtuvėj išsikovoti geras 
algas, bet jei pragyvenimo 
kainos keleriopai pakils, jūsų 
padidėjusi alga reikš tik dau
giau skaitliavimo, o nauda vis 
vien liksis fabrikantui, maisto- 
drabužių trustui ir stambiems 
namų savininkams. V-s.

miesčio gaunamais darbais. 
Prašo kooperuot su Didžiojo 
New Yorko malioriais.

Streikas palies 15,000 uni- 
jistų, priklausančių 12-koj lo
kalų.

PA.JIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo Jono Padžiaus, 

pirmiau gyveno Westfield, Mass. 
1932 m. Atvažiavo j New Yorką h 
apsistojo ant Old Broadway. Aš tu
riu svarbų reikalą, prašau atsiliepti 
arba žinantį apie ji prašau pranešti 
po šibo antrašu, už tai būsiu labai 
dėkingas. — K. Kushinckv, 1453 Pro
spect Pl., Brooklyn, N. Y. (198-200)

Valgykite Medų
“Laisve” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847 Į

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA 3

417 Lorimer St 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.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

CHARLES’
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.

43

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktoriui
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Miss Cora Lung, 69 metų, 
mirė iš išgąsčio, kada automo
bilius, kuriame ji važiavo, su- 

šventes ir kitus pagerinimus, sidūrė su kitu automobiliu.

na 15 iki 20 nuošimčių algų 
pakėlimą, mokestį už tūlas

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 8-3621 

į Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
$ Tel. Evergreen 8-717S 
į Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Tel. 8tm 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKA8) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliu? 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
337 Union Avenue

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-438B

——■ ■■ 11 —<

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
S12 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

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.

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

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų
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