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Ir “Laisves” Dienraštis
Profesorius Krėvė Džiau

giasi
CIO Dienraštis
Netiesa, Prabaštėliai!

Rašo R. Mizara

“Panedėlyje, 1 d. rugsėjo, 
Chicagoje prasidėjo Komunistų 
Partijos steigiamasis suvažiavi
mas, sušauktas svetimkalbių so
cialistų federacijų ir Michigan© 
valstijos socialistų su tikslu for
maliai suorganizuoti Amerikos 
Komunistų Partiją.

“Pirmą suvažiavimo dieną 
policija įsiveržė į svetainę ir 
nuplėšė visas raudonas vėliavas 
ir kitokius raudonus ženklus, 
kuriais svetainė buvo išpuošta. 
Policijos atstovai visą laiką 
randasi svetainėje, bet kol kas, 
suvažiavimo darbui aktyviai ne
kliudo. ..”

Šitaip rašė “Laisvė” laidoje 
už rugsėjo mėn. 5 d., 1919.

Po 11 dienų pati “Laisvė” 
pradėjo eiti dienraščiu—rugsė
jo mėn. 16 d.

Taigi šį mėnesį lietuviai dar
bo žmonės mini aštuonioliką 
metų ne tik USA Komunistų 
Partijos gyvavimo, bet ii' savo 
dienraščio.

Tai svarbios sukaktuvės, ver
tos didelio atžymėjimo.

Mūsų Partija įsisteigė sūku- 
ryj pakilusių Amerikos darbi
ninkų kovų; išvakarėse garsaus 
ir reikšmingo Bostono policijos 
streiko ir didžiojo plieno darbi
ninkų streiko, kuriam vadovavo 
Wm. Z. Foster, dabartinis Ko
munistų Partijos pirmininkas.

Plačiau apie šias sukaktuves 
skaitykit šios dienos editorialą.

Philadelphijos ir apielinkės 
laisvieciai Šias sukaktuves tin
kamai atžymės savo didžiajam 
metiniam piknike rugsėjo 5 d., 
Westville j, N. J.

Vienas Lietuvos žymiausių 
rašytojų, prof. Krėvė-Mitkevi- 
čius pareiškė:

“Dabar SSSR tautos daro generalis sekretorius. 
progresą ir tai lietuviams gal 
daugiau suprantama ir artima, 
negu kam kitam...”

Ne visiems lietuviams, pone 
profesoriau, tai yra artima. Yra 
lietuvių (fašistai ir klerikalai), 
kuriems Sovietų Sąjungos tau
tų daromas progresas yra peilis 
po kaklu.

Dėlto 
niekina

lika.*

jie visaip šmeižia ir 
Sovietų Sąjungos tau- 
visą sąjunginę respub-

Tuo progresu, kurį daro So
vietų Sąjungos tautos, džiau
giasi tik pažangioji Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių visuomenė.

Sakoma, CIO (Komitetas In
dustriniam Organ izavimuisi) 
ruošiasi leisti 
dienraštį.

Kur ir kada
.keleivis pradės 
nešta. Bet gerai, 
dienraštis išeis.

didelj, įdomų

tasai 
eiti,

mūsų san- 
dar nepra- 
kad tokis

Amerikos darbininkų judėji
mas negalės būti platus ir drū
tas, jei jis neturės savo stip
rios dieninės spaudos.

Komunistų Partija tai žino ir 
dėlto, kad ir prie sunkių sąly
gų, su naujais metais pradės 
leisti dar du dienraščiu—vieną 
Kalifornijoj, o kitą Chicagoj.

Aišku, CIO dienraštis nepa
kenks komunistinei spaudai, o 
pastaroj i—anam.

So. Bostono kunigų laikraš
tis rašo, būk “Laisvės” redak
cija “be Maskvos atstovo ar at
stovybės negali laisvai parašy
ti žinutės arba straipsnio...”

Nereikia nei aiškinti, kad šis 
pareiškimas yra eilinis kunigų 
laikraščio melas.

“Nekalbėk neteisybės prieš 
artimą savo,” mokina kunigai 
savo pasekėjus.

Bet jie patys tai jau tikriausi 
melagėliai.
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NUSIMINĘ JAPONAI IR NAZIAI DEL 
CHINIJOS SUTARTIES SU SOVIETAIS

CHINIJA TIKISI GINKLŲ PAGELBOS Iš SOVIETŲ;
NAZIŲ SPAUDA PLŪSTA SOVIETUS

MASKVA.— Svetimų ša
lių diplomatai Maskvoje sa
ko, kad Chinijai padarius 
nepuolimo sutartį su Sovie
tais, Japonija jau negalės 
panaudot Chiniją kaip karo 
įrankį prieš Sovietų Sąjun
gą.—Minėtina, jog tūli Ja
ponijos valdovai, pirm pra- 
dedant dabartinį karą prieš 
Chiniją, sakė jai: padaryk 
su mumis sąjungą prieš ko
munizmą (prieš Sovietus) 
tai tau nereikės kariauti su 
mumis.

Svarbiausias punktas da
bartinės Sovietų sutarties 
su Chinija yra tas, kad Chi
nija pasižada nedaryt to
kios taikos sutarties, pagal 
kurią galėtų kita valstybė 
panaudot Chiniją karui 
“prieš komunizmą.”

Sovietų valdžios organas 
“Izviestija” rašo, jog dabar
tinė sutartis su Chinija tik 
pabrėžia taikią Sovietų po-

Klausykitės Browderio Auto. Darbo Unijos Pil
Radio Kalbos Šį Vakarą dantysis Komitetas

Šį trečiadienį, 6:15 iki 
6:30 vai. vakare, kalbės per 
radio Earl Browder, Ame
rikos Komunistų Partijos 

Jis 
yra vienas gabiausių kalbė
tojų, ir jo kalba tokia aiš
ki, kad lietuviams lengva 
suprast. Browderio kalba 
bus skleidžiama per Natio
nal Broadcasting Kompani
jos radio po visą šalį. Čia 
paduodame tik tas radio 
stotis, iš kurių galima gir
dėt tą kalbą rytiniuose ir 
artimesniuose vidurvakari- 
niuose miestuose:

WJZ—New York.
WBZ—Boston.
WBZA—Springfield, 

Mass.
WEAN—Providence, R.I. 

WICC—Bridgeport, Conn. 
WFIL—Philadelphia. 
WBAL—Baltimore. 
WHOM—Rochester, N.Y. 
WEBR—Buffalo, N. Y. 
KDKA—Pittsburgh, Pa. 
WUAR—Cleveland, Ohio. 
WSPD—Toledo, Ohio./ 
WXYZ—Detroit, Mich. 
WCKY—Cincinnati.

ITALŲ SUBMARIN AS 
NUSKANDINO SOVIETŲ 

LAIVĄ

Algiers, rugp. 31. — Ita
lijos submarinas, tarnaująs 
Ispanijos fašistams, torpe- 
davo ir nuskandino sovietų 
prekybos laivą “Temiriaze- 
vą”, Viduržemio Jūroj už 5 
mylių nuo Algiers. Buvę 
laive 29 vyrai ir 3 moterys 
išsigelbėjo. “Temiriazev” 
vežė anglį pro Gibraltarą į 
Port Said prieplauką, Ai- 
gipte.

Fašistų Kareivių Kuopa 
Perbėgo pas Liaudiečius 
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis, rugp. 31. —
Visa fašistų armijos kuopa 
perbėgo į Ispanijos respub- jūn 1 
likiečių pusę Aragon fron- kraustymą amerikiečių ir ninką Villegasą,. vieną iš 

europiečių iš Shanghajaus. 'nuolatinių Trockio sargų, niją.te.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo 1, 1937
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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

ISPANIJOS TROCKISTAI PERLEIDINĖ
JO FAŠISTAMS KARO REIKMENIS

TATAI LIUDIJA ANGLAS FRANKFORD, PATS BU
VĘS PO TROCKISTU OFICIERIŲ KOMANDA

litiką Tolimuose Rytuose.
Shanghai.—Japonijos val

dininkai čia labai susierzi
nę ir susirūpinę dėl Chini
jos nepuolimo sutarties su 
Sovietais. Jie pasakoja, būk 
Sov. slapta prižadėję chinam 
ginklų ir jau paskolinę 20 
savo lakūnų-specialistų Chi
nijai. Pranešama, kad chi
nai tikisi ginklų iš Sovietų, 
kada “pritruks savųjų.”

Berlin.— Naziai susijau
dinę dėl Chinijos nepuoli
mo sutarties su Sovietais, 
ir hitlerinė spauda smarkiai 
plūsta Sovietus.

SKAIČIUOS VISUS AME
RIKOS BEDARBIUS

Hyde Park, N. Y. — Pre
zidentas Rooseveltas pasi
rašė kongreso priimtą bilių, 
kad visi bedarbiai šioj, šalyj 
turi būt suskaičiuoti ir su
rašyti iki 1938 m. balandžio 
1 d.

C. H. Millard.

Russell B. Mer-

MILWAUKEE, Wis.-~E(i- 
dysis suvažiavimas Jungti
nės Automobilių Unijos (C- 
IO) užsibaigė rugp. 30 d. 
su išrinkimu Pildančiojo 
Komiteto. Visi jo nariai 
yra žinomi veikėjai šios in
dustrinės unijos, bet, pagal 
suvažiavime buvusias gru
pes, tai antra tiek daugiau 
“progresistų” įeina į Pil
dantįjį Komitetą negu “vie- 
nybiečių.” Dabartinis šio 
komiteto sąstatas yra toks: 
Michel.

Ohio: Ellsworth Kramer, 
R. E. Reisinger, Paul Miley.

Canada:
Pietinės Valstijos: Fred 

Peiper.
Indiana: 

rill.
Missouri: Delmont Garst. 
Eastern: Frank Tucci. 
Pacific: Irwin Carey.
Michigan: Charles Mad

den, Lester Washburne, 
Tracy M. Doll, Morris 
Fields, Loren Hauser, Wal
ter Reuther ir Leo La Mot- 
te.

Užsibaigus suvažiavimui, 
delegatai per kelias valan
das paradavo miesto gatvė
mis, džiaugsmingai minėda
mi pasiektą suvažiavime 
vienybę ir organizacijos su
stiprinimą, ypač kovai prieš 
paskutinę neunijinę “tvirto
vę”—Fordo fabrikus.

uPrašo” Japonų Karo Laivus 
Laukan iš Whangpoo

os irLondon. —‘ An_ 
jungtinių Valstijų valdžios 
rengiasi reikalauti, kad Ja
ponija ištrauktų karo laivus 
iš Whangpoo upės Shan- 
ghajuj. Japonų šarvuotlai
viai, slankiodami tarp sveti-
mu šalių keleivinių ir pre-i --------------—
kyoinių laivų, stato pavo-1 Mexico City, — Nežinia 

tuos laivus ir trukdo iš- kas šruotais pašovė polici- 
* *1 * V * • • ’į **' *11 * * V

Liaudiečiai Apgulė Fa
šistus Belchite ir Pu
siau Apsupo Granadą

MADRID.— Po 48 valan
dų mūšio, Ispanijos respub
likos armija visiškai apsu
po fašistus Belchite mieste, 
20 mylių, į pietus nuo gene
rolo Franco tvirtumos Sa- 
ragossos. Rugp. 30 d. vaka
re respublikiečiai užėmė ir 
šešis miestelius apie Belchi
te. Dalis fašistų kareivių 
paspruko šiaurėn, o kiti li
ko iš visų irusių surakinti 
Belchite mieste, kuris turė
siąs greit pasiduot respubli
kiečiams.

Fašistai pirmiau buvo 
prasibriovę apie 80 mylių į 
pietus nuo Belchite ruožtu 
kokių 25 mylių pločio iki 
Teruel ir tuo būdu sulindę 
kaip į kokį maišą. Jei res
publikos armija užims Bel
chite, tai galės užraukt ta
me “maiše” tūkstančius fa
šistų kariuomenės. Už
rausimą respublikiečiai jau 
pradėjo. Jų armijos būriai 
grumiasi linkon vieškelio į 
pietų vakarus nuo Belchite; 
o tai vieškelis, jungiantis 
Teruel su Saragossa. •

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis.-—> JJvi liaudiečių 
divizijos pusiau ratu apsu
po Granadą, fašistų valdo-

CHINIJA ATSIPRAŠO AMERIKĄ UŽ BOM
BARDAVIMĄ LAIVO “PRESIDENT HOOVER”

NANKING, Chinija, rugp. 
31.— Chinijos valdžia pri
pažino, kad tai jos lėktuvai 
per klaidą bombardavo 
Jungtinių Valstijų laivą 
“President Hoover,” už 50 
mylių nuo Shanghajaus. 
Chinų vyriausybė atsiprašė 
Ameriką ir prižadėjo pil
niausiai atlyginti už nuosto
lius.

Chinų lakūnai pamanė, 
kad tai Japonijos laivas. 
Trys jų bombos sužeidė 
įgulos narius; pažeidė ir pa
tį laivą. “President Hoo-

JAPONAI IR TOLIAU BOM
BARDUOSIĄ CIVILIUS
SHANGHAI. — Japonų 

armijos komandieriai sako, 
jog “šiuo tarpu” jų lėktu
vai nebomharduosią civilius 
gyventojus chinų miestuose 
arba duosią jiems perspėji
mą prieš bombardavimą. 
Bet toliau, sako, gal “neiš
vengiamai reikės” bombar- 
duot nekariškių žmonių gy
venamas chinų miestų vie
tas, panašiai kaip japonų 
lėktuvai bombardavo Nan- 
tao, Shanghajuj, kur tuo 
žygiu užmušė virš 300 civi
lių chinų. Japonų valdinin
kai sako, kad jie nebūsią 
atsakomingi ir už bombar
davimą Shanghajaus Tarp
tautinės dalies. Nes, girdi, 
virš jos “skraidą Chinijos 
lakūnai.”

tūkstančių 
šimtais vo
ir nazių ir 
į Saragos-

mą didmiestį pietuose arti 
Viduržemio Jūros ir ata
kuoja Lanjaroną, tarp Gra
nados ir toš jūros. Jie nu
galėjo fašistų maurus raite
lius, užėmė eilę strateginių 
kalnų ir susikėlė į juos sa
vo patrankas. Gen. Franco 
skubotai siunčia tūkstan
čius italų fašistų ginti Gra
nadą. Jis taipo pat sten
giasi kuo greičiausiai per
mest desčtkus 
savo armijos su 
kiškų patrankų 
Italijos lėktuvų 
sos frontą, kur liaudiečiam 
telieka tik pereit per Ebro 
upę, idant įžengt į tą fašis
tų tvirtumą.

Jei fašistai bus užraukti 
Belchite-Teruel “maiše”, tai 
bus apsaugotas didysis res
publikos vieškelis, einąs 
.Madrido į Valenciją.

iš

CHINIJOS SKUNDAS 
TAUTŲ LYGAI

. Geneva. — Chinijos vy
riausybė įteikė skundą Tau
tų Lygai prieš Japonijos 
karinį įsiveržimą į Chiniją, 
be jokios priežasties iš Chi
nų valdžios, pusės. Skundas 
parodo, kaip Japonija tuo- 
mi sulaužė tris sutartis.

ver” vežė 263 keleivius, 
daugiausia amerikiečius iš 
Manilos, ir norėjo paimt 
dar 300 amerikiečių iš 
Shanghajaus.

Du Japonijos karo laivai- 
naikintuvai, buvę tik už 
mylios nuo Amerikos laivo, 
tada ėmė šaudyt chinų lėk
tuvus priešorlaivinėmis ka
nuolėmis.

Toliau gal patys Jungti
nių Valstijų karo laivai ga
bens iš Chinijos amerikie
čius, atsižvelgdami į pavo
jus keleiviniams laivams.

CHINŲ FORTAS ATAKUOJA 
JAPONŲ LAIVUS

Shanghai. — Japonų ko
mandieriai pripažįsta, kad 
viena chinų armijos divizi
ja dar tebelaiko savo ranko
se Woosung fortą prie 
Whangpoo upės įsiliejimo į 
Yangtzee. Jau visa savaitė, 
kaip Japonų karo laivai 
bombarduoja tą fortą, o 
chinai iš jo kanuolėmis 
bombarduoja japonų laivus 
ir trukdo ju kariuomenės 
pra vežimą į Shanghajų. Ne
žiūrint tos klūties, jau 90,- 
000 japonų yra persiųsta į 
Shanghajų.

Abidvi pusės rengiasi di
džiausiam ir mirtiniausiam 
šio karo mūšiui.

Nanking, Chinija. Nepuo
limo sutartis tarp Sovietų 
Sąjungos ir Chinijos nerei
kalauja karinės Sovietų pa
ramos-Chini j ai prieš Japo-

BARCELONA, Ispanija.- 
Ispanų laikraščiai išspaus
dino vieno anglo pareiški
mą su jo parašu apie troc- 
kistų-fašistų sukilimą Bar- 
celonoj gegužės mėnesi šie
met. Tas anglas, F. I. 
Frankford., pats dalyvavo 
tame sukilime. Jis dabar iš
dėsto, kaip trockistu POUM 
organizacija susirišus su 
generolo Franco armija.

Frankford buvo atvykęs 
su anglais liuosnoriais iš 
Nepriklausomos Darbo Par
tijos. Trockistai, būdami 
tada įsiskverbę valdžioj, nu
kreipė tuos liuosnorius į Al- 
cubierre, įtraukė juos į tro
ckistu miliciją ir pradėjo 
smarkiai kurstyti prieš res
publikos valdžią. Pats 
Frankford matė, kaip troc- 
kistas komandierius Kopp 
perlipo per spygliuotų vie
lų tvorą į apkasus pas fa
šistus. Tada jau neliko abe
jonės apie trockistu karinį

Generolo Franco Pabė
gėliai Muša Fašistus
MADRID. — Batalionas 

buvusių generolo Franco 
kareivių, perbėgusių pas 
liaudiečius, dabar atakuoja 
fašistus Madrido fronte 
tarp Casa de Campo ir Ca- 
rabanchel. Mažu-pamažu, 
bet neatlaidžiai jie nuolat 
stumia fašistus atgal. Tarp 
šių bėglių iš Franco armi
jos yra net buržujų ir bu
vusių monarchistų. Jie pa
sipiktinę, kad gen. Franco 
parduoda Ispaniją Hitleriui 
ir Mussoliniui.

Kada fašistai per radio 
garsiakalbį atsišaukė į Ma
drido gynėjus, šie bėgliai 
šauksmais atsakė: Mes esa
me pabėgėliai iš jūsų sto
vyklos ir mes jus gerai pa
žįstame !—Nuo tada fašis
tai ir liovėsi kalbėję per ra
dio į liaudiečius šioj fronto 
daly j.

Liaudiečių komandieriai 
paskyrė penkis iš tų buvu
sių Franco kareivių į res
publikos oficierių mokyklą, 
pilnai įsitikinę jų ištikimy
be.
Chinai ir Japonai Taikos 

Delegatai Smerkia Ja
ponijos Karą

Swarthmore, Pa. — Japo
nų ir chinų delegatai tarp
tautinėj taikos konferenci
joj čia draugiškai sveikina
si ir abeji smerkia Japoni
jos karą prieš Chiniją.

Tokio. — Chinai Shantun- 
go provincijoj atėmė iš ja
ponų Tsinan-Tsingtao gele
žinkelį ir dvi japonų anglia- 
kasyklas.

Peiping. — Japonai pra- __  ___ ____ v____
neša, kad jie prašliaužę per vakariuose nuo Peipingo ir 
Chinijos Didžiąją Sieną, 60 
mylių nuo Peipingo.

ORAS
Šį trečiadienį oras būsiąs 

panašus kaip antradienį, sa
ko Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
86 laipsnių.

Peiping, rugp. 31. — Ja
ponijos kareiviai sukilo 
prieš savo komandą šiaur- 

nužudė du japonų genero
lus Shigeo Fu j ii ir Chang 
Chia-yu. Tatai pripažįsta 
patys japonų valdininkai.

Be to, daugelis kareivių 
pabėgo nuo Manchukuo ge
nerolo Liu Kwei-tango, vei
kiančio su japonais, ir prisi
dėjo prie chinų, kariaujan
čių prieš japonus.

bendradarbiavimą su fašis
tais. A

Vieną naktį maisto veži
mas nuo respublikiečių lini
jų važiavo pas fašistus. 
Respublikos milicininkai no; 
rėjo šaudyti, bet trockistai 
komandieriai uždraudė. Mu
lais iš Alcubierre buvo ga
benama karo reikmenys 
respublikiečiams, bet troc
kistai oficieriai taip “tvar-, 
kė,” kad dauguma karė 
reikmenų vis tekdavo fašis
tams. Pagaliaus, tie ko
mandieriai įtikino patį 
Frankfordą ir tūlus kitus 
milicininkus pabėgt į Bar
celona, ir ten jie buvo sta
tomi j mūšius prieš liaudies 
valdžią. Tada jis suprato 
trockistu išdavystę Barce* 
lonoj ir sugrįžo karo fron- 
tan prieš fašistus. Ale fron
te užsilikę trockistai oficie
riai uždraudė šaudyti fašis
tus, nors pastarieji nuolat 
skynė liaudiečius.

Sučiupo Gyvulių Nuody 
tojus, Ūkio Ardytojus
MASKVA.^"Vedama by-' 

la prieš tryliką nenaudėliif 
veterinarų, gyvulių gydyto
jų, Azovo-Juodųjų Jūrų^ 
srity j, pietuose. Pagal są
mokslą su trockistais, jie - 
skleidė ligų perus tarp gy- ’ 
vulių kolektyviuose ūkiuo- ’ 
se. Pasirodo, kad 8 iš jų' 
buvo baltagvardiečiai ka
riautojai prieš Sovietus.

Gruzijoj teisiama 11 valdi- • 
ninkėlių, kad jie išvien su! 
kitais dešiniaisiais stengėsi 
pakrikdyt kolektyvius ūkius. 

Darbininkai savo susirin
kimuose priima rezoliucijas, 
reikalaudami baust mirčia 
tokius kenkėjus. Kai . So
vietų vyriausybė sučiupo 
ardytojam už pakarpos fa
brikuose, kasyklose ir gele
žinkeliuose, tai trockistai- 
fašistai pasmarkino savo 
veiklą prieš kolektyves far- 
mas.

EXTRA!
JAPONAI ŠIMTAIS LAI- 
VŲ KANUOLIŲ NAIKI

NA SHANGHAJŲ

Shanghai, rugp. 31. — 48 
Japonijos karo laivai Šim
tais patrankų ardo didžiau
sią chinų miestą Shanghajų.

SUKILĘ JAPONŲ KA
REIVIAI NUŽUDĖ DU 

GENEROLUS
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Komunistą Partijos Aštuoniolikos 
Metų Sukaktis

Aštuoniolika metų atgal—rugsėjo mė
nesio 1 d., 1919,—Chicagoje įvyko stei
giamasis Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos suvažiavimas. Jį sudarė atsto- 

’• vai daugiausiai tų svetimkalbiškų fede
racijų, kurias tų laikų Amerikos Socialis
tų Partijos vadovybė išbraukė iš parti
jos.

1919-ti metai buvo tuojautiniai pokari
niai metai. Amerikoje, kaip ir visam pa
saulyj virė milžiniškos darbininkų ko
vos. Socialistų Partijos vadovybė buvo 
susikompromitavusi savo atsinešimu lin
kui pasaulinio karo ir kt. klausimais.

Įkvėpta Rusijos Lapkričio revoliucijos, 
kairioji Amerikos darbininkų klasės da
lis jieškojo kelių ir būdų įsteigimui to
kios politinės partijos, katra galėtų iš
reikšti jų reikalavimus ir sąjausmą.

Nereikia nei aiškinti, kad USA Komu
nistų Partija negimė tokia, kokią mes 
turime šiandien. Ji susidarė daugiau
siai, kaip sakėme, iš svetimkalbiškų so
cialistinių federacijų.

Per keletą metų ši partija buvo galima 
geriau pavadinti federacija partijų, o ne 
monolitiška organizacija. Ją tuomet su
darė apie 18-ka atskirų federacijų. 
Kiekviena federacija turėjo savo komite
tus, arba Centro Biurus, kurie, savu 
ruožtu, rinko iš savo narių duokles ir 
jiemfe vadovavo. Jei federacįjos vadovy
bė sutiko su Partijos Centro Komitetu, 
gerai, o jei ne—ji galėjo savaip elgtis ir 
sunku jai buvo kas nors padaryti.

Kadangi komunistjnis judėjimas kūrė
si tokiose sąlygose, tai nereikia stebėtis, 
jei jis buvo labai siauras, sektantiškas. 
Atsirado dvi komunistinės partijos ir abi 
lenktyniavosi ne tiek ėjimu į mases, 
kiek nuo jų atsiskyrimu, bandymu pa-

• tapti juo “tyresne” ir “kairesne.” Tik 
po tūlo laiko šios partijos susivienijo į 
vieną Komunistų Internacionalo -Sekciją.

Tuojau užėjo reakcija—negarbingai 
paskilbusio Palmerio puolimai. Tūkstan
čiai komunistų buvo suareštuota, jų mi
tingai ardomi, organizacija padaryta ne- 
legališka. Nemažai komunistų buvo iš- 
deportuota.

Būdama palėpyj, Komunistų Parti
ja tūlą laiką tūnojo sektantizme. O kai 
buvo bandyta išeiti viešumon,—vėlgi ne
apsieita be skausmų ir nuostolių.

Pagaliau Komunistų Partija išėjo vie
šumon, legalizavosi. Tačiau toli gražu 
nebuvo nusikratyta sektantizmo. Tiesa, 
Partija tapo reorganizuota, federacijos 
panaikintos, palikta monolitinė, vienly
pė organizacija. Bet ir ši reforma neap
siėjo be nuostolių. Nemažai angliškai 
nemokančių kalbėti narių iš organizaci
jos traukėsi, aiškindamiesi negalį susi
kalbėti bendruose partijos kuopų mitin
guose angliškai.

Tolydžio Partijoj virė frakcinės kovos. 
Iš vienos pusės trockistiniai elementai, 
iš kitos—dešinieji, svarbiuosius Partijos 
uždavinius paneigę, kėlė suirutes ir ar
dė Partiją, žemindami josios vardą ma
sių akyse ir šalindami dorus nuo parti
jos darbininkus ir intelektualus.

Komunistų Partija išstojo su savo pro
grama darbo unijų lauke. Ji stojo už or-' 
ganizavimą neorganizuotų, už pramoni
nes unijas, už suvienytą darbininkų 
frontą. Reakciniai darbo unijų vadai 
dėlto paskelbė komunistams karą. Dau
gybė Partijos narių buvo išmesta iš dar
bo unijų ir darbiu.

Tas viskas labai pakenkė Komunistų 
Partijos augimui ir nemažai narių pri
vertė apleisti jos eiles.

Tiktai kai Partija apsivalė nuo t r če
kistų ir paskui nuo dešiniųjų elementų, 
ji pradėjo išgyvendinti iš savo tarpo sek- 
tantizmą ir įsišaknėti masėse.
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Laike depresijos Komunistų Partija 
vadovavo visai eilei streikų (reikia atsi
minti, kad tuomet daugelis darbo unijų 
vadų skelbė, būk depresijos metu negali
ma esą darbininkų išvesti streikan!), 
Partija pradėjo organizuoti bedarbius 
kovai už pašalpas. Atsiminkim, kokios 
milžiniškos svarbos Amerikos darbo 
žmonių, gyvenimui turėjo Pittsburgho 
apielinkės angliakasių streikas. Arba, 
kaip labai paveikė į visus Amerikos dar
bininkus organizuoti bedarbių maršavi- 
mai į valstijines sostines ir Washingto- 
ną.

Kas gi tą darbą varė? Aišku, komu
nistai, jų partija. Ji drąsiai ir energin
gai organizavo bedarbius ir sakė jiems: 
kovokite, o gausite. Reikalaukite pašal
pų, reikalaukit darbų, reikalaukit duo
nos. Šimtai panašio's rūšies demonstra
cijų buvo suruošta miestuose ir valstiji- 
nėse plotmėse. Kiekvienas objektyvus 
istorikas, rašydamas apie šitų laikų A- 
merikos padėtį, pripažins Komunistų 
Partijai didžiausį kreditą už josios drą
sų, sumanų ir uolų darbą.

Šiandien Komunistų Partija yra ma
sinė partija, nors jos narių skaičius ir 
nėra toks didelis—apie 50,000.

Jos nariai priklauso masinėm organi
zacijom. Darbo unijose šiandien surasi
me tūkstančius komunistų, užimančių at- 
sakomingas vietas—dažnai aukštas, na- 
cionales vietas. Komunistų Partijos pro
gramą darbo unijų klausimu šiandien 
vykdo gyveniman <TO (Komitetai In
dustriniam OrganizaVimuisi). Liaudies 
Fronto organizavime -V Farmerių-Darbo 
Partijos — Komunistų Partija vaidina 
milžinišką rolę. \

Komunistų Partijos generalinis sekre
torius kalba visam kraštui per radio; 
tas pats Komunistų Partijos generali
nis sekretorius, Earl Browder, nelabai 
senai kalbėjo Harvardo Universitete, 
kur pirmininkavo to universiteto vienas 
profesorių. Kitais žodžiais, koųiunistai 
šiandien Amerikoje įeina į įvairias įstai
gas ir jie ten respektuojami ir priimami, 
kaipo žmonės, kovoj ą už taiką, už de
mokratiją, už šviesesnį ir gerbūviškesnį 
gyvenimą—socializmą. “Komunizmas yra 
20-to šimtmečio amerikonizmas,” sako 
ši partija.

Greitu laiku Komunistų Partija pra
dės leisti dar du savo anglų kalboj dien
raščiu. Ji steigs visą eilę mokyklų lavi
nimui naujų kardų, naujų veikėjų būrių.

Sutinkam su* generalinio1 partijos sek
retoriaus Earl Browderio nuomone, kad 
dėl tų visų laimėjimų, komunistai nepri
valo perdaug riesti nosies, neturi jie di
džiuotis, nes mūsų partija dar vis paly
ginti maža. Mes dar persilpni. Reika
linga gauti dar mažiausiai 50,000 naujų 
narių Partijon, norint šią organizaciją 
matyti stiprią ir sugebančią atlikti pa
čius svarbiausius darbus.

Per tą aštuoniolika metų Partija, aiš
ku, padarė klaidų, pergyveno nesmagių, 
dažnai skausmingų laikotarpių. Bet be 
to jinai nebūtų galėjusi būti ta, kas yra 
šiandien.

Šiandien Komunistų Partija didelėj 
daugumoj susideda jau iš čia augusio ele
mento. 'Joje nėra frakcijų, nėra vaidų. 
Partija glaudžiai sujungta ideologiniai ir 
organizaciniai. Ji turi, mūsų nuomone, 
puikią vadovybę, mokančią atsakyti į 
kiekvieną gyvenimo klausimą.

Visko, ko šiandien Partijai reikalinga: 
daugiau narių, taip sakant, kūniško su
augimo.

Dėlto, minėdama aštuonioliką metų 
savo gyvavimo sukaktį, ji šaukiasi į vi
sus buvusius Partijos narius ir dar ne
buvusius stoti į Komunistų Partiją ir 
prisidėti prie to istorinio darbo, kurį 
Partija dirba.

Lietuviai darbininkai tą patį turi pa
daryti. Tie, ką seniau priklausė Parti
jai, bet dėl įvairių priežasčių iš jos pasi
traukė, raginami sugrįžti. O tie, ką nie
kad Partijoj nebuvo, turi kartą ant vi
sados nusitarti jais patapti.

Partijai priklausymas šiuo tarpu kur 
kas lengvesnis, negu seniau buvo. Mė
nesinės duoklės mažesnės, susirinkimai 
tuojau bus praretinti, disciplina šiandien 
lengvesnė, negu buvo seniau. Kiekvie
nas narys dirba tiek, kiek jis gali.

Tegu Partijos Centro Komiteto bal
sas nenueis niekais: Kiekvienas ir kiek
viena padėkim jam budavoti proletaria
to partiją—USA Komunistų Partiją! 
Reikia padvigubinti Partijos narių skai
čių.

Automobilių Darbi 
ninkai ir CIO

400,000 Narių Unija
Milwaukee mieste įvyko 

United Automobile Work
ers of America (Jungtinės 
Automobilių Darbininkų 
Amerikoj) Unijos konvenci
ja. Tai buvo konvencija at
stovaujanti apie 400,000 or
ganizuotų darbininkų. J6je 
kalbėjo Committee for Indu
strial Organization (Komi
teto Industrinio Organiza
vimo) vadas John L. Lewis.

Jis plačioj savo kalboj 
įrodė, kaip sunkus organi
zavimo darbas buvo. Metai 
laiko atgal automobilių in
dustrijoj buvo organizuotų 
įik tarpe 25,000 ir 30,000 
darbininkų. Dabar jau yra 
organizuotų ir apjungtų į 
vieną galingą uniją iki 400,- 
000 darbininkų. Šiandien 
Jungtinėse Valstijose auto- 
mobijių darbininkų unija 
stovi greta mainierių uni
jos. Metai laiko atgal, jos 
veik nebuvo.

Sunkus buvo organizavi
mo darbas. Nors šalies Kon
grese pravestas įstatymas 
ir konstitucija leidžia darbo 
žmonėms organizuotis, bet 
kapitalistai baisiai tam; 
priešinosi. Lewis sakė, kad 
jie kontroliuodami miestų 
valdybas, tūlas valstijų val
diškas -įstaigas ir policiją, 
brutališkai ir žiauriai laužė 
organizavimosi teises. Kapi
talistams tame darbe gelbė
jo reakcinės įstaigos. Prieš 
organizatorius veikė geng- 
steriai, gaujos juodašimčių 
ir naudojo ginklus. Kam ne
žinoma, kaip žiauriai buvo 
sumušami unijos organiza
toriai prie Fordo ir kitų 
dirbtuvių? Bet yisą tai dar
bo masės nugalėjo ir vado
vystėje Komiteto Industri
niam Organizavimui (CIO) 
subrganizavo galingą auto, 
darbininkų uniją.

John L. Lewis sakė: Lai
svė yra didelis dalykas, -— 
laisvė kovai už gyvenimą ir 
mes turime kovoti už lais
vę. Jis nurodė, kad automo
bilių darbininkai turėjo ko
vą už organizavimąsi ir ko
vas už unijos išlaikymą.

Unijos Svarba
X

John Lewis nurodė, kad 
uniją yra organizacija ne 
vien kovai fabrike ir dirb
tuvėj už geresnes, žmoniš
kesnes sąlygas, ne vien už 
geresnę algą ir žmoniškesnį 
gyvenimą darbininko šei
mynos, bet organizacija ko
vai už visų darbo žmonių 
geresnį gyvenimą, už sąly
gas kultūrai ir progresui. 
Žiaurusis kapitalizmas da
rosi milžiniškus pelnus iš 
darbo žmonių prakaito, pri
verčia darbininkus sunkiai,

Amerikos darbininkus nuo 
industrinio organizavimosi. 
Jis sakė, kad “išdavikai tik
rumoj tiek judėjimui reiš
kia, kaip kad šuniui blusa.” 
Ir kaipo prilyginimą paėmė 
automobilių industrijos dar
bininkus, kurie prieš kapi
talistų ir išdavikų norą į 
taip trumpą laiką sudarė 
milžinišką ir galingą orga
nizaciją.

Teisė Organizuotis
Kalbėtojas griežtai pa- 

briežė, kad Amerikos darbi
ninkai turi teisę ir laisvę 
organizuotis ir jie turi ją 
išnaudoti, turi kovoti už ją, 
turi kovoti už laisvę suėji-, 
mams, susirinkimams, orga
nizacijoms, kovoms, strei
kams. Jis nurodė, kad dar
bininkai iš esmės yra demo
kratiniai nusistatę, kad jie 
suderina savo pažvalgas su 
Roosevelto demokratinėmis 
pažvalgomis, kad jie kovos 
už progresą prieš reakciją.

Kalbėtojas atsakė ir 
tiems, kurie bijosi Ameri
kos darbininkų organizavi
mosi, kurie bijosi, kad or
ganizuoti darbininkai nepa
keistų šalies tvarką. Jis sa
kė, kad prieš tai nėra gva- 
rantijų. Bet juk į didžiausią 
nelaimę ir vargą šalis buvo 
įvilkta 1929 metais, kada 
milionai darbininkų atsidū
rė bado padėtyj, kada milio
nai neteko namų, kada mi- 
lionų taupiniai dingo ban
kuose, kada dešimtys tūks
tančių savininkų ir biznie
rių bankrutavo, o iuk prie 
to atvedė tvarka ir tada 
kai
ninkai mažiausiai buvo or
ganizuoti, kada svarbiųjų 
industrijų darbininkai netu
rėjo savų unijų.

Darbininkų Jėga
Kalbėtojas nurodė, kad 

darbininkai neturi nieko 
apart savo jėgos. Tai reiš
kia, neturi fabrikų, kasyklų, 
milžiniškų laikraščių, radio 
tinklų, gelžkelių, milžiniškų 
svetainių. Jie negali laukti, 
kad jų reikalus gintų kapi
talistų spauda, kad už juos 
kalbėtų išsilavinę kalbėto
jai per radio, bet darbinin
kai yra jėga, nes jie viską 
sutveria. Kada jie bus or
ganizuoti į unijas, kada jie 
padarys geresnį savo ir sa
vo šeimynų gyvenimą, kada 
jie pažengs daugiau progre
se ir kultūroj, tada jie mo
kės surasti kelius ir linkui 
visuomenės valdiškų vie
tų. Mes žinome, kad šios ša
lies darbo masės susiorgani
zavę į unijas, apsijungę į 
Amerikos Darbo Partiją, 
sudarę Liaudies Frontą, 
glausdamos savo eiles apie 
Komunistų Partiją, suras 
kelius linkui geresnio ir ma
lonesnio gyvenimo, kuris 
Amerikoj galimas. (

John L. Lewis savo kal
boje atžymėjo automobilių

ilgai ir už menką atlygini
mą dirbti ir tuom sulaiko 
žmonijos progresą.

Kalbėtojas sakė, kaip sun-. 
ki buvo pradžia. Bet orga
nizavosi automobilių indus
trijos darbininkai, Organi
zuojasi plieno, tekstilės, lai
vų būdavojimo, stiklo, ap- 
siavų ir kitų industrijų dar
bininkai vadovystėje CIO.

Santikiai su ADF.
Kalbėtojas nurodė, kad 

Komitetas Industriniam Or
ganizavimui nesutvertas 
kovai prieš Amerikos Dar
bo Federaciją. Šis komite
tas pasiėmė darbą organi
zuoti neorganizuotas indus
trijas, kurias per dešimtis 
metų neorganizavo vadai iš 
A. D. F. Šis komitetas nie
ko neturi prieš A. D. F. na
rius, net gi juos neorgani
zuoja, netraukia savo pu
sėn, nes jie jau organizuoti. 
Žinoma, CIO nekaltas už 
tai, kad unijos priklausan
čios prie A.D.F. įvertina jo 
svarbą ir remia jo prakil
nius darbus organizavime 
milžiniškų Amerikos neor
ganizuotų darbininkų. Ne
laimė tame, kad vadai iš A. 
D.F. nenori tą suprasti ir 
puola CIO organizaciją. 
Bet Amerikos darbo masės 
mato, kad vadai iš A.D.F. 
daro tą, kad pateisinus sa
vo ilgų metų neveiklumą, 
kad pakenkus darbo žmonių 
organizacijai.

Visada Buvo Judošių
John L. Lewis savo kalbo

je tarpe kitko sakė: “Taip, 
aš manau, kad visas didelis 
judėjimas ir kiekvienoje ša
lyje turi savo'išdavikus. Ai
rijos liaudis savo 700-tų 
metų kovoj už laisvę turi 
savąjį James Carey. Angli
jos Darbo Partija turi sa
vo Ramsey MiacDonaldą. 
Amerikos revoliucijos pa
triotai turėjo savąjį Arnol
dą, kurio pirmas vardas bu
vo Benedict. Dabar šioje ša
lyje darbininkai turi saviš
kį Amerikos Darbo Federa
cijoj ir Jungtinėje Mainie
rių Unijoje išdaviką Wil
liam Greeną.”

Taip apcharakterizavo 
kalbėtojas didelius judėji
mus. Greta unijų judėjimo 
galima suprasti, kad politi
nis judėjimas ir gi nebuvo 
ir nėra laisvas nuo išdavi
kų, tą galima . prilygti ir 
prie trockistų Sovietų Są
jungoj, kurie virto fašistų 
šnipais.

Kalbėtojas toliaus nuro
dė, kad išdavikai buvo išda
vikais ir jais pasiliks, bet 
jie negali sulaikyti žmonijos 
progresą, pirmyneigą. Ir W.
Green negalės sulaikytiindustrijos darbininkų ko

tik šios šalies darbi-

vas Akrone, Detroite, Flin- 
te, Niagara Falls ir kitur. 
Jis sakė, kad Henry Fordas 
baisiai spardosi, kad jis ma
no, jog jis yra karalius 
Jungtinėse Valstijose, kad 
gengsteriai ir jo policija ga
lės apsaugoti darbininkus 
nuo unijos, kad galės laužy
ti šalies konstituciją ir Wa- 
gnerio įstatymą, leidžiantį 
darbininkams organizuotis 
į unijas, bet jis tame labai 
klysta. Darbininkai ir šalies 
laisvai nusistatę piliečiai jį 
paklupdys.

Kalbėtojas • kvietė visus 
delegatus, o suprantama, ir 
organizacijų narius visa 
širdžia remti Komiteto In
dustriniam ' Organizavimui 
darbus, organizuoti neorga
nizuotus darbininkus ir 
darbininkes, visiems vienin
gai ir solidariai kovoti už 
gerovę savo reikalų ir gero
vę visos šalies.

John L. Lewis pasakė la
bai rimtą prakalbą, iš kurios 
mes čia tik keletą paaiškini
mų davėme. Aišku, kad 
šiandien Amerikoj Komite
tas Industriniam Organiza
vimui apjungia visas ge
riausias, pažangiausias ir 
sąmoningiausias šios šalies 
progresyves jėgas. Aišku, 
kad nei Green, nei Fordas, 
nei kiti priešai industrinio 
organizuoto darbininkų ju
dėjimo negalės jį sulaikyti. 
Atėjo ilgai lauktas laikas, 
kad Amerikos masės, kurios 
taip ilgai buvo neorganizuo
tos, pasijudino ir eina prie 
sudaromo galingų ir milži
niškų industrinių unijų. Da
bar reikia, kad nuoširdžiau
siai ir energingiausiai tan 
darban stotų ir lietuviai 
mūsų masinių organizacijų 
nariai ir dienraščių skaity
tojai. D. M. š.

ŠYPSENOS

— - — ------------ -

Sovietų Sąjungos žymus lakūnas Zigmas Levancvskis (centre), kuris kartu 
su kitais penkiais lakūnais didžiuliu orlaiviu lėkė per šiaurinį polių į Jungtines 
Valstijas ir dingo šiaurėje. Paveikslas nuimtas Maskvoj prieš išlėkimą. Kairė
je stovi Sovietų Sąjungos premjeras Molotovas. Visa Sovietų Sąjunga susirūpi
nus jo ir jo draugų likimu. Suorganizuota jų jieškojimas.

BISKIS APIE ŽEMAIČIŲ 
KALVARIJĄ

Mūsų miestelyj ant kranto upės 
Margas namelis lyg katins 

tupi . ..
Čia pedagogai visokio rūbo
Kūno gerovei įtaisė kliubą.

Alus atpigo, o algos auga, 
Tat apšviestieji per naktis 

staugia.
Turim mes salę ir restoraną
Ir vieną gražią USA paną. 

Visur ji j ieško tik karininko, 
Laikraščiuos skelbias, bet...

apsirinka.
Ten prie altoriaus raudonke- 

puriai
Sudaro šventą ir gražų būrį. 

Kepurės margos, galvoje vėjas, 
Lengva bus keisti jiems ir 

idėjas.
Dziegoriaus laurus Kuntaplis 

čiupo,
Todėl jis vaikšto dabar be 

ūpo.
Visi pamatė ten jojo veidą, 
Net mergužėlės vargšą apleido.

Turim mes porą gražių 
panelių,

Kurios nemėgsta 
darbelių.

Yra vyrukų, kurie
Per dienas pliotkų 

audžia.
Užmiršo meilę, vienybę tvirtą, 
Savo miestely šunimis virto.

(“Kuntaplis”)

ūkio

nesnaudžia, 
vortinklius

Suimta 137 Prostitucijos 
Biznieriai 3 Valstijose

Trenton, N. J. — Edgaro 
^Hooverio vadovaujami ša
lies valdžios agentai iškrėtė 
16 paleistuvystės biznio 
įstaigų Atlantic City, N. J., 
Philadelphijoj ir Wilming- 
tone, Del., ir suėmė 137 as
menis, daugiausia moteris, 
už varymą tarpvalstijinio. 
prostitucijos biznio.

r
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Darbininke ir Seimininke
♦

YPATINGOS MOTERIŠKĖS

MOTERŲ RINKIMINĖS TEISES 
SOVIETUOSE IR KITUR

Daugumoj kapitalistinių šalių 
moterys neturi rinkimų teisių. 

' Fašistinėj Vokietijoj, besiren- 
giančioj “dideliam karui” reika
linga mėsa patrankoms. “Mote
ris turi būti tautos tarnaite ir 
gimdyti jai kareivius” — šau
kia fašistiniai kraugeriai, žino
ma, kad skirdami moteriai vietą 
virtuvėj, vaiko kambaryje, fa
šistai ir negalvoja moteriai 
duoti rinkimų teisių. Fašistų ša
lyse moteriai yra viena teisė: 
teisė skurdui ir vargui, teisė sa- 
vižudystei, kada ji daugiau ne
gali pernešti savo mirštančių 
iš bado vaikų vaizdo. Fašistai 
stengiasi moterį paversti į pa
klusnią vergę, bet moteris neap
kenčia fašistinio surėdymo, ne
šančio karą ir’pražūtį jos vai
kams.

Bet ir buržuaziniai demokra
tinėse šalyse negeresnė moterų 
padėtis. Francijoj 15 milionų 
moterų, iš 42 milionų gyventojų 
skaičiaus, neturi rinkimų teisių. 
Kad moteris ir čia statoma fak- 
tinai vergės padėtyj, kalba ir 
toks faktas. Visai nesenai į 
liaudies fronto vyriausybę bu
vo nutarta įvesti ministerio pa
dėjėju žinomų mokslininkų Cur
rie, atradusiųjų radiumą, duktė. 
Ji pati irgi žinoma mokslininkė 
su pasauliniu vardu. Bet valsty
bės vietos užėmimui sulyg fran- 
cūzų įstatymais reikalinga buvo 
gauti vyro leidimą.

Belgijoj, Šveicarijoj moterys 
irgi neturi rinkimų teisių. An
glijoj moterys gavo rinkimų 
teises 1918 m. Tačiau rinkimuo
se gali dalyvauti tik tos 
rys, kurioms sukako 30 
Bet ir 30 metų moteriai 
mų teisės gavimui reikia
nejudinamąjį turtą arBa būti 
žmona asmens, turinčio rinki
mų teisę.

Vienok ir ten, kur moteris 
turi rinkimų teises, ji negali jo
mis naudotis. Ji vistiek lieka 
politiniai ir ekonominiai pri
klausoma. “Tikroji laisvė yra 
tik ten, kur panaikinta eksploa
tacija, kur nėra žmogaus žmo
gumi išnaudojimo, kur nėra ne
darbo) ir elgėtystės, kur žmogus 
nebijos už tai, kad ryt jis gali 
netękti darbo, buto, duonos” — 
sakė ^Stalinas. Ir tik socialisti
nis surėdymas, padarydamas 
gyvenimą laisvu ir nepriklauso
mu, išlaisvino moterį ir atidaro 
jai platų kelią į visuomeninį ir 
valstybės gyvenimą.

Sovietų Sąjungoj moteris — 
iš tikrųjų laisva pilietė, ji rin
kimų teisėmis naudojasi lygiai 
su vyrais. Sovietų Sąjungoj mo
teris — aktingas socializmo sta
tytojas, politinė jėga ir laimin
ga savo vaikų, nežinančių var
go ir skurdo, motina.

Sovietų moterį įdomauja vi
sas jos tėvynės gyvenimas. Vai
kų sodnų ir lopšelių organizavi
mas, pirkių-skaityklų atidary
mas, bendros kultūros kėlimas, 
milžiniškų statybų planai, kar
žygiški perskridimai, valstybės 
apgynimas — visur 
praktikoje įrodė, kad ji 
dėlė visuomeninė jėga.

Pilnakraujų politiniu
mu gyvena SSRS moteris. Au
ga jos rinkimų aktyvumas. Tai 
ne tik mieste, bet ir kaime. 
Koks yra moterų rinkimų akty
vumo augimas, rodo kad ir šie 
skaičiai. Septintame Visasąjun
giniame Sovietų Suvažiavime 
dalyvavo 378 atstovai-moterys. 
Aštuntame Ypatingąjame Visa
sąjunginiame Suvažiavime jų 
jau buvo 419, gi Pirmame Visa
sąjunginiame Sovietų Suvažia
vime moterų atstovų buvo tik 
49. Centralinio Pildomojo SSRS 
Komiteto nariais yra 101 mo
teris.

Paklausykite moters kalbos 
IV CPK sesijoj:

Staroboninskio Selsovieto pir
mininkė, drg. Achlomova (50 
metų moteris) pasakojo apie 
selsovieto darbą. Ji pasakojo, 
kaip kovoja už aukštą derlių, 
kaip kovoja už sveikatos apsau
gą ir bendrą kultūros lygį. “Aš 
pati, draugai, dirbu kartu su 
jaunais ir nenoriu atsilikti nuo 
jų,” sako Achlomova.

Su didžiausiu noru, entuziaz
mu Sovietų moterys dirba įvai
riose ūkio srityse, socialistinės 
statybos srityse, 1,305 SSRS 
moterys gavo aukščiausius ša
lies atsižymėjimų ženklus — 
SSRS ordenus. 349 iš jų turi 
Lenino ordenus.

Moteris — didelė jėga Sovie
tų darbe. Praktika rodė, kad 
moteris atstovė pateisino savo 
išrinkimą. Todėl būsimuose rin
kimuose dar plačiau bus įtrauk
ta ir iškelta Sovietų moteris.

Plačiau atidarykite moterims 
kelią į Sovietus! Tuo obalsiu, 
naujojo rinkimų įstatymo pa
grindais, vadovaujasi visuome
ninės organizacijos rinkimuose 
į Aukščiausįjį SSRS' Sovietą. 
20-VII-37. L. Liepa,

Nemažai studentų paeina iš 
vidurinės klasės. Randama daug 
studentų, daugiausia vyrų, kurie 
dirba nedidelius darbus univer
sitete, kaip žolės pjovimas, pa
gelbėjimas virtuvėj ir kafeteri- 
joj, ir tt. Jie patys sau pasi- 
gelbsti pasiekt mokslą.

Esantieji netoli kolegijos 
gyventojai išranda vo j a kamba
rius studentams. Kaina $4 iki 
$7.50 į savaitę. Taip ir pragy
venimą užsidirba. Nekurie gy
ventojai išsireiškia, kad pelnas 
mažas, nes nekurie studentai 
kartais neturi iš ko užsimokėt. 
Matydami, kaip jaunimas trokš
ta mokslo, jie kartais turi stu
dentams pagelbėt.

Pasiekimas mokslo yra vienas 
iš sunkiausių ir brangiausių 
darbų. Aš manau, kad daug stu
dentų, kurie lankė aukštesnes 
mokyklas, kovojo sunkiai atsie- 
kimui savo tikslo. Tačiau atly
ginimas už tą pasiaukojimą 
kartais būna menkas šioje kapi
talistinėj šalyje.

Suzanna Kazokytė.

Už Ką Jį Teisia?

“VIRĖJA”
CHICAGIETĖS PRENU

MERUOJA KNYGĄ 
“VIRĖJA”

Mūsų didmiestyje yra nema
žai lietuvių moterų, kur būtų 
galima gauti ir daugiau prenu
meratų knygai “Virėja,” bet 
nėra kam gerai pasidarbuot. 
Man su kitomis draugėmis bis- 
kį pasisekė gauti pren. Taigi, 
čia prisiunčiame sykiu ir pini
gus už 10 prenumeratų $7.50.

M. Plečkaitienė.
Šia proga pasiunčiu kvitas ir 

pinigus 
$7.50.
jau bus

už knygą “Virėja 
Manau, kad “Virėja 
gatava neužilgo.

K. Abekienė.

ne-
už-

GARY, IND.
Gerbiamos Virėjos:

Atsiprašau, kad taip ilgai 
sugrąžinau šią knygutę su
sakymais “Virėjos.” Priežastis 
yra tame, kad aš norėjau ją vi
są parduoti ... čia prisiunčiu 
$7.50.

Antanas Mikelionis.

mote- 
metų. 
rinki- 
turėti

moteris 
yra di-

gyveni-

Syracuse Universitetas, 
Syracuse, N. Y.

tarp Albany ir 
krašto Onondaga

miestas randasi
Jo

Šią vasarą praleidau labai in
teresingai Syracuse Universite
te, kuris randasi už su virš 300 
mylių nuo New Yorko miesto, 
pusiaukelyj 
Buffalo, ant 
Valey.

Syracuse
dauboj, apjuostoj kalnais, 
pietinėj dalyje randasi daug iš- 
dirbysčių. Tai ketvirtas iš eilės 
miestas N. Y. valstijoj, kaipo 
turintis daugiausia ir įvairiau
sių išdirbysčių.

Miestas greit iškilo. Iš pra
džios dėlto, kad buvo vienu iš 
garsiausiu druskos centrų, nuo 
ko jis gavo ir vardą, buvo žino
mas, kaipo Salt City. Kaip drus
kos kompeticija iš vakarų pa
kilo, tai Syracuse miestas paėmė 
išdirbinėt mašinas, kaip tai au
tomobilius, rašomas, skalbiamas 
mašinas, ir taip toliau. Turi 
daug ir chemiškų išdirbysčių, 
kadangi apylinkėj randasi dide
li kalkakmenių depozitai. Aplink 
dirbtuves apgyventa daugiausia 
rusais, lenkais, italais, vokie
čiais, anglais ir negrais. Negrų 
1930 m. čion gyveno 209,326.

Išvažiavus iš miesto randi la
bai gražių augmeninių ūkių.

Universitetas užima 130 akrų 
žemės. Randasi ant kalno, už 
trijų mylių nuo miesto. Suside
da iš 20 skirtingų trobesių. Gali
ma mokintis bile mokslo šakoj, 
kaip tai — daktaro, inžinieriaus, 
muzikos, architektūros. Turi 
mokyklą slaugėms. Prie univer
siteto priklauso N. Y. State 
College of Forestry. Reguliariš- 
ką sesiją lanko apie 6000 stu
dentų, vasarinę sesiją—apie 
2000.

Šią vasarą 8 studentai atvyko 
iš svetimų šalių. Viena moteris 
atvyko iš Korėjos, Japonijos. 
Trys vyrai—iš Chinijos. Kiti iš 
Honolulu, Philippines, ir net iš 
Puerto Rico ir Persijos. Daug 
studentų buvo iš kitų valstijų: 
Kalifornijos, Floridos, Ohio ir 
iš aplinkinių valstijų. Iš N. Y. 
valstijos daugiausia užsiregis
travo mokytojai ir užveizdos.

Vienas iš didžiausių kursų bu
vo slaugėms, kurios dirba pra
dinėse mokyklose (public school 
nurses). Per šešias savaites va
sarinio termino reikia užbaigti 
kursą, .kurio užbaigimas regu- 
liarėj sesijoj imtų pusmetį arba 
4 ir pusė mėnesius. Už tai rei
kia daug laiko padėti studijavi
mui.

Viduramžis Pasaulinio Karo 
veteranas George Brehm, nie
kad seniau nebuvęs papildęs 
kriminalybės, pereitą penkta
dienį stovėjo prieš teisėją Broo
klyn© Pennsylvania Avenue 
Teismabutyje ir. glamžė rankoj 
kepurę, pats nesuprasdamas, 
dėlko jis čia turėtų rastis.

Teisėjas klausia, kas jis per 
vienas? Liūdnu žvilgiu permetęs | 
teisme esančius, kaltinamasis 
pradėjo atsakinėt. O, taip, jis 
šalies gynėjas. Juk tai jis buvo 
pasiryžęs padėt savo gyvybę už 
žvaigždėtą mūsų šalies vėliavą 
ir praliejo savo kraują, kada 
buvo sužeistas Argonne fronte, 
taipgi apnuodytas gasais. Ir 
štai, po ta pačia vėliava, į.yieni 
be darbo turi milionus, o jis no
rėtų kaktos prakaitu pelnyt sau 
duoną, bet 
pas jį trys 
kiai.

Nerimas
vaikus užsibaigė tuomi, kad pe
reitą savaitę jis pasiėmęs pus
trečių metų dukrytę Marilyn 
vaikščiojo po kiemus ir pama
tęs tuščią kūdikio vežimėlį, 
greit įsodinęs dukrytę, ir, kaip 
nieko nebuvę, nustūmęs vežimė
lį — pas senų daiktų pirklį, kad 
už gautus kelis dolerius pratęst 
vaikų ir žmonos gyvybę, nuper- 
kant duonos. Už tai, kad alkani 
jo vaikai, už norą juos paval
gydinti jis — vagis. M-s.

ELIZABETH, N. J.
Gerbiamos Draugės:

ALDLD 54-tos kuopos susi
rinkime išrinko mane pardavi
nėti knygą • “Virėja.” Užrašiau 
10 knygų, t. y. pripildžiau vie
ną knygutę, už kurią prisiunčiu 
$7.50.

Knygas malonėkite prisiųsti 
man, aš išdalinsiu.

Su draugiškumu,
S. J. Liutkus.

Jūs pastebėjote ypatingų mo
terų, kurios nenugalima dvasia 
ir energingu veikimu darbo 
žmonių labui stebina esančius 
aplink, čion norių primint tik 
dalelytes kelių iš daugelio man 
žinomų tokių moterų gyvenimo.

Štai žymi moteriškė-motina 
mokina darbininkus viename 
vakarinių valstijų mieste. Jos 
mylimas sūnus, pažiba^ darbi
ninkiškoj šeimoj ir visuomenėj, 
taipgi randasi kelyje kitam 
krašte šalies. Tai jis tasai ame
rikietis, kuris Sovietuose įvedė 
pirmą modernišką Caterpillar 
traktorių ir už tą ir kitus nuo
pelnus pirmai darbininkų ša
liai jis apdovanotas Lenino Or- 
denu. Dabar jis veikia Ameri
kos farmerių labui. Jis be galo 
brangus motinai.

Vienok laimės džiaugsmais 
kupinai motinai ateina telegra
ma, kad jos sūnus sužeistas ant 
kelio už tūkstančio mylių. Ji 
teiraujasi traukinių ir orlaivių, 
norisi skrist prie sūnaus lovos,, 
bet tuoj pribuvo ir kita telegra
ma su pranešimu apie jo mir
tį. Gal motina paskendo aša
rose ir panėrė jose didelius dar
bus? 
būtų 
naus 
rūsio 
turiu
tingoji motina, ir nuėjo moky
klon, kad ten auklėt daugiau 
tokių, kaip jos Hal.

Nesunku dasiprotėt, kad tai 
buvo minių branginama komu
nistė Motina Bloor, kuri veiki
mui ne persena, nors nesenai 
apvaikščiojo 75 metų sukaktį.

Arba vėl, gimus vergijoj Har
lemo gyventoja Elnora Ross, 
kurią masės negrų ir baltų 
biednuomenės su pagarba va
dina Močiute Ross. Bet tai ne 
dėl senatvės, nors Elnora jau 
laukia 72-ro gimtadienio.

Už kelių mėnesių po Elnoros 
gimimo, Lincolno išleista pro
klamacija paskelbė negrams 
laisvę, bet biedniokė Rošs vis 
vien užaugo ir savus vaikus 
gimdė, marino, o likusius išauk-

Laidotuvės—jose miela 
dar kartą pažvelgt į sū- 
veidą, bet pareigos... Mi- 
nebepri.kelsi. “Aš dabar 

dirbt už du,” pasakė j^pa-

darbo negauna. Gi 
maži, alkani kūdi-

žiūrint į alkanus

Leningrad. — Dvi fašisti
nes trockistės prižiūrėtojos 
vaikų prieglaudos Sosnovo- 
je Polianoje nuodijo vaikus. 
Už tai liko sušaudytos.

MONTREAL, CANADA
Prisiunčiu už keturias “Virė

jos” prenumeratas $3. Visas 
knygas prašau siųsti mano an
trašu. K. Keršienė.

CLEVELAND, OHIO
Čia siunčiu $1.50 už dvi pre

numeratas knygos “Virėja.”
P. Nemurienė.

YOUNGSTOWN, OHIO
Malonėkite man atsiust kny

gą “Virėja.” čion rasite $1 — 
už knygą 75c, o 25c panaudo
kite persiuntimo lėšoms.

E. Skistimienė.

Chicagietes Lietuvės 
Taikos Parade

Vidurvakarinių-Valstijų Lie
tuvių Moterų Taikos ir Socia
lūs Geroves Komitetas gražiai 
pasirodė Jane Addams mirties 
sukakties minėjimo Taikos Pa
rade pereitą šeštadienį. Patsai 
komitetas išleido atsišaukimą į 
Chicagos lietuves kviečiant da
ly vaut parade. Taipgi komiteto

narės savo organizacijose dar
bavosi parado labui.

Pasėkos buvusios gražios, da
lyvavo įžymus būrys lietuvių 
moterų, iš įvairių draugijų, vi
sokių pažiūrų.

Taikos Paradą sveikino Elea
nor Roosevelt, senatoriai Lun
deen ir Pope, taipgi Minneso- 
tos gubernatorius Benson. Jame 
dalyvavo virš šimtas draugijų.

Minėtas komitetas yra nuo
pelnas pereitą pavasarį įvyku
sios plačios moterų konferenci
jos.- Vasaros kaitromis jo vei
kimas buvo apsilpęs, bet rude
niop ir vėl pradeda užimt savo 
vietą.

Kitoms apylinkėms reiktų su
šaukt įvairių moterų organiza
cijų konferencijas ir įsteigt to
kius komitetus. S.

MASKVOS KŪDIKIŲ AUK LĖTU VĖ VASAROS METU

Štai kur kūdikiams nėra pavojaus ir kur motina laisva. Atvirame ore, po saulės 
spinduliais ir po rūpestinga lavintų, vadų ir daktarų priežūra, Sovietų mažyčiai 
džiaugiasi “volley ball” lošiu vasarnamio darže, šalia vienos iš daugelio Maskvos vai
kų auklėtuvių.

ė *■

Įėjo skurde, diskriminacijos ir 
mažų algų vergijoj. Gal ji pa
sitenkino ta vergija. Anaiptol.

Močiutė Ross per 18-ką pas
tarųjų metų įstojusi bent į 20 
negrų organizacijų, kaip ji sa
ko, “jieškodama išeities”, bet 
nei' viena iš jų neatsakė jos 
troškimui j ieškot kelio į geres
nį gyvenimą. Ir tik 1930 me
tais ji susiradus Bedarbių Ta
rybą, o per ją ir Komunistų 
Partiją.

Nuo pirmos dienos Močiutė 
Ross tapo veiklia nare. Ji vei
kė už paliuosavimą Scottsboro 
jaunuolių, Herndono; padėjo 
organizuot Workers. Alliance 
skyrius. Pas ją eina žmonės 
su visokiais klausimais ir skun
dais, kaip pas tikrą motiną. Ji 
pradėjo traukt negres moteris 
Komunistų Paftijon. šiame va
juje už naujus narius Močiutė 
Ross jau įrašė 5 naujas nares 
ir pasižadėjo iki galo vajaus 
įrašyt dar kita tiek.

Ir pas lietuvius gimsta tokios 
moterys. Man prisimena viena 
garsi lietuvė motina, kuri su 
dviejų savaičių kūdikiu ant 
rankų važiavo apie šimtą mylių 
kelio į susirinkimą, kada ma
nė organizaciją esant pavojuje.

Minėta motina ilgus metus 
pergyveno pavojų netekimo my-' 
limo asmens šeimoje. Gal sė
dėjo rankas sudėjus, grauden
dama save raudomis? Ne. Ji 
iškovojo brangiam ligoniui tin
kamą valdžios priežiūrą, ko pa
ti nebūtų galėjus suteikt netu
rėdama ištekliaus ir medicinos 
mokslo, o pati nuėjo Vadovaut 
bedarbių demonstracijoms, kad 
darbo žmonių kūdikiai nežūtų 
dėl nedatekliaus ir bado.

Toji jauna žmona yra paden
gus gana plačius Amerikos 
kraštus darbo žmonių reikalais. 
Jai ne naujiena areštas ir vigi- 
lančių grasinimai, tačiau įdėjus 
darbininkų judėjimai! virš 20 
metų—daug didesnę pusę savo 
iki šiol gyvento amžiaus—ne
mano nusėst pasilsiui. Jos var
do neminiu (ji už tai sukelia 
protestą), bet masės lietuvių 
savo puikiąją komunistę pažins 
iš jos darbų.

Yra pas mus ir daugiau pa
našių moterų. Nesunku atspėt, 
kad jos komunistės. Ir jos tą 
laipsnį visuomenėj atsiekė ne 
kokiu nors nežinomu būdu, bet 
dėka komunistų organizacijai. 
Komunistų ’ Partija deda visas 
pastangas gavimui moterų į sa
vo eiles ir jų išauklėjimui į su
manias ir pavyzdingas darbuo
tojas, darbininkų reikalų gynė
jęs.

Progresyviškame judėjime 
rasime nemažai ir tokių mote
rų, kurios savo darbais ir užsi
laikymu yra puikios komunis
tės, tačiau tebėra\už partijos ri
bų, kur jos neturėtų ilgiau lik
tis.

Pavyzdžiui imu vieną iš taip 
vadinimų eilinių darbininkių, 
kuri didelę dalį savo gyvenimo 
praleido dirbtuvėj arba auklė

dama šeimyną. Vaikai išaugo 
pavyzdžiu kolonijai. Sūnus, ne 
vien tėvų, bet viso judėjimo vil
tis, didvyriškai eina demokra
tijos gynėjo pareigas Lincolno 
Batalione, Ispanijoj. O ji pati 
visur, kur šaukia darbo žmonių 
reikalai.

Mano atmintyje ypač stip
riai užsiregistravo vienas nepa
prastas momentas iš jos gyve
nimo.

Kada jos sūnus turėjo išvykt 
Ispanijon, kaip tik tą dieną ir 
tomis valandomis ji turėjo iš 
seniau prisiimtas svarbias pa
reigas. Gal apleido? Juk kiek
viena minutė su sūnumi bran
gi. Tačiau pareiga. . . Motina 
ją ėjo su šypsą ant veido, ka
da pareiga to reikalavo ir liū
dėjo tikrom, didelėm ašarom, 
kada pareiga leido.

Tokių motinų pas mus nema
žai. Daugelį moterų-motinų ra
si pikieto linijose, streiko ko
mitetuose, prie šalpos biurų už 
duoną alkaniems, veikloje už 
taiką, laisvę, progresą. Darbais 
jos komunistės ir nėra priežas
ties dėlko jos neturėtų rastis

partijoj. Tad 
Amerikos Jungtinių 
Komunistų Partijos 18-kos me
tų sukaktį, komunistų, o ypatin
gai pačių moterų komunisčių, 
lai būna svarbiausiu žygiu įra
šymas tų vertingų moterų Ko
munistų Partijon, kuriai jos 
jau senai priklauso savo įsiti
kinimais, liaudies reikalų meile 
ir pavyzdingu veikimu. Alisa.

Detroit Mich
Gecevičiams Patiko Detroitas

Aplankė Detroitą J. J. Gece- 
vičiai, jų dukrelė Amilija, sū
nus Gedeminąs ir P. 
nas. J. Gecevičienė yra 
mūsų mylimos dainininkės det- 
roitietės Anicetos 
o P. Ambrozūnas jos dėdė, 
atvažiavo iš Mass, valstijos. Su
laukus taip mylimų svečių, mū
sų Aniceta ir jos šeima labai 
nusidžiaugė. Draugas J. Gecevi- 
čius perdavė geras dienas 
draugo Karsono iš Lowell, Mass, 
dėl drg. Zigmantienės. Drg. JZig- 
mantienė sako: “švogerėli, pa
spausk kietai dešinę draugui 
Karsonui, kaip sugrįši ir širdin
gai padėkavok už gerus linkė
jimus. Bet sykiu pasakyk, kad 
aš jau labai ir labai jo 
pasiilgus. “Vilnyj” niekuomet jo 
raštų nematau, o gal jo sla- 
pivardės nežinau. “Tiesoj” 
Lowell, Mass, veikimo irgi nie- 
ko nerašoma. Aš jo raštus mėgs
tu skaityt ir jie labai pageidau- m 
jami mūsų spaudoj. Drg. Ge- F i 
cevičius patvirtino, kad drg. 
Karsonas yra geriausias darb. 
judėjimo draugas.

Dabar nuo manęs keletas žo 
džių. Draugas J. Gecevičius yra •“* 
jau K. P. narys ir geras agita- 
torius, mums svečiams detroi- 
tiškiams, labai patiko Jono agi- ,’,y • 
tacija už K. P. Nors tarpe sve
čių radosi ir pusėtinai priešingų ..j 
minčių, bet Jonas taįp drau- 
g i š k a i ir sėkmingai riša 
darb. šiandieninį judėjimą, kad * y 
išlygino visus skirtumus. Aš 
tau, drauge, patariu stovėt toj 
linijoj, ką Detroite laikeisi; tau __ j
sekasi gerai, todėl nesustok, ži- •" 
nai, tie visi smarkuoliai, ką bu- 
vo sykiu, sako: “Pasiutęs tas •»* 
bolševikas, iškalbus, ale teisįn- 
gai kalba. Kad jis būtų Detroi
te, tai mes visi prisirašytume 
prie jo susaidės, ba gali matyti, 
kad jis teisingas darbininkų ■ 
draugas.” ;.

. -f I

Mums, drauge,- labai* gaila, 
kad ilgiaus negalėjot pabūti ' 
Detroite. Ačiū Gecevičiams ir® 
Ambrozūnui, kad pirkot “Vil
nies” pikniko, Chicago, Ill., ti- 
kietus. Bet dovanų nelaimėjot.

Ambrazū
ra sesutė

nuo

twrs

kietus. Bet dovanų nelaimėjot.
Aš skaičiau laimėjusių vardus,-- 
o jūsų vardų neradau. Bet mes JL 
tikimės laimėti iš Mass, pikniko
tikietų dovanas. Pažiūrėsim. 
Beje, Amiliute, tu rašai ir skai- 
tai labai gerai lietuviškai ir 
angliškai, pavaryk stiprią agita
ciją tarpe jaunuolių išaugusių. 
Pas tave yra daug energijos ir* 
gabumų dėl darbininkų labo, to-’1 
dėl neduok jiems supelėti.

Neprašytas Svečias.

Rochester, N. Y.

iki pastarųjų laikų buvo • 
konservatyvis. CIO pra-.._> 
savo veikimą labai pla- 
25 d. šio mėnesio, miesto U

> tr.

Pas mus darbininkų judėji- 
mas krypsta vis į kairiąją pusę, 
nors visas darjoininkų judėji-^'1 
mas 
gana 
dėjo 
čiai.
darbininkai, kurių skaičius šie- 
kia 1,200, pasitraukė iš ADF ;M S 
globos ir nubalsavo prisidėti ; 
prie CIO. Taip pat pradėta or- 
ganizuoti Bauch and Lumb Co.,
kur dirba apie 2,000 darbiniu-*' 
kų.

5 d. rugsėjo (Sept.) bus di- ' ' 
delis piknikas Schutzen Parke, 
kurį rengia North American 
Committee to Aid Spanish De- * 
mocracy. Tikietų išplatinta 
tūkstančiai, žmonės perka no
riai, entuziastiškai. Platinime 
tikietų ir rengime lietuviai ga
na gerai progresuoja. Pagirti
na, kad ispanų liaudies kovas 
prieš fašizmą lietuviai uoliai 
remia. M. D. .1 ,j

M?

. i
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Jersey City, N. J.
Piknikas

Jersey City ir Bayonnės lie
tuvių organizacijų piknikas 22 
d. rugpjūčio tapo sulytas. Ryte 
anksti lijo. 10 valandą nusiblai
vė ir jau buvo manyta, kad dau
giau lietaus nebus. Išsirengė 
jersiečių du pilni busai linksmos 
publikos ir keletas mašinų. Pa
siekėme Walnut Grove Clark 
Township 1 valandą, stalus su

sitaisėme, ir vėl antrą valandą 
pradėjo lietus lyti ir neperstojo 
visą dieną ir naktį, maistas su
lytas, visi piknikantai susikraus
tė į svetainę šokiam, gaspadinės 
susinešė maistą, vyrai alų ir taip 
neapleidome pikniko vietos iki 
vėlai vakaro.

šis piknikas bendrai rengtas 
Jersey City ir Bayonnės orga
nizacijų buvo pirmas, tai buvo 
išbandymas abiejų kolonijų 
spėkų. Reikia pasakyti, kad jer- 
siečiai daug skaitlingiau pasiro
dė piknike, negu bayonniečiai.

Tačiaus Bayonnės draugam bu
vo įvairių skerspainių,—kitas 
lietuvių piknikas tą pačią dieną. 
Kita gera dalis jų vyko į ALDL 
D II apskričio ekskursiją spau
dos naudai, kuomet jersiečiai 
laikėsi savo tarimo ir visi daly
vavo bendram abiejų miestij 
parengime. Gėrimas, ir kiti rei
kalingi produktai piknikui išsi
baigė ir, jeigu ne lietus, tai ren
gėjai būtų turėję tris kartus tiek 
publikos, kiek buvo lietingoj 
dienoj, ir anksti dieną būtų vis
ko pritrūkę. Svečių matėsi iš 

Newarko, Elizabetho ir net iš 
Freehold, N. J., drg. Kalinaus
kas.

Pas Ukrainiečius
Peoples Centre, Ukrainų 

svetainė, turi įvairių bėdų. Vie
na iš tų, tai miesto valdininkai 
neduoda leidimo, laisnių, parda
vinėti gėrimus. Miesto ponai, 
jeigu vienur pralaimi, tai kitur 
randa priekabę ir, vis nori už
kenkti įvairiais būdais, kad šio 
miesto darbininkai neturėtų sa
vos svetainės, suėjimo vietos. 
Tačiaus, draugai ukrainiečiai 

nenusimena. Jie surinko kelis 
tūkstančius piliečių parašų su 
reikalavimu miesto valdinin
kam, kad duotų Peoples Center 
laisnes pardavinėti alų ir kitus 
gėrimus. Bendram parengime, 
22 dieną rugpjūčio, tokių para
šų lietuvių piliečių surinkta 40. 
Graži parama. Ačiū!

23 dieną rugpjūčio nušoko 
nuo relių Hudson and Manhat
tan traukinys. Judėjimas buvo 
sulaikytas 12-kai valandų. Šių 
žodžių rašytojui irgi teko su
šlapti, jieškant kito kelio pa-l

I 11 ....................................... ——

siekti namus. Iš šios priežasties 
pora nukentėjusių nelaimėje 
skundžia kompaniją ant 45,000, 
būtent, Przychocka su vyru ir 
Brostowcka su vyru. Skundą 
remia tuomi, kad nustojo dar
bo, daktaro iškaščiai ir žaizdos.

Slapukės
Sugrįžus laivui iš Škotijos S. 

S. California parvežė atgal dvi 
slapukes, kurios pasislėpusios 
laive nuvyko į Škotiją. Viena iš 
tų iš Jersey City, Annie Man
ne. Manne aiškinasi, kad jos 

vienintelis tikslas buvo gauti 
medžiagos knygai, kurią ji ruo
šiasi rašyti. Chicagietė E. 
Schwartz sako, vyko su tikslu 
apsivesti su anglu.

Laimėjo
Popieros išdirbystė Hinde 

Dauch, Hoboken, N. J., sutiko 
išpildyti savo darbininkų reika
lavimą. Unija laimėjo pakėlimą 
10 nuošimčių algų, savaitė va- 
kacijų su užmokesčiu, laikas ir 
pusė už viršlaikius. Derybas ve
dė ADF. Paliečia 200 darbinin
kų. K. Biuras.

h

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.

00

Piknikas bus Nedėlioję. 5 Rugsejo-September
Sugrįžus iš Pikniko.Svečiam išToliausi Ant Rytojaus Po Pikniko Bus Labor, Day Šventė, Jai Bus Proga Atsilsėt

r

Kelrodis iš Brooklyno
Važiuodami per Pulaski Sky

way, važiuokite keliu 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 
sekdami kelią No.
žiuosit 3-čią didelį Circle, čia pa- 
stebesit 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.

po dešinei,
130. Priva-

Round Trip $1.50

Sietyno Choras iš Newark, N. J. dalyvaus šiuo pikniko programoje.

Kelrodis iš Philadelphijos:
Pervažiavę Delaware tiltą į 

Camden, sukit po dešinei j 
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. 7}jmailės nuo Deleware 
tilto.

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

BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ

1

Iš Brooldyno busai eis: Vaiginio-Šapalo Salė, 147 Thames St., J. Juška, 79 Hudson Ave., ir “Laisvės” Salė, 427 Lorimer St.

WESTVILLE GROVE PARK
ROUTE 47, WESTVILLE, N. J

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Cho ras iš Newark, N. J., Rusų Choras iš Philadelphijos ir Rusų Grupė.

Pradžia 10 Valandą Ryto
0 m

A. BIMBA, "LAISVES" REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBA Gera Orkestrą Šokiam
18
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Iš Tolimesniu Kolonijų Smarkiai Ruošiasi Vykti 
“Laisvės” Piknikan Philadelphijos Apylinkėje
Jau pranešimai ateina iš to-|niką pasekmingiausiu. Kol kas 

lįmesnių miestų, kaip mūsų j—-------- - —----- •

draugai ir draugės rengiasi vyk
ti piknikan. štai pranešimas iš 
Chesterio, drg. A. Degutis, orga
nizatorius ALDLD 30 kp., rašo: 

^“Mielas Drauge! šiuomi prane
šu, kad išrinkom šiuos darbinin
kus—Šlajus, Lipčius, Degutis, 
Rimkus, Depckis, česna, Pugzlis, 
Degutienė, Pusvaškienė. Viso 9 
darbininkai ir paskirstyta kur 
kas dirbs.

Organizuojam du busus ir 
mašinas į pikniką. Įžangos lai
mėjimo tikietukai platinasi sėk
mingai.” < 
ir draugės atliks savo pareigas 
pavyzdingai.

Iš Eastono, Pa.
Drg. K. Bakanauskas rašo: 

“Mielas Drauge! Jūsų laišką ga
vome kas dėl išrinkimo darbi
ninkų “Laisvės” piknikan. štai „____ ___ __ ___ _
šie draugai ir draugės apsiėmė:’ mas kitoj vietoj—1217 Beaver 
Švegždienė, Šlapikas, Urbienė, Avė., N. S. Pgh. Pradžia 8 vai. 
Urba, Bakanauskas, Tarvydai-. vakare. Visi kuopos nariai til
te, Malkaitis. Darbus pasirinks retų dalyvauti susirinkime.

darbininkai gerai registruojasi, 
viskas gerai tvarkosi. Parkas 
gražiai žaliuoja. Oras, tikimės, 
bus gražus.

Bušai sėkmingai organizuoja
si Elizabethe, Newarke, Freehol- 
de, Brooklyne ir kitur.
Gavom Dėl “Laisvės” Pikniko 

Supreme Amplifying 
Garsiakalbį

John Stern, N. W. Cor. 
ir Arch Sts., Philadelphia,

7th
aii-

mados milži- 
per kurį bal- 
mylios 
aiškus.

aplin- 
Drg. 
tokią 
John 
aukš-

šis busų streikas apima tris 
miestus: Binghamton, Johnson 
City ir Endicott.

Darbo Bitė.

kau j a naujausios 
nišką garsiakalbį, 
sas skambės vpusę 
kui įr bus labai
Bimba gaus pirmutinę 
progą sakyt prakalbą. 
Stern užlaiko didelį kelių 
tų storą visokių radio aparatų,
amplifying aparatų, skalbiamų 
mašinų, svyperių, elektrikinių 
mašįnų ir jų taisymo dalis. Jis 
labai simpatizuoja Ispanijos lo- 
jalistų koyai. Pats yra pasižy
mėjusiu inžinierium.

Vadinasi^ per šį garsiakalbį 
skambės visa chorų dainavimo 
programa. Tai bus naujanybė.

=®S PITTSBURGH® IR APIEUNKES ŽINIOS
APLA 50 Kuopos Susirinkimas 

Kitoj Vietoj
Ketvirtadienį, rugsėjo 

Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj 50 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus laiko-

2,

Taipgi ir ALDLD 87 kuopos 
susirinkimas rugsėjo 9 bus ki
toj vietoj—1217 Beaver Ave. 
Mat, senosios vietos savinin
kas nesvietiškai pakėlė rendą, 
tai delei to reikėjo seną vietą 
apleisti. Kol gausim pastovią 
vietą, tai laikysim susirinki
mus pas čeverykų taisytoją D 
Lekavičių, 1217 Beaver Ave 
Labai ačiū jam už i______ >
susirinkimams vietos.
Demokratinės Lygos Mitingas 

Carnegie Svetainėje
Demokratinė Lyga Progre 

šyviam Politiniam

arba paskirstykit. Organizuo
jam busą ir mašinas. Iki pasi
matymui.” Draugai eastoniečiai 
kaip ir paprastai—jie moka su- 
siorganizuot ir dirbt.

Camden, N. J.
Rugpjūčio 26 d., teko lankytis ! 

parke ir Camdene su pikniko 
reikalais pas drg. Rainį, ir štai 
ką drg. Lastauskas papasakojo, 
kaip jie rengiasi vykti piknikan.

i Sakau, drauge, atvežėm busų 
tikietus, o jis sako, jau mes pa
sidarėm savo ir - baigiam orga
nizuot busą; o su įžangos ti- 
kietukais, tai mes apsidirbom 
ir iš kalno norim būt prisiren
gę be klapato. Daug padeda šie 
mūsų draugai: Laudanskas, Ty
la, Pletkauskas, Litvinas.

Šie yra veikliausi Camdeno 
darbininkiško judėjimo drau
gai.
Stalą Budavojimo “Fabrikas”

Jau baigiam subudavoti 100
stalų dėl “Laisvės” pikniko ir [veikėjai.
mes juos naudosim kas metas. Lygos veikimas yra darbi- 
žmonėms nereikės rūgoti. Buda- ninkiškas, progresyvįs. Tai 
vojimo darbas mums skaudžiai jmes turėtume ją paremti,

Wilkes-Barre, Pa.
šis Tas iš Darbininkų 

Gyvenimo
Šiuo laiku čia siaučia didžiau

sia bedarbė. Daug mainierių vi
sai nedirba jau ilgas laikas. 
Kurios mainos ir neuždarytos, 
tačiau labai mažai dirba. Kaip 
turinčių darbus, taip ir bedar
bių gyvenimas labai skurdus.

Nors vietinės spauda pir
miau ir rašė, kad bedarbiai 
esanti ant pašelpos gauna dar
bus ir jau laikai daug pegerė- 
jo, bet tai buvo perdėta; kurie 
it* gavo darbus, kada mainos 
geriatb dirbo, tai mažai jiems 
teko dirbt, nes mainos gerai il
gai nedirbo.

Dabar pašelpos stoty j tiek 
bedarbių, kad negalima nei 
įlyst į vidų. Nors yra ekstra 
darbininkų paimta, bet reika
laujančių pašelpos negali 
aptarnaut. Kitiems reikia 
palaukti.

Daug WPA darbininkų
paleista iš darbo ir kada po ko
kiam laikui šaukė vėl į darbą, 
tai jau nevisi 
sugrįžt, o prie 
iš WPA darbų 
nepiliečiai, tai
armija bedarbių.

Šilko darbininkų streikas' 
daugumoje yra baigtas su lai
mėjimu, bet dar yra ir strei
kuojančių, bet atrodo, kad šioje 
apielinkėje visur bus darbinin
kai suorganizuoti, pasidarbavi
mu CIO organizatorių.

Workers Alliance darbuoto
jai, kurie kovoja už bedarbių 
reikalus, daug pasidarbavo ir 
dėl šilko darbininkų, kurie bu
vo išėję į streiką. Daugeliui iš
kovojo pašelpą ir bus jiems 
duodama pakol jie gaus mokes
tį už savo darbą, kurie jau dir
ba. Bedarbis.

Partija Skelbia 
Narių Vajų
Partija paskelbė

De-

Kituose viešbučiuose irgi ju- 
dėjimes eina. Veik visur darbi
ninkai organizuoti.

Didžiųjų namų valytojai taip
gi susiorganizuoja ir reikalauja 
pripažinti jų uniją.

Pittsburgh© upių darbininkai, 
dirbą ant laivukų, organizuoja
si į CIO uniją.

Pittsburghas turi likti šimtą 
nuošimčių unijistinis. Komunis
tų Partija ypač į tai kreipia 
daug atydos.

Komunistą 
Naują

Komunistų
rekrutavimą naujų narių, 
dama pastangos 'padvigubint 

suteikimą"arilJ skaičl«' ? taj gal™a, pa- 
‘1 daryt visiems bendrai darbuo- 

i j antis.
Lietuviai partijiečiai turėtų 

i stoti darban gavimui naujų na- 
-) rįų. Bus šaukiama greitu laiku 

Veikimui, šio distrikto lietuvių konferen- 
šaūkia masinį mitingą rugsėjo I cija, taipgi kiekvienoj 
3, penktadienio vakare, N. S. 
Carnegie svetainėje, Fedaral 
ir Ohio St.

Tai bus pirmas toksai rinki
mų kampanijos susirinkimas, 
Demokratinės Lygos suruoš
tas. Tikimasi turėt virš tūks
tančio publikos. Kalbėtojais 
bus Lygos indorsuoti kandida
tai iš abiejų Demokratų ’ Parti
jos tikietų, taipgi ir kiti žymūs

lietuvių
kolonijoj susirinkimai.

Lietuvių tarpe daug 
simpatikų, bet kol kas 
pajėgiam jų įtraukti į 
Dabar turime visi padirbėt.

partijai 
dar ne- 
partiją.

Binghamton, N. Y

atsieina. Veik visa savaitė be 
sustojimo lyja ir trukdo darbą, 
bet mūsų draugai nepaiso ir 
dirba atvirame jarde. Drg. Mer
kis nepraleidžia nei vieno vaka
ro; jis marškinius pasideda į ša
lį ir sako: “jei žmonės Atlantic 
Cįty maudosi ir sėdi ant smė
lių, tai ko čia paisyti to lie
taus, juk vasara”. . .Drg. Scotch 
entuziastiškai juokiasi ir žengia 
pirmyn, juk kitaip mes juos 
nepadirbsim — pertrumpas lai
kas. “Na, ko stovį?”—pastebi d. 
Puodžiui. “Imk pjūklą ir plak
tuką ir stok, štai ten,—kalam 
stalų viršus.” Dirba ir barasi 
vienas ant kito. O jardas ma
žas, priversta didelė krūva viso
kio medžio, kuriame galybės už
lenktų vinių; sunku sutaikyti, 
sunku apsisukt.

Visi dirbam ir keikiam tą 
prakeiktą sistemą, dėlei kurios 
žmogus visur nelaisvas,

visi dalyvaukim tame mitinge.
Lyga pradėjo išleidinėti sa

vaitinį laikraštuką “Progres
sive Democrat.” Laikraštukas 
įdomus, redaguojamas Rich
ard La wry, West Homestead 
majoro. Laikraštukas numas- 
kuoja reakcinius 
ir agituoja remti 
žmones, unijistus, 
prieš reakciją, už 
reikalus. Visi turėtumėt tą 
kraštuką platinti.

Demokratinės 
nė randasi: 440 
Pittsburgh, Pa. 
lais galima ten 

narių metinė mokestis 
centai,
Lietuviai

demokratus 
pažangius 
kovotojus 

darbininkų 
lai

Lygos rašti- 
3rd Avenue, 

Visais reika- 
kreiptis. Pa-

organizacijom 
kviečiami pri-

T. Kennedy

t

(206-208)

(205-207)

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

FOTOGRAFAS

Tel.: STa^g 8847 <mes kalbame lietuviškai)ĮRgB^m -■. —  1 '•-—■ 
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GARSINKITES SAVO BIZN| 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE’’

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, Sept. 3, 7:30 vai. vak., 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. A. V.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

CLEVELAND, OHIO
Rugsėjo 2 d. įvyksta TDA 11 kp. 

ir ALDLD 22 kp. susirinkimas, Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St., 8 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai dalyvau
kite šiame .susirinkime, nes turim 
svarbius reikalus svarstyti. Atsives
kite po naują narį prirašyti į orga
nizacijas. J. A. V.

daug svarbių dalykų aptarti.
K. K.

(205-207)

Salės 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

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks 2 d. 

rugsėjo, 8 vai. vak. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Prašome visų 
narių dalyvauti susirinkime, nes tu
rime

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5^8 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Valgykite Medy
“Laisvė” 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 
— ge-

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4381

nariai būkite repeticijose rugsėjo 1 
d., trečiadienį.

: Clement Vokietaitis Į
1 LIETUVIS ADVOKATAS :

5 50 Court Street >
j Tel. Triangle K-3622 >
į Brooklyn, N. Y. ;

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iž ryto

LT i

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, Sept. 
3, pas drg. M. Žvirblienę, 346 Clin
ton St. 7:30 vai. vak. Draugės, šis 
susirinkimas bus gana svarbus, tai 
visos turime būtinai dalyvauti jame, 
nes turime daug svarbių reikalų ir 
turime raportų nuo pereito pikniko. 
Prie progos, nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti.

M. Kulbienė, Sekr.
(206-208)

(Puslapis Penktas

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuoj aus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

laiku 
ilgai

buvo

gavo tą laimę 
to gerą skaičių 

atleido, kurie 
susidarė didele

HARTFORD, CONN.
Visiems Laisvės Choro Nariam

Draugai ir Draugės, vakacijos jau 
pasibaigė, tai nepamirškite, kad cho
ras laiko repeticijas kiekvieno tre
čiadienio vakarą. Kitas dalykas, tai 
nepamirškite, kad didelis' spaudos 
piknikas įvyks sekmadienį, 12 d 
rugsėjo, tai turime išmokti gerai 
dainas, nes žmonių bus iš visos 
Conn, valstijos ir taip pat rengiasi 
ir iš Mass, valstijos atvažiuoti. Visi

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
Vedu šermenis ir palaidoji) tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobiliuB vestuvėm 

parkom, krikžtynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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 Netvarku- 
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.

ELIZABETH, N. J.
Šiuomi pranešam . visiems važiuo

jantiems j “L.” pikniką Westville, 
N. J., kad laiku užsiregistruotumėt, 
nes tą pačią dieną bus pervėlu. Už
siregistruoti galima pas S. Pociunai- 
tę, Ch. Laukšminaitę ir kitus 
biečius bei choriečius. Bušai 
eskmadienj, Sept. 6, nuo LDP 
bo, 408 Court St., kaip 10 vai.

S175 Darbininkai Streikuoja
Ramsey čeverykų com. dar

bininkai ketvirtadienį susira
šė į C.I.O. ir išrinko delega
tus tartis su ponu Ramscy. 
Darbininkų reikalavimai yra 
šie: 1. Pripažinimas C.I.O. 
unijos; 2. Algų pakėlimas 
20%; 3. 40 valandų darbo sa
vaitė. Ponas Ramscy atsisakė 
išpildyti minėtus darbininkų 
reikalavimus. Kaip greit dele
gatai sugrįžę iš Ramscy raš
tinės pranešė, kad jųjų reika
lavimus atmetė, taip greit 161 
darbininkas apleido dirbtuvę 
ir paskelbė streiką. 14 darbi
ninkų pasiliko dirbti.

Informacijų dėlei, penkta
dienio rytą aplankiau Ramcy 
čeverykų dirbtuvę. Nors tą ry
tą oras buvo nejaukus—lyjo, 
bet darbininkai buvo ant pi- 
kieto,išskyrus 4 mergaites, ku
rios įėjo dirbti. Streikierių 
ūpas geras, jie pasirengę strei
kuoti iki streikas bus laimė
tas.

Šis streikas yra didelės 
svarbos todėl, kad jis yra pir
mutinis nuo pradėjimo organi
zuotis C.I.O. Ir viętos darbi
ninkai turėtų pagelbėti jiems 
palaikyti gerą ūpą, kad jie lai
mėtų. C.I.O. yra apėmęs vi
sas čeverykų išdirbystės dirb-

kliu-
išeis

Kliu-
ryto.

Rengimo Kom.
(206-208)

GARDNER, MASS.
Didžiulis piknikas. Rengia bendrai 

visos vietinės organizacijos 4 ir 5 dd. 
Sept., Lietuvių Parke, West Broad
way prie gražaus ežero. Muzika bus 
per abi dienas, sekmadienį bus kum
štynės, plaukimas ir kitokių įvairu
mų. Kviečiame visus vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šitam draugiš
kam piknike ir linksmai laiką pra
leisti su draugais. (206-208)

JOHNSTON CITY, ILL.
LDS 6-tas apskritys rengia pikni

ką, Sept. 5 ir 6 dd., Route 148, tai»- 
pe Zeigler ir Herrin, Ill. Bus įvairių 
gėrimų ir skanių valgių.

Komisija dirba sušilus, kad? būtų 
visa publika užganėdinta, šokiams 
grieš gera muzika. Kviečiame -visus.

* Kom.
(206-208)

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 jvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levandą 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. rugsėjo, 7:30 vai. vak., po antra
šu 15-17 Ann St., Harrison. Drau
gės ir draugai, meldžiu visus ateiti 
į šį susirinkimą, nes bus labai svar
bus. Bus klausimas susirinkimų die
nos permainymcf, rudens sezono pa- 

, rengimų klausimas ir protokolų raš-

vienių
— 25 
$2.50. 
sidėti.

J. L. Lewis ir 
Dalyvaus Darbo Dienos 

Minėjime
Pirmadienį, rugsėjo 6, South

nepa- Parke įvyksta didžiausias Dar- 
rankumai, bet kaip dirbi vįsuo-|bo Dienos minėjimas, kuriame 

nusis- dalyvaus CIO pirmininkas John 
L. Lewis, leitenantas guberna
torius Thomas Kennedy ir kiti 
žymūs unijų organizatoriai, vei
kėjai.

Tikimasi sutraukt virš 200,- 
000 žmonių. Pernai metuose ta
me apvaikščiojime buvo ’ virš 
100,000 žmonių. Šiemet bus per 
pusę daugiau. Nes visas darbi
ninkų unijistinis judėjimas ir 
progresyvis veikimas keleriopai 
šiemet didesnis.

Iš daugelio miestų-miestelių 
demon stratyviai darbininkai 
maršuos. Svarbu todėl ten vi
siems dalyvaut.
Viešbučių Darbininkai Ren

giasi Streikan
Dviejų didžiausių Pittsburgho 

viešbučių—Pitt Hotel ir William 
Penn Hotel — darbininkai ren
giasi paskelbti streiką, nes savi
ninkai kol .kas atsisako unijos 
reikalavimus išpildyti.

menei, tai susiramini ir 
pjauni ir ant to lietaus. Kurie 
draugai ateina pasižiūrėt ar 
daug padaryta, tuoj statom prie 
darbo, sakydami: “broliai, pas 
mus nėra diskriminacijos.” Per
eitą vakarą užplaukė draugų iš 
pietinės dalies — Gružauskas su 
Tureikiu, o p Frankfordo—Ur- 
lakutis ir nuolatiniai draugai, 
taip kad priėjo didelė krūva 
draugų, ir, suprantama, pada
rėm “speed up sistemą.” Dar 
mus didelis darbas laukia ant 
parko 4 d. rugsėjo. Tai yra di
delis pasiryžimas mūsų draugų 
patarnauti publikai; patenkinti 
visus. Tai bolševikų taktika. 
Mūsų draugai žūsta, kenčia ir 
vargsta Ispanijoj apkasuos pur
vini, statydami gyvastis pavo- 
jun prieš barbarišką fašizmą, o 
mums tik “pleasure” toki dar
bai.......

i Visur, draugės ir draugai, dė- 
f kime pastangas padaryti šį pik-

i

tu ves. Laimėjus šį streiką, bus tininko rinkimas, nes senasis persi- 
daug lengviau darbininkams 
pravesti savo reikalavimus ki
tose dirbtuvėse, šiam streikui 
vadovauja CIO organizatorius 
A. Lengo.

“Laisvės” Koresp.,
No. 2.

Rugpjūčio 27 d., Triple Ci
ties Traction Corporation su
streikavo busų draiveriai, me
chanikai ir kiti darbininkai. 
Reikalauja pripažinimo unijos 
A. F. of»L., 10 nuošimčiųzalgų 
pakėlimo, laiko ir pusės už 
viršlaikį, vienos savaitės va- 
kacijų ir kitų smulkesnių pa
gerinimų. . t

Rugpjūčio 27 dieną nei vie
no buso nebuvo matyt ant gat
vės.

• Darbininkai laikosi vienin
gai/

kėlė 
kitų

į kitą miestą. Bus ir daugiau 
svarbių dalykų. Būkite laiku.

Kp. Kom.
(206-208)

WORCESTER, MASS.
Draugai ir draugės, kurie manote 

važiuoti į didįjį Naujos Anglijos Or
ganizacijų Lietuvos Demokratijos 
Gynimo reikalam rengiamą pikniką, 
kuris įvyks Sept., Maynard, malonė
kite užsiregistruoti pas J. Kižą, Lie
tuvių Svet., 29 Endicott St. Kelionė 
į abi puses 75c. asmeniui. Prašoma 
užsiregistruoti iš anksto, kad būt ga- j 
Įima parūpinti pakankamai vietos 
dėl visų. B. D. K.

(206-207)

N E WARK, N. J. .
J "Laisvės” pikniką, Westville^ 

N. J. busas išeis nuo Jurginės Sveti, 
180 New York AVe., sekmadienį, 
Sept. 6,’ 10 vai. ryto. Keli6rie į abi 
jjuses $1.25. Nesivėlinkite pribūti lai
ku, nes busas ilgai nelauks. Kom.

(206-208)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastą. 
Turim puikiai Įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausiom 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prie! Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

*<k

>0 -A
<■ '
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Rūgšti ruginė, sat'd! ruginė, Clelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausi!] 
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 paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. T.
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Trečiad., Rugsėjo 1, 1937

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Važiuokime su Aido Choru 

Į Philadelphijos 
Pikniką

J>J ALM-LI M RAMMM MM MMM M M M M M M M RA M M^

Rytoj Didysis Rinkimų 
Mitingas Velodrome
Iš priežasties lietaus pereitą 

ketvirtadienį atidėtasis Komu
nistų Partijos rinkimų masinis 
mitingas įvyks šį ketvirtadie
nį, 2 d. rugsėjo, 7 :30 vai. va
karo, Velodrome, W. 12th St. 
ir Surf Ave., Coney Island. 
Važiuot BMT traukiniais pas- 
kutinėn stotin.

Mitinge, kaip ir pirmiau bu
vo garsinta, kalbės Earl Brow
der, Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius, James W. 
Ford, ir Peter Cacchione, ko
munistų kandidatas į Kings 
Apskričio “councilmanus.“ 
Taipgi grieš 75 gabalų orkes
trą.

“7-------------------
Ką Darysime su Vaiky 

Mokyklėle?
Rugpjūčio 26 d., buvusiame 

Sąryšio susirinkime ateinančio 
sezono mokyklėlės klausimas 
nepakeltas — pamirštas. Tad 
Sąryšio valdyba turėtų rimtai 
tuomi susirūpinti dabar.

Kuomet Sąryšis negyvavo, 
mokyklėle rūpinosi LDS 1 
kuopa. Dabar LDS 1 kp. val
dyba, prieš susirinkimą, kuris 
bus rugsėjo 2 d., ar susirin
kime aptarus, turėtų susisiekti 
su Sąryšio valdyba, kurio pir
mininku yra J. Valatka ir per
duoti tą svarbų darbą Sąry
šiui. Manoma, kad Sąryšis pa
jėgs Ateities žiedą išauklėti 
ne tik skaitlingu, bet duoti ge
rus mokytojus, nes Sąryšiui 
yra lengva susisiekti su viso
mis organizacijomis bei gerai 
lavintais žmonėmis. Pastatyki
me Ateities žiedo Mokyklėlę 
pirmoj vietoj ne tik Bropkly- 
ne, bet visoj Amerikoj.

J. G.

Louis Laimėjo Nuosprendį 
Kumštynėse^ Farr

Pirmadienio vakarą įvyku
siose Joe Louis su Tommy 
Farr kumštynėse, sprendėjai 
vienbalsiai paskelbė Joe Louis, 
negrą sunkiasvorio kumštinin
kų čampioną, laimėtoju. Kum
štynių sutarties 15-kai “roun- 
d’ų” pasibaigus nei vienas iš 
jų dviejų nebuvo nugalėtu ir 
nuosprendis rėmėsi ant teisė
jų-

Nors Louis paskelbta laimė
toju, tačiau ir iš mainų išėjęs 
Tommy Farr, velšių kilmės 
Anglijos kumštininkas, išsilai
kė kumštynėse arti lygiomis 
su Louisu.

Jūreivis Išgelbėjo 
6 Darbininkus

Prie tęsiamo West Side High
way, N. Y., penktadienį žuvo 
vienas darbininkas, Rinaldo Go
mez, 32 metų. Kiti 6 buvo ap
svaigę, bet jšgelbėti dėka be
darbio jūrininko William F. 
Fernandez sumanumui ir drą
sai.

Fernandez ten buvo ir matė, 
kaip septyni darbininkai nusilei
do į dumbliną duobę. Juos ten 
apsvaigino besiveržiančios išma
tų rinos dujos. Jiems nepasiro
dant, jūrininkas įsakė mašinis
tui leist dūdomis tyrą orą, o pats 
nusileido ištirt. Radęs apsvaigu
sius, jis pareikalavo virvių, ir 
įbridęs iki juostai į smirdantį 
dumblą nelaimingus pririšinėjo 
ant vjrvių, kuriomis jie iškelti 
ir, paskiau, atgavinti.

Patirta Jieškant Darbo Jurginės Piknikas Bus 
Šį Šeštadienį

Sugrįžo Iš Studijų

Tarnavęs Darbininku, 
Sugrįžo Plėšiku

Tūlas vyras, pereitais gegu
žės ir birželio mėnesiais dir
bęs keltuvo operatoriumi Long 
Island College Ligonbutyje ir 
buvęs skaitomas nuoširdžiu, 
geru darbininku, sugrįžo li- 
gonbutin plėšiku. Jį pažinu
siam porteriui pasisakęs, kad 
jis norįs atgaut darbą. Bet ka
sininkei, Helen Lake, einant 
kasos klėtkon, jis su revol
veriu įsibriovė paskui ją ir pa
bėgo su $800 ligonbučio pi
nigų.

Apsisaugoki! Apgavikų!

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Syracuse, N. Y., slaugė Suza- 
na Kazokytė. Ji ten šešias sa
vaites vasariniuose universite
to kursuose specializavosi sa
vo profesijoj.

Grįždama iš ten, buvo nu
vykus pas savo sesutę Aldoną 
Gray, į Minersville, Pa., pa- 
sisvečiavmui. Aldona Suzaną 
atvežė Brooklynan.

Rep.

Ko Prašo Komunistai?

Pereitą trečiadienį į Moin 
Coat Co., Inc., šapą, 255 Mc
Kibben St., atėjo žydų tau
tybės asmuo ir persistatė ra
binu, atstovaujančiu Non-Par- 
tizan Lygą. Pasišaukęs bosą, 
jis prašė leist jam kalbėt į 
darbininkus. Bosas sutiko. Ta
sai “rabinas” atsišaukė ne 
vien į žydus, bet ir katalikus 
prisidėt prie kovos prieš hit- 
lerizmą, labai demokratiško
mis frazėmis nurodydamas, 
kaip fašizmas žudo katalikus 
žmones Ispanijoj.

Darbininkuose, žyduose ir 
įh \ katalikuose, radosi didelė 

prie jauta tokiai kalbai ir “ra
binas” tuojau ėmėsi tą prie- 
jautą paversti į dolerius “ko
vai prieš hitlerizmą.” Jau bu
vo pusėtinai surinkęs, kaip 
vienas žydas darbininkas pa
klausė, kas jį atsiuntė ir pa
reikalavo parodyt liūdymą. 
“Rabinas” sakėsi turįs nuo 
unijos leidimą, bet darbinin
kui pašaukus į unijos centrus, 
pasirodė, tokio asmens nežino
ma. ■

Kilo nuožiūra. Darbininkai 
pareikalavo, kad jis paliktų 
pas bosą pinigus ir kada at
neš liūdymą, tada gaus pini
gus. Taip ir padaryta. “Ra
binas” daugiau nepasirodė ša- 
poj, tad darbininkai atsiėmė 
duotas aukas. 1 1 Tai pamoka nepasitikėti jo
kiom frazėm, bet pareikalauti 
liūdymų ir juos patikrinti 
pirm, negu duosite savo cen
tus. Atgavus Pinigus.

Kalbėdamas per radio New 
Yorko-Brooklyno Miesto Tary
bos (Council) rinkimų klausi
mu, pereitą ketvirtadienį, ko
munistų vadas Earl Browder 
atsišaukė į darbo žmones se
kamai :

“Mes šaukiame jumis Mies
to Tarybos rinkimuose pir
muoju pasirinkt komunistų 
kandidatą, padėt pirmą nume
rį ties jo vardu, o tada imt an
trą ir trečią pasirinkimą iš 
Am. Darbo Partijos kandida
tų. Jeigu komunistų kandida
tas gaus pilną kvotą pirmo pa
rinkimo balsų, kad būt išrink
tu, tai bus pilna parama Am. 
Darbo Partijai; jeigu jam 
truks balsų, visi už jį paduoti 
balsai perduodami Am. Darbo 
Partijos kandidato kreditui, ir 
nieko neprarandama. Tokiu 
būdu galima parodyt pilną 
Komunistų Partijos rėmėjų 
balsų spėką be mažiausio su- 
silpninimo mūsų paramos Am. 
Darbo Partijai.

“Ta sistema daug padės ap- 
vienytam bendram frontui rin
kimuose. Tas privalo būt pil
nai išaiškinta Komunistų Par
tijos simpatikams. Neabejoti
na, kad jei būtų buvusios to
kios balsavimų galirtiybės pe
reitų metų prezidentiniuose 
rinkimuose, Komunistu Parti
ja būtų gavus daugelį šimtų 
tūkstančių balsų. Dabartiniuo
se miesto rinkimuose nebėra 
baimės “pamest savo balsą” 
atidavimu pirmos vietos ko
munistams. Mes galime būt 
pilnai praktiški, ir tuo pat 
kartu pareikšt savo giliausius 
įsitikinimus ir simpatijas, taip
gi padėt būdavot Komunistų 
Partiją.”

Nichols Copper Co., Laurel 
Hills, L. L, tai pirma stotis 
iš ryto. Jau bus apie 10 savai
čių, kaip bosų čionai lipdoma 
kompaniška unija? pradėjo 
svyruoti. Veik kas rytas ma
tosi CIO lapeliai, dalinami vi
suose įėjimo punktuose, kad 
pasiekus visus darbininkus. 

[Bosai, matydami pavojų, per 
savo slaptus agentus perša 
A. F. of L. ir kiek galėdami 
purvina C.I.O.

žinoma, tuomi gauna neiš
manėlių pasekėjų. Bet atrodo, 
kad neviskas bosams sekasi, 
nes per virš minėtą laiką ne
ima darban nei vieno baltvei- 
džio, priėmė keletą juodveid- 
žių. Tas parodo, kad bijo įsi
leisti agitatorių. Mat, kompa
nija numato, o gal tik mano, 
kad juodveidžiai organizaciji- 
niai atsilikę.

Taylor geležies liejyklos, 
ypač Metropolitan — nors su 
unija atnaujino kontraktą— 
silpnai dirba.

Raudono metalo liejyklos, 
nors silpnai vadovautą strei
ką ir sulaužė, dirba neper- 
smarkiausia, darbo negalima 
gauti, išskiriant molderius.

Cukernės irgi silpnai dirba. 
Mat, ir čion darbininkai rašosi 
i uniją. Gal ir šios mandravo- 
ja, kad įbauginus darbininkus 
su nedarbu.

Užeinu į Eisenberg skurlinę 
ant Boerum St., prie Broad
way. Reikią darbininko. Dir
ba virš 66 valandų savaitėj. 
Alga gi, “neblogiausia”, sako, 
12 dolerių pradžiai. Iš “džiau
gsmo” net išsižiojau. Bosas 
pamatęs mane išsižiojusį sa
ko: “Well I will give you two 
dollars more.” Pamaniau, tai 
geras bosas, žioplius myli! Kol 
Kol neišsižiojau—davė 1'2 do
lerių, išsižiojus—14. Bet aš 
vietoj daugiau išsižiojimo, kad 
kitą “reizą” gavus, pasakiau, 
kad toki bosai turėtų kalėji- 
man atsidurti. Tupmi ir nusto
jau “laimės”.

Nusibaladoju i 6th Avė. 
darbo agentūrą, čionai darbų 
darbelių, ypač maliavotojų 
(painters) reikalavimai visur 
tik marguoja. Bet lyg iš že
mės išdygo generalio malia- 
votoju streiko pikietai, po 2 
ant bloko. Kaip greit tas at
sitiko. taip greit reikalaujan
čios skebų iškabos dingo.

Skebų verbavimu daugiausia 
atsižymi šios agentūros: Geneva, 
Edwards ir kelios kitos iŠ di
džiųjų. Berods ir kitos neat
silieka, nors ir veikia daug 
mažesne skale.

Automatų streikas eina sa
vu keliu, valgyklos piketuo
jamos netik New Yorke, bet 
ir Brooklyne.

Hiidson Terminai, 30 ir 50 
Church St., N. Y. C., streikas 
baigtas, pikieto nesimato.

Robins Dry Docks streikas 
baigtas, bet dar šimtai dar
bininkų negrąžinta darban.’

Bedarbis.

šv. Jurgio Draugija, didžiu
lė vietinė pašalpinė, turės 
savo 58-tą pikniką ateinantį 
šeštadienį, 4 rugsėjo (Sept.), 
Jamaica Ave. ir 75th St., Dex
ter Parke, Woodhavene. Pri
važiuojama BMT Jamaica li
nija.

Piknikas buvo rengta 22-rą 
rugpjūčio, bet dėl lietaus liko
si atidėtas, tad 22-rai dienai 
pirktieji bilietai bus geri 4-tai 
rugsėjo, 
šiaip 
nuo 2 
mos.

Smagūs šokiai ir 
pasilinksminimas tęsis 
vai. po pietų iki vėlu-

Rep.

Sveikins Tris Brolius, 
Kovojusius Ispanijoj

Trečiadienio vakarą į New 
Yorką atvyksta trys broliai 
Flaherty, bostoniečiai airiai ka
talikai, kurie kelis mėnesius ko
vojo už demokratiją Ispanijos 
karo fronte ir du iš jų buvo su
žeisti. Jie dabar važinėja po 
plačią Ameriką, mobilizuodami 
visokeriopą paramą Ispanijos 
lojalistams.

Brolių Flaherty pasitikimui 
ruošiamas šaunus mitingas tre
čiadienio vakarą, 1 rugsėjo, 
Hippodrome, 43rd St. ir 6th 
Ave., New Yorke.

Salėj bus paskirta garbės da
lyvių vieta, kur sėdės žmonos, 
motjnos, tėvai ir sužieduotinės 
tūkstančių vaikinų, dabar kovo
jančių už demokratiją su Lincol- 
no Batalionu, Ispanijoj.

Sekantį sekmadienį, 5 dieną 
rugs. (Sept.) įvyksta didysis 
Philadelphijos lietuvių pikni
kas naudai dienraščio “Lais
vės”.

Brooklyno Aido Choras bu
sti važiuoja į tą pikniką. Kar
tu su Aido Choru važiuos šim
tai brooklyniečių. Tai paskuti
nis vasaros sezono pasilinks
minimas ir tai puikiausias pa
sismaginimas.

Bus puiki dailės programa 
ir gera orkestrą šokiams (žiū
rėkite pikniko skelbime šios 
dienos “Laisvėje”).

Iš Brooklyno Kelione Busais 
“Round Trip” $1.50

Bušai išeis nuo Vaiginio- 
šapalo Svetainės, 147 Thames 
St., Ridgewood; nuo “Laisvės” 
Svetainės, 427 Lorimer St., ir 
nuo J. Juškos krautuvės, 79 
Hudson Ave., Central Brook
lyn,

Puikus pasivažinėjimas po 
gražius laukus. Piknikas bus 
puikiame parke, kur yra ir 
prūdas pasimaudymui, šimtai 
stalų grupėm susirinkti. Ne- 
praleiskime tos gražios pasi
linksminimo progos, būkime 
su daugeliu svečių iš kitų mie
stų. Komisija.

Mahoney Nugriuvo 
Su Pastoliu

Lankėsi ‘laisvėje”
Antradienį, “Laisvės” rašti

nėj lankėsi svečias John Che- 
lus. iš Pert Amboy, N. J.

Drg. Chelus atvyko Brook
lynan pasiteirauti, nes mano 
apsigyventi Brooklyne.

Vagišius Papuolė
Peter Thomašefsky, 27 

metų, 105-27 75th St., Wood
haven, šešis syk areštuotas ir 
tris syk nuteistas už vagišia- 
vimą, dabar vėl areštuotas ir 
prisipažinęs pereitais metais 
Brooklyne papildęs 62 vagys
tes.

Jis pagauta, kada Mrs. Love, 
305 Schaefer St., pareidama 
iš krautuvės pamačius Toma- 
shefskį išeinant iš savo apart- 
mento. Ji pasekus ir areštuo- 
dinus. Pas jį rasta apie $100 
vertės blizgučių. Taipgi areš
tuotas S. Gold, 3019 Fulton 
St., kuris kaltinamas priimi- 
nėjime vogtų daiktų nuo Tho- 
mašefskio.

Kuris Jūsų Kandidatas?
“Jie melžia publiką,” parei

škė Peter V. Cacchione, Broo
klyno komunistų kandidatas į 
Miesto Tarybą, diskusuoda- 
mas apie Borden-Sheffield 
kompanijų pakėlimą pieno 
kainų. “Dėl jų nukenčia far- 
meriai ir vartotojai, ir atima 
nuo Brooklyno vaikučių labai 
reikalingą maistą.”

Jis kalba ne tuščiai, bet pa
siryžęs, kaip jau desėtkus kar
tų praeityje yra padaręs, įro
dyti savo nusistatymą darbais. 
Trečiadienio rytą, 11 vai., jis 
vadovaus moterų ir vaikų de- 
monštracijai-paradui nuo 98 
Fourth Ave. iki Borough Hall, 
kur bus pareikšta protestas 
prieš kėlimą pieno kainų.

Liberty Lygos remiamas 
kandidatas į majorus, senato
rius Copeland, tebetyli pie
no klausimu.

Majoras Pirmoj Vietoj
New Yorko laikraštis “Post” 

apklausinėjo tūkstantį žmonių 
žemojoj Manhattan dalyje, ką 
jie pasirinktų kandidatu į ma
jorus. Iš tūkstančio 600 pasi
sakė už LaGuardią, sekamą 
vietą gavo Mahoney, o Liber
ty Lvgos remiamas Tammanės 
kandidatas į majorus, senato
rius Copeland, pasiliko pasku
tiniu.

Žiauri Šeimynine Vergija
Pennsylvania Ave. Teisma- 

butyj 19 metu mergina Nancy 
Campizi liudijo prieš savo tik
rą brolį ne tik žodžiais, ji liūd
nai parodė teisėjui uždaužytą 
juodą naakį ir kirčių žymes 
ant Dėčių. Jis ją sumušė už 
tai, kad mergina atsisakė to
liau atidavinėt jam savo visa 
816-kos doleriu aitra ir gaut 
iš jo tik S3 i savaitę pragy
venimui. Ji nlanavo ap.«igy- 
vent su drauge.

Charles Camnizi, 29 metu, 
teisme prisipažino seserį “su
valdęs”. Jis uždarytas kalėji
me.

Trūkus keltuvo virvei bildin- 
ge, 2 W. 47th St., N. Y., keltu
vas nukrito nuo 14-to aukšto į 
skiepą. Jo operatorius Albert 
Rasch, 22 metų, nuvežtas ligon- 
butin.

Mahoney, demokratų parti
jos kandidatas į majorus, pe
reitą sekmadienį nugriuvo su 
pastoliu, nuo kurio jis sakė 
prakalbą. Biskį užsigavęs. Jis 
kalbėjo ŠV. Juozapo Draugi
jai (italų), Jackson Villa Par
ke.

Mahoney kandidatuoja neva 
prieš Copelandą, Tammanės 
kandidatą. Tačiau, kaip pasa
kė Browderis, “New Yorko 
gyventojams tarp jų dviejų 
nėra ko pasirinkt,” abu toki.

Sulaikys Mainierių Anglį
Miestas sudarė planus su

laikymui iš Pennsylvanijos at
vežimo taip vadinamos “boot
leg” anglies. Visi vežanti an
glį trokmanai, taipgi pirkliau- 
tojai turėsią būt suregistruoti 
ir apsirūpinę atatinkamais 
liūdymais. Prasižengę būsią 
baudžiami iki 6 mėn. kalėjimo 
arba $500 piniginės baudos.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, Sept. 2, 7:30 v. v. “Lais
ves” Svetainėje. Draugės ir draugai, 
pasistengkite atsilankyti kuo skait
lingiausiai, taipgi kas galite atsives
kite naujų narių perstatyti. Būkite 
ant laiko.. __Sekr.

(206-207)

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 1 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 
(September) 2 dieną, 8 vai. vakare, 
“Laisves” Svetainėje. Visi nariai pra
šomi dalyvauti ir nepamirškite atsi
vesti naujų narių. Vajus jau eina 
prie pabaigos, todėl dabar laikas sto
ti į organizaciją už nupigintą įstoji
mą. Sekretorius.

(205-206)

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučernė ir groceme, 

randasi geroj vietoj ant pat Main 
Streeto, apgyventa mainierių, o mai- 
nieriai, kaip dirba gerai, tai ir val
go. Dabar nuo rugsėjo (Sept.) 1st 
atsidaro keturios mainos.

Priežastis pardavimo: Duktė ap
sivedė, vienas esu per senas dirbti 
prie biznio. Esu išbuvęs 30 m. šiame 
biznyje. Kas norite padaryti tinka
mą gyvenimą prašau kreiptis pas:

Juozą Veličką,
Box 533, Forest Citv, Pa.

(204-206)

“Laisves” ofise bi kada galima 
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 ni ekzempllorių Be

FRANK D0MIKA1Č10 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” 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.

[■s irti irti yw irtiirti irti irti Wywirti'yy yvmi ywyy yw yy yw ww yy irti mi mfmi y?

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.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8888

CHARLES’
Up to-date

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barber i ai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams. •
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

IMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM

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 prieinamą kainą
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Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato- 

, me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba- užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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




