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Jei suvažia-

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!
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Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

KRISLAI
Plienininkų Suvažiavimas. 
Aido Chorui Sveikinimai. 
Ruošiasi Rinkimams. 
Pasirašykit Savo Vardą. 
Italijoj.

Rašo R. Mizara

Lapkričio ar gruodžio mėnesį 
įvyks pirmasis plieno pramonės 
organizuoti] į CIO 
suvažiavimas.

šis suvažiavimas 
rastas įvykis mūsų 
bininkų judėjime,
vę delegatai (kurių tikimasi 
apie 1,000) padės gerus pagrin
dus savo unijai, jei susitvarky
mas ir politinis unijos nusista
tymas bus teisingas, tai ji augs, 
o su tuo augs ir stiprės visas 
Amerikos darbininkų judėji
mas.

Lietuviai plienininkai, pri
klausą CIO unijai, privalo rū
pintis išrinkimu suvažiaviman 
gerų delegatų.

Brooklyniškis Aido Choras 
turi gerų draugų visoj Ameri
koj. štai, net Baltimorės LDS 
kuopa nutarė pasveikinti cho
rą jo 25-kerių metų sukaktuvių 
proga.

Sveikinimą kuopa parėmė 
$2.50.

Aidiečiai gali džiaugtis savo 
populiariškumu.

Šiuo tarpu Aido Choras uoliai 
mokinasi operetę “Kornevilio 
Varpai,” kurią suvaidins spalių 
mėn. 3 d.

Iš tikrųjų, tai bus gražus si
dabrinio jubilėjaus apvainikavi
mas.

* Sovietų Sąjungos piliečiai 
ruošiasi rinkimams, kurie įvyks, 
sakoma, lapkričio mėnesį.

Rinkimai bus sulyg nauja 
konstitucija: balsuotojai bal
suos slaptai ir tiesioginiai.

Dabar organizuojasi tūkstan
čiai ratelių, kurie supažindina 
balsuotojus su rinkimų taisyklė
mis.

Vadinasi, kai Sovietų Sąjun
gos pilietis eis balsuot, tai jis 
bus tam pilnai pasiruošęs.

Šiemetiniuose Sovietų krašto 
rinkimuose, menama, dalyvaus 
apie 100 milionų balsuotojų.

Tai bus negirdėtas pasaulio 
istorijoj įvykis.

Sovietų Sąjungos Prieteliai 
Amerikoje (American Friends 
of the Soviet Union) pagamino 
didžiulę knygą, kurion dabar 
renka šito krašto žmonių pa
rašus.

Auksinė Knyga (Golden 
Book), kaip ją vadina, su mili- 
onu amerikiečių parašų bus pa
siųsta Sovietų Sąjungon jos 20 
metų gyvavimo proga.

Auksinėj Knygoj rašto ne
daug; tik sveikinimas Sovietų 
Sąjungos.

Kai tu, drauge skaitytojau, 
būsi pakviestas pasirašyti, — 
neatsisakyk.

Italijos Komunistų ir Socia
listų Partijos panaujino savo 
sutartį dėl bendro fronto.

Sutartis dabar praplėsta, 
taip sakant pagerinta, ir pritai
kyta prie esamų sąlygų.

Sutartis skelbia: kad abi par
tijos uoliai darbuosis organizuo
damos Italijos liaudį kovai už 
nuvertimą fašizmo ir įsteigimą 
demokratinės respublikos. Bet 
toji respublika, aiškina sutartis, 
bus darbininkų klasės kontro
lėje; ir užtikrins duoną, taiką 
ir laisvę Italijos žmonėms.

*
Už LIŪDNĄ DAINĄ NU

ŠOVĖ SAVO DĖDĘ

Charleston, W. Virginia. 
—Romie Reveal, 24 metų, 
nušovė savo dėdę Cl. E. Wal- 
kerį todėl, kad dėdė nesiliovė 
dainavęs liūdną dainą “Dad
dy, My Sweet Daddy.” Kai 
Walkeriene nuo tokio daina
vimo susigraudino ir ėmė 
verkti, Reveal liepė jam nu- 
stot. O kad dėdė neklausė, 
tai Reveal pasigriebė revol
verį ir mirtinai jį peršovė.

H.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

ITALIJA ŽADANTI 
FRANCO’Ul DAR 

200,000 KARIU
Po Ispanijos Fašistų Vėlia

va Sutraukta 200,000 
Juodmarškiniy

GENEVA. — Ispanijos 
ministeris pirmininkas Juan 
Negrin, dalyvaująs Tautų 
Lygos susirinkime, pareiškė 
spaudos atstovams, jog Ita
lija rengiasi atsiust dar 
200,000 armijos generolui 
Franco’ui talkon prieš Ispa
nijos liaudies valdžią.

Negrin skaitliuoja, kad 
jau dabar yra 150 iki 200 
tūkstančių Mussolinio ar
mijos po Ispanijos fašistų 
vėliava. Jis pripažino, jog 
nėra tikros žinios, ar ištisos 
nazių divizijos kariauja 
prieš Ispanijos respubliką; 
užtat fašistams tarnauja 
didelis skaičius Vokietijos 
technikų, artileristų ir lakū
nu, v

M. LITVINOV GIRIA 
JUNGTINIU VALSTIJŲ 

TAIKOS POLITIKA
GENEVA. — Jungtinės 

Valstijos yra taiką mylinti, 
galinga šalis,—sakė M. Lit
vinov, Sovietų užsieninis ko
misaras, kalbėdamas Tautų 
Lygos susirinkime: “Mes 
žinome, kaip giliai Amerikos 
žmonės myli taiką ir kaip 
nuoširdžiai jie baisėjasi ka
ru. Mes žinome, kaip pasi
šventęs yra Lygos idealams 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas ir už jų užsieninis 
ministeris” (C. Hull).

Litvinov tik apgailestavo, 
kad Jungtinės Valstijos vis 
neįstoja į Tautų Lygą, kur 
jos būtų galingiausia jėga 
taikos palaikymui ir veiks
mams prieš karinius už
puolikus.

1,000 Ispanų Fašistų 
(sibriausią Francijon
PARYŽIUS. — 1,000 Is- 

panijos fašistų grūmoja per
simes! per Francijos sieną, 
išlaužt kalėjimą Bayonne 
mieste ir paliuosuot vyres
nįjį savo oficierių Julianą 
Troncoso. Jis tapo įkalintas 
už tai, kad išvien su maskuo
tais Francijos fašistais-“ca- 
goulards’ais” ir italais juod- 
marskiniais bandė užgrobt 
Ispanijos respublikos z sub- 
mariną, kuris sulaikytas 
Francijos pr ieplaukoj 
Breste^

Troncoso yra karinis fa
šistų komandierius Iruno 
miesto arti sienos tarp Is
panijos ir Francijos. Jeigu 
jis nebusi paleistas, tai Ispa
nijos fašistai grąsina suimt 
Francijos konsulą San Se
bastian mieste ir laikyt jį 
kaip įkaitą.

Pranešama, kad susibūrę 
tūkstantis desperatiškų fa
šistų, kurie esą pasiryžę 
prasilaužt per Francijos ba
rikadas ant Tarptautinio 
Tilto ir šturmuot Francūzų 
komisariatą parubežiniame 
mieste Hendaye.

Francijos vidaus reikalų

Vytautas Nerimastauja: Nori 
Kuo Greičiausiai Būt Fronte

------------------------------ ————

{Laiškas d. R. Mizarai)
Ispanija 

Aug. 14, 1937, 8:30 P. M. 
Brangus Drauge!

Ką tik gavau jūsų laišką, 
rašytą liepos 24 d. ir, atsi
sėdęs kareivinės knygyne, 
pyškinu atsakymą. Jau virš 
mėnuo praėjo nuo to laiko, 
kai rašiau jums pirmutinį 
laišką. Reiškia, neprisilai
kiau pažado. ... Na, dabar 
aš tikrai žinau, kad lietuviš
ki laiškai pasiekia Ameriką 
ir gavau ūpo dažniau rašyti. 
Tai tiek apie mano “prasi
kaltimą.”

Apie rašybą — manau, 
kad tai būyo tik “dumb 
luck.” Tai patvirtins šio laiš
ko rašyba.

Berašant šiuos žodžius, 
pro atvirą langą girdžiu 
malonią, melodingą ispanų 
muziką, kuri perduodama

AMERIKA IR ANGLIJA 
PRIEŠ NANKINGO 
NAIKINIMĄ IŠ ORO
WASHINGTON. — Kaip 

tik Japonijos valdžia pa
skelbė, kad lėktuvų bombo
mis naikins visą Nankingą, 
Chinijos sostinę, tuoj Jung
tinių Valstijų užsieninis mi
nisteris C. Hull pasiuntė 
protestą Japonų valdžiai. 
Sako, tai būtų nežmoniška 
žudynė civilių gyventojų, 
kuri laužytų visus tarptauti
nius įstatymus, ir sykiu 
gręstų mirčia Amerikos pi
liečiam Nankinge, jau ne
kalbant apie jų turto su
naikinimą.

LONDON. — Anglijos 
valdžia taipgi pasiuntė Ja
ponijai protestą prieš pla
nuojamą Nankingo naikini
mą iš oro.

Liaudiečiai Sunaikino 
Du Fašisto Batalionus
MADRID. — Ispanų liau

dies armija, kontr-atakuo- 
dama fašistus, sunaikino vi
są jų batalioną prie Simą 
miestelio, pietinėj Ispanijoj. 
Antrą priešų batalioną liau
diečiai sunaikino ties Gran
ja de Torrehermosa. Val
džios armija laimėjo strate
ginių pergalių už 75 mylių į1 jūsų editorialinę pastabą, 
šiaurių vakarus nuo Cordo-' 
bos.

ministeris Marx Dormoy 
užreiškė, kad veltui fašistai 
grūmoja. Jis sako: “Franci
jos valdžia dar tebevaldo 
Franci ją.”

Minimas fašistų koman
dierius buvo slapta praslin
kęs per sieną į Franci ją.

Vietinis Oro Biuras spė
ja, kad šis ketvirtadienis ap
skritai būsiąs giedrus New 
Yorke ir New Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
70 laipsnių. Saulėtekis 6:42; 
saulėleidis 6:56. 

radio garsiakalbiu miesto 
aikštėje. Šią naktį ta muzi
ka mane kažin kaip sugrau
dino—žmoguš pasiilgsti na
mų ir saviškių....

Liepos 4 rašiau: “Jums 
beskaitant šį laišką, manau, 
kad būsiu karo fronte. Deja, 
mano ta pranašystė neišde
gė, nors taip beveik ir įvy
ko. Dabar vėl tą pranašystę 
atkartoju ir esu tikras, la
bai tikras, kad už kelių die
nų ausyse skambės ne šioji 
muzika, bet kanuolių dundė
jimas. Mat, mes jau trys die
nos laukiame pašaukimo.... 
Esame pilnai prisirengę ap
leisti šį miestą į pusvalan- 
dį!

Rašiau jums apie rengia
mą ofensyvą, kuri įvyko už 
dviejų dienų (liepos 6—be
rods). Aš galiu gerai įsivaiz
duoti, kaip d. Tauras bėginė
jo prie radio dėl žinių, ir 
draugų pasikalbę jimus 
spaustuvėje!....

Drauge, jei ne dėl keleto 
klaidų, šiandien Madridas 
būtų pilnai paliuosugtas nuo 
fašistų apgulos. Nors tiks
las nebuvo pilnai atsiektas, 
vienok tai milžiniškas val
džios laimėjimas. Liaudiečių 
armijos parodė, kad jos pri
sirengusios pereiti iš defen- 
syvos į ofensyvą. Svarbu ir 
tas, kad visur plačiai disku- 
suojama įvykusios klaidos. 
Tai parodo gyventojų pasiti
kėjimą karo štabo vadais.

Neužilgo prasidės antra 
mūsų ofensyvą ir tikiu, kad 
skaitysite linksmas žinias. 
Pamatysite!...'.

Pereitą savaitę didelis bū
rys mūsų Mackenzie Papi
neau Bataliono narių išvy
ko dapildyt pirmąjį ir antrą
jį Amerikonų Batalioną. 
Tarp išvykusių randasi 5 
lietuviai—du jaunuoliai iš 
Amerikos (Worcesterio) ir 
trys lietuviai kanadiečiai. 
Dabar čion pasiliko 3 lietu- 
v i a i j a u n u o 1 iai — du 
iš Brooklyno, vienas iš Illi
nois valstijos (Mik.)

Taip, iš Kaunukės laiškų, 
rašytų man, aiškiai matyt, 
kad . ji ne tik supranta ma
no žygį, bet taipgi ir šio ka
ro pasauline reikšmę. Labai 
džiaugiuos!!

Kaunukė man prisiuntė 
ta iškarpą iš “Dirvos,” ku
rioje man duota “gerų lin
kėjimų,” taipgi prisiuntė ir

Well, komentaru nereikia, 
bet štai paduodu žodžius dai
nos, kurią mes bemaršuo- 
jant dažnai dainuojame: ■
We are the fighting anti-fascists 
We’re soldiers of the International
. Brigades.

We are the fighting anti-fascists
We’ll stay here till the fascist tomb 

is laid.

Japonų Pranešimai apie Jų 
žygius Paoting ir Tientsin 

Srityse

TIENTSIN.—Japonai sa
kosi, kad jiem telikę tik 12 
mylių pasiekt Paotingą, 
svarbų karinį Chinijos cen
trą, už 80 mylių į pietus nuo 
Peipingo.

Ten sutelkta galinga chi
nų armija ir laukiama bai
sių mūšių.

< į •. ...gito

And when we get back home 
once more

We’ll do, we’ll do the same thing 
there!...

We are the fighting anti-fascists 
Our rifles, bayonets gleaming in the 

sun.
We are the fighting anti-fascists 
We’ll get those fascist bastards on 

the run.

And when we get back home once 
more

We’ll do, we’ll do the same thing 
there!...

Jau laikas baigti šį laišką. 
Esu gan pavargęs, o dar 
gal reikės atsikelti vidur- 
nakčia.. ..

Perduokite geriausius lin
kėjimus visiems draugams 
ir praneškite jiems, kad “ge
nerolas” Vytautas tikras, 
kad šio karo laimėjimas “in

Shanghai, rugs. 22.—Gau
ta žinių, kad demokratinės 
pasaulio šalys išvien su So
vietų Sąjunga rengiasi ben
drai užprotestuoti prieš ja
ponų pasinešimą sunaikint 
visą Chinijos sostinę Nan
kingą su milionu gyventojų.

Ginklų Sandėlis pas Popie
žiaus Atstovą Ispanijoj 
VALENCIA, Ispanija.—

Popiežiaus atstovo kun. F. 
Ceresi rūmuose valdžia su
ėmė daug kulkasvaidžių, 

t bombų ir šautuvų.
the bag”—mes nusuksime VALENCIA.—Ispanijos 
fašizmui sprandą!

Salud! Drauge!
Vytautas.

ITALIJA DALYVAUS
“PIKIETAVIME” SA

VIŠKIŲ SUBMARINŲ
ROMA. *— Anglijos ir 

Francijos atstovai ilgai kal
bėjosi su Mussolinio užsie
niniu ministeriu, grafu G. 
Ciano anie Italijos dalyvavi
mą pikietavime prieš pira
tus submarinus Viduržemio 
Jūroj. Anglų ir Francūzų 
atstovai pripažinę Italijai 
garbę kaip didžiai Vidurže- 
minei valstybei. Tuom Itali
jos valdžia liko tiek paten
kinta, kad sutiko dalyvaut 
devynių valstybių derybose 
dėlei peržiūrėjimo ir patai
symo Nyon konferencijos 
nutarimų prieš submarinus 
gengsterius. Tos derybos 
įvyks Paryžiuj, kur Italija 
tikisi gaut maž-daug lygias 
teises su Anglija ir Franci- 
ja pikietuot tuos (savo) 
submarinus!

SSRS Protestas Prieš 
Japonus Užpuolikus
TOKIO. — Sovietų am

basadorius raštiškai užpro
testavo Japonijos užsieni
niam ministeriūi K. Hirotai, 
kad paskutinėmis dienomis 
japonai vis dažniau užpuldi
nėja sovietinės atstovybės 
tarnautojus. Jis pabrėžė 
faktą, jog Japonijos policija 
nestabdo užpuldinetojų ir 
neareštuoja jųjų.

EXTRA!
JAPONŲ LĖKTUVAI IŠ
ŽUDĖ 500 CHINŲ NAN

KINGE ĮR KANTONE 
Nanking, rugs. 22.—50 

Japonijos lėktuvų su di
džiausiu pašėlimu kartoti
nai bombardavo ir degino 
Nankingą, nepaisant Ame
rikos ir Anglijos protestų. 
Šiuo žygiu japonų oro bom
bos sudraskė ir sudegino skrendant desėtkam Japo- 
virš 200 chimj, daugiausia 
biednų darbininkų, jų mo
terų ir vaikų.

Kanton, rugs. 22.-—Japo
nų lakūnai šešis kartus per 
24 valandas bombardavo 
Kantoną, pietinės Chinijos

SOVIETAI REIKALAUJA TAUTU LYGOS 
TUOJ DARYT ŽINGSNIU PRIEŠ UŽPUO

LIKUS: JAPONUS, NAZ1US IR ROMA
□ 

Pasaulio šalių Protestas < 
prieš Japonų Pasimojimą 

Sunaikint Nankingą

fašistai Aragon fronte per 
klaidą vieni kitus bombar
davo ir daug išsižudė.

LIAUDIEČIAI UŽĖMĖ 
3 FAŠISTŲ MIESTE
LIUS IR 3 SUDAUŽĖ

MADRID. — Ispanijos 
liaudiečiai kanuolių ir lėktu
vų atakomis išbombardavo 
tris strateginius fašistų mie
stelius su geležinkelių stoti
mis: Penarroya, Pueblonue- 
vo del Terrible ir Belmez už 
40 iki 50 mylių į šiaurių va
karus nuo Cordobos, pietinėj 
Ispanijoj. Įnirtusiai pulda
mi priešus, liaudiečiai užė
mė kitus 3 miestelius, tarp 
jų Aldea de Cuenca, kur už
grobė didelius sandėlius fa
šistų ginklų ir amunicijos. 
Nukirto fašistam geležinke
lius iš Cordobos į Sevillę ir i 
Madridą ir jau įžengia į 
Granja de Torrehermosa. 
Šimtus fašistų nukovė ir 
šimtus suėmė.

Lietuvos Generolai Bus 
Sovietu Manevruose
MASKVA. — Galinguose 

Sovietų armijos manevruose 
dalyvaus, kaip svečiai, Lie
tuvos pirmosios armijos di
vizijos komandierius, Lietu
vos oro laivyno galva ir du 
kiti aukšti karininkai.

Latvija atsiųs penkis sa
vo aukštus karininkus į so
vietinius manevrus. Estija 
jau atsiuntė tris generalinio 
štabo narius į Maskvą, stebė
ti ateinančių manevrų.

didmiestį su prieplauka, nu
žudydami 300 nekariškių 
chinų, seniu, silpnu ir vaikų, 
kurie nepajėgė pabėgt į ap
sisaugojimo vietas.

Laike vieno japonu už
puolimo iš oro, chinu lakū
nai nukirto žemyn aštuonis 
priešų orlaivius.

Nanking, rugs. 22.—At- 

nijos lėktuvų bombarduot 
Nankingą, oran pakilo 13 
chinų lakūnų su ameriko
niškais lėktuvais. Atakuoda
mi japonus, jie greitu laiku 
nušovė keturis priešų lėktu
vus, kurie liepsnodami nu-

X
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Im
Jeigu Jie Nebus Dabar Su
laikyti, tai Užpuldinės vis 

Daugiau Kitų šalių
—

GENEVA. — M. Litvi
nov, Sovietų Sąjungos užsie
ninis komisaras, Tautų Ly
gos susirinkime aštriai pa
smerkė Italiją, Vokietiją ir 
Japoniją kaip užpuolikes ir 
reikalavo, kad Tautų Lyga 
tuojau darytų rimtų žings
nių, idant apgint Ispanija 
nuo Mussolinio ir nazių, o 
Chinija nuo žmogžudiškų 
Japonijos imperialistų.

Litvinov karčiai pašie] 
tuos demokratinių šalių po. 
tikus, kurie įsivaizduoj 
būk galima bendrai veikti! 
naziais ir mussoliniečiąi 
tais jūrų, oro ir sausumos 
banditais, dėlei bepusiškumo 
palaikymo arba dėlei kovos 
prieš submarinus-gengste- 
rius, kurie skandina bepu- 
siškų šalių laivus arba gro
bia jų krovinius.

Kada Japonija pasinėša 
terioti ir grobti Chiniją, tai 
paskelbia, būk jinai kovoj 
ti prieš bolševizmo pa 
toj šalyj,—sakė Litvinov: 
kuomet. Hitleris ir Mu 
nis užsimano pasiglemžt Ii 
panijos “cinos, zinko, ; 
dabrio, vario ir kitų mii 
lų kasyklas,” tai jie šau 
būk reikią apgint Ispaniją 
nuo komunizmo arba neleist 
Sovietų Sąjungai įsigalėt toj 
šalyj. Bet “Ispanijos minis
teris pirmininkas teisingai 
pasakė čia jau {Lygoj), kad 
visame Ispanijos kare Sovie- 
tą Sąjunga nejieškojo sau nė j 
mažiausios naudos. Sovietai, 
neturi Ispanijoj jokią isro* 
karintą, kas liečia jos kasy
klą, ekonominės ar strategi
nės padėties”, pareiškė Lit> 
vinov:

“Dabar mes turime atsi
šaukimus dviejų užpultų Ly
gos narių, kad jinai jiem pa^ 
gelbėtų. Tie ateišaukimjd 
duoda Lygai griežtą kvoti
mą. Lyga negalės išlaikyt 
jokio savo autoriteto, nega- ’ 
lės net pati gyvuot, jeigu ji
nai amžinai vengs savo pa
reigų atlikimo ir vis tik 
skelbsis, kad nieko negalinti 
padaryt. Aš esu tikras, kad 
Tautų Lyga net su dabarti
niais ąavo nariais gali duot 
sėkmingos paramos Ispani
jai ir Chinijai” prieš užpuo
likus. “Aš siūlau ką nors 
daryt, idant apsaugot dešim
tis, šimtus tūkstančių gyvy
bių, kurios turės žūti, jeigu 
užpuolikams bus leista tęsti 
arba didinti savo žygius. 
Verčiau daryt kokį tikrą 
žingsnį, o ne pataikaut už
puoliku saumylystei”. O jei
gu jie dabar nebus sulaikyti, 
tai toliau jie mesis į grobimo 
karus dar prieš kitas šalis.

$

krito ant miesto ir priemie
sčių.

Nanking miestas yra 
rai aprūpintas priesork 
nėmis kanuolėmis, ku 
paleido šimtus šovinių j 
ponų lėktuvus. Maty 
pavojų, tada priešų lėki 
pakilo dvi myliaš aukšt 
iš ten numetė šimtus di 
bombų, sveriančių po 
svarų.
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Ko Pamokino Komunistą ir Socia
listą Bendras Frontas?

Trys metai atgal Italijos Komunistų 
Partija ir Socialistų Partija susitarė ben
drai darbuotis prieš fašizmų. Labai daug 
buvo skeptikų, arba neviernų Tamošių. 
Jie sakė: Niekas iš to neišeis. Bendras 
frontas pasibaigs nusiminimu ir dar di
desniu pasidalinimu. Ypatingai dešinie
ji socialistai, kaip mūsiškiai grigaitiniai, 
arba amerikoniški “senagvardiečiai,” už
sidėję už galvos rankas pranašavo didelę 
katastrofą.

Tat dabar žingeidu patirti, ką parodė 
trijų metų išgyvenimai, patyrimai. Apie 
tai tegul kalba patys bendrafrontinin- 

• kai, tie patys Italijos draugai komunis
tai ir socialistai. Jie susirinko ir ap
svarstė tuos patyrimus. Jie džiaugiasi, 
jie Sako, kad bendras frontas davė daug 
gražių teigiamų rezultatų, vietoje prana
šaujamos katastrofos. Jog tai nėra iš
mistas, tai jie priėmė naują bendro fron
to sutartį, daug išsamesnę už pirmąją. 
Abi partijos pasižada bendrai darbuotis 
visose kovos srityse, idant nuvertus fa
šizmą ir sukūrus demokratinę respubli
ką, valdomą darbo žmonių. Antrame su
tarties punkte sakoma: “Dabartinėje 
klasių kovos ir politinės kovos fazėje abi 
partijos pasižada šaukti visus Italijos 
žmones kovon už laisvę ir demokratiją 

‘ ~2jr Už įsteigimą demųkratįa^įešfeubli-, 
kos.”

Mes pabrėžėme žodį “visus.” Savo lai
ku, kai Italijos Komunistų Partija išleido 
atsišaukimą net į milionus eilinių fašistų, 
kurie yra darbo žmonės, ginti savo inte
resus, kovoti prieš fašistinį barbarizmą, 
tai tūli “galvočiai” iš nelaimingos sklo- 
kos ir labai “kairūs” socialistai iš “So
cialist Call” pasmerkė komunistus. Ap- 
šaukė juos “komunizmo ir klasių kovos 
išdavikais” ir dar kitokiais negražiais 
vardais. Dabar, matote, Italijos socialis
tai taip pat šaukia visus Italijos žmones 
kovon prieš fašizmą.
. '.Panaši istorija buvo su Komunistų 
Internacionalo Septinto Kongreso nuta- 
ripru komunistams eiti į masines fašisti
nes organizacijas Italijoj ir Vokietijoj ir, 
kiek tik galima, jas panaudoti kovai 
prieš fašizmą. Vaje, kiek prikišimų ir 
užmetimų mes susilaukėme iš tos pačios 

„ “kairiosios” pusės. Betgi naujoji bendro 
fronto sutartis sako: “Visur turi būti 
išdirbti tuojautiniai žmonių reikalavimai, 
kaip ekonominiai, taip politiniai, ir tam 
tikslui turi būti pilniausiai išnaudojamos 
visos fašistinio režimo legališkos galimy
bes.”

•Italijos bendro fronto patyrimai duo
da puikų pavyzdį kitų kraštų komunis
tams ir socialistams susitarti ir bendrai 
kovoti prieš reakciją ir fašizmą.

mas nėra rea'kcioniškas, nors, tiesa, at
skiri skyriai arba postai yra pasižymėję 
teroru prieš darbininkus. Ypatingai per
eitų metų Legiono komandierius liarry 
Colmery turėjo užėmęs sveiką poziciją 
žodžio ir susirinkimų laisvės klausimu. 
Jis pasmerkė reakcionierius, kurie ban
do tas konstitucijos laiduojamas žmonių 
teises sunaikinti. Už tai pernai nesigir
dėjo nei Legiono skyrių ekscesų prieš 
darbininkus. Kiek matoma, ir ši konven
cija pasisakys už gynimą demokratinių 
teisių.

Legionierių eilėse jau esama nemažai 
ir komunistų. New Yorko mieste labai 
pasižymėjo Legiono narys komunistas 
drg. Crosbie. Jį bandė iš Legiono išmes
ti, bet nepavyko—Colmery ir kiti vadai 
pasakė, kad legionieriai turi teisę būti 
demokratais, republikonais, komunistais 
ir socialistais. Komunistų Partija yra 
legališka politinė organizacija ir nariais 
gali būti tas, kuriam jos politika ir-pro
grama patinka. Tai buvo labai sveikas 
Legiono vadovybės nusistatymas.

Šiai konvencijai Colmery yra pasiūlęs 
! pasisakyti už taiką, pasmerkti karo kurs- 
i tytojus ir, pagaliau, sukviesti visų taiką 

palaikančių grupių konvenciją. Labai 
puikus pasiūlymas ir jei konvencija pri
ims ir būsimi Legiono viršininkai tokią 
konvenciją sušauks, tai bus labai gražus 
Legiono pasitarnavimas pasaulio taikai.

Rooseveltas Dar Kartą 
Gerai Užvažiavo

Prezidento Roosevelto prakalba, pasa
kyta proga Konstitucijos 150 metų su
kakties, padarė gilaus įspūdžio Amerikos 
demokratinėse masėse. Jis dar kartą 
pasmerkė Amerikos plutokratiją, kuri 
nori uždėti ant žmonių fašistinę diktatū
rą ir pasisakė už tęsimą kovos Aukščiau
sio Teismo reformavimo reikalais.

Drg. Browderis, Komunistų Partijos 
sekretorius, kalbėdamas Bostono distrik- 
to konvencijoje pasakė: “Nėra jokios 
abejonės, kad Roosevelto prakalba išreiš
kė giliausius troškimus ir supratimus, 
kurie jungia daiktan Amerikos žmonių 
daugumą prieš grūmojimus ' iš - WM1 
Stryto ir Liberty Lygos pusės. Aš be 
jokio dvejojimo galiu pareikšti varde 
Komunistų Partijos ir jos pasekėjų, kad 
mes sutinkame su prezidento Roosevelto 
prakalbos centraline mintimi ir krypti
mi, o tie klausimai, kuriais mes su juo 
nesutinkame, nereikalauja greito išriši
mo.”

Tarp kitko, Rooseveltas pasakė: “Mū
sų gadynėje gimė nauja idėja apie val
džią—idėja, kad šalies šaltiniai gali duo
ti masėms augštesnį gyvenimo lygį, jei
gu tiktai valdžia bus supratlyva ir en
ergingai duos ekonominiam gyvenimui 
teisingą kryptį. Ta idėja—arba, popu- 
liariškiau, tasai idealas pilniausiai pa
teisinamas faktais. Jo negali numesti į 
šalį tie, kurie norį grįžti atgal į tas sąly
gas, kurios buvo dešimt metų atgal, arba 
palaikyti tas sąlygas, kokios šiandien 
yra. Šis idealas yra kvotimas visokioms 
valdžios formoms.”

Kuo tikriausia tiesa. Amerikos gam
tos ir turtų šaltiniai gali duoti masėms 
daug geresnį ir šviesesnį gyvenimą, ne
gu jos šiandien turi. Ko čia reikia, tai 
žmoniškesnės tvarkos arba tokios val
džios, kuri rūpintųsi ne plutokratijos, 
bet liaudies reikalais.

Lenktynės Komunistų 
Partijos Vajuje

Labai pagyvėjo Amerikos 
Komunistų Partijos naujų 
narių gavimo vajus. Distrik- 
tai ir miestai stoja į drau
giškas lenktynes. Pavyz
džiui, Missouri valstija sto
ja į lenktynes su Indiana, 
v a 1 s t i jos organizacija, Į 
lenktynes iššaukė Indianos 
valstija. Missouri valstijos 
distrikto organizatorius, se
nas komunistinio judėjimo 
veteranas draugas Wagen- 
knecht, sako, kad iššaukimas 
į lenktynes buvo gautas per 
Missouri distrikto komiteto 
praplėstą posėdį, kuriame 
dalyvavo 130 draugų. Visi 
susirinkę draugai pasižadė
jo iki lapkričio 7 dienos gau
ti net po dešimt naujų na
riu!

Ben Gold o malioriuose ya-i 
dovauja d. Weinstocke. Dvi 
savaitės atgal malioriai iš
šaukė kailiasiuvius į lenkty
nės. Bet kailiasiuviai ne tik 
priėmė tą iššaukimą, ale jau. 
ir pralenkė maliorius. Per 
vieną savaitę, kuri pasibaigė 
su rugsėjo 18 d., kailiasiu
viai gavo 58 naujus narius.

Komunistų Partijos vajus 
lietuviuose dar neišsijudinęs 
taip, kaip reikia. Neturime 
po ranka tikrų skaitlinių, 
bet iki šiol nugirsta, nors 
dar nepatvirtinta, sekami 
daviniai: Brooklyne jau 
gauta šeši čia gimę jauni 
draugai bei draugės. Numa
toma dar įtraukti keletas iš 
čia gimusių jaunuolių. Frak-

cija laikė mitingą ir nusita
rė per vajų gauti 20 naujų 
narių.

Sakoma, kad So. Bostone 
į partiją įstoję dešimts lie
tuvių. Iš Baltimorės pra
nešta, kad ten išpildė ap
likacijas keturi nauji na
riai. Ten lankėsi drg. Mi- 
zara ir turėjo pasitarimą su 
simpatikais partijos reika
lais. Pittsburghe esą įsirašę 
keturi nauji nariai. Phila- 
delphijoj nesenai lankėsi 
draugė Bondžinskaitė. Ten 
partijinės spėkos pusėtinai 
silpnos. Jei neklystame, par
ti joh gauta keturi nauji na
riai.

Dar nieko nesigirdėti iš 
kitų miestų. Mes labai norė
tumėme, kad frakcijos bei 
draugai raportuotų Centro 
Biurui apie pasisekimus šia
me vajuje.
Lietuvių Komunistų Centro 

Biuras,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

IB Legionierių Konvencija
New Yorke susirinko tūkstančiai le- 

gj&nierių-eks-kareivių iš visų Amerikos 
kąmpų. Užplūstas visas didmiestis. O 
miesto valdžia suteikė jiems pilniausią 
ląjsvę demonstruoti ir linksmintis. Jie 
tą proga moka puikiai pasinaudoti...

!♦ Šitos metinės' legionierių konvencijos 
yra daugiau pasilinksminimo sueigos, 
kadp konvencijos. Legiono viršininkai 
viską išanksto apsvarsto ir nutaria. Ei
liniai nariai suvažiavę tiktai pamandra- 
voja ir grįžta atgal namo.

-Tai, žinoma, negerai. Tokia skaitlinga 
eks-kareivių organizacija galėtų sulošti 
labai svarbų vaidmenį, jeigu ji būtų rim
tai vedama ir susitvarkius. Juk devy
nios dešimtys devyni nuošimčiai legionie- 

c rių yra darbo žmonės. Jie galėtų savo 
į gs. reikalais rimtai pasitarti.
V Paties Legiono dabartinis nusistaty-

. * <

Masinių Organizaciją Reikalai
Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijai gana gražiai sekasi. Pe
reitas vajūs davė keletą šimtų naujų na
rių. Draugijos leidžiamas žurnalas “Švie
sa” išeina reguliariai. Taip pat jos kny
gų leidimas eina pagal planą.

Šiemet labai puikiai pasirodė Literatū
ros Draugijos moterų skyrius. KaLkurie 
iš mūsų pusėtinai skeptiškai žiūrėjome į 
draugių pasimojimą išleisti didoką knygą 
apie valgių gaminimą. Sakėme, kad to
kios knygos išleidimas brangiai atseis, o 
pinigų gauti nebus iš kur. Bet moterų 
komitetas pasakė: Kai dirbsime, tai ir 
pinigų atsiras. Na, ir pasileido jos dar
ban, rinkdamos knygai prenumeratas. 
Vargiai ir jos pačios tikėjo, kad taip 
joms seksis. Jei neklystame, jos jau turi 
surinkę Čielą tūkstantį, arba beveik tūks
tantį prenumeratų. Jų knyga “Virėja” 
jau spaudoje ir neužilgo būsianti gatava.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo ir 
Augščiausios Prieglaudos Lietuvių Ame

Labai smarkios ir rimtos 
lenktynės išsivystė tarpe II- 
linojaus ir Californijoą, ku
ri valstija bus antra skait
lingiausia valstija Ameriko
je. Pirmoje vietoje, žinoma, 
stovi New Yorko valstija. 
Bet Californija nori užimti 
antrąją vietą. Illinojaus dis
trikto draugai nepasiduoda 
—jie sako, kad pabaigoje šio 
vajaus jų distrikte bus penki 
tūkstančiai parti jinių komu
nistų. Taip pat Illinojaus 
distriktas stengsis gauti 
daugiau naujų narių iš sun
kiosios pramonės darbinin
kų, negu Californija.

Tolimuose vakaruose susi
kibo didmiesčiai Seattle ir 
San Frapcisco. Šiuo tarpu 
abiejuose miestuose randasi 
apie tiek pat partijos narių. 
Klausimas yra, kuris mies
tas su lapkričio 7 d. pasieks 
tūkstantinę skaitlinę? 1 Se* 
atties miesto organizacija 
jau gavo 45 naujus narius.

New Yorko mieste gal pir- 
mon vieton atsistos 11 th As
sembly Distrikto kuopa, ku
ri pasivadinusi vardu gar
saus Airijos kovotojo James 
Connolly. Kuopos pirmi-, 
ninkas draugas Wolff pa-, 
sižadėjo pats asmeniškai 
gauti 50 naujų narių. O kad 
jo žodis nepasiliktų tuščiu 
pasigyrimu, jis jau gavo 25 
naujus narius. Kuopa nusi
tarė patrigubinti savo narių, 
skaičių. Iki šiol ji turėjo 
100, o pabaigoje vajaus tu
rės 300!

Kuopos draugai iškėlė 
tokį obalsį: Senieji nariai, 
visus savo draugus ir pažįs
tamus padarykite Komunis
tų Partijos nariais. Ir tas 
obalsis gražiai prigyja. Kuo-, 
pos organizatorius d. Wolff 
dvi savaitės tam atgal įra
še vieną airį darbininką,! 
dirbantį prie New Yorko 
požeminių traukinių. Tam 
naujam draugui labai pati
ko partijos darbas ir dvasia. 
Jis tuoj aus stojo į darbą ir 
sekamame kuopos susirinki
me jau atsivedė kitus aštuo-,- 
nius airius darbininkus, 
kaipo naujus narius į kuo
pą-

New Yorko mieste prasi
dėjo lenktynės tarpe kailia- 
siuvių komunistų ir malio- 
rių komunistų. Kailiasiuvių, 
unijos prezidentu yra d.

Kodėl Streikuoja Lietuvos "Inkaro” 
Darbininkai

“Inkaro” fabriko darbi
ninkai, laukdami patenki
nant jų reikalavimų, nedir
ba. “L. Ž.” bendradarbis, no
rėdamas smulkiau patirti 
apie priežastis, dėl ko “In
karo” darbininkai nustojo 
dirbę, su jais turėjo progos 
pasikalbėti.

—Mes, — sako darbinin
kai—’norėjome taikiai ir 
gražiai išspęsti visus reika
lus tarp fabriko administra
cijos ir mūsų, tačiau fabri
ko administracija su mumis 
nenorėjo skaitytis.

—Kokie jūsų reikalavi
mai?

—Mes pateikėme fabriko 
administracijai visai pama
tuotus reikalavimus, su ku
riais yra surištas mūsų eg
zistencijos klausimas. Pa
grindiniai' mūsų reikalavi
mai: 1) pakelti atlyginimą 
20 nuoš.. nes viskas yra pa- 
brangę; 2) kad fabriko ad
ministracija už viršvalan
džius mokėtų 50 nuoš. bran-' 
giau, negu už paprastas dar
bo valandas;13 kad uždarbis 
būtų mokamas kas savaitę ir 
4) apmokėti už pastarąsias 
nedirbtas dienas. Dėl uždar
bio išmokėjimo, sutinkame 
su fabriko administracijos 
paskutiniu pasiūlymu, bū
tent: uždarbį mokėti 7 ir 
22 mėn. d., 1 ir 15 d.— 
avansą. Be to, reikalausime, 
kad, po to nesusipratimo su 
fabriko administracija, nei 
vienas darbininkas nebūtų 
atleistas iš darbo.

—Kokioje būklėje dabar 
yra visi jūsų reikalai?

—Mūsų reikalais, be mū
sų pačių, niekas nesirūpina. 
Rugpjūčio 27 d. išklijavo 
grąsinantį raščiuką, jeigu 
ligi rugpjūčio 28 d. nepra
dėsime dirbti, visus atleisią 
iš darbo ir nemokėsią kom
pensacijų. Jų motyvai — 
darbas esąs nutrauktas be 
rimtų priežasčių. Dabar vėl mą vietą pasaulyj kviečių, 
iškabino naują raščiuką, ku- ■ rugių ir daugelio kitų javų 
riuo reikalauja darbininkus apsėjime ir suėmime.
ligi rugsėjo 3 d. galutinai I Štai keli faktai: 1935 me- 
atsiskaityti su fabriko ad- tais Sovietų Sąjunga buvo 
ministraėija. Turime savo apsėjus 133,000,000 hektarų 
tarpe ir du Darbo rūmų na-, žemės. (Vienas hektaras yra 
rius. lygus 2 akrams ir 47 šimti-

Ligi šiol fabriko adminis- nėms akro dalims, tai veik 
tracija tik juos kviesdavosi pustrečio akro).- Tais pat

tartis dėl mūsų reikalų, o su 
kitais darbininkais visai ne
kalbėdavo.

—Kokios jūsų darbo są
lygos?

—T o k i a m e d ideliame 
fabrike, kur dirba apie 700 
darbininkų, nėra tinkamos 
ventiliacijos. Darbas labai 
sunkus. Dažnai pasitaiko, 
kad, ypač moteris, tenka 
apalpusias nešti iš fabriko. 
Jeigu atvyksta darbo ins
pektorius patikrinti, tai da- 
ministracija tik tada įsako 
paleisti visus ventiliatorius, 
o tas mašinas, kurios dau
giausiai kelia dulkių, sus
tabdyti.

Mūsų fabrike darbininkų 
mirtingumas yra labai auk
štas. Norime, kad į tai savo 
dėmesį atkreiptų atitinka
mos įstaigos. Fabrike yra 
įrengtos prausyklos, bet 
dažniausiai jose nėra van
dens, muilo ir rankšluosčių. 
Jei darbininkas ir gauna 
kur vandens ir nusiprausia, 
tai veidą turi šluostytis po
pieriumi ir tt. Apskritai, sa
nitarijos ir sveikatos reika
lais fabriko administracija 
mažai rūpinasi.

—Jau 9 mėn. dirbam per

savaitę po 4 d., retkarčiais 
—5 d. Prašėme, kad leistų 
dirbti po 5 d. per savaitę. 
Administracija p a ž a d ėjo, 
kad 5’ d. per savaitę leis 
dirbti 2 mėn., o paskui vėl 
sena tvarka. Moterys uždir
ba po 3,45 lt. per dieną, o 
jei dirba akordiniai, tai už
dirba ligi 4 lt., tačiau, pada
rius visus atskaitymus, per 
savaitę jos teuždirba tik 
12-13 lt.

Vvrai uždirba per dieną 
4.4 lt., o dirbdami akordi
niai—kiek daugiau. Jei fa
briko administracija mato, 
kad darbininkas, dirbdamas 
akordiniai, uždirba daugiau, 
tai didesnio atlyginimo sten
giasi nemokėti. Darbininkui 
išrodineja, kad jis pagami
nęs “broką” ir už tai nemo
ka. Tuo tarpu tie “brokai” 
kaip mums teko įsitikinti, 
“Inkaro’’ krautuvėse par
duodami už geriausios rū
šies prekes. Apskritai, suda
romos tokios sąlygos ir su
randamos priežastys, kad 
darbininkams nereikėtų 
daugiau mokėti, kaip nus
tatytas dienos uždarbio mi
nimumas, t. y. 4,4 lt.

—Viršvalandžius dar bi- 
ninkai verčiami dirbti, bet 
už juos nemokama brangiau. 
Kada darbininkai išdirba 8 
vai., tai užskaitoma viena 
darbo diena ir už ją užmo
kama paprastas darbo die
nos atlyginimas. Tuo tarpu 
turėtų mokėti 25 nuoš. bran
giau. .

—Jei ką sugadiname, mus 
administracija baudžia, bet 
į atsiskaitymo knygutes įra
šo, kad mums išduotas avan
sas (pabaudos sumai). Mes 
norime, kad į knygutę įra
šytų, kad tiek litų sumokėjo
me pabaudoms, o ne avanso 
išmokėjo. Be to, norime žino
ti, kur tie pinigai, išrinkti 
pabaudų būdu, dedami.

—Fabriko a d ministraci- 
jos personalo nariai, kaip 
antai' tekst. inž. Kaplanas 
(svetimšalis), k o n f ekcijos 
skyriaus meisteris Laukevi- 
čius ir kit., nemandagiai el
giasi su darbininkais. Lau- 
kevičius neužrašo moterims 
uždirbtų viršvalandžių. No
rime, kad ateityje su darbi
ninkais būtų elgiamasi man
dagiai, kaip su žmonėmis.

—Anksčiau buvo pasiūly
ta mums sudaryti su fabri
ku kolektyvines sutartis,

(Tąsa ant 5 pusi.)

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas:
Kiek Sovietų Sąjungoj 

apsėta žemės kviečiais, ru
giais ir kitais javais? Kiek 
tais pat javais apsėjama 
Italijoj, Vokietijoj ir Jung
tinėse Valstijose?

žingeidautojas.
Atsakymas:

Kiek buvo apsėta 1937 
metais, mes po ranka davi
nių neturime. Vėliau tą su
žinoję galėsime paskelbti. 
Sovietų Sąjunga užima pir-

rikoje vienybę tebevilkina New Yorko ir 
Pennsylvanijos valstijii apdraudos de
partamentai. Tačiau abiejų organizacijų 
viršininkai neabejoja, kad neužilgo vie
nybė įvyks. Tuo tarpu, žinoma, abi or
ganizacijas reikia prižiūrėti ir stprinti. [ 
Susivienijimas veda naujų narių gavimo 
vajų ir, kaip “Tiesa” praneša, yra gavęs • 
keturius ir pusę šimto narių. Centro Vai- i 
dyba esanti nutarus vajų pratęsti dar 
trim mėnesiam. Ji kviečia narius surem- ; 
ti pečius ir naujų narių skaičių davaryti 
iki vieno tūkstančio.

Kaip su visais mūsų vajais, taip su 
LDS. bėda yra tame, kad nepajėgia dar
ban įsikinkyti visa organizacija. Yra 
kuopų, kurios užmiršta savo pareigą. 
Yra narių, kurie vajaus reikalus neskai
to savais reikalais. Et, sako jie, tegul 
kiti darbuojasi! '

LDS. turi puikų vardą visuomenėje. 
Jame ir tvarka ir finansai kuogeriau- 
siam stovyje. Jei visa organizacija įsi
kinkytų darban, vajus visai nesunkiai 
duotų dar kokius šešius šimtus naujų na
rių.

metais ji suėmė 30,830,000 
tonų kviečių ; 21,118,000 to
nų rugių; 7,783,000 tonų 
miežių ir 18,268,000 tonų 
avižų.

Vokietija tais pat metais 
kviečiais, rugiais, miežiais 
ir avižomis buvo apsėjus 
27,587,000 akrus (apie 11,- 
600,000 hektarų) žemės plo
tą ir suėmė: 4,667,200 to
nų kviečių; 6,478,200 tonų 
rugių, 3,387,500 tonų mie
žių ir 5,387,700 avižų.

Italija tais pat metais bu- • 
vo apsėjus 14,111,000 ąkrų 
žemės plotą ir suėmė: 7,- 
714,500 tonų kviečių; 200,- 
000 tonų miežių; 159,200 to
nų rugių ir 515,200 tonų 
avižų.

Kaip matome, tai Vokieti
ja ir Italija tik musės paly
ginus jas su Sovietų Sąjun
ga apsėjime ir javų suėmi
me. Sovietai kasmet daug ja
vų parduoda užsieny j, o Ita
lija ir Vokietija priverstos 
pirktis.

Jungtinės Valstijos turi 
daug javų ir parduoda. 1935 
metais tais javais buvo ap- 
sėję 106,461,000 akrus že
mes (Sovietai daugiau kaip 
3 kartus už Jung. Val^t. ja
vų apsėjo). Jung. Valstijos 
tai metais suėmė daug ma
žiau javų lyginant su Sovie
tais.

Faktai paimti iš “The 
World Almanac” už 1937 m.

1
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LIETUVOS ŽINIOS
Privatūs Amatininkai Sten
giasi Atsikratyti Kalėjimo

Dirbtuvių Konkurencijos
Pastaruoju metu Kauno ama

tininkai vis daugiau nusiskun
džia kalėjimo dirbtuvių konku
rencija. Atskiri amatininkai sa
ko, kad dažnai pasitaiko, jog 
įvairios įmonės ar įstaigos di
desnius medžio darbus atiduo
da atlikti iš varžytinių, į ku
rias stoja ne tik atskiri amati
ninkai, bet ir kalėjimo dirbtu
vės, kurios pasiūlo darbus at
likti už labai žemas kainas, da
žnai — savikaina ir žemiau jos. 
Smulkieji amatininkai žemesnių 
kainų siūlyti negali, nes kitaip 
turės nuostolių. Be to, kalėjimo 
dirbtuvės ima ne tik stambius, 
bet ir smulkius užsakymus ir 
tuo būdu konkuruoja atskirus 
amatininkus. Kalėjimo dirbtu
vės galinčios darbus atlikti pi
giomis kainomis dėl to, kad jos 
nemoka tokių mokesčių kaip 
privatūs amatininkai, nekaštuo
ja darbo jėga ir tt. Esant to
kiai būklei daugelis amatininkų 
įmonių turi likviduotis ir padi
dinti bedarbių skaičių.

Su tokiais išvedžiojimais 
amatininkai, kaip teko patirti, 
netrukus yra nutarę kreiptis į 
atitinkamas įstaigas ir prašyti, 
kad kalėjimo dirbtuvių konku-1 
rencija būtų panaikinta.

Darbininkų Susižeidimai
Metalo apdirbimo fabrike 

“Neris” susižeidė darbininkai: 
K. Kviliūnas, St. Viernikas, Iz. 
Mockūnas, J. Malutis ir Br. Sa
snauskas; prie susisiekimo m- 
jos žinioje esančių įstaigų at
liekamų darbų — V. Giniotis, 
K. Ambrazas, Br. Zienius, VI. 
Riekus ir Z. Stankevičius; skar
dos dirbinių fabrike "Luma” — 
O. Bajarskaitė; H. Intriligato- 
riaus darbavietėje — K. «Stat- 
kevičius; Volfo - Engelmano 
alaus darykloje — E. Pvelčikie- 
nė; ž. Fredoje prie statybos 
darbų — Jz. Deržanskas; K. M. 
S. prie kanalizacijos ir vanden
tiekio darbų — F. Stanionis; 
Amerikos liet. ake. b-vėje — A. 
Kevalas; “Versalyje” — K. 
Butkus; J. Levino ir Gelerma- 
no lentpjūvėje — A. Kairioms; 
Br. Tilmansų fabr. — A. Meskė 
ir E. ščiučinskaitė; “Merakan” 
fabr. — B. Zabliauskas; prie 
funikulieriaus remonto—V. Ziel- 
kevičius; K. M. S. — šoferis J. 
Gabrielavičius ir A. Ivanovas; 
prie statybos darbų — J. Kvic- 
kienė, K. Koleilis ir J. Ulinas; 
gelež. v-bos pi. gelež. centrai, 
dirbtuvėse — L. Miežauskas; 
Br. Kamberių lentpjūvėje — S. 
Andurskis ir K. Jonikas; sal
dainių dirbt. (Vilniaus g. 16) — 
M. Nacevičiūtė ir prie statybos 
darbų Putvinskio gatvėje susi
žeidė darbin. K. Prochuras.

darbas prie statybų 
lengvas, o atlygini- 
vyrų mokamas daug 
Moterys darbininkės

Skriaudžiamos Statybų 
Darbininkės Moterys

Lietuvoje nuo pat nepriklau
somybės pradžios moterys dirba 
prie statybų įvairius (tariamai 
lengvesnius) darbus. Faktinai 
gi moterų 
nėra taip 
mas negu 
mažesnis,
į antrą ir tolimesnius aukštus 
gabena cementą, molį ir kitokią 
statybinę medžiagą ir atlieka 
kitokius darbus.

Priimant dirbti prie statybų 
moteris, dalis vyrų darbininkų 
negauna darbo, nors jie išlaiko 
ir šeimas. Kai kurių šeimų yra 
tik vienas vyras darbininkas, 
todėl negavus pastovesnio darbo 
statybos sezono metu, šeimos 
kenčia vargą.

Kai kuriose įstaigose kelia
mas klausimas, kad moterims 
būtų uždrausta dirbti prie sta
tybų. . .

Tuo klausimu pasiteiravus 
pas statybų darbininkes mote
ris, jos pareiškė, kad ten dir
bančios, kur darbo gaunančios. 
Nors darbas gana sunkus ir 
varginantis, tačiau joms moka
mas atlyginimas 40-55 et. per 
valandą yra labai mažas. Dar-

L A I Š V Ji ■ v Puslapis Trečias
. ..i . IJI.. ijMį.j. .... i ...........................................—, ...................          ■ ........... . .. ............... ................................ , , .............................. ..................... ............. r ,i .......... .... ...... i

bininkės pageidauja, kad mote
rims darbininkėms būtų moka
mi bent 60-65 et. už vieną dar
bo valandą.

Bendrai imant, šiuo metu mo
terys darbininkės atlieka ne 
mažesnius uždavinius statybose 
kaip vyrai, o atlyginimai net 
15-95 et. vai. mažesni, negu vy
rams.

Suregistruoti Amatininkai
Zarasų m. s-bė yra šią vasa

rą suregistravusi amatininkus 
ir išdavusi jiems atitinkamus 
leidimus. Registruoti batsiuviai, 
siuvėjai, kirpėjai, staliai, dažy
tojai, mūrininkai ir kt. profe
sijų žmonės. Vso ligi šiolei re
gistruota 174 amatininkai.

Prasidėjo Kūlimas — Prasi
dėjo Nelaimės

šiomis dienomis į Telšių aps. 
ligoninę jau pradėjo plaukti 
pirmosios kūlimo aukos. Rug
pjūčio 20 d. čia atvežta Buge
nių kaimo, Nevarėnų vai. gy
ventoja Pocaitė Kazė, kuri dėl 
savo neatsargumo įkišo koją į 
kuliamąją mašiną. Mašina Po- 
caitei nutraukė pusę pėdos.

Mirė Veronika Gineikaitė- 
Cirtautienė

Rugpjūčio 27 d. Kaune, sa
vo bute, Putvinskio g. 14 nr., 
mirė prieškarinių laikų nuola
tinė “Dainos” draugijos narys 
ir dramos artistė, Veronika 
Cirtautienė, 50 metų amžiaus. 
Velionė buvo 1930 m. mirusio 
adv. Br. Girtauto našlė.

Nusišovė Šiaulių “Batios” 
Parduotuvės Vedėjas

Rugpjūčio 27 d. 10 vai., 
Kaune, Putvinskio g. 30 nr. 
pil. švelnytės bute nusišovė 
Šiaulių “Batios” parduotuvės 
vedėjas Edvardas Žilinskas. ‘ 
Šovės iš revolverio į galvą ir 
šūvis buvo mirtinas. Mirties 
priežastys tiriamos. Spėjama, 
kad dėl meilės dalykų.

Voveriui Mirties Bausmė 
Įvykdyta

. Vladui Voveriui jau įvykdy
ta mirties bausmė dujomis.

Duona su Tarakonais
Vilkaviškis. — Nesenai A. 

Janavičius užėjo į š. Černavs- 
kio kepyklą ir nusipirko pyra
go, kurį bevalgydamas rado 
įkeptą tarakoną. Pyragą su ta
rakonu nunešė į policiją, kuri 
kepyklos savininkui 
baudžiamą bylą.

Rugpjūčio 26 d. apylinkės 
teismas š. Čerhavskį nubaudė 
25 lt. baudos arba 3 paromis 
arešto.

iškėlė

Daugelis Kalinių Prašė 
Atostogų

Kaunas. — Kaliniai tuo rei
kalu buvo padavę prašymus. 
Prie apygardos teismo komi
sija tuos prąšymus svarstė 
visus atmetė.

Iš Sov. Rusijos Atvežė 
Daug Tabako

Tabako sindikatas šiomis 
dienomis iš Sov. Rusijos atsi
gabeno 30 vagonų tabako ža
liavos už kurį sumokėję per 
vieną milijoną litų.

Kaune. Užregistruota Apie 
290 Bedarbių

Šiuo metu darbo biržoje yra 
užregistruota apie 290 bedar
bių. Darbo biržos vadovai ma
no, kad vasaros metu bedar
bių visai nebūtų, jei statybų 
rangovai nesamdytų iš provin
cijos atvykusių darbininkų. 
Surinktomis žiniomis Kaune 
prie statybos darbų dirba apie 
500 darbininkų atvykusių iš 
provincijos.

ir

Darbininkai Pageidauja, Kad 
Darbo Isp. Neleistų Įmonėms 

Dirbti Viršvalandžius
Pastaruoju laiku daugelis 

Kauno įmonių prašo darbo in
spekcijų leisti dirbti viršva
landžius, nes padidėjęs dar
bas. Tuo tarpu darbininkai pa
geidauja, kad darbo inspekci
jos įmonėms neleistų dirbti 
viršvalandžių, bet pasiūlytų

darbdaviams, jei padidėjęs ti
krai darbas, samdyti daugiau 
darbininkų. Socialiniu atžvil
giu neteisinga, kad vienas dar
bininkas dirba 10-12 vai., o ki
tas vaikščioja be darbo.

Ir Moterys Buvo 
Sustreikavusios

Prie žemaičių plento staty
bos, kaip rangovai informuoja, 
dirba apie 40 moterų, kurioms 
per valandą mokama apie 40 
et. Moterys reikalavusios pri
dėt po 10 et. per valandą ir 
buvusios pradėję streikuoti, 
bet kai pažadėta joms pridėti, 
tai vėl stojusios į darbą.

Lentpjūvėj Sužeidė 
Darbininką

Nesenai Aleksote, Minkaus- 
kio g., Kamberio lentpjūvėj, 
traukiant rąstus į lentpjūvę, 
vienam darbininkui rąstas, už
kritęs, sulaužė kairiąją koją. 
Sužeistasis nugabentas miesto 
ligoninėn.

Šitas planas, galų gale, bu
vo Seimo priimtas su permai
nomis. Konstitucija kaip ji ga
lutinai pasiūlyta valstijų sei
mų užgyrimui buvo kompro
misas tarpe įvairių partijų ir 
šalies dalių. Tuom laiku buvo 
aštriai kritikuojama. Konser- 
vatyviški žmonės bijojo popu- 
liariško valdymo; liberalai no
rėjo prie Konstitucijos pridėti 
“Bill of Rights.”

Jurgis Washingtonas, kon- 
stitucionališko seimo pirminin
kas žymiai prisidėjo prie Kon
stitucijos priėmimo, su žo
džiais — “Kadangi konstitu- 
cionališkos durys visuomet at
daros ateities permainoms, 
man rodos, kad būtų išmintin
ga, jeigu žmonės ją priimtų 
kaip ji pasiūlyta.”

Konstitucija dviejų
lių valstijų, užgirta birželio 
mėn., 1788 m. Baland. mėn., 
1789 m., pirma federalė val
džia po konstitucija su prez. 
Jurgiu Washingtonu, buvo 
įvesdinta. Už trumpo laiko 
pirmas Kongresas pirmame 
posėdyje pasiūlė dešimts prie
dų prie konstitucijos su įkor- 
poravimu “Teisių Biliaus.”

Šiandien Konstitucija yra 
Jungt. Valst. svarbiausias do
kumentas. i F.L.I.S.

treed a-

Jungtinių Valstijų 
Konstitucija

Pusantro šimtmečio Jungt. 
Valstijų konstitucijos priėmi
mo sukaktuvės buvo apvaikščio
jama rugsėjo 17-tą dieną, su 
prezidento Roosevelto dalyva
vimu iškilmėse prie Washing
ton Monument, Washington, 
D. C.

Konstitucijos p a s i r ašymas 
buvo rugsėjo 17-tą dieną, 
1787 m. Tai buvo, ištikro, vie
nu iš svarbiausių žingsnių mū
sų šalies istorijoje. Konstituci
ja reiškė galą rimtų nesusi
pratimų tarpe 55 narių konsti- 
tucionališko seimo. Tada buvo 
trylika respublikų-valstijų ir 
kiekviena stengėsi apsaugoti 
savo viršenybę. Nebuvo cen- 
trališkos valdžios ir Kongre
sas neturėjo jokios galės fi
nansų ir komercijos reikaluose. 
Po revoliucijos karui kiekvie
na valstija gamino ir leido sa
vo popierinius pinigus, bet tie 
pinigai tuoj tapo be vertės. 
Šalis neturėjo jokio kredito ir 
kelios egzistuojančios industri
jos tapo suparalyžuotos. Visas 
pasaulis tik laukė suardymo 
Unijos, bet vedėjai, kurie taip 
sunkiai dirbo dėl nepriklauso
mybės, stojo darban ir jie pa
kvietė 13 valstijų į seimą, kad streiką 
kaip nors jos galėtų susitaiky
ti ir išrišti savo tautiškus rei
kalus.

Konstitucionališkas seimas 
buvo organizuotas gegužės 25 
d., 1787 m. ir jo posėdžiai tę
sėsi net keturis mėnesius. Tar
pe delegatų buvo visokių aŠ-| 
trių nesutikimų, ir diskusijos 
buvo tokios karštos, kad vedė
jai nutarė slaptai laikyti sei
mą. Ir tik 1819 m. posėdžių 
protokolas atspausdintas.

Įvairiausi pasiūlymai buvo 
paduoti seimui kaslink šalies 
valdymo. ’ Alexander Hamil
ton, vėliaus iždo sekretorius 
Washington© kabinete, siūlė 
išrinkti Jungt. Valstijų prezi
dentą ir senatorius ant viso jų 
gyvęnimo ir taipgi valstijų gu
bernatorius ant viso gyvenimo 
su teise atmesti visus Kongre
so priimtus aktus, kitais žo
džiais sakant, — jie turėtų 
karaliaus prerogatyvas.

Kita grupė delegatų buvo 
priešinga centralinei valdžiai. 
Jie norėjo, kad Kęnfederaci- 
jos straipsniai nebūtų pamai
nyti, manydami, kad kiekvie
na valstija turi savo likimą iš
rišti. Šitie delegatai tikėjo, 
kad įsteigimas federalės val
džios ves prie įsteigimo ame
rikoniškos aristokratijos.

Magesnės valstijos buvo 
priešingos proporcionalei at
stovybei Kongrese. Vergų 
klausime pietinės valstijos rei
kalavo liuosą parsitraukimą 
vergų. Vienas South Carolina 
delegatas pareiškė, kad visa
dos pusė žmonių buvo vergais. 

Ginčų be galo buvo daug. 
Pabaigoje gegužės mėn. “Vir
ginijos planas,” kurį įvedė 
Madison, buvo pasiūlytas Sei
mui. Aprūpino tris atskirus 
valdžios departamentus—tau
tišką legislaturą, egzekutyvę 
ir teisdarišką. Gvarantavo kie
kvienai valstijai republikoniš- 
kos formos valdžią, bet paliko 
kiekvieną valstiją nepriklau
somą savo vidujiniais reika
lais.

vilnės darbininkai daug ko iš
moko. Jie ateityje bus gudresni. 
Bet visgi jų kovą nebuvo vel
tui,—jie laimėjo unijos pripaži
nimą. Kompanijai nevalia orga
nizuot jokios kitos unijos. Sa
vaitę apmokamų vakacijų turi 
duoti darbininkams. Jei pa
šauks darbininką į darbą ir ne
duos jam dirbti, kompanija tu
ri jam apmokėti už 3 valandas. 
Jei pašauktas darbininkas iš
dirbs tik 4 valandas, kompani
ja turi jam užmokėti už 8 va
landas. Jei. kompanija išvarys 
darbininką, o unija įrodys, kad 
darbininkas nekaltas, tai komp. 
turi apmokėt už visas darbo va
landas. Už virš 40 valandų, iš
dirbtų į savaitę, komp. turės 
mokėt “čėsą ir pusę”. Už meti
nes šventes taipgi “čėsą ir pu
sę”. Svarbu dar ir tas: atsitikus 
nelaimei dirbtuvėje, netekus 
rankos ar kojos, ką gaudavo 
pirmiau darbininkas?
nieko. Priklausant prie unijos, 
unija turi savo advokatus. Ad- kacijos linija 
vokatai tokiam atsitikime nelai- 
mingam išreikalauja nuo komp. 
daug daugiau už privatiškus ad
vokatus, nes privatiški advoka
tai dažnai pasitaiko, kad jie 
patys esti fabriko dalininkais- 
šėrininkais. Apart to, neuniji- 
nėj dirbtuvėj, kad ir darbinin
kas tapo sužeistas, bet bijo liu
dyt prieš komp., nes gali netekt 
darbo. Arba, pirm streiko bosai 
liepdavo ateiti darbininkams 
į dirbtuvę, nepaisant ar bus 
darbo ar ne. Nereikia—eik sau 
namo kelias mylias arba va
žiuok keliolika mylių. Dabar to

Beveik

EASTON, PA
Pirmas Streikas „su Mažu 

Laimėjimu
C. K. Williams & Co. darbi

ninkai pirmą kartą buvo su
streikavę nuo fabriko pastaty-

Kad ir kunigas būtų nupuolęs Viena pusė upės priklauso len- 
ligi dumblo, ir tuomet jį reikia kams, kita lietuviams, Kartą 
girti. ; 
ant daugumo publikos veidų 
pasirodė nesutikimo žymės, 
rodos, lyg būtų buvę jie paė
mę aitrios rūkšties į savo bur
nas.

Šalę manęs sėdintis vidur
amžis vyras, kuris tą patį va
karą žegnojosi prieš vakarie
nę, patyliai išsitarė į šalę sė
dintį: “Ar ir nupuolusį ligi 
dumblo kunigą Olšauską ver
tėjo garbinti.”

Baigdamas prakalbą, kuni
gas patarė lietuviams imti pa
vyzdį nuo airių. Sako, jie nie
kad kunigų nepeikia, jie nu
sistatę kunigus girti, nors ku
nigas būtų ir labai paklydęs.

Antras kalbėjo kunigas 
Bakšys, vietinis, ką tik sugrį
žęs iš Lietuvos. Kalba buvo 
daugumoj apie lietuvių gyve
nimą lenkų parubežyj. Davė 
kelis vaizdelius lenkų valdžios 
žiaurumo, štai, iš kelių vie
nas: “Lenkų-lietuvių 

eina
Merkio upės, apie

šiuos žodžius tariant,! maudantis merginoms, viena 
pasiekė demarkacijos liniją. 
Lenkų sargybinis iššovęs pa
reikalavo, kad mergina plauk
tų lenkų pusėn. Nepaklausius, 
grasino nušovimu. Atplaukus, 
mergina tapo areštuota ir nuo
ga per -kaimus buvo vedama į 
parubežio policijos nuovadą, 
mat, jos drapanos liko kitoj 
pusėj upės.”

Apie Lietuvą pasakė, kad 
žymiai pagerėjus. Kas link - 
Lietuvos politikos, tai pasakė, 
kad nenorįs kalbėti, ba kar
tais gali padaryti daug nesma
gumo.

Vakaras baigėsi šokiais ir 
pasilinksminimu, bet dalyvauti 
neturėjau progos, turėjau sku
bėti, kad nepavėluoti traukinį.

Oktiabrio Lapas.

mo. Iki šiol nebuvo jokio strei- į nebus, 
ko. Buvo bandymų streikuoti, 
bet be pasekmių, nes daugelis 
darbininkų gyvena kompanijos 
stubbse, tai sustreikavus reikė
davo nešdintis ir iš stubos. Da
bar jau kitokį įstatymai. Dabar 
jau nelengva darbininką 
krapštyti iš stubos, jei jis 
ilgai išgyvenęs ant vietos, 
lygoms pakitėjus, nebijojo 
tie darbininkai stoti kovon, 
rie gyvena kompanijos stubose 
ir per ilgus metus kompanijai Švento Jurgio parapijos. Už- 
nuolankiai vergavo. Dabar jie 
drąsiai susirašė į C.I.O. uniją. 
Kompanijai tas nepatiko ir 
ėmė atleidinėt kovingesnius dar
bininkus iš darbo. Darbininkai, 
užstodami vieni kitus, paskelbė 

po C.I.O. vadovybe.
Streikavo 8 savaites. Streikas 
buvo sunkus, nes daugelis dar
bininkų gyvena kituose mieste
liuose, arba ant farmų, tai važi
nėjimas į pikieto linijas kasdien 
daug lėšuodavo. Tačiaus, nepai
sant visų keblumų, jie per visą 
streiko laiką saugojo fabriką 
labai atydžiai, kad nė vienas bo
so pakalikas neišdrįso bosui nė 
akių parodyti prie dirbtuvės.

Bosų pakalikai, negalėdami 
streiklaužiaut, varė unijos grio
vimo darbą iš vidaus. Pirmą 
“šūvį” paleido pats kompanas 
C. K. Williams. Jis paskelbė per 
vietinį kapitalistų laikraštį, kad 
jis, C. K. W., nepripažins uni
jos, kol organizatorium jo dar
bininkų bus komunistas V. Til- 
vickas. Iš karto C. K. W. tuo 
raudonu baubu nieko nepešė, 
bet jo šnipukai, laikui bėgant, 
sukurstė dalį darbininkų prieš 
organizatorių. Susidarė dvi 
grupės, o‘ tas vedė streiką prie 
pakrikimo. Kad išvengti pakri
kimo, senasis organizatorius — 
komunistas rezignavo ir atida
vė savo vietą ne komunistui. 
Po tūlam laikui ir naująjį or
ganizatorių ėmė krikštyti ko
munistu, nors jis juomi nebuvo. 
Savaitė prieš užbaigimą streiko, 
tapo susekta tie kompanijos 
šnipukai. Jų buvo net keturi. 
Du iš jų užėmė svarbias vietas 
—vienas buvo šapos vice-pirmi- 
ninkas, o kitas — sekretorius. 
Taipgi pas juos tapo sučiuptas 
ir kontraktas kompanijos nau
dai.

Iš karto darbininkai jais pa
sitikėjo, nes jie buvo sykiu at
leisti su kitais 8-niais darbinin
kais pirm streiko už unijinį 
veikimą. Atrodo, kad kompani
ja, žinodama, kad streikas neiš
vengiamas, viršminėtus ketul’is 
šnipelius neva atleido, kad jie 
pasekmingiau ,/ galėtų veikti 
prieš uniją.

Per šį streiką C. K. W. med-

žibutė.

Rochester, N. Y
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Barcelona.—Fašistų lėk
tuvai bombardavo Masnou 
miestelį netoli Barcelonos ir 
užmušė 5 civilius žmones^ * 
sužeisdami 35.

Binghamton, N. Y
Komunistų Partijos Lietuvių Skyrius Rengia

Koncertą ir Banketą
Programą pildys talentai iš Brooklyno

iš
yra 
Są- 
nė 

ku-

Atvažiavęs pasisvečiuoti į 
Rochesterį, sužinojau, kad 
randasi visuomeniškas paren
gimas nedėlios vakare, 12 d. 
rugsėjo, tai ir nuėjau su gimi
naičiu pasižiūrėti. Vakarienė 
su programa buvo surengta

simokėjęs 75c. gavau gerą vie
tą atsisėsti. Vakaro pirminin
kas paprašė publikos, kad pa
sirodžius kunigui svetainėj, vi
si atsistotų, išreikšdami jam 
pagarbą. Netrukus kunigas 
pasirodė. Publika pasitiko pa
gal patarimą. Programoj daly
vavo vaikučių choras, po vado
vyste parapijos vargonininko. 
Prieš vakarienę pirmininkas 
paprašė, kad probaščius atida
rytų vakarienę su malda. Mal
da atkalbėta. Vakarienė pra
sidėjo. Jaunos merginos dėjo, 
ant stalų vištų porcijas ir kož- 
nas svečias pradėjo savo indi- 
viduališką akciją. Valgant va
karienę. pribuvo kunigas iš 
Niagara Falls (rodosi pavar
dė Gelumbauskas). Užbaigus 
vakarienę, prasidėjo prakal- 
bėlės.

Pirmiausiai buvo pašaukti 
žymesni parapijonai pasakyti 
ką katras pajėgia, bet išimti
nai visi nusiskundė trumpumu 
laiko ir prakalbas paliko žy
mesniems. Vienas buvo per
statytas kaipo katalikiškų lai
kraščių korespondentas (pa
vardės nepatėmijau).. Tasai 
atsistojęs pasakė, kad prakal
ba pasakyt nėra sunku ir ga
lėtų kalbėti visą vakarą, bet 
dėl trumpo laiko nekalbėsiąs 
(čion man prisiminė japonų 
generolo pareiškimas, kad ja
ponai gali sumušti kiniečius į 
dvidešimt penkias 
bet jie to nenori daryti, ba 
trumpas laikas).

Kunigų prakalbos. Persta- 
čius kalbėli Niagara Falls ku
nigą ir pasakius jam keletą 
frazių, toliau skundėsi kunigų 
gyvenimo sunkumu, o ypatin
gai rūpesčiais, kurie kunigus 
labiausia vargina. Sako: “Mes 
turime rūpintis apie savo vai
kelius.” (čion plati šypsą pa
sirodė ant daugumo veidų).; 
Vėliau pridėjo: “Rūpintis apie 
parapijonus.” Toliau prašė pa- 
pijonų nuoširdaus ištikimumo 
link savo kunigų, patėmyda- 
mas, kad kunigas sykiu esąs 
ir žmogus, todėl pas kunigą, 
kaipo žmogų, gali būti, ir yra, : 
žmogaus klaidų, bet už klai
das kunigam turi būti dova
nota, ir parapijonams patarti
na, dėl jųjų pačių labo, visuo
met kunigus girti, o ne peikti.

valandas,

Aido Choro Oktetas, mokinamas B. šalinaitės. Puikiai 
išlavinti dąinininkai. šiame bankiete jie dainuos solus, 
duetus, ir dainuos visas Oktetas. Tai pirmu kartu Bing- 
hamtone bus duodama pilnai klasiška dailės programa.

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIU SVETAINĖJE

315 Clinton Street Pradžia 7 vai. vakaro
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

Durys Atdaros 6:30; Programa 7:30 Vai. vakare.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaįp gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reixia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygute ’ 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mc\estį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis., Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
"LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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Šturmas
__________ M.

Šiandien ypatingai karšta ir tvanki 
diena. Bet atsigulti nėra kur, artimiau
sias šešėlis—nuo vieno alyvų medžio už
pakalyje ir už kelių kilometrų apdulkė
jęs miškelis, kuriame pasislėpę rezervo 
tankai. Atsigulti negalima, nes taip 
greičiausiai gali užmušti saulė. Atsigulti 
nėra kada, todėl, kad nuo ryto jau eina 
mūšis, visi užimti, nuo jo daug priguli.

Šiomis dienomis liaudiečių armija, nors 
ir povaliai, bet žengė pirmyn. Po Quin
to, užimta kaimai Mediana, Codo, Pueb
la de Alberton, Ermita ir Castilio de Ba- 
nastro. Visi jie nepaprasti kaimai, tik
ros tvirtumos, apsupti apsigynimo siste
ma, vokiško stiliaus, išbudavoti iš plieno 
ir cemento apkasai ir pasislėpimai, su 
įmūrytomis kanuolėmis, minų metikais 
ir kulkasvaidžiais. Visą tą j daiktą pa
ėmus tvirtas plieno ir cemento lankas, 

, apsaugąs fašistus Aragonų fronte. Pa
syviškumas Katalonijos respublikiečių 
veik čielus metus suteikė fašistams pro
gą taip apsidrūtinti.

Mediana ir Codo visiškai tušti. Čia 
liaudiečiai nesučiupo nei vieno belaisvio. 
Fašistų jėgos pabėgo ir prisijungė prie 
Belchite garnizono. Po prievarta ten 
išsivarė ir visus valstiečius, tinkamus 
kariuomenei. Seneliai ir moterys patys 
išbėgiojo.

Codo tuščias, kaip užkerėtas. Ant gat
vių ir kiemuose—nei dūšios. Tik dviejų 
ir trijų aukštų akmeniniai namai stovi, 
kaip kalnai. Apatiniuose aukštuose su
krauta maišai su grūdais; stovi didelės 
statinės su alyvų aliejum; pas turtingus 
pastogėse kabo rūkyta mėsa. Indai ant 
grindų, drabužiai spintose, ant stalų dar 
nenuvytę gėlės ir fašistiniai Saragossos 
laikraščiai iš 28 dienos rugpjūčio. Fašis
tai iš čia netikėtai ir greitai pabėgo. Gat
vėmis vaikštinėja pavargę vištos. Liau
diečių komisaras įsakė neliesti vištų, bet 
nėra kam jas pagirdyti. Bažnyčios durys 
atidarytos, altoriuje dega šviesa, guli ku- 

y^nigo drabužiai ir atidaryta knyga. Nu
mesta rinkliavų dėžė su keletu varinių 
pinigų. Gretimai jų vokas su religiniais 

(atvaizdais: Kristus laimina avių pulką. 
Kai tą voką užklijuoji, tai ant voko lie
žuvio atspausdinta generolo Franco gal- 

4 v.a uždengia Kristaus galvą ir prisitai
ko prie “išganytojaus” liemens. Kristus 
tampa su generolo Franco galva.

Karo komandantūroj dėžė su patro
nais, generolų paveikslai, ant stalo val
stiečių surašąs su pažymėjimais: “buvęs 
anarchistas,” “buvęs socialistas”, “jo 
žmona pas liaudiečius” ir tt. Ant rinkos 
plakatas: Fašistinė falanga maršuoja! 
Jis perplėštas, veikiausiai pralekiančio 

Įliaudiečio kovotojo.
Čia ilgai pasilikti negalima—trošku: 

vėjas nešioja baisų lavonų dvokimą. La
vonais užversta visa pakalnė ir kaimo 
kraštas. Štai didelis mauras, kaip galin
gas žvėris, iškėtęs rankas ir kojas. Ap
linkui jį krūva tuščių gilzų nuo patronų, 
mundieras atsektas, ant didelės juodos 
krūtinės—kruvina dėmė. O štai kiti: ke
turi sumenkę lavonai guli visi kniūpsti, 
jų nugaros subadytos, sudraskytos. Ma
tyt, juos nudėjo fašistiniai oficieriai.

Gretimu kalnu, jo kloniais, Belchitos 
fortus atakuoja viena liaudiečių brigada. 
Vienas fortas paimtas šį rytą—jo karei
viai pasidavė. Seržantas nušovė fašistų 
oficierių ir su 40 kareivių perėjo į liau
diečių pusę. Dabar tas seržantas sėdi 
tarpe artilerijos komandieriaus ir bri
gados vado ir nurodo atakos tikslus. Vi
sas sunkumas kovos užgulė ant kairio
jo sparno. Iš kitos pusės, pro gelžkelio 
stotį, dvi vietinės iš aragoniečių sargų 
brigados veikia labai povaliai, visi dera
si, kuris pirmas eis su tankais. Kada 
tankai energingai apšaudė fašistus gelž
kelio stotyje, tai jie susigrūdo į daiktą 
ir smarkiai plojo. Bet patys į ataką nė
jo, tuom kartu fašistų kanuolės iš Bel
chite pataikė keletą svaidinių į jų tarpą 

*ir kelis užmušė.
Iš. kairės atakuoja madridiečiai—labai 

drąsiai, tik nelabai taktiškai. Jie bėga 
priešakiu stati, tik biskį palenkę galvas, 
o iš tų, kurie šliaužia linkui priešo—juo
kiasi, kaip iš bailių. Bet kada priešo ug- 

|į nis kelis iš jų pakirto, tai visa grupė ap
sistojo ir sukritę nedrįso toliau eiti. Galų 
gale prie priešo priėjo tie,'kurie šliaužė.

• t

Belen ite
Kolcov . . _

Štai ir dabar: keturi tankai baigė šau
dyti. Tuo kartu už tankų šliaužęs ba
talionas prisiartino prie priešo, pašoko 
ir puolė ant priešo apkasų. Fašistų ka
reiviai numetė ginklus, pašoko iškelto
mis rankomis ir šaukia: “Salud!” Juos 
apsupo, suėmė ir varo į fronto užpakali. 
Tankai ritasi toliau linkui kapų.

Belchite batarėjos tyli. Dalis kanuo- 
lių sudaužytos, kitoms stoka svaidinių. 
Bet paimti miestą ne taip lengva. Čia 
apdrūtintas kiekvienas kvartalas, kiek
viena gatvė ir namas. Fašistai visus su
šaudė, kurie atsisakė muštis. Kareiviai 
perbėgę iš fašistų pusės pasakoja, kad 
kada čia pribuvo jų kareiviai iš Mediana 
ir Codo, tai komandieriai įsakė nepaisant 
nieko atsilaikyti Belchitėj ir pažadėjo 
prisiųsti greita pagelbą. Kas dvi valandos 
fašistų vadai per radio drąsina savuosius 
kareivius. Fašistams netekti Belchite— 
reiškia netekti bent 2,000 kovotojų ir la
bai svarbios pozicijos, kuri yra tarpe 
Teruel ir Aragonų frontų. Jeigu fašis
tai ilgiau galės išsilaikyti, tai arba jie 
gaus iš šiaur-vakarų pagelbos, arba pa
tys prasimuš pro gelžkelio stotį ir pa
bėgs.

Kaip ir patvirtinant šią mintį, deši
niame sparne pasirodė keletas dulkių 
kamuolių: keturi, penki, o paskui net de
šimts. Kamuoliai greitai ritasi prie Bel
chite. Atrodo, kad sunkvežimiais va
žiuoja pėstininkai. Liaudiečių tarpe kal
bos nutilo. Iš komandos centro skambi
na telefonas ir įsakymas: tankus paruoš
ti ir perkirsti priešo kolonai kelią, neda- 
leisti iki miesto! Bet greitai paaiškėjo: 
tai nebuvo priešo kolona, bet mūsų šar
vuoti automobiliai, pasiųsti į pagelbą de- 
šiniam sparnui. Visi lengviau atsiduso.

Ruošiamas naujas šturmas. Bet staiga 
visi pakėlė akis į dangų—lėktuvai. Šian
dien čia jau trečiu kartu. Ryte buvo fa
šistų lėktuvai—mėtė bombas ant liaudie
čių pėstininkų; paskui buvo liaudiečių 
lėktuvai—bombardavo fortus ir kanuolių 
batarėjas Belchitėj. O dabar?

Iš tolo oro erdvėse bandoma pažinti 
kieno jie yra, bet už minutės jau viskas 
aišku. Dvylika vokiškų “Junkerių”, di
delių bombanešių, apsuptų tokio pat skai
čiaus mūšio lėktuvų. Ir kaip greitai 
skrenda! Liaudiečių pėstininkai sulin
do į urvus, pasislėpė plyšiuose, prisi
glaudė prie akmenų. Mūsų tankai stovi 
vietoj, dar jie negirdi lėktuvų, bet grei
tai išgirs. Fašistų lėktuvai leidžia bom
bas į tuščią Codo kaimą. Už pusės mi
nutės visas kaimas dingo dūmų ir lieps
nos sūkuriuose. Apsiriko fašistai! Bet 
pas' “Junkerius” dar yra daugiau bombų.

Liaudiečių batalionas su šauksmais iš
siskirstė po lauką. Komisaras šaukia: 
“Paskui mane!”—ir velka visus į pakal
nę. Gulėti pakelnėj yra saugiau, rečiau 
lėktuvai pataiko. Bet daug geriau pasi
likti vietoj, ypatingai tada, kada lėktuvai 
jau arti, ir čia pat slėptis. Jeigu pasi
trauksi bent 50 mastų iš lėktuvų kelio, 
tai jų bombos mažai pavojingos. Komisa
ras, matydamas mūsų žygį, susvyravo *jr 
pasileido mūsų pusėn. Tas jį ir išgelbėjo.

Mes visi parkritome į duobes. Kas tai 
suriko: “Arkliai!” Tiesa, penki mūsų ba
taliono arkliai padūkusiai bėgioja po lau
ką, arba atsistoja ant paskutinių kojų. 
Oras kaukia, dreba, perkūniški trenks
mai. Protas sustoja veikęs. Paskutinis 
bombos sprogimas apibėrė mus žemėmis. 
Laukiame . Daugiau nėra. Mes visi gy
vi, tik vienas arklys užmuštas. “Junke
riai” baisiai kaukdami skrenda toliau, 
jau ant Belchite. Argi jie ir ją bombuos?

Ne, tai kitas dalykas. Trys lėktuvai, 
tie,* kurie laike bombardavimo laikėsi ša
limai, dabar nusileido žemai ir numetė 
į miestą ant parašiutų didelius maišus. 
Galimas dalykas, kad tai kanuolėms 
svaidiniai, o gal prieštankinės kanuolės, 
o gal maistas?

Ar bus dar šiandien lėktuvai? Vargiai. 
Jau tik 20 minučių iki aštuntos valan
dos vakaro. Greitai bus tamsu. Tyla. Ir 
kanuolės šūvis iš Belchite. Paskui ug
nis visos baterėjos. Fašistai šaudo į 
mūsų tankus. Matyt, kad “Junkerių” 
numesti maišai jiems labai buvo reika
lingi. . .

Naktį tarpkMnėmis, takais renkasi at
skirų liaudiečių dalių komandieriai į šta
bą. Važiuoja ir automobiliais be šviesų.

Prie kaimo mokyklos jie visi susirinko. 
Mieguistas sargas. Malame kambarė
lyje, ant vaikų mokinimosi stalų išskleis
ti žemlapiai. Bet mažai kas jais naudo
jasi. Generolai ir pulkininkai iš eilės 
ima indą ir aukštai iškėlę geria.

Visi nuvargo, bet ir apsvarstyti nėra 
kas. Rytoj turi būti paimta Belchite ir

paimta taip, kad nei vienas fašistas ne
galėtų ištrukti.

Taip ir buvo padaryta. Belchite buvo 
paimta. 1,700 fašistų lavonų nuklojo gat
ves ir virš 600 pasidavė. Belchite paim- 
,ta ir fašistams užduotas skaudus smūgis, 
nors ją gynė didelis fašistų orlaivynas.

Baltimore, Md.
Gavimo Į Komunistų Partiją 
Vajus; Du Lietuvių Komunis
tų Susirinkimai, Kuriuose Da

lyvavo d. R. Mizara

Pirmas susirinkimas įvyko 
rugsėjo mėn. 16 d. Dalyvavo 
vien tik lietuviai komunistai. 
Antras susirinkimas įvyko 
rugs. 17 d. Lietuvių Svetainėj.

Pirmajam buvo visapusiai 
svarstoma, kaip gauti 'dau
giau naujų narių į Komulnistų 
Partiją ir kaip pakelti veiki
mą tarpe lietuvių darbininkų 
Baltimorėj. Draugai išdirbo 
veikimui tam tikrus planus ir 
pasižadėjo daugiau veikti.

Antram susirinkime buvo 
geras būrelis draugų pritarė
jų. Drg. Mizara padarė įžan
ginę kalbą. Po to sekė disku
sijos, kuriose draugai išsireiš
kė už Partijos stiprinimą. Ke
turi nauji nariai įstojo Parti- 
jon ir dar yra vilties gauti 
daugiau.

Pas komunistus ir pritarė
jus yra supratimas, kad Balti
morėj e galima pakelti veiki
mas ant aukštesnės papėdės, 
nes tam yra gana didelė dir
va. Drg. Mizaros atsilankymas 
nenueis be pasekmių, nes spė
kos tapo sujungtos gan glau
džiai.

Susirinkime parinkta Agita
cijos Fondui aukų; Aukojo se
kantieji draugai ir draugės:

J. Anciukaitis, A. Reimon- 
tienė, J. Deltuva, J. Balsys — 
po $1; P. Deltuva, J. Straus— 
po 50c. Viso su smulkesnėmis 
surinkta $8.54.

Aukotojams didelis ačiū!
Kom. Partijos Liet. Frake.

Sekretorius.

Dover Foxcroft, Me.
Tūlą laiką tam atgal teko 

lankytis Dover—Foxcrofte, ir 
keletą dienų praleisti ant ūkės 
seno “Laisvės” skaitytojo M. 
Račilos. Matyt, jam ūkinin
kauti sekasi: turi 11 raguočių, 
arklį, kiaulių ir didelį pulką 
vištų. Jo jaunasis Sūnus High 
school’ę baigęs ir gyvena prie 
tėvų. Tai yra rimto būdo vai
kinas. Beje, jo žmona yra čia 
augusi, vienok gabiai skaito 
lietuviškai.

Šiame miestelyje ir ant ūkių 
gyvena keliolika šeimynų lie
tuvių. Čia pareina dvi “Lais
vės” ir keli “Keleiviai.” Vietos 
darbai, ypač audimų silpnai 
juda. Tarpe lietuvių religijos 
šaknis nuvytusi, bet svetim
tautis davatkų globėjas bando 
ją gaivinti, tik, bėda, atžalos 
neauga. Jonas.

Cleveland, Ohio
Masinis Mitingas Paminėjimui 
150 Metų Jungt. Valst. Kon
stitucijos ir 18 Metų Nuo Įsi

kūrimo Kom. Partijos.

Penktadienį, rugsėjo (Sept. 
24 d. įvyksta masinis mitingąs 
Music Hall Public Auditorium, 
8 vai. vak.

Šį mitingą rengia Komunis
tų Partija Cuyahoga County, 
paminėjimui 150 m. Jungt. 
Valst. Konstitucijos ir 18 metų 
nuo įsikūrimo Komunistų 'Par
tijos.

Programa:

Bus sulošta dramatiški įvy
kiai per pereitą 150 m. kovos 
už liuosybę, lygybę ir progre
są Suvienytose Valstijose. 
Taip pat dainuos didelis Ne
grų Choras.

Vyriausiu kalbėtoju šiame 
mitinge bus drg. Earl Brow
der, generalis sekretorius Ko
munistų Partijos.
. šiandieną Amerikos žmonės 
pagerbia 150 metų didžiausią 
istorinį dokumentą — Konsti
tuciją. Amerikos pažangūs pi
liečiai pagerbdami laisvę ir 

Konstituciją, kovojo prieš re-

akcionierius, už išlaikymą 
konstitucijos it geresnį gyve
nimą darbo žmonių. Bet šian
dieną Amerikos pažangūs pi
liečiai, mylinti laisvę ir pro
gresą, susitinka nuožmiausią 
priešą — fašizmą, su kurio 
pagelba Amerikos reakcionie
riai bandys sulaužyti Konstitu
ciją ir įsteigti fašizmą, su ku
rio pagelba galėtų naikinti 
žmonių Iškovotą demokratiją, 
laisvę ir progresą.

Lietuviai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, mylinti 
laisvę ir demokratiją, pasi- 
stengkite atsilankyti šin masi
niu mitingan, rugsėjo 24 d. 
Jūs išgirsite istorišką prakal
ba ir puikią programą.

J. A. V.

Nuvežtas į Columbia ligoninę 
ir ten bus operuotas. Linkėti
na jam greit pasveikti.

G. U.

A.P.L.A. REIKALAI

siųstų savo broliškus atstovus, 
nes bus plačiai diskusuojamas 
klausimas apie įtraukimą jau
nuolių į mūsų organizacijas ir 
steigimą kolonijose didesnių 
jaunuolių vienetų.

Šitoj konferencijoj taipjau 
bus išdirbti planai prisirengi
mui prie LDS Seimo, kuris 
įvyks 1938 metais, vasarą, 
Pittsburgh, Pa. Sekančio sei
mo laiku, tikimės, jau būsime 
suvienyti ir turėsime Pittsbur- 
ghe didžiausį seimą.

Delegatai kviečiami pribū
ti pažymėtu laiku.

APLA 1 Apskričio K-tas:
Geo. Urbonas, org. 
St. Ivanauskas, sekr. 
J. Urbonas, ižd.

Philadelphia, Pa.
Paaiškinimas Apie Busus, Ko

dėl Kompanija Nepaliko 
Bušų Parke?

“Laisvės” piknike buvo lie
taus, o parke nebuvo užtekti
nai pastogės, tai žmonės pyko 
ant rengėjų, kodėl Public Ser
vice busų Ko. nepaliko busų 
parke, o visus išsivežė.

Štai, ką kompanija mums 
paaiškino: (1) Pereitais me
tais ir kitais metais kompani
ja palikdavo busus parke, bet 
tūli nenaudėliai sužalojo re- 
džisterius, supjaustė nekurias 
sėdynes ir išlaužė rėmų, dėlto 
kompanija nepaliko busų par
ke. (2) Busus. mums randa
vo j a pigiau už tai, kad kai 
draiveriai, parveža busus į ga- 
radžius, kompanija jiems ne
moka už tą laiką iki jie vėl 
važiuoja žmonių parvežt. Tai 
vienatinė kompanija, ką ran- 
davoja busus, o kitos kompa
nijos daro didesnį biznį su 
Atlantic City, tai tos visai ne
randavo j a.

jeiViskas būt gerai išėję, 
būt nelijo. Bušai būt buvę par
ke 7 valandą vak. Matot, pik
nike suvažiuoja ir vaiijotų ir 
jie daro iškadą netik mums, 
bet ir busų kompanijai.

Tokiu būdu, mes rengėjai 
neprisiimam tos kaltės.

Dėlei Busų Stočių

Tūli Republikonų Kliubo 
nariai išmetinėja mums, kad 
negerai padarėm, kam panai- 
kinom prie kliubo stotį. Štai 
kaip įvyko: Kiekvieną metą 
busų komp. mus verčia turėti 
juo mažiau stočių, tai mes pa- 
naikinom pas kliubą, manyda
mi, kad per arti — 2 blokai, 
ir 735 Fairmount Ave., prie 
lietuvių centro. Niekas iš kliu- 
biečių nepastebėjo, tai taip ir 
įvyko. Gerai, kitais metais pa
darysime tik prie Republikonų 
Kliubo, o prie 735 Fairmount 
Ave. stotį panaikinsimi.

Komisija.
----------------------------- ę----------------

Braddock, Pa
Nbininacijoą ir Nelaimingi 

Nuotikiai

Rugs. 14 d. nominuota mies
telių Braddock, Homestead, 
Duquesne ir kt. valdininkai. 
Pažangiųjų kandidatai laimė
jo nominacijas didele daugu
ma balsų. Rinkimai įvyks lap
kričio mėnesį.

Duquesne miestą reakcinin
kai valjdė net nuo 1907 m.?Di
džiuliame plieno pramonės 
darbininkų streike, 1919, ten 
negalėjo sušaukti mitingo net 
ADF. Na, o dabartinėse nomi
nacijose didele dauguma bal
sų į miesto majorus nominuo
tas Elmer J. Maloy, CIO orga
nizatorius. Yra vilties, kad 
Maloy bus išrinktas. Vadinasi, 
visai netikėtai plieno kompa
nijoms vėjas pradėjo pūsti iš 
kitos pusės.

Rugs. 13 d., 3 vai. ryto 
skaudi nelaimė patiko jaunuo
lį Leonardą Priešgintą. Auto
mobilio nelaimėj jam tapo su
laužyta koja ir nugarkaulis.

Pirmo Apskričio Konferencija

APLA Pirmo Apskričio me
tinė konferencija šaukiama 
spalių mėn. 31 d., kaip 2 vai. 
po pietų, L. M. D. svetainėj, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa.

Konferencijos laiko pakei
timas padarytas dėlei vieny
bės APLA su LDS ir kitų svar
bių dalykų.

Visos APLA kuopos, esan
čios šito apskričio ribose, ra
ginamos rinkti ir siųsti skait
lingas delegacijas. Pageidau
jama, kad ir LDS kuopos, 
esančios apskričio ribose, pri

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ten Buvusiam, Elizabeth, 

N. J. — Dalykas, apie kurį 
tamsta rašote, perdaug asme
ninio pobūdžio ir jis opus, to
dėl geriau bus, jei apie jį vi
sai nieko netalpinsim laikraš
tyj.

White Plains, N. Y. — 
Įvesdinimų biznierius Ri
chard J. Daly teisme prisi
pažino nusukęs $130,000 
žmonių pinigų. Dar nepas
kirta jam bausme.

MM.MjM A*M.M.MJMUMIM m

HUDSON, MASS.

Banketas-Koncertas
Rengia Amerikos Lietuvių Kongreso Lokalinis 
Komitetas Užbaigimui Labor Day Bendro Pikniko

Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 26 d.
H. L. PILIEČIU KLIUBO SVETAINĖJE

5 į Pradžia 3 vai. po pietų <

Dainuos Ig. Kubiliūnas, Ona Baltrušiutė ir
So. Bostono Choro Vyry Grupė

Kalbės Amerikos Lietuvių Kongreso Mass. Valstijos 
Apskričio Pirmininkas

DRAUGAS ST. MICHELSONAS
BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Kviečiame Visus Dalyvauti RENGĖJAI.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISIION, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPA U- AYR, DSTTROIT, MICH.

VA RPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniausi.

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

Siunčiame duonų per paštą Į kitua miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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So. Boston, Mass.
Pikniko Darbuotojų 

Susirinkimas

Massachusetts lietuvių ben
dras piknikas Maynarde buvo 
nepaprastai didelis įvykis vi
sais žvilgsniais: ir publikos 
gausumu, ir tvarkos pavyzdin
gumu, ir programos punktua
lumu ir nuotaikos smagumu. 
Daug kredito už tai priklauso 
pikniko darbininkams, kurių 
įvairios draugijos atsiuntė 

e apie 200, ir nemažiau kredito 
priklauso kitiems darbuoto
jams, kurie platino tikietus ir 
skelbimus kolonijose.

Dabar visi tie draugai ir 
draugės yra kviečiami susirin
kti į Hudson Lietuvių Piliečių 
Kliubą 26 rugsėjo, 3 valandą 
po pietų. Tenai bus duota pik
niko atskaita, bus prakalbų, 
dainų ir ant galo vakarienė.

Tuo tarpu gi tie draugai, 
kurie buvo paėmę pikniko ti- 
kietų platinti ir da nėra už 
juos atsiskaitę, prašomi iki 26 
rugsėjo atsiskaityti.

Bostono Apskr. K-tas.

KODĖL STREIKUOJA
LIETUVOS “INKA

RO” DARBININKAI
(Tąsa iš antro jusi.) 

bet mes atsisakėme ir atei
tyje su tokiu pasiūlymu ne
sutiksime. Be to, keliame 
dar vieną klausimą, būtent, 

T'kad darbininkėms — mote
rims būtų mokamas toks pat 
atlyginimas, kaip ir vyrams. 
Jos dirba tą patį darbą ir 
tiek pat padirba. Ligi šiol 
moterims atlyginimas moka
mas mažesnis, o tai yra mo
terų atžvilgiu neteisinga.

—Fabriko adm. mums už
meta, kad mūsų reikalavi
mai, ypač dėl atlyginimo pa
didinimo, nepagrįsti. Pra
gyvenimas nepabrangęs ir 
taip toliau. Šie išvedžio
jimai yra netikslūs. (Čia 
darbininkai parodė oficia
lius biuletenius, kuriuose 
skelbiama, kiek ir kas pa- 
brangęs). Esame įsitikinę, 
kad mūsų reikalavimai yra 

> pagrįsti ir laukiame, kad 
mus darbdaviai supras irmus darbdaviai supras 
patenkins.

ELIZABETH, N. J.

PMBtofe Penkta

Tai miestelis Nyon, Šveicarijoje, kur nesenai devynios valstybes laike kon
ferenciją ir nutarė bendromis spėkomis kovoti prieš piratiškus submarinus, 
kurie skandina laivus Viduržemio Jūroje.

Binghamton, N. Y
Ramsey Shoe Co. Darbininkų 

Streikas Užbaigtas
Dar nesenai prasidėjo darbi

ninkų judėjimas už C.I.O. čeve- 
rykų išdirbystėj, o jau trys 
kompanijos turėjo pripažinti 
uniją.

Darbininkų balsavimas įvyko 
rugsėjo 14 d. ir didelė didžiuma 
nubalsavo už C.I.O. Kompanija 
pripažino uniją ir išpildė kitus 
darbininkų reikalavimus.

Gotham Shoe Manfacturing 
Co. ir Truitt Brothers Co. taip
gi pripažino C.I.O. uniją.

• Darbo Bitė.

BOSAS TAIP PRIEŠIN
GAS UNIJAI, KAD PAR

DUODA SAVO KEPYKLĄ

Watertown, Mass.—Jesse 
W. Greer tik treji metai at
gal su mažu kapitalu pradė
jo biznį saldainių kepyklos 
ir, išnaudodamas neliniji
nius darbininkus, dasivarė 
iki šimtų tūkstančių dolerių 
metinės apyvartos. Bet kad 
130 jo darbininkų susiorga
nizavo, pareikalavo pripa
žint uniją ir pridėt trečda
lį daugiau uždarbio, tai jis 
uždarė kepyklą ir prikabino 
iškabą “pardavimui.”

Greer bažijasi, kad niekad 
pilnai nepripažins darbinin
kų unijos, ir pageidauja, 
kad kitą kartą Jungtinių 
Valstijų prezidentu būtų iš
rinktas biznierius.

Numirė Juozas Kalnietis
Rugs. 21 d. po sunkios ligos 

mirė Juozas Kalnietis. Buvo lai
svų pažiūrų ir mylėjo skaityti 
pažangią spaudą. Buvo kasdie-

l ninis “Laisvės” skaitytojas. 
Amžiaus turėjo apie 50 metų, 
vadinasi, dar nesenas, bet sun
kūs darbai Amerikoj pakirto šautuvais, reikalavo, kad bū- 
jam sveikatą. Pastaruoju laiku; 
jis gyveno ant farmos, kur ma
nė pataisyti savo sveikatą.

Kūnas pašarvotas ant far
mos. Bus palaidotas Somerville, 
N. J., šeštadienį, rugsėjo mėn., 
25 dieną.

Visi draugai ir pažįstami pra
šomi aplankyti numirusį ir da
lyvauti laidotuvėse. J. W. ;

Georgijos Konstitucija Už
draudžia Plakt Kalinius
Atlanta, Georgia. — Vir

šininkai kalėjimų, kurių ka
liniai retežiais surakinti yra 
priversti dirbt po sargybinių

tų leidžiama kalinius bizū
nais plakti už taisyklių lau
žymą katorginėse kalėjimų 
stovyklose, idant tuo būdu 
atgrąsint kalinius nuo ban
dymų pabėgti.

Georgijos general is pro
kuroras, tačiaus, pranešė 
gubernatoriui Riversui, kad 
plakimas yra priešingas val
stijos konstitucijai.

ŠYPSENOS

/

Elizabeth, N. J.

Dukters Pasoga
Lietuvoj mergina neturės 

progos susituokti, jei netu
rės pasogos. Taip buvo ir su 
elgetos Ratilo Barbute. Kau
las visuomet sėdėdavo prie 
bažnyčios, kaipo elgeta; 
kalbėdamas poterius ir pra
šydamas išmaldų.

Staiga, be niekur nieko, 
Ratilas dingo. O jo vietoje 
prie bažnyčios atsirado jau
nesnis elgeta.
. Gal Ratilas sunkiai susir
go, gal numirė? — sprendė 
žmonės pasigedę jo.

Bet ne, Pastebėjo jie 
Ratilą rinkoje vaikštinėjant, 
ir gyvą ir sveiką.

—Kas atsitiko, kad nebe
sėdi prie bažnyčios? Pra
turtėjai?

—Kur čia praturtėsi, 
prieteliuk. Likau be vietos. 
O vis tai per dukterį. Nelin
kėčiau nei savo priešui au
ginti dukteris.

—Kodėl taip? Kuo ji pra
sikalto ?

—Ogi įsimylėjo berną, o 
tas ir neima jos be pasogos. 
Ot, kaipo pasoga žentui, ir 
turėjau užleisti vietą prie 
bažnyčios. Dabar jis ten 
sėdi.

Mama Nerodytų
—Jei tu, tavo sesutė, tė

vas ir motina norėtumėte 
pasidalinti paštetą į lygias 
dalis, kelintą dalį tu gau
tum? — klausė mokytojas.

—Ketvirtą.
—Na, o jei pas jus būtų 

atėjusi ir tavo teta ir tada 
lygiai padalinus, kelintą da
lį tu gautum?

—Negaučiau nieko, nes 
motina tada visai nerodytų 
pašteto.

Sugraibstė Es-Džei.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Meksikos prezidentas Lazaro Cardenas daro pranešimą kongresui. Jis sa
ko, kad jo valdžia varys pirmyn ^socia lės revoliucijos darbą industrijoje ir 
žemės ūkyje.

iv A’ V '• j} fež* Ž&H’

MetąKomunistų Partijos 18 
Paminėjimas

Be abejo, visa darbo 
šioj šalyj su šypsą ant 
sveikina Komunistų 
18 metų sukaktuves.

Visi 
kaimai 
įvairių 
mus, kad atatinkamai paminė
ti ir peržvelgti nuveiktus mil
žiniškus šios partijos darbus 
naudai darbininkų klasės.

Nuo šio paminėjimo neatsi
lieka ir Elizabetho komunis
tai, kurie rengia atatinkamą 
paminėjimą rugsėjo 
penktadienį, 8 
Rusų Svetainėj,

Bus rodoma 
vardu “Youth 
Kalbėtoja to vakaro bus žino
ma komunistų veikėja Martha 
Stone.
... Šiame pąrengim.e turėtų da
lyvauti visa mūsų kolonijos 
pažangioji visuomenė.

Aušriečiai Piknikavę

didmiesčiai, 
ir kaimeliai
įvairiausius

klase 
veido 

Partijos

miestai, 
rengia 

parengi-

24 d., 
vai. vakare, 

408 Court St. 
Sovietų judis, 

of Maxim.”

aplink White House, N. J., 
smarkiai save susižeisdama ir 
iš tos priežasties jai teko būti 
ligonbutyje keletą menesių. 
Dar ir dabar ji vienos rankos 
nevaldo. Negana to, jos vyras. 
J. Kalnietis smarkiai susirgo 
širdies liga ir aukšto • kraujo: 
spaudimu.

Jūsų reporteris iš visos šir
dies linki greito sveikatos at
gavimo Juozuo Kalniečiui, nes 
tai smagus ir linksmo būdo vy
ras ir prie to gabus aktorius 
bile kokio veikalo lošime.
Pasarga “Velnio Abrozėlio” 

Lošėjams.

Rugsėjo 17 dieną policija 
užklupo kozirninkų grupę po 
210 Second St., suareštuoda
ma 21 “velnio abrozėlio” da
lyvius ir sulaikė kiekvieną po 
$5 kaucijos. ;

Sąryšyje su tuo, ar nereikė
tų ir mūsų nekuriems drau
gams liautis lošti “velnio abro- 
zėlius?”

Daeita net ligi to, jog pirm 
atidarymo organizacijos susi
rinkimo, mūsų nekurie 
gai būtinai turi sulošti 
“geimių.” Tikra gėda, 
gai. Ar senai mes (tik 
metų atgal) 
numirusį
“ilgamašniais,” už jų 
“kultūrą”, o dabar tas 
daroma pas mus.

Ar tai progresas ? !
Tiesa, gal kiti sakys,

teisinimui, kad nelošiama iš 
pinigų, bet vistie'k, kam iš to 
kokia nauda? Ligi šiol neita 
į spaudą su šiuo dalyku, bet 
pakęsti toliaus negalima, jeigu 
draugai pradeda žeminti orga
nizaciją.
Bangiečiai Pradeda Banguoti

Rugsėjo 17 dieną Bangos 
Choras po ilgų vakacijų turė-

vai. vakaro. Kalbės apie fašizmo ir 
caro pavojų.

'October 3-čią, rengia LDS Jauni
mo ir suaugusių kuopos; prakalbos 
bus toj pačioj K. P. Salėj. Pradžia 
6:30 vai. vakaro. Prakalbų tema: 
Amerikos lietuviai; jų jaunoji gent- 
kartė ir svarba apdraudos. Įžanga 
Veltui į abejas prakalbas.

“Vilnies” naudai rengiamas pikni
kas bus 26 d. Sept., Arrayo Seco 
Parke, pietų laike. (223-225)

So. Boston ir Bridgewater, 
Mass., Apylinkėj

Bostono ir Bridgewater suvie- 
Progresyvių Draugijos rengia

So. 
nytos 
pikniką, Sept. 26, Grange Park Fair 
Grounds, Bridgewater. Gerbiamieji I 
Kviečiame visus dalyvauti šiame pas
kutiniame vasaros sezono piknike; 
pasilinksminti atviram ore ir pasi
matyti su pažįstamais. Piknikas bus 
vienas iš smagiausių. Kviečiame So. 
Bostono ir Bridgewater darbininkiš
kus kliubus ir LDS narius. Bušai iš
eis nuo kampo E St., So. Boston, 
11:80 vai. ryto. Tikietas į abi pusi 
75c. Rengėjai.

(22-22-24) IN THE MORNING

drau- 
kel etą 
drau- 
keletą

pravardžiavome 
tautininkų kliubą 

tokią 
pats

NEW BRITAIN, CONN.
Šaukiamas susirinkimas labai svar

biais reikalais visų ALDLD 27 kuo
pos narių “Laisvės” skaitytojų ii 
darbininkų judėjimo simpatikų. Susi
rinkimas įvyks sekmadienį, rugs. 
(Sept.) 26 d., 10 vai. ryte Darbinin
kų Svetainėj, 53 Church St. šiuo sy
kiu dalyvaus vienas iš “Laisvės” re
daktorių d. D. M. šolomskas. Būki
te visi susirinkime ir atsiveskite sa
vo draugus, bei pažįstamus. Po pietų 
tą pačią dieną įvyks Ispanijos para
mai piknikas Schutzen Parke. Būtų 
gerai, kad ir lietuviai dalyvautų pik
nike. — V. (223-225)

pasi- ELIZABETH, N. J.
Paminėjimui Komunistų Partijos 

18 metų gyvavimo vietiniai komunis
tai rengia masinį mitingą, kuris 
įvyks Rusų Svetainėj, 408 Court St., 
8 vai. vakare, rugsėjo 24 dieną, š. m.

Bus rodoma vienas iš geriausių so
vietinių judžių vardu “Maksimo Jau
nystė.” Kalbės žinoma veikėja Mar-Z 
tha Stone. Įžanga 25c. (223-224)

BRIDGEWATER, MASS.
Dviejų miestų bendras piknikas 

įvyks sekantį sekmadienį, 26 d. sep-
jo savo nors neskaitlingą, bettember’ Grange Parke, Bridgewater, 
entuziastišką susirinkimą.. Paj'^įįe^įter^ALDLD*ir Ids kuopos 
sirodo, kad choras finansiškai /pai bus paskutinis piknikas.
'irv»n r v zs iJnniilrnii 1 1 i ____• _ Y Y _ w •   i—- 1 yra gerame stovyje. Paaukau
ta 5 dol. Tarpt. Darb. Apsi
gynimui politinių kalinių naš-

Rugsėjo 12 dieną Aušros laičių naudai, 
draugijos nariai ir daugelis rė-l Nutarta šaukt
mėjų gražiai ir linksmai laiką 
praleido Aušros Draugijos pi
knike, Meadow Grove Parke, 
Cranford, N. J.

Tarpe svečių matėsi keletas 
newyorkiečių ir bayonniečių. 
Kadangi oras pasitaikė itin 
puikus, tai manoma bus ir 
pelno. Gaila, kad neturėta jo
kio pamarginimo.
Lietuvių Jaunuoliai Tuokias

Tarpe Elizabetho lietuvių 
jaunuolių meilė smarkiais šuo
liais žygiuoja. Ar tai vasaros 
gamta, ar tai meiliškos, links
mos dainos pabudina mūs jau
nuolius prie romanso.

Jūsų reporteriui būnant auš- 
riečių piknike teko sužinoti, 
jog mūsų draugų Burkauskų 
dukrelė, O. Burkauskaitė, jau 
keletą mėnesių veda linksmą 
ženybinį gyvenimą su W. Dra
gūnu.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo.

Barbenai Laimėjo Streiką
4

Po kelių dienų streiko, bar- 
berių savininkai susitaikė su 
savo darbininkais pasirašyda
mi kontraktą net ant trijų me
tų. , :

Barbernių darbininkų sąly
gos sulyg kontrakto bus šios: 
Užmokestis $23 į savaitę su 
50 nuošimčių komiso virš už
dirbtų $40 įeigų.

Bet jei savininkas susitaria 
su darbininku, tai pastarajam 
bus mokama tiesioginė $25 al
ga savaitei be jokio komiso. 
Taipogi darbininkai gauna 
keturias dienas vakacijų su. 
atlyginimu kas metai.

Sirgimai ir Mirimai
Rugsėjo 13 dieną ant “dum- 

pų” sulūžusioj šėtroj tapo at-' 
rastas kūnas mirusio lietuvio 
paliegėlio, George Jankausko, 
52 metų amžiaus.

Pasak žmonių, G. Jankaus
kas šioj šaly neturėjo jokių gi
minių ir išgyvenęs Elizabethe 
30 metų. ,

čių susirinkimą 
choro mokytoją 
bei B. šalinaitę.

pilną bangie- 
ir pakviest 
A. Klimaitę

Reporteris.

KADA JŪS ŠARM1NA
TĘS PIENU

. Gera 
orkestrą grieš šokiams ir bus skanių 
valgių ir gėrimų. Kviečiame skait
lingai atsilankyti. — Komisija.

(223-225)

GARSINKITES SAVO BIZNJ docentas.
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLEVELAND, OHIO

Lietuviškų dešrų ir virtinių vaka- 
dienę rengia ALDLD 15-to Apskr. 
Moterų Komitetas; bus subatoj, 25 
d. September, Liet. Darb. Salėje, 920 
E. 79th St. Pelnas nuo šios vaka
rienės yra skiriamas Ispanijos 
dies kovai už demokratiją bei 
fašizmą. Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga suaugusiems 25c, vaikams 
[’rašome skaitlingai susirinkti, 
gaspadinės darbuojasi, kad patenkin
ti visus. — Moterų Komisija.

(224-225)

liau- 
prieš

15c. 
nes

WILKES-BARRE, PA.
Penktadienį, 24 Sept., Music Hall, 

Public Auditorium bus masinis mi
tingas minėjimui 150 metų sukaktu
vių Amerikos konstitucijos ir 18 me-, 
tų sukaktuves Komunistų Partijos. 
Pradžia 8 vai. vak. Kalbės EarP 
Browder, Komunistų Partijos genera- 
lis sekretorius.

Nedėlioję, 26 Sept. įvyks svarbios 
diskusijos, pradžia 2-rą vai. po pietų 
Bus Workers Alliance Salėje, -225J 
S. Main St. Diskusijose dalyvaus, 
drąu'gč J. Bondžinskaitė, kurpią tik 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos. Todėl 
visa pažangioji Wilkes Barre apie- 
linkės lietuvių visuomenė privalo' 
.dalyvauti šiose diskusijose. — Ren-’ 
gėjai. ‘ (224-225)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienio ryte, 10 vai., salėje 143 
.Pierce St. Skaitlingai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarimui. Dar yra 
keletas draugų nepasimokėjusių duo
klių už 1937 metus, prašome ateiti j 
šį mitingą ir užsimokėti, nes Cent
rui labai reikia pinigų. — Fin. sekr. 
L. Tureikis. (224-225) ,

Mūsų pilna simpatija ir vil
tis geresniam pasivedimui mū- 
tų geriems draugams, kurie 
yra “L.” skaitytojai ir “Auš
ros” Draugijos nariai J. Kal
niečiams jų patiktoj nelaimėj.į

Vasaros laiku Paulinai Kąl-; 
nietienei atsitiko nelaimė; iš
krito iš medžio savo farmoj,

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos ber- 

taininis (kvoterinis) susirinkimas 
įvyks sekmadienį 26 d. rugs. (Sept.). 
Pradžia 2-rą vai. po pietų, svetainėj 
40 Ferry St. Malonėkite susirinkti 
ir užsimokėti reikalingus mokesčius. 
Įsitėmykite, jog ant jūsų skolų auga 

Taipgi užsimokėkite po 
$1.00 už apvalymą kapų. Kiekvienas 
narys privalo dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui. — 
Sekr. S. Staskevičius.

(222-224)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Dr. Herman Mendlowitz į
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

GREAT NECK, N. Y.
Linksma vakarienė bus sekmadienį 

26 d.\ Sept., Kasmočių salėje, 81 
Steamboat Rd. Pradžia 7 vai. vaka
re. Įžanga suaugusiems 60c, vaikams 
25 c.; vien tik šokiams 40c.
i Skani vakarienė, geras kalbėtojas, 
dainuos Choras Pirmyn ir bus scenos', 
šokikė. Vėliau seks šokiai griežiant 
gerai orkestrai. - (224-225)

LOS ANGELES, CALIF. 
Kalbės L. Pruseika.

šiuomi pranešame, kad įvyks dve
jos prakalbos, kurias rengia vietos 
organizacijos “Vilnies” Redaktoriui 
drg. L. Prusėikai: Sept. 29-tą rengia Į 
ALDLD 145 kuopa, būs K. P. Svetai
nėje, 61 ir S. Broadway, pradžia 1 [į

Kada jūs persidirbate ar ne- 
damiegate, tai prisikuopia 
rūkščių nuodų jūsų kūno si
stemoj, numuša normalę šar
mų lygsvarą, štai kodėl jūs 
tada jaučiatės atbukę ir su
sierzinę. Kitą kartą, tik iš
gerkite vieną ar du .stiklu 
pieno pirm einant gult, dar 
kiek iŠ ryto, šaltas, švie
žias pienas veikia tikrai šar- 
miškai, jis padeda jums greit 
sugrįžt į sveiką stovį; pada
ro, kad jūs jau
čiatės smagesnis 
ir mitresnis. The A. 
Bureau of Milk | 
Publicity, Albany, t

THE STATĖ OF NEW YORK

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

JONAS STOK
812 Marion St„ k am p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir'Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. T.
TeL: Glenmore B-6111

T*l. «ugr J-07M NOTARY
Home TeL public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LBVANDAUSKA8) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. " Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainus 
temos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

S
Odos-Kraujo-Nervu Chronišką 
Ligą Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDA1 ar ktos MĖŠLAŽARNftS 

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 

1 ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI

Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 
Maho Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
no e. io si Tarp Union Sq. ir Irving PI. . New York
Valandos; 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M, 
-------------------------------------------- —------------------------ ----------------------------į



Puslapis šeštas Ketvirtad., Rugsėjo 23, 1937

NEW YORKO IR APIEHNKES ŽINIOS
Iš E. Kavaliauskienės 

Laidotuvių
Tikimasi Tolimų Svečių 

“Kornevilio Varpų” 
Lošimo Dieną

Virš 100,000 Maršuotojų 
Legionierių Parade; Jį 
Matė Minios Žmonių

Legionieriai Svarstė 
Taikos Programą

kapinėse, palaidota 
Kavaliauskienė, sena 
ir uoli darbininkiško 
rėmėja.

Antradienio popietį, Alyvų
Kalnelio 
Elzbieta 
laisvietė 
judėjimo

Ankstokai po • pietį} jau buvo 
prisirinkus pilna Bieliausko 
šermenų įstaiga palydovų, dau
giausia moterų, su kuriomis ve
lionė priklausė LDSA 1-moj 
kuopoj tos kuopos gyvavimo 
laikais. Lauke stovinėjo nema- 
'žas būrys nebetelpančių viduje.

Apie 2-rą vai. po pietų velio
nės kūnas, apdėtas skaitlingais 
gėlių vainikais, dalyvaujant 
gražiam būriui giminių, idėjos 
draugų ir pažįstamų, išlydėtas 
į visų progresyvių lietuvių pas
kutinio pasilsio vietą—Alyvų 
Kalnelio kapines. Lydėjo 20 
mašinų.

Kapinyne jau radome belau
kiant būrį už mus anskčiau tie
siog į čion pribuvusių palydo
vų, lietuvių ir kitataučių, kita- 
rasių.

Prie kapo paskutinio atsisvei
kinimo jausmingą kalbą pasakė 
garsioji senutė komunistė Moti
na Bloor. Ji atidavė pagarbą 
velionei, kaipo klasiniai sąmo
ningai motinai, užbaigdama sa
vo kalbą žodžiais: “Mirtie, kur 
tavo iltys, kuomet mums liekasi 
tokio gražaus gyvenimo atmin
tis!”

Močiutė Bloor daug nekalbė
jo. Gal dėlto, kad paprastai į 
šermenis žmonės ne ilgų prakal
bų klausyt susirinkę, o gal ir 
jos geležiniai ištvermingoj krū
tinėj suspaudė žodžius atmintis 
visų puikių kovotojų, kuriuos 
ji palydėjo per 75 metus savo 
gyvenimo, tame skaičiuje kele
tą ir iŠ savo pavyzdingos šei
mynos.

Antru kalbėjo d. A. Bimba, 
vienas iš “Laisvės” redaktorių 
ir lietuvių komunistų vadas. 
Jis atžymėjo velionės pasišven
tusį rėmimą revoliucinio judėji
mo ir pabrėžė, kad velionė E. 
Kavaliauskienė bene bus pirma 
lietuvė motina, kuri palieka ko
munistiniame judėjime keturias 
dukteris, taip pat tris sūnus ir 
anūkus darb. judėjimo rėmėjų 
eilėse. Rep.

Vis gauname žinių iš kitų 
miestų, kad draugai atvažiuos 
pamatyt operetę “Kornevilio 
Varpai.” Girdėt, kad jau or
ganizuojasi mašinom atva
žiuot iš Hartford, Waterbury, 
Philadelphia ir iš Mass, valsti
jos. Tie draugai, kurie manote 
atvykti į Brook lyną 3-čią die
ną spalio pamatyt šią gražią 
operetę, jei norite įsigyt ge
ras sėdynes, atsiųskite pinigus 
ir mes galėsime jums prisiųst 
bilietus. Bilietai bus po $1.25, 
$1, ir 75c. ,

KAS KUO “VARPUOSE”

J. Judžentas
Draugas J. Judžentas, kuris 

jau senai žinomas tarpe lietu
vių, kaipo geras komikas, loš 
Jono Grenio rolę. Jonuks Gre- 
nys yra visų merginų mylimas, 
bet jis turi akį ant žerminos, 
Gasparo augintinės. Jis nu
duoda, kad jis ją išgelbėjo 
nuo prigėrimo (bet ištiesų 
Grafas išgelbėjo), ir ji prisi
žada būti jo žmona. Jis yra 
labai bailus ir kada jį įstumia 
i kambarį, kur, sakoma šmėk
los vaidinasi, jis vos nenumi
rė iŠ išgąsčio. Jį palieka tenai, 
kad jis sužinotų, kas ten vai
dinasi. Choras dainuoja:
Garbę Grenys užtarnaus, 
šmėklas jis čionai pagaus! 
Jis čia dabos, nesibijos, 
Kaip vaidinas, kas vaidinas,

Sužinos!
M. S.

Komunistų Partija ir 
Liaudies Frontas

BMT Darbininkų Mitingai
Transporto Darbininkų Uni

ja šaukia BMT darbininkus į 8 
masinius mitingus, kurie įvyks 
penktadienį ir šeštadienį, Broo
klyne.

Penktadienį: Nostrand ir 
Flatbush Avenues, taipgi Utica 
Avenue ir Eastern Parkway 
mitingai bus 7:30 vakaro. Prie 
65th Street ir Bay Parkway, 
taipgi Pitkin ir Stone Avenues 
mitingai bus 8 vai. vakaro. Prie 
53rd Street ir Fifth Avenue, 
taipgi Myrtle ir Wyckoff Aves. 
mitingai bus 9:30.

šeštadienį: Pirmas mitingas 
bus prie Boro Hall 12 vai. per 
pietus; antras—prie
Avenue ir Flatbush Ext. 1 vai. 
per pietus.

Šiomis dienomis kompanija 
išleido mėnesinį finansinės pa
dėties steitmentą, kuriame sako, 
kad kompanija turinti nuosto
lius. Tuomi kompanija nori 
darbininkams įvaryt baimę, būk 
kompanijai gręsiąs bankrotas, 
o jiem netekimas darbų. Mitin
guose unijos vadai darbinin
kams išaiškins tikrąją padėtį.

Toje temoje penktadienio 
vakarą, 24 rugsėjo, bus viešos 
diskusijos Lietuvių Am. Pilie
čių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Diskusijas rengia 
Am. Komunistų Partijos Lie
tuvių Frakcija.

Kadangi liaudies frontas 
Šiandieną yra plačiausia dis- 
kusuojamu klausimu pasauly
je, tad visiems bus įdomu išna
grinėti, ką bendro turi komu
nistai su liaudies frontu. Pa
galiau, svarbu išsiaiškint, kokio
je padėtyje randasi liaudies 
fronto reikalai šioje šalyje, ir 
kaip jis paliečia plačias mases 
Amerikos gyventojų. K.

Brooklyniečiy Sveikata
DeKalb

Tirs, Walkerio Darbą
Civilės Tarnybos Reformų 

Lyga pareikalavo, kad Aukš
čiausias Teismas išnagrinėtų, 
dėlko buvęs majoras Jimmy 
Walker gavo $12,000 į me
tus darbą Transito Komisijoj. 
Walkeriui tas darbas duota 
kaip tik dviem savaitėmis 
prieš išsibaigimą jo laiko su
grįžt j valdišką darbą su tei
sėmis gaut $14,000 valdininko 
pensijos iki gyvos galvos.

Užpereitą savaitę Brooklyne 
buvo didžiausias naujagimių 
derlius, gimė 933. Tai buvo 
139 daugiau už pirmesnę sa
vaitę ir daugiau už pereitų 
metu tą pat savaitę, kada bu
vo 758 gimimai.

Mirčių nuo visokių priežas
čių buvo 388. Pereitu metų tą 
pat savaitę mirė 343.

Karštine, kurią padeda plė
sti ateinanti užkrėsti nazių 
laivai, buvo 6 susirgimai.

Diphteria tęsiasi, per savai
tę buvo 3 susirgimai. Dr. Rice 
sako, kad atėjus šalčiams liga 
paprastai plečiasi. Jis ragina 
motinas mažamečius vaikus 
įčiepyti nuo tos ligos.

Pirmadienio vakaro 9-tą va
landą kažkas vėl išsprogdino 
ašarų bombas šešiuose Man
hattan ir Bronx teatruose; pri
klausančiuose Springet-Cocalis 
kompanijai. PubĮikai besigrū- 
dant lauk po keletą dalyvių 
sužeista.

Antradienį legionieriai biznio 
reikalus padėjo į šalį, o visos 
spėkos buvo sukoncentruotos į 
milžinišką paradą, kuris tęsėsi 
per 16 valandų. Tėmytojų ap
skaičiuojama, kad parade da
lyvavo virš 100,000.

Minios žiūrovų, kurių polici
jos skaitmenimis einant buvę 
net apie 2,000,000, visą dieną 
laikė apgulusios šaligatvius. 
Spūstyje 1 vaikas užmuštas-pri- 
slėgtas griuvus pastoliui, o šim
tas su virš vaikų ir suaugusių 
sužeista taip, kad turėjo vežti 
ligoninėn. Desėtkus kitų ant 
vietos apraišiojo.

Paradas prasidėjo 9:30 ryto. 
Pirm parado jojo būrys polici
jos raitelių, o paskui juos mar- 
šavo virš 4,000 New Yorko po- 
licistų, esančių Am. Legiono na
riais.

Paskiau su generalio štabo 
divizija pramaršavo majoras 
LaGuardia ir gubernatorius 
Lehmanas, kuriuos minios new- 
yorkiečių entuziastiškai sveiki
no. Juos /sekė armijos ir lai
vyno būriai. »

žymūs Asmenys Vadovybėj
Legiono didžiojo parado va

dovybėje matėsi daug žymių 
žmonių, kurių vardai puikiai ži
nomi progresyviškame judėji
me. Minnesotos legionierių 
priešakyje maršavo gubernato
rius Elmer A. Benson. Gi gu
bernatorius LaFollette maršavo 
su Wisconsino delegacija. Čion 
radosi ir menininkų. Maine de
legacijai vadovavo paskilbęs ra
dio dainininkas Rudy Wallee. 
Su newyorkieciais maršavo pa
skilbęs legionierius ir Komunis
tų Partijos kandidatas į “coun- 
cilmanus” nuo Queens Apskri
čio Paul Crosbie.

Iš buvusio legionierių koman- 
dieriaus Colmery išreiškimų, 
matosi, kad legionieriai labai 
rimtai žiūri į taikos klausimą. 
Jis paimta svarstyti trečiadie
nio sesijoj. Apie pasėkas bus 
galima spręst iš rezoliucijų, 
kurios perduota konvencijai per 
komisijas.

Colmery savo raporte pirma
dienį užgyrė Santikių su Užru- 
bežiais Komiteto raportą, kuris 
rekomenduoja bendrą frontą 
su taikos organizacijomis.

Ketvirtadienį bus rinkimai 
nacionalio komandieriaus ir an-J

Graži Auka
Praeitą šeštadienį

Choro vak’arėlyj tarpe kitų 
svečių dalyvavo drg. A. Ta- 
landževičius. Draugas paauka
vo 10. Pinigus paskyrė seka
mai : $5 Agitacijos Fondui ir 
$5 Ispanijos liaudies kovai 
prieš fašizmą. Draugas jau 
kelintu kartu vien per mane 
stambiai aukauja svarbiems 
darbininkų reikalams. Drg. A. 
T. apgaili, kad jis dabar as
meniniai negali aktyviai daly
vauti darbininkų judėjime, tai i 
nors finansiniai jam gelbėja.

D. M. š.

Aido

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Antru Kartu Streikuoja.
Hudson Terminal abiejų na

mų prižiūrėjimo darbininkai iš 
naujo sustreikavo.

Apie pora savaičių atgal 
streikas buvo užbaigtas. Bosai 
prižadėjo išpildyti visus uni
jos reikalavimus ir pasirašė 
sutartį. Tačiau, kada darbinin
kai sugrįžo į darbą, tada bosai 
panaudojo savo skymą, uždė
jo ant kožno darbininko dau
giau darbo, o nužiūrėtus akty
viai dalyvaus pereitame strei
ke paleido iš darbo. Paleista 8 
moterys ir 12 vyrų. Todėl dar
bininkai iššaukė streiką antru 
kartu. Iš ryto pikietuoja vieni 
vyrai, o po pietų — moterys. 
Kova vedama energingai 
streikas bus laimėtas.

Kaimietis.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

ir

Margaret Sacantienė, 66 m. 
amž., 491 Wyckoff Ave., mi
rė rugsėjo 19 d. Palaidota 
rugsėjo 22 d., Šv. Jono kapi
nėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. Ba
llas (Bieliauskas).

Sveikina Legionierius
Abrahomo Lincolno Briga

dos Draugų organizacija pa
siuntė Am. Legiono Konvenci
jai pasveikinimą varde Lincol
no Brigados, dabar kovojan
čios už demokratiją Ispanijoj.

Priėmimui delegatų, Lincol
no Brigados Draugai užsakė 
visą Squire Teatrą, 8th Avė. 
ir 44th St., New Yorke. Jame 
rodys judį “Spanish Earth,” 
kurį pamatyti kviečiami 
Legiono delegatai. Rodys 
čiadienio pusiaunaktį, 
11:30 P. M.

visi 
tre- 
nuo

Legionierių Būriai Sulaikė 
Trafiką

X

Pirmadienio vakarą susirin
kę ant Broadway pasilinks
minti ir pašposauti legionierių
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2FRANK D0MIKA1T1S 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM {STAIGA

taisų ir priedų.
Rinkimuose naujo komandie- 

riaus, sakoma, didžiausios lenk
tynes 
herty 
Kelly

eis tarp Daniel J. Do- 
iš Massachusetts ir Ray 
iš Detroito.

Aplankius Joną Zubavičią
Praeitą ketvirtadienio vaka- 

ra, Liet. Kriaučių Pildančios 
Tarybos susirinkime, K. Ne- 
čiunskas pranešė, kad Jonas 
Zubavičius sunkokai sarga ir 
kaipo buvusį veiklų unijos na
rį ir seną veteraną kitose or
ganizacijose — reikėtų aplan
kyti jį. Be ilgų kalbų apsiėmė 
V. Zaveckas, kriaučių sky
riaus pirmininkas, ir J. Nali- 
vaika, aplankyti brooklynie- 
čiams gerai žinomą senuką.

šeštadienį nuėjus jo stu- 
bon — viduje jo neradome. 
Jo sesuę mums pasakė, kad 
jis dabar parkutyje sėdi. Tad 
mes jį tenai susiradom ir pasi-į 
kalbėjom. Daugelį metų jį pa 1 
žinau, kaip seną kavalierių, 
švariai nusiskutusį smakrą ir 
panosę. Dabar gi, užsiauginęs 
žilus ūsus, kurie jo išvaizdą 
žymiai pakeitė, kad buvau pro 
jį praėjęs jieškojimui pirmiaus 
pažįstamo 'Zubavičiaus. Ačiū . 
Zavecko geroms akims — pri- ’ 
versti buvom sugrįžti ir atsi
sėsti šalę jo ant suoliuko.

Jis mums pasakojo, kad da
bar daug geriau jaučiasi ir 
gali šiek tiek skaniau paval
gyti, negu kiek laiko tam at
gal. Parodė mums iš ligonbu- 
čio išduotą raštelį, ant kurio 
sužymėta, ką jis turi valgyti, 
o valgis — vištiena, daržovės 
ir žuvis. Magaryčioms dar ga
lima naudotis ir vaisiais.

čia Zaveckas širdingai jam 
patarė valgyti vištieną, virtas - 
daržoves ir vaisius, sakyda
mas :

“Pasotink savo senatvę tuo
mi, ko jai daugiausiai reikia 
ir kas ją gali trupučiuką su
stiprinti. Juk septynias dešim
tis vienus metus pragyvenai ir 
jau nedaug liko laiko pirmyn 
varytis. Pats matai, kad gam
ta dabar daug skirtingiau el
giasi, negu jaunystės metu. Ji 
tada prirengė gyvenimui, o 
dabar prinokina, kaip obuolį'i 
ir už meto-kito bus nupt, nu-*- 
kris ir pabaigta. . . Tad nesi- 
skūpėk nieko, baigdamas am
žiaus galą.”

'Zubavičius padėkavojo jam 
už patarimą ir aplankymą. 
Buvęs visą laiką pirmeivišku 
žmogum — senatve nenusi
gandęs. Jis supranta gamtos 
taisykles, kad joje nėra nieko 
amžino ir į tą viską žiūri šyp
sodamasis.

Padavė rankas, , palinkėję 
jam sveikatos, nuėjom savais 
keliais, o jį palikom sėdintį 
ant suoliuko po rudens medžių 
šlamėjančiais lapais.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. T.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

J. N.

šposininkai ir tokios progos 
laukusieji newyorkiečiai vi
sai sulaikė trafiką pačioje 
širdyje miesto—Times Square. 
Gi visos 5th Avenue pirkliai 
buvo užimti prisirengimu pa- 
sitikimui Legionų parado an
tradienį. Daugelį langų apdrū- 
tino lentomis, kad minių spau- 
dimąsis neišlaužtų brangius 
stiklus.

George NoWetli
(Piano Instructor)

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

111-03—77th Avenue 
Forest Hills, Long Island 

Telephone Boulevard 8-1135

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

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6— 

Nėra valandų sekmadieniais.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažingjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

žgMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMMMMM

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 klasčs anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER CO Al COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

—




