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Sekmadienių

Sovietų spauda smarkiai kri
tikuoja tūlus senus rusus moks-
liniukus, kurie nėra pilnai pa- 
siliuosavę nuo senų prietarų, No. 171
nors, tiesa, jie ištikimai dar
buojasi savo kraštui. Pav., tū
li jų tebemano, kad geriausia 
kalba mokslui dėstyti yra Pran
cūzų, vokiečių, arba anglų, bet 
jokiu būdu ne rusų. Todėl jie, 
natūralu, savo veikalus stengia
si pirmiausia išleisti tose kito
se kalbose, dar užsienyje.

Labai sunku esama senojo pa-
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N c p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

LIAUDIES FRONTAS KRIUŠINA FAŠISTUS ISPANIJOJ; 
KOMUNISTAI IR SOCIALISTAI SERGĖJA MADRIDĄ 
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šaulio žmogui persiauklėti, per
siimti nauja dvasia, nauju su
pratimu. Praeitis, tartum di
džiausias kalnas, guli ant' jo 
proto. Kiti visai nepajėgs per
siauklėti. Prietarų ir keistų 
papročių naštą jie nusivilks j 
kapus.

žiūrėkite, kas dabar dedasi 
Ispanijoje, žiūrėkite, kaip ten 
siunta barbarai fašistai. Tik
tai todėl, kad liaudies valdžia 
neduoda kapitalistams paskutinį 
kailį nulupti darbo žmonėms, 
tai baisią audrą pakėlė milita- 
ristai, klerikalai, turčiai ir jų 
agentai. Kraujas liejasi mies
tų gatvėse. Eina žūtbūtine ko
va.

Viso pasaulio akys nukreip
tos į Ispaniją. Ir jeigu sužvė
rėję fašistai laimėtų ir įsteigtų 
savo diktatūrą Ispanijoje, baisi 
nelaimė ištiktų ne tik Ispanijos, 
bet viso pasaulio darbininkus. 
Tada Francijos fašistai pasidrą
sintų. Ir Francijoj miestų gat
vės pasriūtų krauju.

Bet gal Ispanijos liaudis lai
mės. Gal fašistams sprandas 
bus nusuktas. Reikia kritikuoti 
liaudies fronto valdžią už tai, 
kad ji per lėtai kovojo prieš fa
šistus* Klaidą darė ji, kad tuo- 
jaus neapginklavo darbininkus 
ir valstiečius. Dabar ji taiso 
tą klaidą. Dabar šaukia darbi
ninkus griebtis ginklo ir mušti 
pakėlusį galvą fašistinį slibiną. 
Labai gerai. Daugiau galios ir 
ginklų darbininkams!

Bet kas toliau? Ką toliau da
rys darbininkai, kuomet nugalės 
fašistus? Vėl stovi klausimas: 
Ar Ispanija tik nebus antroji 
Sovietinė Respublika?

Anglijos kunigai turi gražaus 
darbo. Nesenai kažin kas bu
vo pasikėsinęs ant karaliaus 
Edwardo VIII. Pasikėsinimas 
nepavyko. Dabar laikraščiai 
praneša, kad kunigai galvas su
ka ir galvoja apie naują maldą 
už karaliaus sveikatą. Vieni 
sako, kad nauja malda turi dė- 
kavoti dievui už išgelbėjimą Ed
wardo, o kiti taip pat karštai 
tvirtina, kad reikia prašyti jam 
apsaugos ateityje.

Vakar dienos “Laisvėj” tilpo 
geras d. šolomsko diskusinis 
straipsnis apie auklėjimą kad- 
rų-veikėjų. Reikia daugiau dis-
kusijų tuo ir kitais klausimais. 
Diskusijoms špaltos atdaros 
“Laisvėje” ir “Vilnyje.” Tegul 
draugai rašo ir išsireiškia apie 
mūsų judėjimo problemas.

Kun. Coughlin Fašisto 
Landono Įnagis

NEW YORK. — Town- 
sendo senatvės pensijų ju
dėjimo vice-pirmininkas Go
mer Smith pareiškė, kad fa
šistinis kunigas Coughlin 
sužiniai darbuojasi, idant 
būtų išrinktas repu- 
blikonas fašistas Landon į 
Jungt. Valstijų prezidentus. 
Coughlino-Lemkės Union 
Partija, girdi, • sukurta tik 
tuo tikslu, kad nutraukt 
balsų nuo Roosevelto, idant 
Landon galėtų rinkimus lai
mėt.

Darbininką ir Valstiečių Milicija Sudarė 
Svarbiausią Jėgą prieš Sukilėlius; Respu

blikos Valdžia Beveik Visur Ima Viršy
JŪRININKAI SUėMe FAŠISTUS OFICIERIUS PEN
KIŲ KARO LAIVŲ; BARAKUOSE KAREIVIAI SU

KILO PRIEŠ FAŠISTUS KOlMANDIERIUS

Trijų Dienų Susikirtimuose su Fašistais-Karalininkais 
Žuvę 25,000

MADRID, liepos 21. — Is
panijos prezidento Azanos 
kairiųjų respublikonų val
džia skelbia, kad ji faktinai 
jau nugalėjo sukilusius fa- 
šistus-karaliaus šalininkus 
beveik visoj šalyj, apart 
Valladolido ir Saragossos 
miestų ir “ispaniškos” Mo- 
rokkos.

Valdžios artilerija liepos 
20 d., po virš penkių valan
dų bombardavimo kanuolių 
šoviniais ir lėktuvų bombo
mis, sukriušino fašistinių 
karininkų padarytą sukili
mą La Montana ir kitose 
kareivinėse sostinėje Madri
de. Suimta virš 1,000 tokiu 
karininkų. , *

Nulaužus nugarkaulį fa
šistiniam sukilimui Madri
de, jo gatves sergsti ir tvar
ką prižiūri komunisįų ir so-^ 
cialistų milicininkai.

New Yorko Times specia- 
lis korespndentas iš Henda- 
ye, nuo Francijos-Ispanijos 
sienos, ir Associated Press 
pranešimas iš Madrido, sa
ko, kad nusveriančią, svar
biausią rolę kovoj prieš fa- 
šistus-karalininkus suvaidi
no ginkluoti darbininkai ir 
valstiečiai.

H e n d a ye. — Išmani j os- 
Francijos pasienio policija 
ir valdininkai skaitliuoja, 
kad per tris sukilimo dienas 
Ispanijoj žuvę 25,000 asme
nų susikirtimuose valdžios 
jėgų su maištininkais.- Ta 
skaitlinė esanti j paremta 
pranešimais lakūnų ir pačių 
fašistų, bėgančių iš Ispani-
jos į Franci ją.

Iru n, Ispanija.—Vis dau
giau darbo žmonių, gink
luotų šautuvais ir revolve
riais maršuoja į šalies sos- 
tamiestį Madridą kovai 
prieš fašistus. (

Visoj šalyj darbininkai ir 
valdžiai pritariantieji vals
tiečiai su ginklais rankose 
saugoja kelius, nepraleisda- 
mi fašistų. Visuose Ispani
jos kampuose pristatyta 
darbininkų barikadų prieš 
sukilėlius.

Sukilėlių Pasigyrimas
SEVILLE, Ispanija, lie

pos 21. — Fašistų-karalinin- 
kų sukilimo komandierius 
generolas Fr. Franco pasi
gyrė, būk. prieš valdžią su-

r du ištisi pulkai Ma- 
Vienas pulkas už-dride

ėmęs Cuatro Vientos lėktu
vų stovyklą, o kitas atsisa-

raudon 
kams, 
kalavusJ 
kad ge:

Vald 
kilimas 
galėtas 
belaiko

duot 41,000 šautuvų 
ięsiems m i 1 i c inin- 
kaip kad valdžia rei- 

Reikia suprast, 
nerolas čia meluoja, 
žios pranešimais, su- 

Sevillėj abelnai nu- 
•L tik sukilėliai dar te- 
• užėmę radio stotį.

rdejusf kad 8,000 fa- 
Onarchistų ir 4,000 
:.ų karių su kanuolė-

LONDON, liepos 21. — 
Reuters žinių agentūra pra
neša gi 
šistų-m 
sukilus: 
mis mąršuoja į Madridą. 
Jiems 
las Molą.

vadovaująs genero-

Valdžia šaukia Darbininkus 
“Isravet” Fašistus

MADRID.—Kairiųjų res
publikonų valdžia atsišaukė 
į darbininkų miliciją “išra- 
vėt” fašistus, kurie bando 
įsitrinti į darbininkų tarpą. 
Tie fašistai stengiasi užgin
čyti va 
patrauk 
pusėn.

Sukilėliai bandė persikel
ti iš ispaniškos Morokkos j 
Ispanijos prieplaukos mies
tą Algeciras, bet valdžios 
karo lai

džios laimėjimus ir 
ti darbininkus savo

vai užkirto jiem ke-

laivas “Cervantes”Karo 
bombardavo sukilėlius Ca- 
dize.

Artileristai ir Liaudis Isp. 
Morokkoj prieš Fašistus
MELIĮLLA, Morocco. 

Ištikimi 
ristų pu 
kovoja 
lėlius is 
šiaurvakariniame 
kampe.

respublikai artile- 
kai ir žmonės išvien 
prieš fašistus suki- 
paniškoj Morokkoj, 

Afrikos

Jūrininkai Suėmė Fašisti
nius Liivų Komandierius
TANGIER. — Oficieriai 

penkių Ispanijos šarvuotlai
vių, siunčiamų prieš sukilė
lius ispaniškoj Morokkoj, 
norėjo _ 
pas suk 
Bet

tuos laivus nuvesti 
[lėlius prieš valdžią, 

jūrininkai areštavo 
tuos savo viršininkus ir už
rakino kaipo belaisvius, ku
riuos atiduos valdžiai. Vi
sų penkių šarvuotlaivių ko
mandą patys jūrininkai pa

ėmė į savo rankas.
Fašistiniai karininkai su

šaudė kelis desėtkus karei
vių ir ištikimu valdžiai ofi- 
cierių, kurie atsisakė prisi
dėti prie sukilėlių.

PARYŽIUS. — Praneša
ma, kad Ispanijos vyriausy
bė šaukia po ginklu visus 
piliečius žemiau 30 metų 
amžiaus prieš fašistų-kara- 
lininkų sukilimą.

Kaip Prasidėjo ir Buvo Su
triuškintas Sukilimas 

Madride
MADRID. — Sukilimą ša

lies sostinėje Madride pir
madienį 'iš ryto pradėjo ge
nerolas Fanjul, ligtolinis ka
ro vice-ministeris, ir kiti 
oficieriai La Montana kar
eivinėje. Gen. Fanjul šaukė 
kareivius paremti judėjimą 
“prieš Rusiją ir už Ispani
jos garbingą vardą.”

Valdžia iš pradžios pa
siuntė lėktuvus virš kareivi
nės mėtyt lapelius, šaukiant 
kareivius• likti1 • -iištikimais 
respublikai.

Kada karininkai geruoju 
nepasidavė, valdžia pradė
jo sukilėlius bombarduot iš 
kanuoliu ir lėktuvų ir ata- 
kuot kulkasvaidžiais ir šau
tuvais. Po virš 5 valandų 
bombardavimo maištininkai 
iškėlė baltąsias pasidavimo 
vėliavas, 10:45 vai. dieną. 
Bet kareiviai barakuose jau 
nirmiau buvo sukilę prieš 
fašistus savo oficierius. li
po pasidavimo jie tuoiaus 
pradėjo broliautis su ištiki
mais respublikai kareiviais.

Kareiviai, išėję iš barakų, 
prahešė, kad jie netaikė į 
valdžios gynėjus, bet dau
giausia tik bergždžiai augš- 
tyn šaudė. Jie sakė, kad 
apskritai tik oficieriai ir į 
barakus suėję fašistai tiks
liai šaudė į valdžios gynė
jus.

Barakus užėmus, ’juose 
rasta 18 nušautų oficierių, 
tarp jų ir du pulkininkai. 
Manoma, kad daugelis jų 
patys nusižudė, idant nepa
tektų į valdžios rankas. Pa
našiai valdžios kareiviai už
ėmė ir Carabanchel bara
ką. į

Tapo suimta virš 1,000 fa
šistinių karininkų. [

Turkija Siunčia 50,000 
Savo Karią į Dardanellus

ISTANBUL, Turkija, lie- 
pos 21. — Turkų valdžia 
siunčia 50,000 savo armijos 
j Bosforo ir Dardanellų pa
kraščius. Tarptautinė vals
tybių konferencija i Mont
reux šiomis dienomis leido 
Turkijai apsiginkluot Dar
danellų perlają tarp Juodų
jų ir Viduržemio marių.

------------------------------------------------------- J.--------------------------- - ------------------------

Naziai Išleidžia 4
Bilionus Dolerių 

Ginklams per Metus
ANGLIJOS G I N K LŲ IR 
AMUNICIJOS FABRIKAI 

DIRBA VIRŠLAIKIUS.

LONDON. — Ang 1 i j o s 
ministeris “apsi gynimui 
suderinti” Thomas Inskip 
pranešė seimo atstovų rū
mui liepos 20 d., kad dar 52- 
juose fabrikuose valdžia už
sakė visais garais statyt ka
ro orlaivius ir gamint gink
lus ir amuniciją. Karo pa
būklai dirbami net viršlai
kiais. Naujieji kariniai lėk
tuvai galėsią skrist po 300 
iki 340 mylių per valandą.

Ministeris Inskip aiškino 
seimui, kad reikią ypač pri
sirengt atmušt pavojų iš 
Vokietijos pusės. Jis nuro
dė, jog pernai Hitleris gin
klavimuisi išleido $4,000,- 
000,000 ir<tipk. pat išleis- šie
met.

Chiang Kai-Shek Kariai 
Jau Įžengė j Kantoną

KANTON. — Centralinės 
Chinijos fašisto diktato
riaus Chiang Kai-sheko ar
mija jau įžengė į Kantoną, 
ligšioline sostinę buvusios 
savivaldiškos Pietinės Chi
nijos.

Visa Sovietą Sąjunga 
Mini Dzeržinskio Mir
ties 10 Metą Sukaktį
MASKVA.— Visoj Sovie

tų šalyj liepos 20 d. buvo iš
kilmingai minima 10 metų 
sukaktis nuo mirties Felik
so Dzeržinskio, garsaus 
valstybinės policijos vado 
kovai su kontrrevoliucio
nieriais, Sovietų priešais. 
Drg. ‘ Dzeržinski taipgi bu
vo pirmas organizatorius 
Sovietų gelžkelių sistemos 
ir sunkiosios pramonės.

Jo atminčiai Maskvoj yra 
pašvęsta viena aikštė, kur 
bus pastatytas jam ir šau
nus' paminklas. Sovietų 
spauda apie Dzeržinskį ra
šo: “tai buvo liepsnojanti 
revoliucinė širdis ir priešus 
baudžiąs kardas,” “tai bu
vo kilniausias proletariato 
ricieris.”

Drg. Dzeržinskis mirė vos 
50 metų amžiaus sulaukęs. 
Nepaprastas, begalinis jo 
darbštumas pirm laiko pa- 
kirto jo gyvybę.

MADRID. — Darbininkai 
didžiomis masėmis demon
struoja, minėdami sumuši
mą fašistų sukilimo Madri
de, Ispanijon sostinėje.

EXTRA!
LISBON, Portugalija, lie

pos 21. — Jūrininkai Ispa
nijos laivo “Jaime I” nužudė 
kapitoną ir du oficierių ir 
sumetė jų lavonus į marias 
todėl, kad tie oficieriai no
rėjo panaudot laivą kovai 
prieš respublikos valdžią.

HENDAYE, Francija, lie
pos 21. — Pranešama, kad 
Barcelonoj naujame susi
kirtime tarp fašistų sukilė
liu, iš vienos pusės, ir Ispa
nijos valdžios kareiviu ir 
darbininkų, iš antros, žuvo 
šimtai asmenų. Tarp kritu
sių yra ir fašistu koman
dierius generolas M. Goded.

MADRID, Jiep. 21. — Val
džia pasiuntė stiprią karinę 
jėgą atmušt 12,000 fašisti
nių sukilėliu, maršuoiančių 
linkui Ispanijos sos tinęs 
Madrido. Tuo tarpu fašistų 
karininkų vadovau jamas 
būrys užpuolė socialistus ir 
k o m u n istus milicininkus 
miesto centre. Bet no trum
po mūšio milicininkai juos 
supliekė. Sumuštų fašistų li
kučiai pabėgo.

Motina su Mylėtiniu Nužudė 
Kūdiki, kad Jis Neišduotą 

Jųdviejų Meilės Savo Tėvui
HOLLIDAYSBURG, Pa. 

— Prisiekusiųjų teismas nu- 
smerkė numarint elektros 
kėdėj Margaretą Karmen- 
di’enę ir R. T. Lockardą, 
kaino užmušėjus 3 metų 
kūdikio. Karmendienės sū
naus. Teisme įrodvta, kad 
vaikutis buvo nužudvtas na- 
p-al jųdvieiu sumoksią. Jie
du nugalabino kūdikį, idant 
ii s nepasakytu savo tėvui 
Karmendi’ui, kaip jo moti
na mylisi su kitu vyru.

Ištirt Terorą Prieš Radio 
Streikierius

WASHINGTON. — In- 
dustrinių Unijų Organiza
vimo Komitetas reikalauja, 
kad senatorių komisija su 
La .Follette priekyje ištirtų 
smurtą RCA radio kompa
nijos Camdene, N. J., prieš 
streikuojančius ten darbi
ninkus.

Camden, N. J. — Teismas 
atsisako paliuosuot 85 RCA 
streikierius, kurie pereitą 
savaitę buvo suimti laike 
susikirtimo su skebais. Jie 
laikomi teismui po daugiau 
kaip $500,000 užstato.

RIO DE JANEIRO. — 
Brazilijos policija suėmė 20 
komunistų Nitcheroy mies
te ir paskelbė, kad pas juos 
radus kulkašvaidžių, bombų 
ir kitų ginklų.

Plieno Darbininkam
Organizuot į Uniją

Darbuojasi 4,000
70 NUOŠIMČIŲ PLIENO 
DARBININKŲ STOJA UŽ

SAVO UNIJĄ

P I T T SBURGH, Pa. — 
Apart 175 Industrinio Ko
miteto apmokamų organiza
torių, veikliai darbuojasi 3,- 
800 savanorių organizato
rių iš plieno darbininkų tar
po, organizuodami savo 
draugus į uniją, Pennsylva- 
nijos, Ohio, Alabamos ir kt. 
valstijose. Tatai paaiškėjo 
Industrinių unijų Organi
zavimo Komiteto konferen
cijoj liepos 20 d.

Pasirodo, kad 70 nuošim- 
šių visų plieno darbininkų 
pritaria unijai ir remia jos 
organizavimą, nep a i s a n t 
persekiojimų iš bosų pusės.

CHICAGO, Ill.—350 dar- 
bininkų vienos plieno kom
panijos visi sykiu atsimetė 
nuo kompaniškos unijėlės ir 
perėjo į Plieno Darbininkų 
uniją.

Įrodymai prieš Wollner j 
Kaipo Gražuolės Studen
tės Žagintoją, Nužudytoją 
ASHEVILLETn. Caroli- 

na.—Areštuotas už newyor- 
kietės gražuolės studentės 
Helenos Clevenger’aitės ža- 
ginimą ir nušovimą, vokie
ty s radio smuikininkas 
Mark Wollner padavė var
dus kelių savo asmeniškų 
draugų, kurie galį paliudy
ti, būk jis buvęs visai kur 
kitur tuo laiku, kada stu
dentė buvo užpulta ir nu
šauta. Bet kiti žmonės su
mušė Wollnerio draugų liu
dijimus, kaipo melagingus.

Tos piktadarystės kam
baryj viešbuty j, dabar rado 
bendrą raktą, kuriuo gali
ma- atrakinti visus kamba
rius. Manoma, kad Wollner 
šį raktą buvo kaip nors ga
vęs ar pavogęs iš vienos; 
tarnaitės, ir juom atsiraki-^ 
nęs duris į studentės kam
barį.

Reikalauja Apmokamų Vaka- 
cijų WPA Darbininkams

WASHINGTON. —. Vai- 
džia duoda apmokamas ato
stogas WPA viešųjų darbų 
viršininkams. Darbo unijos 
reikalauja, kad ir darbinin
kams duotų apmokamas va
kari j as.

LONDON. — Ang-1 i j o s 
valdžia dejuoja, kad nelabai 
kas nori eiti į armiją, nors 
bedarbių yra įvalias. Į mili
ciją priima jau net senes
nius kaip 50 metų.
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“Vilnis” Apie Baltąjį Šovinizmą
Chicagos liet, darbininkų dienraštis 

rašo:
Ir tarp lietuvių darbininkų kai kur vėl 

pasireiškė baltojo šovinizmo. Vienur neno
rima negrų leisti į piknikus, kitur kitokis 
diskriminavimas, ar bent prie to palinki
mas pasirodo.

Reikia su tuo kovoti.
Neužtenka vien žodžiais pripažinti neg

ram lygias teises, reikia už jas kovoti.
Reikia taipgi žinoti, kad iš apie 13,000,- 

000 negrų šioj šaly milžiniška dauguma 
yra darbininkai—dagi sunkiausio darbo 
darbininkai. Ar bent kas tikės, kad balt- 
veidžiai darbininkai gali tikėtis pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalizmo, kuomet didelė dalis, 
jei ne pusė, mūsų klasės tik kitos spalvos 
žmonių bus pavergti ir neorganizuoti.
Teisingai “V.” nurodo, kad visi neg

rai, kaipo pavergta tauta, rasiniai dis
kriminuojama, “reikia įtraukti kovon 
prieš išnaudotojus, prieš šią pelno siste
mą, bet tas galima padaryti tik laikant 
negrus lygiais, pilnateisiais, kiek tų tei
sių dar turi darbininkai.”

Deja, užtiksime ne vienoj vietoj žmo
nių, besiskaitančių apšviestais, susipra
tusiais, kairiais darbininkais, kurie į ne
grus tebežiūri su pažeminimu, savotiš
ka panieka ir tt. Biznis pas juos stato
mas pirmoj vietoj. Tai bloga, tai ken
kia darbininkų judėjimui. Beje, tai ken
kia visam pažangiųjų žmonių prieš fašiz
mą judėjimui. •

zidentus, yra vienatiniai kandidatai, ku
rie atstovauja plačiųjų d 
darbininkų, farmerių, pro
smulkiųjų biznierių reikalus. Tik jie ir 
jų platforma, sulig kurios 
kandidatūrą, aiškiai nurodo, kaip Ame
rikos žmonės gali užkirsti kelią fašizmui 
šioje šalyje. Jie pasižada visa energija 
veikti ir organizuoti Amerikos darbo 
žmones kovai prieš reakcija 
ma, už darbo žmonių būvioV z u-

už laisvą, gerovišką ir lai: 
riką.

“Todėl mes pasisakome 
Earl Browder ir James W. 
datūros šiuose prezidentiniuose rinki
muose.

“Toliaus r mes siūlome Ritoms mūsų 
broliškomsJirganizacijoms, kaip tai Am
erikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijai, Lietuvių Meno Sąjungai ir ki
toms, sudaryti bendrą veikimo komitetą, 
kad tuo būdu galėtume ves 
kimų kampaniją tarp Amerikos lietuvių 
už darbo žmonių kandidatu 
Browder į Jungtinių Valstijų preziden-

- tus ir James W. Ford į vice 
Mes išrenkame nuo Lietuv: 
kų Susivienijimo draugus JVE| M. Plepį ir 
J. Siurbą, kaipo atstovus į t 
Taipgi pradžiai to darbo 
$50.00.7

arbo masių, 
fesionalų ir

jie priėmė

., prieš fašiz- 
pagerinimą, 

mingą Ame-

už rėmimą
Fordo kandi-

ti plačią rin-

s — už Earl

-prezidentus. 
ių Darbinin-

okį komitetą, 
paaukotame

i.

LB S Centro Valdyba Prezidenti
nių Rinkimų Reikalais

Liepos mėn. 18 ir 19 dd., 1936, {vyku
sis Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Centro Valdybos suvažiavimas, be savo 
organizacinių, rutininių dalykų, svarstė 
ir šių metų prezidentinių rinkimų rei
kalus. Tuo klausimu buvo priimta seka
mo turinio rezoliucija:

“Šiuo laikotarpiu prieš Amerikos žmo
nes stovi klausimas: demokratija ar fa
šizmas.

“Besirengiant prie krašto prezidenti
nių rinkimų, smarkiai buriasi daiktan 
reakcijos ir fašizmo spėkos, kad laimėti 
rinkimus ir įsteigti Amerikoj fašistinį 
ar pusiau fašistinį režimą, kuris atvirai 
gintų stambaus kapitalo (Wall Streeto) 
reikalus ir sunaikintų visas demokrati
nes teises, kurias Amerikos žmonės yra 
išsikovoję ir kuriomis dabar naudojasi 
gynimui savo reikalų ir gerinimui ekono
minės būklės.

“Republikonų partija su fašisto Hears- 
to įpirštu kandidatu į prezidentus, p. 
Landon, pagelba fašistinės stambaus ka
pitalo organizacijos — Liberty League, 
—šiuo tarpu yra didžiausias Amerikos 
darbo žmonių priešas, siekiantis panai
kinti Amerikoj demokratiją ir įvesti re
akciją ir fašizmą.

“Demokratų partija su prezidentu F. 
D. Rooseveltu priešakyje, nors savo li
berališkoj platformoje daug žada viso
kių pagerinimų Amerikos žmonėms, ta
čiaus, mums gerai žinoma, kad ji, taipgi 
kaipo stambiųjų kapitalistų partija, ne
turi sau už tikslą gerinti darbo žmonių 
būvį. Ji pirmoj vietoj rūpinasi turčių 
reikalais, gelbėjimu jiems pasidaryti di
džiausius pelnus išnaudojant darbo žmo
nes. Nors Demokratų partija su Roo
seveltu priešakyje ir kalba už demokra
tijos išlaikymą, tačiaus pati Roosevelto 
administracija eilėje atsitikimų padarė 
nusileidimus Amerikos reakciniam-fašis- 
tiiiiam stambaus kapitalo blokui.

“Toliaus, paanalizavus platformas 
įvairių partijų ir išstatytų kandidatų pa
sakytas kalbas, priimant kandidatūrą, 
mes surandame, kad Earl Browder ir 
James W. Ford, kuriuos nominavo Ko
munistų Partija į prezidentus ir vice pre-

Delei Įvykių Ispanijoj
Šiuoš žodžius rašant, Ispąųijos respub

likos tūlose dalyse mūšiai 
šalininkų ir fašistų-klerika 
na, bet yra daug vilties, j 
kai-monarchistai-fašistai t 
Madridas jau išgelbėtas nu

Dabar, kai tarp laisvę nhylinčių žmo
nių iš vienos pusės, ir barba 
mo—iš kitos, eina griežta k 
šalies, ’bet del colio žemės, 
įvykiai atkreipė į save vise 
mėsį.

Jeigu Ispanijos kairieji (f. y. valdžia) 
pralaimėtų, tai, tik aišku, :ąs labai nei
giamai atsilieptų į viso pasaulio prieš- 
fašistinių kovotojų reikalus:.

Laimėjimas Ispanijoj fa 
rintų fašistines pajėgas v: 
zinėse šalyse. Tai reikštų 
pasaulinio karo, tai reikšt 
tyn viduramžių nuožmybii 
pradžia dar baisesnio balto.

Šitie kruvini Ispanijos 
mokina, kad

(1) Kairioji Ispanijos 
perdaug nuolaidi, ne užtenkamai akyli 
perdaug švelni su savo priešais, jeigu ji 
prileido šalį prie esamos 
turėjo tuojau, kai tik pasiė 
kosna vadeles, apvalyti armiją nuo niek
šiškų fašistiškų generolų 
Ji turėjo apginkluoti dar 
—darbininkų ir valstiečių iniliciją.

(2) Tai parodo komunisti 
singumą. Komunistai, ypa< 
(buvo panašiai ir Ispanijo; 
ryti Liaudies Fronto kom 
kurie būtų pasibengę bile minutą slopinti 
fašistinius gaivalus, jei jie bandytų var
toti smurtą. Tik turint jokius komite
tus, centralinė valdžia gal 
užtikrinta, kad, reikalui 
bus.lengva sukriušinti laisvės ir pažan
gos neprieteliai, fašistai.

(3) Ispanijos įvykiai dai] 
da smūgį tom socialistų (dešiniųjų) teo
rijoms, būk socializmas bt. 
kinti demokratijos keliais, 
sirėmimų, be griežtos d: 
džios, t. y. proletariato diktatūros.

Net buržuazinė spauda pripažįsta, kad 
vyriausioji Ispanijos respublikos išgel
bėtoją buvo ginkluota darpio žmonių ma
sė. Kaip greit valdžia pradėjo dalinti 
darbininkams ginklus, kaip greit šie me
tėsi kovon, taip greit sukilėlių-fašistų 
spėkos pradėjo būti kriušinarnos.

Vadinasi, Ispanijos respubliką išgel
bės ginkluoti proletarai, su 
komunistais priešakyj,—gi 
dis!

Tuojau po nuslopinimo n 
tinių būrių, vyriausybė t 
pakarpos kiekvieną kaltininką, drįsusį 
išstoti prieš žmonių išrinktą valdžią; su
daryti visas sąlygas, ktir 
ateityj pasikartoti tam, kąs darosi šian
dien. j

Tuojau, kai tik pasklid 
Ispanijos fašistų išstojin 
Hearstai, Coughlinai, Mo 
nepaprastai apsidžiaugė. Eėt, atrodo, ne 
ilgai jiems teks pasidžia 
įvykiais. Džiaugsis Ameri 
šaulio laisvę mylį žmonč

tarp valdžios 
lų dar tebei- 
■j'g reakcinin- 
Us supliekti. 
d pavojaus.

riškojo fašiz- 
)va ne tik del 
tai Ispanijos 
pasaulio do-

sizūio sustip
tose buržua- 
žingsnį artyn 
i žingsnį ar- 
p Tai būtų 
jo teroro.
įvykiai mus

valdžia buvo

padeties. ji 
me savo ran-

ir karininkų, 
ininkų mases

į taktikos tei- 
čiai Francijoj 
), siūlė suda- 
tetus vietose,

būt saugi ir 
prisiėjus, jai

kartą užduo-

s galima įvy- 
be griežtų su- 
rbininkų val-

socialistais ir 
nkluotoji liau-

iekšiškų fašis- 
Liretų imti už

os neprileistų

Kaip ir Kodėl V ežami Lietuvos
Darbininkai Latvijon

Šis svarbus rašinys dė
lei tam tikrų priežasčių 
yra truputėlį susivėlinęs, 
bet savo svarbos jis visvien 
nepraranda.—“L.” Red.

Apie Lietuvos buržuazijos 
išpardavinėjamhs 1 a t v i ų 
buožėms darbininkus jūsų 
bendradarbiui pasisekė su
rinkti tokių žinių:

1936 m. per latvių samdy
mo biurus Lietuvoj bus iš
vežta Latvijon 4-5 tūkstan
čiai darbininkų šešiems 
mėnesiams. Registrą c i j a 
“norinčių” vykti Latvijon 
tęsis iki gegužės 15 d. Bet 
neatsiradus reikiamam 
skaičiui darbininkų, v e i- 
kiausia, bus pratęsta iki bir
želio pirmos. Išvykdamas 
Latvijon darbininkas turi 
įteikti samdymo biurui vals
čiaus valdybos (kauniečiai- 
policijos) pažymėjimą, kad 
darbininkas Lietuvoj yra 
bedarbis. Biuras paima šį 
pažymėjimą ir vidaus pasą, 
apskr. viršininkas išduoda 
užsienio pasą—bet ne darbi
ninkui, o samdymo biurui. 
Važiuojant darbininko už
sienio pasas yra įteikiamas 
latviui-palydovui, o šis dar
bininko užsienio pasą įtei
kia tam buožei, kuris nu
samdo iš Lietuvos atvykusį 
darbininką. Mat, neturėda
mas paso — darbininkas ne
galės nei pabėgti, nei perei
ti pas kitą buožę, nei, 
svarbia usia, persikelti į 
miestą (Latvijoj).

Vykdamas Latvijon dar
bininkas turkpajųrašyti su
tartį šešiems menesiams su 
Latvijos žemės ūkio rūmais 
(darbo skyriumi). Taigi, tą
ja sutartimi Lietuvos dar
bininko darbo sąlygos Lat
vijoj tokios:

1. Apie darbo atlikimą;
a) darbininkas pasižada 

gerai ir sąžiningai atlikti 
pavestus jam ir atitinkan
čius jo amžiui ir lyčiai že
mės ūkio darbus, pildant 
šeimininko ar jo įgaliotinio 
nurodymus, taip pat ir pri
silaikyti nurodytosios namų 
tvarkos;

b) darbininkas patikrina,
kad jis yra sveikas ir netu
ri fizinių trūkumų kliudan
čių darbui. '

2. Darbo ir poilsio laikas:
a) Darbo 1 a i k ą nusako 

darbdavis, atsižvelgdamas į 
vietos sąlygas ir papročius, 
o taip pat ir į darbo, kuris

. turi būti atliktas, rūšį;
b) sekmadieniais ir šven

tadieniais darbininkas atlie
ka tiktai būtinus ūkio tvar
kymo ir gyvulių' šėrimo dar
bus. Tačiaus darbininkas 
turi teisę gauti kas mėnesį 
vieną visiškai laisvą šventa
dienį, susitariant tuo reika
lų su darbdaviu. Jei dar
bininkas laisvo šventadie
nio negauna, jis turi teisę 
gauti papildomai už kiek
vieną tokią dieną dvigubą 
paprastosios darbo dienos 
atlyginimą, kurį darbdavis 
turi sumokėti tuojaus, arda 
mokant pirmą sekančią al
gą. Jei darbininkas šventa
dieny išeina iš namų be 
darbdavio leidimo, darbda
vis turi teisę išskaitytiJš 
darbininko algos dvigubą 
paprastos darbo dienos at
lyginimą, įrašant šią sumą,

b gandai apie 
lūs, Amerikos 
rganai ir kiti 
fėt, atrodo, ne- 
dgti Ispanijos 
kos ir viso pa-

Džiaugsis 1 triuškina fašistinius

(Nuo Mūsą Spec. .Koresp.) 
kaipo sumokėtą, algos kny
gutėje tuoj aus, arba mo
kant pirmą sekančią algą; 
darbininkas t a i patvirtina 
savo parašu. Darbininkui 
kiek galint bus palengvin
tas galimumas dalyvauti 
šventadienio pamaldose;

c) šios sutarties galioji
mo metu, kai' yra mažiau 
darbo, darbininkui duoda
ma 3-dienų atostogos. Kai 
ši sutartis prailginama, tai 
po šešių atitarnautų mėne
sių darbininkui duodama 
dar 5 dienų atostogos, susi
tarus su samdytoju, kai yra 
mažiau darbo.

3. Alga.
a) darbininko ' atlygini

mas už vienodą darbą, taip 
pat įr kitos darbo sąlygos 
turi būti tokios pat, kokios 
duodamos vietos žemės ūkio 
darbininkams;

b) darbininkas — vyras 
gauna atlyginimo nuo ba
landžio mėn. 1 d. iki gruo
džio mėn. 1 d. po Ls 24 (dvi
dešimt keturis latus), darbi- 
ninkė-moteris Ls 20 (dvide
šimt), nepilnametis-piemuo 
Ls 16 ( šešiolika) per mėne
sį, bet nuo gruodžio 1 d. iki 
balandžio 1 d. vyras — 18 
latų, moteris — 17 latų per 
mėnesį.

c) alga išmokama kas mė
nuo ir paties samdytojo ar 
jo įgaliotinio įrašoma į šios 
sutarties algos sąskaitą;

d) išmokant algą daryti 
kuriuos nors šioj sutarty 
nenumatytus išskaitymus iš 
jos draudžiama■

e) per du'pirmuosius mė
nesius darbininkui išmoka
ma tiktai pusė piniginės al
gos, o kita pusė darbininkui 
išmokama šios sutarties pa
baigoje.

4. Atlyginimas natūra:
Be piniginio atlyginimo 

darbininkui s a m d y t ojas 
duoda nemokamai sveiką ir 
šiltą būtą; pakankamą kie
kį tokio pat maisto, kaip 
vietos darbininkams; atski
rą lovą su šiaudais ar čiu
žiniu, pagalvę, paklodę ir 
antklodę ;bent kartą per 
mėnesį išsiprausti šiltame 
vandenyje, muilą ir rank
šluostį; užvalkalų, paklo
džių ir darbininko baltinių 
skalbimą.

Taigi, matome, kad iš tos 
ubagiškos algos, sutartimi 
surištas darbininkas, turės 
pirktis viršutinius drabu
žius (darbinį kostiumą) ir 
avalinę. Na, bet toliau:

5. Kelionės išlaidos ir mo
kesčiai:

a) darbininko kelionės iš
laidas nuo jo pasamdymo 
vietos Lietuvoje iki darbo 
vietos Latvijoje apmoka 
samdytojas;

b) grįžimo išlaidoms pa
dengti, .sutarčiai pasibai
gus, darbdavis moka darbi
ninkui 5 latus;

c) jei iš darbininko būtų 
reikalaujami kokie nors su
rišti su darbo gavimu aFup- 
sigyvenimo bei registracijos 
teise mokesčiai, tai juos su
moka samdytojas iš savo lė
šų, šios sutarties galiojimo 
metu.

6. Gydymas ir atsako
mybė nelaimingais atsitiki
mais-:

a) darbininkui susirgus,

duoda blogą 
pakartotinai 
nepagerina,

pirmąją pagelbą jam teikia 
darbdavis. Esant būtinam 
reikalui, darbdavis turi nu
vežti susirgusį darbininką 
pas gydytoją arba pakvies
ti gydytoją į namus. Už gy
dytojo visitą ir vaisfus dar
bininkas moka atatinkamą 
dalį, kokia nustatyta Latvi
jos žemės ūkio darbinin
kams. Ligos metu pirmą
sias dvi savaites darbinin
kas gauna iš darbdavio ne
mokamai šios sutarties ben
drųjų nuostatų numatytą 
maistą ir priežiūrą. Jei dar
bininkas gydytojo nurody
mu turi būti patalpinamas 
ligoninėje, darbdavis priva
lo jį ten nugabenti savo ži
nioje esamomis susisiekimo 
priemonėmis;

b) draudime nuo nelaimin
gų atsitikimų Lietuvos dar
bininkas lygus Latvijos že
mės ūkio darbininkams.

7. Sutarties nutraukimas:
Darbdavis turi teisę nu

traukti sutartį:
a) jei darbininkas nuola

tos nesąžiningai atlieka sa
vo pareigas;

b) jei darbininkas įžei
džia darbdavį ar jo šeimos 
narius žodžiais ar veiks
mais.

Darbininkas gali nutrauk
ti sutartį:

a) jei darbdavis ar jo pa
vaduotojas nuolat blogai el
giasi su darbininku, arba jį 
sunkiai užgauna žodžiais ar 
veiksmu;

b) jei jam 
maistą, kurio 
reikalaujant,
arba duoda sveikatai kenks
mingą butą;

c) jei darbdavis atsisako 
grąžinti darbininkui jam 
priklausančius dokumentus;

d) jei svarbios šeimyninės 
aplinkybės verčia darbinin
ką grįžti gimtinėn, šiuo 
atveju aplinkybių tikrumą 
patvirtina Lietuvos konsu
latas;

e) darbininkui neleidžia
ma sauvališkai palikti dar
bo vietą. Kiekvienu sutar
ties nutraukimo atveju dar
bininkas turi turėti vietos 
policijos atstovo ir žemės 
ūkio rūmų vietos darbo 
biuro vedėjo patvirtinimą, 
kad sutarties nutraukimas 
įvykęs pamatuotai, arba 
darbdavio liūdymą, kad su
tartis nutraukta abiejų ša
lių laisvu susitarimu;

f) jei sutartį neteisėtai 
nutraukia darbininkas, tai 
jis sumoka mėnesinės algos 
dydžio atlyginimą darbda
viui. šios sumos padengimui 
panaudoj^iųa per pirmuo
sius 2 mėnesiu sulaikytoji 
algos dalis (3 str. c-puk't.)

Tai štai kaip Lietuvos 
darbininkas ne tik tampa 
pririštas latvių buožės ūky, 
negali laisvai pasitraukti, 
bet dar ir apiplėšiamas, jei 
tik nebepakeldamas buožės 
jungo mestų buožės ūkį ar
ba sustreikuotų. Ar teisėtai 
metė darbininkas darbą— 
sutartimi einant — spren
džia arba pats buožė, arba 
jo šuniukai: policininkas ir 
žemės ūkio rūmų (buožių 
įstaigos prie fašistų val
džios) darbo biuro vedėjas. 
Bet tęsim toliau:

(Pabaiga bus)

s.

> . , i . .
ypačiai komunistai ir tie socialistai, ku
rie stoja už bendrą frontą su pirmaisiais. 
Juk tai jų vadovaujami proletarų būriai 

i — kunigijos įr

dvarponi jos bei fabrikantų pasamdytus 
ir apginkluotus mušeikas ir fašistus!

Garbė Ispanijos didvyriškiems kovo
tojams prieš juodąjį fašizmą!

Binghamton, N. Y
Liepos 17 d. Kųmunistų 

Partija laikė prezidentinių 
rinkimų mitingą atviram ore. 
Mitingas pavyko visais at
žvilgiais. Vietinis biznierius 
Jakavičius, kuris užlaiko be- 
kernę ir “olselį” del visokių 
gaminių netoli Lietuvių sve
tainės, ant Clinton St., davė 
savo lotą veltui. Jam mūsų 
partija labai dėkinga.

Tokie mitingai bus laikomi 
kiekvieną penktadienį 8 vai. 
vakarais. Prašome visus lietu
vius “Laisvės” skaitytojus ma
siniai dalyvauti ir paraginti 
pašalinius ateiti.

Į pirmutinį masinį mitingą 
susirinko daug žmonių, nors į 
trumpą laiką buvo sušauktas. 
Pirmininkavo d. M. (Pąyardė 
neįskaitoma.—Red.), o kalbė
tojom buvo d. Guss iš Buffalo, 
N. Y. Kalbėjo labai gerai. Jis 
aiškino kapitalistines parti
jas ir kaip jos žmonėms daug 
žadėjo, o nieko nedavė.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $5. Drg. Kireil aukojo 
dolerį, o kiti po mažiau. Vi
siems ačiū.

Ateinantį penktadienį vėl 
bus kitas panašus masinis 
mitingas toj pačioj vietoj. 
Kalbėtojom bus d. Bob Hals- 
ted. Dalyvaukime visi ir vi
sos. Padarykime šiuos prezi
dentinius rinkimus pasekmin
gais ir naudingais darbinin
kų klasei. Stengkimės, kad 
kuodaugiausiai balsų gautų 
Komunistų Partijos kandida
tas drg. Earl Browder.

streikuoja 
Policija pi- 
elgėsf labai 
ir areštavo 
pasigailėji- 

darbi-

Camden,N. J.
Iš RCA Streiko

Liepos 16 d. buvo didelis 
masinis pikietas ir demons
tracija prie Radio .Corpora
tion of America dirbtuvės, ku
rios darbininkai 
kelinta savaitė, 
kietą užpuolė ir 
brutališkai. Mušė 
žmones be jokio
mo. Suareštavo 123 
ninkus.

Ant rytojaus, liepos 17 d., 
suareštuoti buvo pašaukti prieš 
reakcionierių teisėją Lloyd. 
Tai tikras bosų agentas. Jisai 
pareikaalvo, kad suareštuoti 
darbininkai užsistatytų milži
niškas kaucijas. Už kai ku
riuos reikalavo net po $10,- 
000. Viso reikalaujama $523,- 
000 kaucijos!

Tuo laiku, kai teisėjas Lloyd 
kamantinėjo suareštuotus dar
bininkus, tai vėl įvyko milži
niška demonstracija prieš po
licijos brutališkumą ir prieš 
teisėją Lloyd. Demonstravo 
keli tūkstančiai žmonių. Jų 
priešakyje maršavo penki šim
tai darbinėmis drapanomis 
apsirengusių laivų statymo 
darbininkų.

RCA darbininkai laikosi so- 
lidaringai ir žada nenusileisti 
bosams. Jeigu taip toliau lai
kysis, tai nėra abejonės, kad 
jie streiką laimės.

Camdenietis.

Sovietu Naujos Gausingiau- 
sios Aukso Kasyklos

MASKVA. — Sovietai iš
vysto naujas aukso kasyk
las ties Ochotsku, rytiniame 
Sibire. Vien šios kasyklos 
žada duoti daugiau aukso 
negu Alaska. Jau dirba 60,- 
000 darbininkų naujosiose 
kasyklose. Šiemet Sovietai 
pagamins apie 600,000,000 
dolerių vertės aukso, sumuš- 
dami pasaulinius rekordus 
aukso iškasimo ir apdirbi
mo.

Schenectady, N. Y. — 69 
metų senė Augusta Hil
dreth automobiliu užmušė 
62 metų senį Ch. Montagų, 
beeinant jam skersai gat
vės.
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Puslapis Trečias

VAIKUČIŲ MAUDYNĖ VIDURYJE GATVĖS NEW YORKE

Darbininkė ir Šeimininkė
G. GREBNEVAS.

Pasakojimas Apie Merę Ir 
Pasakojimas Apie Šurą

“ . . . Per visą šitą laiką Merė — šitas mei
lus ir mažas sutvėrimas — be nuovargio dirbo 
su juo ir del jo, bet jeigu iš karto ji jam at
rodė tokia stebėtina, kantri ir energinga, tai 
vėliau, — del. to materialinio skurdo, kokį jie 
jautė, ir del daug kito, kas jį slėgė ir kliudė 
darbui, — jis pradėjo jos šalintis.

“Paveiktas Merės grožės, jis tą jungą už
vilko ant savęs, kada jis dar visai nebuvo pa
siruošęs savo gyvenimą pastatyt ekonomiškai 
protingose vėžėse. Jį nuolat dabar persekiojo 
mintis, kurią jis perskaitė kokiam tai filoso
fijos veikale: ‘Tas, kas įsigijo žmoną ir vai
kus, turi atsisakyti nuo vilties savo darbu pa
siekti turtą ir garbę.’ Vargšė mažiukė Merė! 
Ji nustojo savo grožės ir ilgai, labai ilgai bu
vo tokia silpna ir išblyškusi. (Tada jis ją 
kaltino tame). z

“O kokius graudingus laiškus ji jam rašė! 
Matyt, ji buvo visai nublokšta fiziniai ir mo
raliai tuom, kad jis ją pametė ...

“Taip, nuo to laiko, kaip jis praturtėjo, nuo 
tol, kai jis pasiekė tokią aukštą padėtį Ame
rikoj, jį nuolat kankino ta mintis ...”

Šura padėjo knygą ir keletą minučių žiū
rėjo prieš save atydžiai ir betikslingai. Paskui 
jos akys lėtai pradėjo slinkti nuo kabyklos 
prie šėpos, nuo šėpos prie Stalino paveikslo, 
nuo paveikslo prie veidrodžio, ir pagaliau su
stojo ties maža figūra, kuri atsispindėjo veid- 
rodyj. Tai buvo moteris, ji sėdėjo ant sofos, 
pasitraukus kelius iki smakro.

Moteris veidrodyj nukėlė kojas nuo sofos ir 
Šura ėjo ją pasitikt. Taip, grožio nėra. Labai 
negraži. O juk jai tik 23 metai ir visai ne 
taip senai ji buvo gražutė.

šura atydžiai žiurėjo į save. Tame momen
te pas ją nebuvo nei lašelio nedavertinimo, su 
kuriuo paprastai žiūri į save veidrodyj ne
graži arba nustojusi savo grožės moteris, šu
ra į save žiūrėjo beveik be susidomėjimo, kaip 
į svetimą žmogų. Niekad anksčiau šura ne
jautė tokio jausmo. Jai pasidarė baisu nuo to 
svetimo jausmo, kurį ji jautė prie savęs, ir 
ta baimė išsiliejo į nelauktą ramumą. Taip 
staiga vienam momentui daros ramus žmogus, 
kada aiškiai ir galutinai supranta, kad jis 
žlunga, kad sekamam momente jis nustoja 
gyvuot. Įspūdis, kad veidrodyj prieš ją stovi 
svetima, nepažįstama moteris, padidėjo, kada 
šura pamatė, kad ta, kita, veidrodyj, ją, Šurą, 
seka atydžiai ir piktai.

Šura užsimerkė. Juk tai... Merė. Ta, apie 
kurią ji dabar skaitė. Vargšė, mažytė Merė! 
Taip, taip, tokia ji turi būt.

Akys pas moterį veidrodyj tapo liūdnos. 
Šurai tapo gaila jos, bet, kaip tik dingo mo
mentinis, beveik nepagaunamas svetimumas, 
Šura visa atgijo ir tvirtai nužengė nuo veid
rodžio.

Kaip tas viskas gavosi nelauktai: gyveno- 
gyveno, produktus pirkt bėgiojo, su primusu 
darbavosi, skalbė, nedamiegojo, padėjo Vik
torui dirbti ant jo braižinių. Ir staiga būk 
tai viskas suklupo, perskaitė apysaką apie 
kokią tai tolimą, nežinomą moterį, Merę, ku
rią vyras pametė,—ir staiga atsirado visai 
negalima mintis. Juk Merė—tai ji, šura, pas 
ją vyras išradėjas ir inžinierius, kol kas nie
kam nežinomas, atkaklus fanatikas savo dide
lės technikinės idėjos. Jis padarys tą, ką jis 
siekia, jis sudarys viršgalingą vandens tur
biną ir tada—baigta, ji, šura, nebus jam dau
giau reikalinga. Jis jau dabar beveik jos 
nemato.

šura priėjo prie lovos. Viktoras miegojo 
apsirengęs, išsitiesęs ir koją po savim pakišęs.

Vyras ... keistas žodis.
Reiškia, šitas žmogus—jos- vyras, jos vy

riškis. Nors vyriškis, bet tai visai kita ...
Ir šura atsiminė: metai du tam atgal šitas 

dabar miegantis vyriškis imdavo ją ant rankų 
(jis labai tvirtas), nešiodavo ją po kambarį 
ir kalbėdavo:

—Vaikutis. Manoji...
“Manoji”—su kirčiu ant “o”.
Paskui pasodindavo ant sofos ir prisiglaus

davo veidu prie jos, ranką savo antakiais ku
tendavo. Tokiose minutėse šura, save jautė, 
kaipo motiną, pas kurią ant kelių žaidžia gar- 
beniuotas vaikutis.

Dabar to nebūna. Jau penki mėnesiai, kaip 
šita didelė stipri ranka prie jos neprisilietė.

šura nuėjo nuo miegapčio vyro, atsisėdo ant 
Sofos ir vėl susitraukė

Viktoras sukrioksėjo, 
do, j ieškodamas akimis,

—Šur, duok parūkyt.
šura ištiesė ranką prie tualeto staliuko, su

gnaibė tuščią papirosų
Jis žiūrėjo į ją dar
Nėra? Kodėl gi tu n
Aš nesveika.
Viktoras sudejavo, ^Radėjo pirštais plau

kus raityt, išsitiesė ir
—Bet aš gi negaliu
šura tylėdama žiūrėj^ prieš save tuščiom, 

ųematančiom akim. Ji 
stojo ties ja. < 
sudavė per pečius.

—Šuriuk, šuriuk, tu
Pavlovus? Paskolink. Sąkyk, rytoj atiduosim.

Jis padarė ranka di 
prie stalo.

Šura grįžo už dvideš 
jo ant stalo papirosus

Viktoras užsirūkė ir 
kūtes su šniūru į stepsėlį. 
degusiom blakstienom 
gantį, panašų į elektroįs laikrodį, vatometrą, 
kabantį ant sienos. Rodyklė ciferblate, dre
bėdama, prašliaužė vieną mažutį skirsnelį, ki
tą ir sustojo ties skaičium 0,5.

Viktoras stovėjo nesijudindamas, 
das buvo panašus į gipso kaukę, vien tik akys 
buvo gyvos šitam suakmenėjusiam veide.

lis penki!

į kamuolėlį.
ištiesė koją ir atsisė- 

, jis sukriokė:

pakelį.
mieguistomis akimis: 

enupirkai?

atsikėlė.
dirbti be papirosų.

i nepamatė, kaip jis su- 
Ji staiga pajuto, kaip kas tai

gal būt... nueisi pas

delį gestą ir atsigrįžo

mt minučių. Ji padė- 
ir nuėjo prie sofos.
su pykčiu įstūmė ša- 

Jo akys, su užsi-
ątydžiai žiūrėjo į žvil-

odyklė ciferblate, dre-

Um 0,5.
Jo vei-

buvo gyvos šitam suakmenėjusiam veide.
—rV-velnias! Nolis penki! Nolis penki! No- 

lis penki!
Jis, sunkiai alsuodamas, vaikščiojo po kam-,

barį.
—-Ne, arba iš proto 

reikia velniop pasiųsti!
Sustojo ties modeliu 

su skausminga grimasąj I
Tai buvo stebuklinga 

delis, beveik tikra gidrol-stotis, padaryta kam
bario kampe plytų ir elemento pagrinde, šita 
stotis stovėjo ant kranto . .. vonios ir buvo 
maždaug penkis šimtus kartų mažesnė tikro
sios, Rionos arba Volcl^ovos, gidro-stoties. Už
tvanka iš nušlifuotų ir 
uždarė kelią ... nejudamam vandeniui, 
užpakalyj šitos miniatųrinės užtvankos, van
denyj, kaip garlaivio sriubas, nuo 'dugno iš
kilo prietaisas panašus į lopetą, ■ kuris, kaip 
tnatyt, reikalingam momente vandenį stūmė 
į užtvanką. Mažiukas pusės pajėgumo moto
rėlis, stovintis ant lanjįo, buvo jėgų nustaty
tojas. Nuo mažiukės s 
vatermetro, kuris, kaip| apvalus nebilys laik
rodis, kabėjo ant šieno 
sutvėrimo.

i i
Stotelė buvo pavadinta Surges. Taip ją pa

vadino metai tam atgal ”” ' 
kada šita naminė gidr: 
buvo užbaigta. Kiek č. 
dėjo padarydami šitą z. 
daiktų buvo parduota 
reikalingiausius. Beveik 
jis gaudavo fabrike, nu 
medžiagos ir visokių in

šura, Maskvos energetinio instituto studen
tė, kartu su Viktoru dirbo modelį. Ji išbraižė 
detalius, darė sudėtin1" ~ “x----’ ‘v
skaičiavimus, o paskui 
virtuvę.

Pas jį jau viskas bu v 
originali konstrukcija čarbo rato turbinoj, ta 
pati rato forma, nuo k 
binos greitumas, buvo j 
rųodelyj buvo koks tai 
mažas defektas, kuris 
prie išbandymo! stūmė rpdyklę vatermetre prie 
skaičiaus 0,5, o ne prie 
kalinga.

i Ir štai jis jieško de 
kartą, daro nelygaus paviršiaus turbinos dar
bų rato išskaičiavimą,—viskas gaunasi teisin
gą!, bet, kaip tik jis įs 
lį, tai vanduo vonioj pradeda burbuliuoti ir 
mažos turbinos stotyje-—zvembti, o vatermet- 
roĮ rodyklė šliaužia prie skaičių 0,5 ir—sustoja. 
Tai reiškia, kad jis net nepasiekė dabartinį 
rekordinį pajėgumą ekzistuojančių turbinų— 
6Q tūkstančių kilovatų,—nes jo žaisliukas Sur
ges ir jo turbinos dirba Iii,000,000 maštabe.

(Daugiau bus)

išėjau, arba

ir pradėjo jį

visa tai

žiūrinėti

s žaisliukas, šitas mo-

dvos, gidro-stoties. Už- 
sucementuotų akmenų 

Bet

totelės vielos ėjo prie 
i anvnlns nebilvH Inib
s prie šito savarankio

Viktoras Suros vardu, 
3-elektros laboratorija 
arbo ir triūso jie pa- 
ąisliuką. Iš jos ir jo 
viskas, išskiriant visų 

: visas jo uždarbis, kurį 
ėjo motoro, armatūros; 
strumentų nupirkimui.

?us matematinius iš- 
mesdavosi į rinką ir

o užbaigta. Ypatinga,

nrios ir priklauso tūr
io surasta. Bet kur tai 
defektas, matyt labai 
visgi, kiekvieną kartą

1, kaip kad buvo rei-

“ekto jau tūkstantinį

tumia šakutę į stepse-

—zvembti, o vatermet- 
ir—sustoja.

Vakacijos Laikas Ir 
Tavo Vaikai

John L. Rice, M. D., New 
Yorko miesto sveikatos komi- 
sionierius, paduoda eilę patari
mų motinoms, kaip prižiūrėti 
vaikus vasaros karščiuose:

Leiskite Jonuką ir Marytę 
per visą vasarą lauke bovytis. 
Lai jų vasariniai drabužiai bū
na toki, kuriuos lengvai galima del jiems nepavelyti nusiimti

išskalbti ir kurie lengvai nesu-čeverykučius ir pančiakutes ir 
sipurvina. Ar vaikai namie, ar' 
kur išvažiuoja — vasara yra jų 
vakacijos laikas ir kuo ilgiau 
jie pasilieka tyram ore, tuo ge
resnė bus jų sveikata. Besibo- 
vydami, jie išmiklina kūną, 
šviežias oras ir saulėkaita jiems 
duoęįa sveikatai reikalingiausius 
reikmenis. Visi normaliai vaikai 
ir mergaites nori ore bovytis. 
Raginkite, kad jie taip darytų.

Jeigu nėfa pavojaus, tai ko-

tegul basi braidžioję vandenyje, 
kad norį ir apšlampa. Lavinkite 
pat jau 
jaunos įnergaitės ir vaikai pri
valo mokėti plaukti, bet ir visi 
augusieji.

Vartojimas daug vandens ir 
muilo yra kįtas labai geras va
sarinis 
kus nūs: 
pasibovi.
atlieka, negul neima jokį maistą 
į rankutes, jeigu jos nešvarios.

ystėje plaukti. Netik

Įprotis. Pratinkite vai- 
prausti po kiekvieno 
imo, tegul jie tą patys

Valstijos turi

Faktai Apie Daktarus
Norvegijos daktaram, kurie 

neparašo aiškiai preskirpciją 
(receptą gyduolėms), gręsia 3 
mėnesiai kalėjimo.

Kad gaut medicinos daktaro 
diplomą New Yorko Valstijoj, 
1834 metais, tereikėjo tik 16 
savaičių eiti kolegiją.

Sovietų Rusijoj iš 80,000 gy
dytojų vienas trečdalis yra mo
terys.

Suvienytos
daugiau daktarų ant kiekvieno 
šimto tūkstančių gyventojų, 
negu bile katra šalis, palyginus 
—100 Amerikoj, 90 Austrijoj ir 
80 Anglijoj. |

Tik dvi profesijos prisilaiko 
etikos savo išradimuose, juos 
suteikia veltui pasauliui, jomis 
yra daktarai ir dentistai.

Daktarei Mary Walker buvo 
suteikta teisė per kongresą, 
1861 metais, nešiot vyriškais 
drabužiais. Moteriškų ji neken
tė.

Daktarai daugiau serga po 
savo vakacijų, negu kokiu kitu 
laiku, daugiausia limpančių li
gų bakterijom: gerklės, nosies, 
plaučių. Kuomet prie darbo, jie 
bakterijas taip sukontroliuoja, 
kad daktarai minimų bakterijų 
visai nepaliečiami,

Gydytojas, kuris įčiępijo Ru
sijos karalienę Katariną ir jos 
sūnų nuo rauplių (small pox) 
gavo $50,000 atlyginimo už pro- 
fesionalį patarnavimą, $10,000 
.kelionės išlaidų ir metinę pensi
ją $2,500, kol gyvens.

Suv. Valstijose yra virš 4,- 
000 gydytojų ir surgikų negrų.

Suzana Kazokytė.

So. Boston, Mass.
Šios savaites radio; progra

mas bus sekantis:
1—Prano Suderio | orkestrą 

iš Jamaica Plain. 1 i
2—Emilija Daukantienė, 

dainininkė iš Somerville, Mass.
3—“šešios Birutės” iš Bos

tono po vadovyste Valentinos 
Minkienės. Akompanistė Ade
lė Vaigauskaitė.

Po programui prašome pa
rašyti laišką arba atvirutę į 
stotį WHDH, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko programas. 
Jei norėtumėt išgirsti kokią 
dainą ar muziką, malonėkite 
pranešti ir mes bandysime iš
pildyti jūsų prašymus.

Steponas Minkus.

Sovietiniu Ūkių Žemė Perve
dama Kolektyvėm Farmom

MASKVA. — Sovietu vv- 
riausybė perveda 6,500,000 
akru valstybinių ūkių žemės 
kolektyviam s fatmeriarns 
amžinai valdvti ir dirbti. 
Tai dan nausia puikus juod
žemis Ukrainoj.

Kiekvienas augantis vaikas 
ir mergaitė turi gerą apetitą. 
Teisybė, kad jie ir Reikalauja 
daugiau maisto, negu augę žmo
nės. Dėlto yra labai gerai juos 
pratinti gerti stiklą i pieno su 
duona ir sviestu viduryje ryto 
ir po piet. Svarbu jiems duoti 
gerus pusryčius iš vaisių, grū
dinio maisto su pienu ir sviesto 
su duona. Vidurdienį jiems duo
kite gerą užkandį, visuomet su 
žalios daržovės salota. O vaka
re duokite karštą valgį iš dvie
jų lapuotų daržovių, žalią dar
žovės salotą, ir stiklą pieno 
apart mėsos, bulvių, duonos ir 
sviesto. Augantis vaikas turi 
valgyti, ką augę šeimynos na
riai valgo.

Pratinkite vaikus kasdien pa
simaudyti, valyti dantis po 
kiekvieno valgio. Jie turi mie
goti net dešimts valandų į die
ną. Prižiūrėkite, kad kasdien 
viduriai veiktų tuo pačiu laiku.

Taip darant, netik Vaikai, bet 
ir motinos linksmai praleis vi
są vasarą namie, ar kur bus iš
važiavę.

Tirštai apgyventos New Yorko East Side vaikučiam šį kartą neblogai 
pavyko apgalėti karštį, pašokusį virš 100 laipsnių. Jų laimei, policija ati
darė gaisragesių vandens šmirkšles ir mažiuliai gavo maudynes čia pat vi
duryje gatvės.

Lietuviu Motery Kuopų Ir Skyrių Problemos
Pereitą savaitę šiame sky

riuje skaitėme smagią žinią, 
kad mūsų trys Am. Liet. Darb. 
Literatūros Draugijos moterų 
kuopos susilaukė jaunos sesu
tės. Ji gimė Binghamtone. 
Pasivadino ALDLD 20-tos 
kuopos moterų skyriumi, kaip 
kad iki šiol vadinasi veikli 
grupė ALDLD 2-ros kuopos 
draugių So. Bostone.

Pasirodo, gimti moterų sky
riui ar kuopai bile kur var
giai bus galima be skausmų. 
Jas ir užgimus mažai kas pasi
tinka su duona ir druska. Bet 
gyvenimas to reikalauja, tad 
jos gimsta ir nelaukiamos, 
taipgi auga, nors ir mažai ke- 
no auklėjamos. Ne sykį jų 
gimdytojos apibaramos, tarsi 
pavainikio sulaukusios.

Ne vieną kartą ir ne nuo 
vienos draugės iš tų kolonijų, 
kur kilo plausimas darymo 
specialių žygių moterų orga
nizavimui, kaip iš pritarėjų 
tam darbui, taip ir priešinin
kų, gauname klausimų ir nu
siskundimų: “Ar gerai?” “Ar 
verta?” “Ar leistina?”

Komunistų Internacionalo 
7-to Kongreso rezoliucijoj, 
skyriuje Darbas Tarp Moterų 
sakoma:

“Būtinas reikalas įtraukti į 
bendrą frontą daugmilionines 
darbo moterų mases, pirmoj 
eilėj darbininkes ir liaudies 
darbo valstietes, nepaisant jų 
politinių pažvalgų ir religinių 
įsitikinimų...” Ten pat nuro
doma, kad moterų organizavi
mo darbe
pritaikinti pačias įvairiausias 
organizacines formas. . ., ne-

reikia “lanksčiai

susilaikant net nuo tvėrimo 
ten, kur bus reikalas, ir atski
rų moterų organizacijų.”

žinoma, kongresui nebuvo 
laiko išanalizuoti kiekvienos 
organizacijos padėtį atskirai, 
todėl pirštu neparodyta ir į 
ALDLD, tas palikta pačių or
ganizacijų veikėjams pritai
kyti sulyg esamos padėties.

Ar pas mus yra tokia padė
tis? Taip. Lietuvių moterų 
randasi šimtai kiekvienoj di
desnėj kolonijoj, o kiek jų tu
rime darbininkiškose organi
zacijose ar draugingame su 
jomis veikime? Toli permažai, 
kad pasididžiuoti savo parei
gą atlikus. Tiesa, ir į atski
ras ALDLD kuopas jos pa
čios nesubėgs, bet faktas yra, 
kad, jieškant ir pritaikant su
lyg jų spėkų veikimą, daugiau 
galima įtraukti. Tai kodėl ne
naudoti tą progą ?

Tūli geri mūsų draugai ir 
draugės sako: “Kas iš tų na
rių, jeigu mažai ką veiks?”

Mūsų, atskiro ir taikomo 
moterų reikalavimams veiki
mo šalininkių-kų, pageidavi
mas yra irgi kuo daugiau nu
veikti, bet mūsų apskaičiavi
mas rodo, kad šimtas moterų, 
įdėjusios tik dešimtą dalį pa
jėgos, atliks tiek, kiek de
šimtis įdedančių visą pajėgą. 
Tad mes užsispyrėme gauti 
šimtą, vietoj dešimties. O jei
gu kurioms bus permažai dar
bo ALDLD moterų kuopoje, 
tų pajėgos perviršiui sunaudo
ti rasis vietų plačiame judėji
me.

Plaukų. Grožė.
Dabar vargiai rasime moterį, 

kuri nenorėtų turėti gražiai 
garbiniuotus ir tinkamai sutai
sytus plaukus, to kiekviena no
ri. Bet darbininkėms moterims 
ne kiekvienai tas prieinama. 
Nepaisant, kad šiandien grožės 
įstaigose tas padaroma, tačiaus 
ne visoms moterims yra ištek
liaus tam tikslui. Tiesa, yra 
grožės įstaigų, kur ir už pigią 
kainą sugarbiniuoja, sutaiso 
plaukus, bet vėl bijai, kad nesu
gadinus plaukų, kadangi tokio
se įstaigose vartoja prastą me
džiagą plaukams, čia jau prisi
eina pačiai taisyti plaukai ir jei 
tik noras yra, tai galima šiek 
tiek pramokti susitaisyti sau 
plaukai.

Daug moterų išsireiškia, kad 
jos jokiu būdu negali nieko pa
daryti su savo plaukais. O, ži
noma, taip yra tik todėl, kad 
nebandoma. Yra daug moterų, 
kurios visai nėra dirbusios prie . 
plaukų taisymo ir nesimokinu- 
sios šio amato, o vienok jos mo
ka gražiai susitaisyti sau plau
kus, ir tik todėl, kad jos ban
do ir nori susitaisyt. Aš ir pati, 
kai ir nedirbau prie plaukų tai
symo darbo, tačiau visuomet 
pati sau plaukus susitaisyda
vau taip, kaip man patikdavo, 
todėl manau, kad ir kiekviena 
moteris tą gali padaryti, žino-* 
ma, ne visoms laikas pavelija.

Visoms Prieinamas Būdas.

S. Sasna.

Plaukai-Jų Priežiūra Ir Dabinimas
Pereitą savaitę šiame skyriu

je (4-me pusi.) buvo d. M. B- 
tės rašyta apie plaukų šukavi
mą, odos masažavimą ir alieja- 
vimą. šiame rašte randame, 
kaip mazgoti plaukus po išalie- 
javimo ir abelnai:

man patinka Cas- 
yra geras plaukų 
ir veidui, šis mui- 

gauti “cut-rate”

Mazgojant plaukus, nereik 
gailėtis muilo du ar tris kartus 
gerai galvą ištrinti su muilu ir 
po kiekvieno ištrynimo išplauk 
gerai, kad neliktų muilo. Labai 
gerai turėti spray-purkštynę 
plaukams plauti ir juo didesnis 
vandens spaudimas, juo labiau 
bėga vanduo, tuo geriau ir 
greičiau gali plaukus išplauti. 
“Spray” taip pat galima gauti 
cut-rate krautuvėse arba de- 
šimtukinėj krautuvėj už mažą 
kainą. Prie to ir šiaip gerai tą 
“spray” turėti, jei nėra stubo- 
je “shower”, nes galima ir vi
sam greitai nusimazgoti’ įlipus 
vonion.

Plaukams Muilas ir 
Mazgojimas.

Ant rytojaus po ištrynimo 
odos aliejumi, pirmiausia pasi
daryk shampoo iš Castile mui
lo arba tincture of green soap. 
Asmeniškai 
tile muilas, 
mazgojimui 
las galima
krautuvėse arba vaistinėse ir 
nėra brangus, nusipirkus už 15c 
bus keliems išmazgojimams.

Niekada nereikia pasiėmus 
muilo šmotą ir trinti ant plau
kų, nes tuomet yra sunku plau
kai išplauti ir nebūna toki šva
rūs.

Supjaūstyk muilą į plonytes 
žieveles ir užpilk šiltu vande
niu. Jis greit ištirps arba gali
ma muilas susitaisyti iš vaka
ro, nes muilas nesuges. Ir jei 
liko, tai pasidėk sekamam sy
kiui.

Plaukai Perplovimas.
Jei nori plaukus perplauti po 

išmazgojimo, kad atrodytų gra
žesni, tai yra gerai Camomile 
(ramunėlių) žiedų arbata plau
kams, plaukai būna gražesni, 
priduoda plaukams žvilgėjimo.

Sutaisyk sekamai: imk vieną, 
saują, Comomile žiedų, užpilk 
pusę kvortos vandens ir leisk 
užvirt. Tuomet nusunk, pripilk 
biskį šalto vandens ir gali per- 
mazgot plaukus. Camomile žie
dų galima gauti vaistinėse.

Kada plaukus išmazgojai ir 
kol dar jie šlapi, tai su šuko- . 
mis ir pirštų pagelba gali, kur 
matosi, iš šonų suraityti. Aišku, 
užpakalyj galvos tas bus sun
kiau padaryti. Galus plaukų ga
lima susukti ant tam tikrų me
talinių arba robinių virbalėlių, 
kurių pilnos dešimtukinės 
krautuvės. Plaukų galai nerei
kia sukti, kada jie būna labai 
šlapi, bet kada jau gerai ap- 
džiuvę. Tuomet neims ilgą lai
ką, kol išdžius, už valandos ir 
garbiniuoti tavo plaukai.

Gerai atrodo ir tiesūs plau
kai, negarbiniuoti, jeigu tik bus 
neilgi ir tinkamai nukirpti.
Laikyk švariai šepetį ir šukas.

Dabar, kaip tankiai plaukai 
reikia mazgoti? žinoma, kas sa- I 
vaitę, nes plaukai ir galvos oda 
taip pat reikalauja švaros, kaip 
ir kitos kūno dalys.

Niekad nevartok nešvarų še
petį arba šukas. Užbaigus šu- Į 
kuoti, perleisk per ' muiluotą 
vandenį ir padėk išdžiūti. Jei 
taip reguliariai darysi, tuomet '■ 
pamatysi, kad tavo plaukai bus 
daug švaresni, gražesni, pilnes
nį gyvumo ir žvilgėjimo, nebus 
didelių išlaidų ir neužims daug 
laiko. M. B-tė.
--------------------------------------------------- -_

C h i cago. — Nusmerkta 
numarint elektros kėdėj 
Mildredą Boltonienę už nu
šovimą savo vyro Josepho

f.

i

Gaukite "Laisvei” Naujų , 
Skaitytojų
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Kaip Buvo, Yra ir Kaip Bus x
Metų du tūkstančiai trysdešimtys šeštų.
Pasaulis visai kitoks bus.
Tų laikų žmonės žinos tiktai iš raštų, 
Kas ir kaip skriaudė-žudė mus.

18
Vaikas, tėvo knygų didelę vartydams, 
Matys įvairių piešinių;
O piešinių reikšmės užrašus skaitydams, 
Sužinos praeitį žmonių.

Pamatys paveikslą lig šiol nematytą,—
Manys: “Čia turbūt guzikai?”
Apačioj paveikslo plačiai aprašyta,
Kad tai senovės pinigai.

Už pinigus žmonės galėjo nupirkti
Viską ko širdys troško jų!

' O daugeliui prisėjo nuo bado mirti, 
Kas neturėjo pinigų....

Jei kas įsigyti pinigų norėjo, 
Turėjo dirbti prakaituot; . i
Kiti įsigijo, nors dirbti tingėjo, 
Todėl, kad mokėjo meluot.

Štai čia dabar matos jau paveikslas kitas, — 
Didelio budinko vidus; . I
Žmonių darbininkų pilnas privarytas,— 
“Tai gal avių tvartas čia bus?”

H

Vieni trina keliais aslą akmeninę,
O kiti tą aslą bučiuoj;
Vėl kiti su kumščiais daužo sau krūtinę,—
O vienas visus diriguoj.

Jis sako: “Jei jūs čia ant žemės paskursi't
Ir mels’tės kasdien nuoširdžiai;
Tai, kada numirste—danguj ponais būsit, 
Nuolat giedostė, kaip gaidžiai.

Galiu jums parduoti dangaus karalystę,
Tk jūs man duokit pinigus;
O jeigu jūs mano žodžių neklausyste—
Papulste į velnio nagus!”

Dar vieną paveikslą teko pamatyti,—
Ir čia yra būrys žmonių:
Jie stovi prie baro, tartum prirūkyti, 
Kaip prie lovio pulkas arklių.

Jie pil sau už lūpos kažkokį skystimą, 
O viens pilnus stiklus jiem duod,— 
Kaip greitai praryja, tuoj vėl pilną ima, 
O jam pinigus atiduod.

Vieni dar vis geria, kiti snaudž prie stalo 
Sąmonės netekę visai,
Ten jie viens už kito sudrimba ant galo, ~ 
Ant aslos kaip pelų maišai.

Jie prageria protą, sąžinę, sarmatą,— 
Dribso kaip kelmai purvini....
Pinigus išmėto, praranda sveikatą....
O namie vaikai alkani...

Bet mažas vaikutis nenorės tikėti, 
Jis manys, kad čia vien melai,— 
Nubėgęs pas tėvą pradės klausinėti— 
Ar žmonės elgės taip kvailai?

Tėvas atsakys jam: “Tai tikra teisybė,
Gudrūs išnaudojo kitus.
Parazitai skleidė tarp žmonių tamsybę 
Nes lengviau naudoti aklus.

Pagaliaus prašvito jų protas aptemęs, 
Suprato juk nevėlu dar!
Visus parazitus nušlavė nuo žemės! f

Pasaulis mum skaistus dabar!”
Raguotis.

PUTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS
K. Gariza Automobiliaus 

Suvažinėtas Mirė

Liepos 12 palaidotas tauti
nėse-kapinėse Karolis Gariza, 
northsidieČiams gerai žinomas. 
Mirė didžiausiose kančiose. 
Apie savaitę laiko ligoninėj 
kankinosi.

Nelaimė ištiko jam skersai 
gatvę einant. Visu smarkumu 
bėgdamas automobilis jį par
trenkė ir pervažiavo. Sulau
žyta kojos, sudaužyta vidu
riai, taipgi galva. Gyvastis iš
laikyt nepasisekė.
Tarptautinis Piknikas Pavyko

Liepos 4, Adomo darže, 
tarptautinis piknikas gražiai 

į praėjo ir liks gerai pelno de- 
f lei darbininkų judėjimo. Oras 

buvo baisiai prastas. Lijo nuo 
pat ryto iki vakaro—su ma
žomis pertraukomis. Vistiek 
darbininkai parėmė pikniką,

kad ir per lietų susirinko. 
Kalbėtojai paaiškino apie or
ganizavimą plieno darbininkų 
ir kitas darbininkų kovas.

Lietuvos Sūnų piknikas, lie
pos 12, Stasevičiaus darže, 
nebuvo didelis, bet iš bizniš- 
ko atžvilgio geras, pelno bus. 
Sekamas Stasevičiaus darže 
piknikas bus rugpjūčio 16. 
Rengia APLA. 50 kp., ALD 
LD. 87 kp. ir jaunuoliai. Pra
šo visų tą dieną nieko nereng
ti, kviečia visus dalyvauti šia
me piknike. -

Peštynės Delei šiltų Vietų

Pittsburgho majoras Mc
Nair šiomis dienomis atsta
tė iš darbo savo gerą šalinin
ką Dunn, Public Safety di
rektorių, ir paskyrė kitą jo 
vieton. Dunn apsistatę polici
ja savo raštinę ir laiko. Susi
kirtime net langai raštinės iš

daužyta, bet jis vistiek nepasi-
McNair dabar

vadinąs,

traukia. Tai 
atidarė kitą Raštinę savo raš
tinėj delei naujo Public Sa
fety direktoriaus.
miestas turi du direktorių.

Majoras jau gerai 
mėjo mėtydamas iš vietų to
kius, kurie be 
yra pasakę, 
nenori šiltų vi 
tynęs nuolato^ eina. Kas nors 
naudojasi žmonių sumokėtais 
pinigais.

Svarbios

pasižy-

nt žodį prieš jį
O tie geruoju 

ietų apleisti. Peš-

Prakalbos

Komunistų partijos Mančes
terio kuopa rengia prakalbas 
subatoj, liepos 
Beaver Ave. ir 
Pradžia 8 vai. vakare.

Tai bus prakalbos apie plie
no darbininkų organizavimą ir 
kitus darbininkų reikalus. Rei
kėtų visiems dalyvauti.

Rep.

; 25, ant kampo 
Franklin St.

EASTON, PA.
Mūsų Žinios

Streikai

yčios darbinin- 
onios • savaitės 
Šis streikas yra 
tiniai už pada-

Pliušo audir 
kai jau aštir 
streiko lauke, 
vedamas pama 
rymą “closed shop”. Buvo ke
letas susirėmirjių su skebais; 
buvo ir areštų, 
kosi solidariai:
kitos unijos iĮr šiaip pažan
gios organizacijos bei įstaigos, 
jau nekalbant 
darbininkus.
re j o savąjį pi 
nai, padarė pįlno apie šimtą 
dolerių. Peln 
šelpimui tų šeimynų
delei streiko nebegalėjo egzis
tuoti.

Bosai, iš kitos pusės, laiko
si atkakliai, tačįaus yra mano
ma streiką laircįėti su pagelba 
kitų unijų. Š 
dasi ant Bushk 
Ii 4-tos gatvės, 
tuojama.

Streikieriai lai- 
jų kovą remia

apie pavienius 
Streikieriai tu
rniką neperse-

ą naudojo su
kurtos

iapa, kuri ran- 
ill gatvės, neto- 

kasdien pikie-

ų atgal išėjo 
Usangram Co. 
en išdirbinėja 
s žaislus. Algos 
bagiškos. Strei- 
energingai, ša- 

pikietuojama,

Pora savaiči 
streikai! Tra 
darbininkai. T 
įvairius vaikam, 
buvo tiesiog u 
kas tęsiamas 
pa masiniai 
ypač daug jaunų merginų ir 
jos parodo net didesnio ko
vingumo už vyrus’ pikiete.

Reikalaujami didesnių algų 
ir geresnių sąlygų, taipgi su
grąžinimo atgal šapos komi
tetą, kuris buvd paleistas (ga
lima sakyti, paleidimas komi
teto buvo vyriausia priežastis 
streiko). Dab 
laimėjimas netolimoj ateityje 
su unijinėm są

ar numatomas

ygom.

'Queens Premier Fur šapos 
darbininkai, kaip jau buvo 
pranešta, laimėjo streiką. Pa
kelta algos nuo 90 iki 100% 
ir kas svarbiausia, darbininkai 
grįžo dirbti jau organizuoti į 
International 
uniją. Bosams 
nasris ir priveli 
jines algas ir d: 
statytomis valandomis. Tai di
delis laimėjima.: 
pos darbininkų, 
nizuotų darbininkų.
vyzdį dabar ima kitų neorga
nizuotų šapų 
eina bruzdėjim

Neprošalį pažymėti, 
tose visose kovose Komunistų 
Partija lošia n 
pasėka, partijds eilės ir vėl 
patirštėjo.

Fur Workers 
uždėtas apy- 

sti mokėti uni- 
irbti unijos nu-

š netik tos ša- 
bet visų orga- 

Tą pa-

darbininkai ir 
ąs už unijas.

kad

ęmažą rolę, to

Raportas Iš Lietuvių Kongreso

Nedėlioj, liepos 12 d. B. F. 
komiteto sušauktame mitinge
tapo išduotas raportas iš lie
tuvių Kongreso,; įvykusio Cle- 
velande birž. 20 ir 21 dd. Ra-
portą išdavė d.

Nežiūrint ka 
keli desėtkai ž 
tas buvo gerai 
įdomus. Iš raporto pasirodė, 
kad Kongresas buvo pasek
mingas ir vieningas. Padaryta 
daug planų kovai už demo
kratines liaudies teises Lietu

S. Šarkis.
itros, atsilankė 
monių. Rapor- 
sutvarkytas ir

voj ir tt. Po raporto sekė

A. L. M. P. S. CONN. VALSTIJOS 9 ta METINĖ

DAI
Sekmadienį, Rugpjūčio-August 2, 1936

Lietuvių Darže už Lakewood Ežero, Chestnut Hill Road., Waterbury, Conn.
Prasidės 11:30 vai. ryte ir tęsis iki vėlai vakaro. Įžanga 25c.

> Wi

Vilijos Choras iš Waterbury, kuris dalyvaus programos išpildyme.

/ 1. Sietyno choras iš Newark, N. J., po vad. B. šalinaites, pirmą kartą Conn, valst.
( 2. Hartfordo Laisves choras po vadovyste B. Ramoškiutes.PRAGOSIMA" \ 3* New Haveno Dainos choras po vadovyste J. Latvis.I R U Un R l»l H- ) 4# Waterburio Vilijos choras, po vadovyste C. Strižausko.

Kalbėtojai iš Meno Centro iš Brooklyn, N. Y. < . .
Merrymakers Orkestrą grieš per visą dieną lietuviškus ir amerikoniškus šokius

5.
6.

Lietuvių Daržas randasi prie Lakewood, ežero. Važiuokite N. Main Street iki Lakewood ir imkite 
Chestnut Hill Road, ir rasite pikniko vietą.

Visus kviečia Rengėjai.

klausimai ir diskusijos. Ra
portas tapo užgirtas ir nusi
tarta vykinti ‘Kongreso tari
mus visiems išvieno. Manoma 
trumpoj ateityj turėti visų or
ganizacijų konferenciją ir joj 
išdirbti planus, kaip pasek- 
mingiau vykdžius gyveniman 
Lietuvių Kongreso tarimus ir 
rezoliucijas.

Barbintas.

Šią naktį danguose bus ga
lima matyti kometa, kuri, sau
lei nusileidus, kils šiaur-ryti- 
nėj dangaus dalyj. Kometą 
bus galima matyti kiekvieną 
naktį ir rugpjūčio 14 d. ji bus 
labai aiški.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS— L Jeta

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Pi.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M, 
Sekmadieniais 9 A. M. iki S P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI,

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

. mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefogąg; Harrison 6-1693

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-6191

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medy vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuojaus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu.

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo
tografuojama tobulai ir greit.,

24 Miflbury St. Worcester, Mass.

Petras Prasauskas
Budavonių 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

•
I 

Kreipkitės

PETER PROSS
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Puiki Vieta Vakacijom
Ant augšto kalno, gražioje lygumoje,' platūs sod

nai aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitę.

ši vieta yra garsiuose Cątskill kalnuose, Up State New York, 
kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimįatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4
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Gamta ir Žmonės
Kaip žmonės Nugali 

Gamtą?
Amerikos Lietuvių Dar

bininkų Literatūros Drau
gijos 19 3 6 metų leidinys, 
kuris iš eilės yra 41, bus M. 
Iljino knyga vardu “Gamta 
ir žmonės.”

Knygą spausdina ‘Vilnis.” 
Jau ^daugiau, kaip pusė jos 
gatava. Knyga apie pabaigą 
rugpjūčio bus gatava. Tai 
bus apie 300 puslapių, jeigu 
ne daugiau, knyga. Dar vie
nas brangus ir gražus įdėji
mas į lietuvių lengvesnio 
pasiskaitymo mokslinę lite
ratūrą.

Knygos autorius M. IL- 
JIN yra vienas iš gabiausių 
Sovietų mokslinių rašytojų, 
kuris labai aiškiai, supran
tamai, kiekvienam prieina
mai dalykus išdėsto. Kny
gos vertėju yra vienas iš 
geriausių lietuvių kalbos 
žinovų Jonas Kaškaitis.

Čia mes negalėsime da
ryti jos peržvalgą. Mes tik 
keletą svarbių ištraukų ir 
atsiliepimų paduosime, kad 
supažindžius LDLD narius 
su busima knyga.

Maksim Gorki j įžangoje 
prie anglų kalboje laidos 
apie šią knygą šaše:

“ ‘Gamta ir Žmonės’ iš- 
pasakoja mums, kaip žmo
nės savo energiją sėkmingai 
vartoja kovai su nepalan
kia gamta, kaip jie kaujasi 
su gamta, kad paveikus į 
jos jėgas, pergalėjus ir pa
vedus žmogaus valiai. Kny
ga aiškina, kaip kolektyviai 
sujungta energija nuolatai 
ir sistematingai įveda są
moningą tvarką j gaivalinę 
gamtos jėgų žaismę, visos 
žmonijos gerovei. Drėkina, 
laisto tyrus, dykumas; sau
sina balas, pelkes; nustato 
ir reguliuoja upių tekėjimo 
linkmę; išvysto naujus au
galus. Vis naujus ir naujus 
kūro, trąšų, naugių sandė
lius suranda ir plačiai nau
doja žmonės; javinių grū
dų auginimą skleidžia vis 
tolyn ir tolyn į žiemius. Že
mė pasidaro vis labiau der
linga, vis labiau pasiduoda 
savo valdytojui — žmogaus 
darbui.

” ‘Gamta ir Žmonės’ yra 
poema prozoje apie tai, kas 
ištikro įvyksta dabartiniais 
laikais.

“Mes veli j am knygai 
‘Gamta ir Žmonės’ pasise
kimo, kokio ji pilnai užsi
tarnauja. Mes turime vil
ties, k a d ji sėkmingai nu
šluos dulkes, kurios aptem
do žmonių protą ir neduo
da jiems pamatyti, kaip gi
lus ir nesutaikomas yra tas 
padalinimas, • kuris dabar 
perskelia žmonių veislę į dvi 
kovojančias grupes.”

Tai trumpas apibudini
mas šios knygos. Pradėjus 
skaityti ją, jau nei vienas 
nenorės padėti, kol neper- 
skaitys. Knyga suskirstyta 
į atskirus skyrius, o skyriai 
į atskiras temas. O kaip 
traukia skaityti! Štai pir
mame skyriuje autorius ra- 
y so:

“Kai mes kalbame apie 
dykumą, tai mes paprastai 
pradedame neigiamais žo
džiais. Mes jau taip pripra
tome kalbėti apie dykumą 
vis tais pačiais vienodais 
pavadinimais: nevaisinga, 
bevaisė, išdžiovinta, bevan
denė, neapgyventa, išpusty
ta, beviltinga.

“Šitie žodžiai pasako ne 
tą, kas dykumoj yra, bet tą, 
ko joj nėra. Ir net pats žo
dis “dykuma” reiškia — dy-

ką vietą, kurioj nieko nėra.
“Bet tai netiesa. Dykuma 

nėra dyka vieta. Imkime, 
pavyzdžiui, dykumą Kara- 
Kum — pačią didžiausiąją 
Rusijos dykumą.

“Kara-Kum dykumoj gy
vena žmonės, galvijus gano, 
ten auga žolės, krūmokšliai. 
Ten yra gyvybė, o jei yra 
gyvybė, tai yra ir vajidens, 
nes gyvybė be vandens nėra

f jo 19
Raudonoji Vėliava, kiirią už 
narių gavimą laimė 
kuopa, Chicago, Ill. 1

Čia labai trumpa ištrauka 
apie dykumą, vieūa iš di
džiulių ir labai paskilbusių. 
O juk autorius tuojjaus ati
dengia skraistę ii; parodo, 
kad ji nėra taip bįisi, taip 
žiauri, kaip mes ją persista- 
tome. Toliau autorius nuro
do kaip ten žmonėį gyvena, 
kas padaryta ir kas daro
ma, kad gamtos žiaurumą 
sunaikinus. i

Ir taip eina knygoje ap
sakymai apie lietų, sniegą, 
kalnus, augmenis, gyvius ir 
visokias kitas žmogaus su 
gamta kovas. O kad žmo
gus galėtų gyventi, tai jis 
turi su gamta kovįoti. Kas 
nekovojo, tas išnyko, tas 
pražuvo.

Knyga ir Duoklės.
I

Knyga “Gamta jr Žmo
nės” bus labai naudinga, ji 
galės musų visų .žinojimą 
pakelti ant augšto Jaipsnio. 
Ši knyga jau yra išleista 
rusų, ukrainų, anghj ir vei
kiausiai daugelio kitų dides
nių tautų kalbose. J

ALDLD. ją išleidžia ir tu
rės progą gauti visi musų 
organizacijos nariai, kurie 
moka pilną metinę duoklę— 
$1.50. Ją galės gauti tik 
1936 metais, nes spausdina
me apribotai ir plĮatinimui 
jos mažai liks. Pašaliniams 
parduodant jos kąina bus 
nemažiau $1.50. O ‘ALDLD 
nariai už metinę ' duoklę 
gaus knygą ir per visus me
tus žurnalą ‘Šviesą.” Tą rei
kia aiškinti visur, kad šim
tai lietuvių galėtų. įstoti į 
musų organizaciją ir gauti 
taip naudingą knygą.

Centro Komitetąs daro 
viską, kad knyga .būtų iš
leista gerai ir laiku. Bet 
kiekvienam yra aišku, kad 
kiekvienas didelis■ darbas 
reikalauja ir daug, pinigų. 
Popieros prisiėjo pirkti veik 
4,000 svarų, kas kainavo ar
ti $300.00. Atspausdinimas 
kainuos arti $500.00. Pas
kui jos apdarym^s ir iš
siuntinėjimas vėl reikalauja 
apie $500.00. Už vertimą ir 
kitus darbus taipgi reikia 
užmokėti. Viso knyga atsi
eis nemažiau $2,000.00.

ALDLD CK prišo visus 
musų organizacijoj narius 
ir nares darbuotis^ kad ga
vus naujų narių į Organiza
ciją ir mokėti savcį metines 
duokles. i

ketos, ta
uoklės jau sumo-' Sadauskas, Literatūros 
nieko nelaukiant Draugijos 84 kuopos narys,

siųskite ; as į centrą. Jeigu nuyežtas New Yorkan į ligo- 
visi dirbsime naujų narių 
gavime, duoklių mokėjime, 
palaikysime kuopas, o kuo
pos ir na ’pos ir naciai centrą, tai mes 
laiku ir ne finansinių kliū
čių išleisime taip labai nau-

); M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.
Į6 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

nmę.
Izidorius Svietakas, LDS 

’ 123 kuopos narys serga jau 
trečia savaitė.

j Linkėtina draugams greitai 
pasveikti.

Buvo susirgus O. Padriezie- 
nė, LDS 123 kuopoj narė, bet 
po trijų savaičių pasveiko.

•?

Puslapis Penktas

Paterson, N. J

Rugpjūčio 23 d. įvyks ben
dras piknikas rusų, ukrainų, 
lenkų ir lietuvių. Piknikas 
įvyks Glynskio farmoje, War- 
ran Point. Prisidėjus yra Li
teratūros Draugijos 84 kuopa.

Komisija kviečia visus lie
tuvius dalyvauti šiame pikui-*

Dažų Darbininkų Kontraktas,
ALDLD Piknikas ir Veikimas,!

ir Lietus, Lietuvių fke ir paremti šias organizaci-
Nelaimės

Perkūnijos

Dažų dąrbininkų ir fabri-' 
kantų kontraktas pasibaigia 

d. šių metų. Norsrugsėjo 30 
unija dar jauna, bet galinga, 
susiorganiz
vuoja visuose dažų fabrikuo
se, tai yra, apima 70 fabrikų, 
kurie randasi New Jersey,

jas, nes jos remia darbinin
kišką judėjimą. Pikniko vieta 

[yra graži ir abelnai patogi. 
Šokiams yra didelė svetainė.

Vabalas.

avusG933 m. Ji gy-

OV, UCU J X C4, 
kurie rand 
New Yorke, Pennsylvania j ir 
Naujojoj A 
kalų. Pra< 
daug streih

Todėl s 
darbininkų 
ka duoti kontraktą ir išpildyti 
unijos reikalavimus su pageri
nimais są 
tapo pasirašytas 
tam. Tai 
ninku laim 
do, kur vi 
Kontrakto 
kia:

1. Kontr 
metų.

2. Šimtu 
shop”—bos 
ninką išmesti iš darbo 
leisti.

3. Bosas

nglijoj. Turi 13 lo- 
džioj unija turėjo 
ų ir juos laimėjo, 
iemet fabrikantai 

prisibijo ir sutin-

ygų. Kontraktas 
dviem me- 

yra didelis darbi- 
ėjimas.
gnybė, ten 
sutrauka

Tas paro- 
galybė. 
yra to-

aktas ant

nuošimčių 
as negales

turi priimti

dviejų

“union 
darbi- 

bei at-

darban
tik geram Stovyje unijistus.

ninkai gauna 66 
landą ir dirba aš-

4. Darb: 
centus į va 
tuonių valandų šiftą. Bosai ga
lės fabriku 
ši'ftais.

5. Dažų maišytojams mokes 
81 centą į 
arba mote: 
centus į va

6. Penkių dienų darbo sa
vaitė, tai y

7. Mašinistai, karpenderiai, 
plumberiai, 
šinai gaus bo 95 centus į 
landą. Taipgi fabrike turi 
gerinti visas sąlygas.

s operuoti trimis

valandą. Merginos 
*ys gauna po 48 
andą.

ra 40 valandų.

gryseriai, elektri- 
va- 
pa-

84Draugijos 
nikas įvyko birže- 
ors diena buvo la- 
bet piknikas pavy- 

Nugirdau

Literatūros 
kuopos pik 
lio 18 d. N 
bai prasta, 
ko vidutiniai, 
komisijos, lįad pelno liks 
$20. Tik 
komisijos neapsižiūrėjimą 
sų piknikas 
na, kaip Ahtro Apskričio. Tu
rėtume veri 
Gali atrodys 
boikotuoja 
Taip,

negerai, kad

nuo 
apie 
per
mū-

įvyko tą pačią die-

gti tokių įvykių, 
ti, kad 84 kuopa 

Antrą Apskritį, 
žinorha, nėra.

didžiųjų karščių
užėjo toks didelis

kad padarė
kaip tai:
žiams ir

• su ledais ir per-
Apdraskė dešimt 

elektros vielas nu-

Po 
10 d. 
Patersone, 
nuostolių, : 
vėms, med 
lietus buvo 
kūnijomis. 
stubų. Net 
traukė draugelyje vietų. Dau
gelis gyventojų buvo išvažiavę 
maudytis, 
langus atd 
namo rado stubas papludu-1 
sias vandenyje, 
kaimynas 
žinojęs, taJi 
stuboje išs maudyti.

liepos 
lietus 
daug 

daržo-
tt. Mat,

ipalikdami stubų 
arus, tad sugryžę

Mano vienas 
ako: “Jeigu būčiau 

būčiau galėjęs

NEWYORKIEČIŲ SOLI
DARUMAS SU CAMDEN 
RADIO STREIKIERIAIS

2,000 Laivų Statymo Korpo
racijos darbininkų demons
travo prie City Hali, išreikš
dami pritarimą Camdeno 
radio streikieriams. Paskui 
demonstravo ties RCA ra
dio vietine įmone. Du de
monstrantai areštuoti.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SHENANDOAH, PA.

A.P.L.A. 4-ta kuopa rengia gražų 
pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 26 d. 
liepos, Brandonville Giraitėj, 10 vai. 
ryto. Bus visokių užkandžių, gėri
mų ir orkestrą šokiams. Tad kvie
čiam visus apielinkės lietuvius skait
lingai dalyvauti. Tikimės* kad visi 
būsite pilnai užganėdinti.

KELRODIS: Važiuojant iš She
nandoah imkite Brandonville—Shep
pton kelią. Privažiavę Brandonvil
le, netoli gelžkelio matysite pikniko 
vietą.

GENE
SARAZEN

* s

’ •• •

sako, pienas padeda žmogui 
išlaikyti griežtą kvotimą golfe

Gene Sarazen, turbūt dau
giau žino iš vidaus, kodėl 
yra laimimi bei/'pralaimimi 
turnamentai, negu bet ku
ris kitas golfininkas šian
dien. Ir štai ką jis sako: 

“Turnamente didžiausias 
golfininko priešas yra jis 
pats. Sunkiausioji viso žai
dimo dalis yra išlaikyt su
kaupus visą dėmesį, išlaikyt 
savo žaidimą kaip galint 
geresniame laipsnyje, štai 
kodėl kiekvienas golfinin
kas turi treiniruotis, o svar
biausia treiniravimosi dalis 
yra gerti gausingai pieno. 
Nėra geresnio daikto kaip 
pienas, tam, kad žmogaus 
smegenys aiškiai veiktų ir 
jo raumenys puikiai sude
rintai judėti, kad jis gaie
ty, žaisti visą žaidimą augš- 
čiausiu savo gabumo laips
niu”.

Ir mokslas patvirtina 
viską, ką Gene sako. Pie
nas tikrai patarnauja sude- . 
rinimo išvystymui. Pienas 
padeda tuom, kad padaro 
miklesnę visą kūno sistemą, 
pasmarkina smegenų vei
kimą ir padaro, kad jūs 
jaučiatės geriau ir tinka
miau. Bureau of Milk Pub
licity, Albany.
THE STATE OF NEW YORK

Patiko pelaimė Paul Lapei 
(Fox). Va 
dynių ir a 
kęs kitą mašiną, bandė pra
silenkti, bet pataikė į stulpą. 
Sudaužė prašiną, lengvai su
žeidė savo 
žeidė.

žiuodamas iŠ mau- 
nt kryžkelio susiti-

žmoną ir pats sust

Komisija.
(171-172)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 26 d. liepos, 10 vai. 
ryto, po numeriu 143 Pierce St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui. Taipgi kurie turite paėmę seri
jų tikietukų del “L.” pikniko Phi- 
ladelphijoj, grąžinkite parduotus 
kurie dai‘ nesate paėmę jų, 
Lų gerai, kad ir jūs draugai 
tumėt prie bendro darbo ir 
mete juos išplatinti, nes 
trumpas, piknikas netoli.

Komisija.
(171-172)

ir 
tai bū- 
priside- 
padėtu- 

laikas

BRIDGEWATER, MASS} j
Rengiama linksma 

programa ir šokiais, naudai Bendro 
Fronto ir Jaunuolių 
subatoj, 25 d. liepos,
7 vai. vakare. Kviečiam visus apie
linkės lietuvius dalyvauti ir links
mai laiką praleisti ir kartu paremti 
svarbias organizacijas.

Rengėjai.
(170-172)

vakariene su

Choro. Įvyks 
Grange Parke,

NEWARK, N. J.
Atydai Sietyno Choro nariams! 

Visi būkite pamokose ketvirtadienį, 
23 d. liepos, nes žinote, kad mes ap
siėmę važiuot ir dainuot dviejose 
valstijose, tad reikia gerai išsimo
kinti dainas. Kurie esate pasiėmę 
vakacijas, malonėkite sugrįžti ir 
kartu su kitais dalyvauti.

Org.
(170-171)

52 
ir

DETROIT, MICH.
Trys organizacijos: ALDLD 

kuopa, L. D. S. 21-ma kuopa 
Aido Choras rengia “menulio pik
niką”, 25-tą dieną liepos, Beachnut 
Grove darže, ant Middlebelt Rd. tar
pe Ecorse Rd. ir Michigan Ave., 
pradžia 5 vai. popietų. šokiai pra
sidės 8 vai. vakare. Įžanga tik 15c. 
Turėsim skanių užkandžių, gėrimų 
ir gera orkestrą grieš šokiams. 
Kviečiam visu§ ateiti ir linksmai va
karą praleisti.

Komisija.
(170-171)

Tcl. StagR 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

CAMP HYGIOLOGY

Susirgę 
draugės:

yra šie draugai bei

VEGETERIONIŠKA SVEIKATOS KEMPĖ
Žaidimas ir valgis, tai jūsų kelias į sveikatą

Tennis, Base-Ball, maudynės, laiveliais važinejimasis ir lt., 
fizinis lavinimasis, direktorius, 5 patarėjai vaikučiam.

Vieta prie Hudson upės, 40 mylicj nuo miesto
Mokestis $12.00 į savaitę ir augščiau. Dienai $2.50 ir viršaus.

Vaikam $10.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų rašykite:

DR. ROBERT W. ANDERSON
134 Elliot Place, Bronx, N. Y.

Dirbamom dienom Tel. Topping 2-6639

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y

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

JOHN’S CAFETERIA
952 Mass. Ave., Cambridge, Mass.

Užlaikomi geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus.

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- - 
savimo nuo karšto oro 

Įiasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik I Dviem kambarys $16.00 

už $5.00 Į Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

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, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už‘ prieinamą kainą.

i " J UI * iffF-'ifeliflJ.l

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jasų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: EVergraen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

'•f-'r 
.t
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
kėjo pirmosios pagelbos.

Mat, tie teatrai buvo pikie- 
tuojami, tai manoma, kad sa
vininkai tyčia surengė tas 
provokacijas prieš pikirtus.

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES

Hochmanas Atsisakė 
Būti Socialistų 

Kandidatu

Bunco Party įvyks 29 liepos, 
116-19 Liberty Avė., >Rich- 
mond Hill, }

Pats išvažiavimas buVo vi
dutiniai skaitlingas ir gana 
smagus ir svetingas. Vieta 
nauja ir nebloga, bet toloka, 
kažin ar prigys bent iki to 
laipsnio, kaip Forest Purkas, 
kuris yra daug arčiau ir pi
giau pasiekiamas.

Komunistai už Goresnes 
Sąlygas Harlem Srityj

Rep.
Tai*y-

priimt 
atsisa- 
tuomi,

Naziy Propagandos Lizdas 
Po Priedanga Kempės 

Į

Vakar rašėm, kad N. Y. 
miesto socialistai savo konven
cijoj pereitą šeštadienį nomi
navo Julius Ilochman, ILGWU 
vice-prezidentą, Soc. Partijos 
kandidatu Aldermanų 
bos pirmininko vietai.

Hochmanas atsisakė 
socialistų kandidatūrą, 
kymą pamatuodamas
kad jo nominavimo ir parė
mimo prakalbose atakuota 
Labor’s Non-Partisan League. 
Jisai manąs, kad jo kandida
tavimas pakenktų darbui CIO 
(Industrinės O r g a n i zacijos 
Komiteto), kurio jis yra na
riu. Kadangi daug unijų da
lyvavo sudaryme LN-PL, tad 
ten buvo nemažas skaičius ir 
CIO parėmusių unijų, kurių 
paramą norint palaikyti jis 
atsisakąs kandidatuot.

“Daily Worker” savo edito- 
riale pabrėžė, kad tokiose są
lygose nominavimas Hochma- 
no nebūtų pasitarnavęs darbi
ninkų spėkų subendrinimui, 
nežiūrint, kad Hochmanas turi 
požymių, rekomenduojančių 
jį. Nurodoma, kad norint pa
statyti Hochmaną darbo kan
didatu, reikėjo jį statyti daug 
platesne papėde, pasitarus su 
LN-PL ir Kom. Partija. Ragi
na socialistus pagalvoti ir vei
kti sudarymui bendro fronto 
išrinkimui darbo žmonių kan
didato į Aid. Tarybos prezi
dentus.

Yaphank, L. L, įsteigtą na- 
zių kempė mokinti vaikus tar
pe 6 ir 10 metų amžiaus, kaip 
kovoti prieš žydus todėl, į'kad 
žydai esą pradėtojai komuniz
mo.” Ta kempė užima 1,600 
akrų žemės. Užvakar ten su
sirinko 6,000 nazių, kurie pa
smerkė komunizmą, 
gubernatorių Lehmaną 
jorą LaGuardia.

Naziai tokių kempių
ba varo savo priešdarbinįnkiš- 
ką darbą po visą Ameriką, 
vienok valdžia jų “nemato”.

žydus, 
ir m a-

pagel-

Harlemo Komunistų Parti
ja, per savo vadą ir kandida
tą į Jungtinių 
prezidentą Jarhes W.
įteikė majorui LaGuardijai do
kumentą, suge 
snius tuojautinjiam 
mui nepaken
Harleme. Tie sumanymai taip 
pat adresuoti ir plačiam liau
dies komitetui, 
rybas su majoru pagerinimui 
Harlemo gyven

Komunistų 
liečia sociales 
sąlygas. Juose kandame reika
lavimą atidaryti mažiausia 
tris žaislavietes ir maudymosi 
prūdus vaikams; 
sociales ir labdarybės agentū
ras, privatiškas 
kas, pasiuntim 
vaikučių į vasarines 
kaukuose; įsteigti piliečių, or- 

aistovų tarybą 
ilpos reikalavi-

į savaitę. Unija praneša, kad 
streikas paliečia kiekvieną lai- 
sniuotą naikintoją. Tikimasi, 
kad nepatenkinti gyviams 
teikta vakacija bildingų 
ventojai tars savo žodį, 
dėdami streikieriam greit
baigt streiką su pilnais laimė
jimais. ,

su-

pa
ti ž-

Valstijų vice- 
Ford,

stuojantį žing- 
pagerini- 

čiamų sąlygų

kuris veda dė

tojų padėties, 
pasiūlymai pa
ir ekonomines

ti žkinkyti

ir visuomeniš-
li bent 1,000 

kempes

randasi reika-

Ateivią Gynimo Svarbus 
Susirinkimas

Ateivių Gynimo Komitetas 
turės svarbų delegatų mitin
gą ketvirtadienį, 30 liepos, 
8:30 vakaro, Labor Temple, 
E. 14th St. ir 2nd Avė., N. Y. 
Visos organizacijos kviečia
mos atsiųsti delegatus, čion 
bus. diskusuojami planai, kaip 
išvystyti platų ir galingą vei
kimą apgynimui ateivių ir iš
gavimui teisės 
Jungtinėse Valstijose 
niams 
liams 
tinėse

apsigyventi 
politi- 

ir religiniams pabėgė- 
nuo persekiojimo fašis- 
šalyse.

Teatruose Visi Verkė

A. Krapovickas Buvo 
Sužeistas Darbe

LaGuardijos Kandidatą 
Remsią Republikonai
Majoras turįs vilties, kad 

A. A. Berle, Jr., jo užgirtą 
kandidatą į Aid. Tarybos pir
mininkus, remsią ir republiko
nai, kadangi jie abejoja, ar 
jie pajėgtų išrinkti savo ofi
ciali kandidatą Morris prieš 
Tammanės kandidatą Queens 
šerifą Brunner. Majoras mano, 
kad Berle gausiąs nepriklau
somų grupių paramą.

Vanagai Laukia Auką 
Mezgėją Streike

Miesto skebų agentūros pri- 
siruošusios daryti biznį būsi
mam mezgėjų streike. Colo
nial Detective Service pasiun
tė mezginių fabrikantams lai
škus, kurių kopijos pakliuvo 
į unijistų rankas. Laiške agen
tūra atsirekomenduoja seka
mai :

“Colonial Detective Service 
per eilę metų laužė streikus, 
vedė misionierių darbą (sklei
dime propagandos) tikslu su
laužyti ir nedaleisti strei
kus...” Ten pat siūlo parū
pinti ir mušeikas, kuriuos 
mandagiai pavadina “sargais” 
ir “palydovais”.

Netikėtai suėjau A. Krapo- 
vicką, seną “Laisvės” skaity
toją, su apraišiota kairiąja 
ranka. Užklupau klausinėti, 
kame dalukas. Išsiaiškino,5 kad 
darbe jį patiko nelaimė/ pa
slydo ir ranka pasiekė elęktra 
varomuse lentų raižymui - pei
lius, kurie be pasigailėjimo 
pačiupo mažytį pirštą ir da
lelę ketvirtojo. Išbuvęs gėlė
tą dienų ligoninėje ir jaiį sa
vaitė, kaip namie. Ranka; gy
ja, bet dar skaudi. Jis tik ne
senai buvo pradėjęs dirbti iš 
po ilgos ligos.

Linkime laimingai ir gąeitai 
pasveikti. ■'

Rep.
i -------------------_

Išteisino 5 Darbininkusk
■ - < < ■ i

Sufrėmavimo pastangos 
prieš 5 W. Intner Mattress 
Co. darbininkus streikiferius 
nepavyko, jie visi tapo Ištei
sinti teisėjo L. B. Fader Ęing?s 
Apskričio Augščiausiam Teis
me. Teisiami buvo Holtzman, 
Rothman, Murray, Masseli ir 
Kitain, kaltinant užpuolime, 
nešiojime smirdančių bo'mbų 
ir pavojingų ginklų. ' j

Dabar kompanija įteikė, uni
jai drausmės dokumentą/-bet 
unija jo 
įžengė 
Iššauktas
nukirsti algas 35%. Streikie- 
riai reikalauja sugrąžintu bu
vusią algų skalę, 40 vai, sa
vaitės ir pripažinimo unijos.

ganizacijų 
sprendimui paš 
mų.1

Dokumente
lavimai prašalihti diskrimina
ciją ir policijoj 
giau darbų ir 
gyventojams b 
mai.

terorą, dau- 
kiti tos srities 
utini pagerini-

Mušimu Bando Atbaugint 
Eilinius Unijistus

Pardavinėtojų Unijos Loka- 
las 1006 nesenai išrinko savo 
viršininkus prieš raketieriško 
viršininko Rivir. norą. Dabar
tiniai lokalo vi 
ir Bershod pra 
kredituoto

ršininkai Gold 
neša, kad dis- 

viršininko pakali
kai gatvėse užpuldinėja veik
lius unijistus.

Tūkstantis du šimtai žmo
nių, kurie buvo nuėję į du te
atru pasižiūrėti judžių, pra
dėjo gausiai verkti, bet ne nuo 
susigraudinimo, ale todėl, kad 
tuose teatruose buvo išsprog
dinta ašarų dujų bombos.

Garden teatre, kuris randa
si 113-12 Jamaica Ave., buvo 
suėję 1,000 žmonių ir bombai 
sprogus, penki iš jų tapo su
žeisti. Elektra teatre, 75 St. 
ir Third Ave., Bay Ridge, bu
vo tik 200 žfnonių, bet vis- 
vien keturiems žmonėms rei-

SUSIRINKIMAI

Paslų Streikas Pasiekia

kailių
su

šapų sa- 
paslais 

išpildant 
. Tūlose šapo-

Vis daugiau 
vininkų padare 
(floor boys) sutartį 
jų reikalavimus 
se sutiko mokėd $18 mažiau
sią algą vietoj 
savaitę ir duo
savaitę vietoj buvusių 65-70 
vai. Kai kuriose šapose tebe- 
streikuoja.

Williamsburgo Moterims
Am. Liet. Darb. Literatūros Drau

gijos 81-ma kuopa turės susirinki
mą ši ketvirtadienį, 23 liepos. 419 
Lorimer St., Brooklyne. Kviečiame 
dar nepriklausančias ateiti prisira
šyti ar bent šiaip dalyvauti mūsų 
susirinkime ir susipažinti su mūsų 
veikimu. i.

Sekretorė.
(171-172)

buvusių $13 į 
i'44 valandų

Atidėjo Deportavimą

East New Yorko Lietuvių 
Jaunimas Moka Dirbti

Man taikėsi būti eastnew- 
ydrkiečių ALDLD išvažiavi
me, įvykusiame sekmadienį, 
naujoj vietoj (kur nors už Ja
maica). čionai metėsi į akis 
jaunų draugų akyvumas ap
rūpinti visus dalyvius naujos 
LDS Jaunimo kuopos būsimo 
parengimo tikietais. Jie, mato
mai, neatsideda, kad kaip 
nors, iš kur nors pribus ne- 
jieškoma publika, bet bando 
gauti užtikrinimą, kad ji tikrai 
pribus. O geriausia garanti
ja būna iŠ anksto parduotas 
tikietas. Iš ten buvusių, man 
rodos, kreditas priklauso jau
nutei M. Klimas. Jų pramoga-

nepaisys. Streikas 
į dvyliktą sakaitę.

prieš užsimosimą

Jaunimas Šaukia Pikietą
-------------------------- k

Ateinantį šeštadienį, 25į lie
pos, 11 vai. ryto, Bedarbių 
Tarybų Jaunimo Sekc. šaukia 
masinį pikietą prie Nacioiialės 
Jaunimo Administracijos ofiso, 
265 West 14th St., N. Y.'

Jaunų Komunistų vadas 
John Little atsišaukė į : jau
nuosius komunistus ir ab^lnai 
komunistinį jaunimą būti į pir
mose eilėse mobilizacijos į ton 
demonstracijon, kadangi 1ĮTYA 
neganėtinai parūpina jauni
mui darbų ir tie patys pasie
kiami tik esantiem pašalpos ir 
šelpiamų Šeimose. Labiausia 
reikalingiem jauniem be 
biam, neturintiem šeim 
darbų visai neduodama. '

“Paremkite jaunimo reika
lavimus NYA darbų be diskri
minacijos ir $15 savaitinei al
gos NYA darbuose,” šaukia 
jaunas vadas. Suaugusių par
eiga padėti jaunimo vedajmoj 
kovoj už duoną, už jaunos: gy
vybės palaikymą.

Benno Martini, priešfašisti- 
nis kovotojas, kuris grasina
mas deportavirųu atgal į fa
šistų Vokietiją, 
betas nuo to pražūtingo smū
gio, nes deport, 
tas iki rugsėjo 

Martini buvo 
sausio 30 d., 
dienraščio “Der 
tinėj, būk todėl 
gališkai įvažiav 
1924 metais.

Jį gina Amerikos Komite
tas Apsaugoj im 
rio pastangom 
suotas iš Ellis 
kaucija.

laikinai išgel-

avimas atidė
ti d. !

suareštuotas 
priešfašistinio 
Arbeiter” raš- 

, kad- jis nele- 
ęs į Ameriką

ii Ateivių, ku- 
tapo paliuo- 

salos po $500

Jauni Komunistai Pikiete

dar
iny,

Jaunų Komuųistų Lygos an
tro distrikto nariai taipgi pa
deda Ohrbach’s streikieriams 

Komunistų Ly- 
įnę pikieto li- 

Jos 
streikuoja kė
dei, kad savi- 

iš darbo ak-

laimėti kovą, 
ga pastatė mas 
niją prieš tą krautuvę, 
darbininkai jau 
lintas mėnuo to 
ninkai atleidžia
tyvius unijos narius.

Keturi Maspeth o jaunuo
liai, 15' ir 16 metų amžiaus, 
tapo suimti Ridgewoodc, kuo
met jie mėgino įsibriauti į 
krautuvę apvogimo tikslais.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris arba mergina 

prižiūrėjimui 2 metų vaiko. Norime, 
kad kartu ir gyventų. Atsišaukite 6 
vai. vak. po sekamu antrašu: L. Tau
rius-, 499 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., arba telefonuokite: Evergreen 
7-6909.

Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS
“Laisves’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

(170-172)

GERA PROGA
Duodama 2 kambariai veltui, su 

elektra ir gasu del ypatos, kuri liuo- 
su laiku sutiks prižiūrėti ir aptvar
kyti daržą. Atsišaukite sekamai: Mr. 
Nobiletti, 200 Abingdon Rd., Kew 
Gardens, N. Y. (arti Metropolitan 
ir Lefferts Blvd.)

(170-172)

IŠRANDAVOJIMAI
PA STRAND A VOJ A dentisto kamba

riai, yra 3 kambariai išviso. Vieta 
randasi viršuj gydytojo ofiso, geroj 
biznio vietoj, šalę naujo projekto. 
Randa žema, ir Williamsburgo sek
cijoj, kur randasi daug lietuviu. Ra
šykite: Duddy, 46 Stagg St., Brook
lyn, N. Y., arba šaukite telefonu: 
Štagg 2-0950. (169-177)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas ir alinė 

su pilnais laisniais. Vieta jau se
nai išdirbta ir galima padaryti geras 
biznis. Parduosiu už prieinamą kai
ną. Atsišaukite bile laiku po seka
mu antrašu: 101 Metropolitan Avė., 
kampas Wythe Ave., Brooklvn, N. Y.

(171-173)

PARDUODAMA duonkepykla ir nuo
savybė. Biznis išdirbtas per dau

geli metų. Apielinkė apgyventa lie
tuviais. Rename baltą ir ruginę duo
na ir keikus. Gera proga lietuviui 
pirkt ir gerą pragyvenimą padaryt. 
Atsišaukite tuo jaus sekamai: Felix 
Griskenas, P. O1. Box 345, Rumford 
Maine. (167-172)

PARDUODAMAS restaurantas, Bar 
ir Grill, su nilnom laisnėm, biznis 

eina puikiai. Kaina gana prieinama, 
kreipkitės tuojau, nes esu suplana
vęs kitokį užsiėmimą ir greit turiu 
apleisti šį biznį. Del kitų informa
cijų kreipkitės į Ijaisvės” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-180)

Gyvių Naikintojų Streikas
didinguose gy- 

reikalaudami 
sąlygų- ir pa-

Sustreikavo b 
vių naikintojai, 
uždaros šapos 
kėlimo algų nub $25 iki $35

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evefgreen 8-8520

Telephone Stagg 2-4408 )

A. Radzevičius |
GRABORIUS 1

(Undertaker) v
Vedu šermenis ir palaidoju tin- S 
karnai ir už prieinamą kainą.Y
ParBnmdau automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikfttynom ir kitokiem 
reikalam. įa

402 Metropolitan Ave. į
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y. 1)

NAUJA PUIKI VIETA

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

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

Telephone: Evergreen 8-9770

J. GARŠVA

Susirinkimas Brooklyn© ir 
Apylinkės Komiteto Kon

greso Reikalu
Visi nariai komiteto, kurį išrinko 

Brooklyno ir apylinkes lietuvių or- 
ganizacijij konferencija Amerikos 
Lietuvių Kongreso Reikalu, prašomi 
jsitėmyti, kad susirinkimas įvyks 23 
d. liepos, ketvirtadienio, vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečiu Kliube, 80 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Komitetas turės išdirbti planus su
darymui pastovaus komiteto vykini- 
mui gyveniman • nutarimų, kuriuos 
padarė Amerikos ’ Lietuvių Kon
gresas Demokratinei Tvarkai At- 
steigti Lietuvoje. Todėl visi komiteto 
nariai prašomi būti susirinkime. Su
sirinkimą pradėsime 8 vai. vakare. 
Visi būkite laiku.

Sekretorius, J. Siur.ba, 
(171-172) ;

PARSIDUODA farma. Turi 168 akrų 
žemės geros del užlaikymo gyvuliu, 

vištų ir auginimui daržovių, apie 70 
akrų gera del auginimo vaisių, kaip 
tai daržovių, likusi dalis žemės gera 
del gyvulių, ir miškas. Randasi šalę 
gero cementuoto kelio. Namas turi 
12 kambarių, yra 2 didelės barnės, 1 
sandari vieta žaliam pašarui laikyti, 
2 karų garadžiai, naujas akmeninis 
pieno namas su visais elektros įtai
symais. 4 didelės vištinyčios, 75 vai
sių medžiai, 16 melžiamų karvių, 6 
telyčios, 1 bulius, 300 vištų, 10 kiau
lių, 2 arkliai, pjautuvas kornams, 
gasolino enginas, traktorius ir kiti 
farmų įrankiai. Taipgi yra išdirbtas 
biznis del 175 kvortų pieno už kur; 
moka 11c už kvortą. Yra elektra, 
telefonas ir bėgantis vanduo stuboje 
ir barnėse. 3 mailės nuo Webster ir 
16 mailių nuo Worcester. Kaina 
$12,000: $6,000 cash, o likusi dalis 
moTtgičius. Rašykite angliškai seka
mu antrašu: Anna E. Zmetra, Box 
73, R. F. D. Dudley, Mass., arba te
lefonuokite Webster 153-2.

(169-177)

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius 
; < < ■ 

(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
Ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179 1

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 ' 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Graiid Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

į v > u

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam 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, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

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




