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KRISLAI
Juos Istorija Minės 

Begėdžiais. /
Palauk, aš Jai Dabar 

Pasakysiu.
“Laisvės” žinios apie

Lietuvą.
Įsitėmykite, draugai!
Vokietija ir Italija.

Rašo A. B.

“Naujienos“ paskelbė sąrašą 
SLA delegatų, balsavusių už ir 
prieš rezoliuciją Lietuvos rei
kalais. Rezoliucijoje buvo pro
testuojama prieš šaudymą vals
tiečių ir reikalaujama Lietuvo
je žmonėms laisvės ir demok
ratinių teisių. Sandariečiai ir 
tautininkai balsavo prieš rezo
liuciją. Susivienijimo sekreto
rius Dr. Vinikas ir “Tėvynės” 
redaktorius Vitaitis patys pir
mutiniai padavė balsus prieš re
zoliuciją.

Šis sąrašas įeis Amerikos lie
tuvių istorijon. Giminės ir pa
žįstami Lietuvoje su pasipikti
nimu skaitys vardus tu, kurie 
SLA seime nesisarmatino bal
suoti prieš darbininkų ir vals
tiečių laisvę. Nesistebiu iš po
nų, kaip Vinikas ir Vitaitis, 
kurie gal tikisi nuo Smetonos 
gauti surūdijusį medalį arba ar
batos puoduką, bet balsavusių 
prieš Lietuvos žmones sąraše 
nemažai rasime vargdienių dar
bininkų. Mūsų draugai, kurie
susieisite tuos darbininkus,/ 
kantriai ir nuoširdžiai įrodinė- 
kite, kad jie padarė baisiai sun
kia klaidą, kad* juos apgavo Vi/ 
taičiai ir Vinikai. v

Nemanykite, kad Amerikos 
žmonės nesiinteresuoja Sovie
tu Sąjungos gyvenimo eiga. 
Nesenai sutinku jau gerai su
augusią mokytoja airių kilmės, 
ir pradedame kalbėtis apie dar
bininkų tėvynę. Ji sakė, kad ji 
dabar mato, kokią netiesą skel
bė tos jos draugės mokytojos, 
kurios tvirtino, kad Sovietų Są
jungoje permainos negalimos, 
kad diktatūra pasiliks amžinu 
dalyku. “Pasakysiu aš joms,” 
sako ji, “kad jos nesuprato ir 
nesupranta Sovietų Sąjungos.“ 
Ji labai susidomėjus Sovietų 
nauja konstitucija.

Kalbėjausi su vienu Brookly- 
no tautininku. Jis keikia ko
munistus. Jis džiaugiasi, kad 
Lietuvos valdžia šaudo valstie
čius. Girdi, dar permažai jų 
iššaudo. Tačiau, ir šitas sme
toninis didvyris turėjo pripažin
ti tą faktą, kad “Laisvės“ ži
nios iš Lietuvos greičiausios ir 
teisingiausios.

Ginčai kilo, pasirodžius “Lai
svėje“ (liepos 15 d.) žiniai, kad 
Smetonos valdžia nuteisė mirtin 
dar 10 valstiečių. Joks kitas 
lietuviškas laikraštis tos žinios 
nepadavė. Tik liepos 25 d. kiti 
laikraščiai įdėjo tą pranešima. 
Vadinasi, “Laisvė“ paskelbė ži
nią apie tą žvėrišką Smetonos 
valdžios žygį dešimčia dienų 
anksčiau.

Tūli draugai įsivaizdina, kad 
jiems neapsimoka važiuoti į 
Lietuvių Komunistų Nacionalį 
Suvažiavimą, jeigu jie nėra de
legatais į LDS seimą. ,Tai la
bai klaidingas supratimas, kuris 
gali smarkiai pakenkti mūsų su
važiavimui. Tiesa, kad keletas 
LDS delegatų bus komunistai ir 
galės dalyvauti Komunistų Su
važiavime. Bet mūsų suvažia
vimas yra nepriklausomas nuo 
LDS seimo. Nereikia tuos du 
įvykiu maišyti. Komunistų su
važiavimas tęsis tiktai dvi die
nas—rugpjūčio 21 ir 22. Ne
reikės sugaišti visą savaitę lai
ko. Sugaišti reikės tiktai penk
tadienį ir šeštadienį. Sekma
dienį draugai galės sugrįžti na
mo ir pirmadienį eiti į darbą, 
kurie darbus turi.

Vokietija ir Italija remia Is
panijos fašistus. Hitleris ir 
Mussolinis teikia jiems paramą 
ir laukia Ispanijos patekimo į 
fašistų barbariškas rankas. Ta- 
čiaus viskas rodo, kad jiems 
prisieis nusivilti, nes Ispanijos 
liaudies frontas šį sykį fašisti
niam buliui sprandą nusuks.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Reakciniai Demokratai 
Paremia Al. Landomi
BOSTON, Mass. — Buvęs 

Mass, valstijos gubernato
rius J. B. Ely, buvęs sena
torius J. A. Reed ir kiti pa
sivadinę “konstituciniais de
mokratais” šaukia savo sėb
rų suvažiavimą Detroite, 
Mich., rugpjūčio 7 d., norė
dami sutelkt atžagareiviau- 
sius demokratu^ balsuot 
rinkimuose už fašistą re- 
publikonų kandidatą į pre
zidentus Al. Landoną. Į sa
vo judėjimą jįe stengiasi 
įtraukt ir fašistųojantį Al. 
Smithą, Liberty Lygos šu-

Alvin Karpis Įkalintas 
Iki Gyvos Galvos

ST. PAUL, Miinf — Lie- 
tuvis kriminalistas Alvin 
Karpis-Karpavičiūs tapo 
nuteistas kalėjimąn iki gy
vos galvos. Jis prisipažino 
kaltas pagrobiihe Wm. 
Hammo ir • išrbikalavime 
$100,000 už jo ipaleidimą. 
Karpis taip ,/pat1 vadovavo 
pagrobimui Ed. G. Breme
no, už kurio -paleidimą jis 
su sėbrais išgavcĮ $200,000. 
Čia jis irgi žada prisipažint; 
tikisi, kad už abidvi žmog- 
vagystes užteks tos pačios 
amžino kalėjimo! bausmės. 
Karpio sėbras [Hammo 
žmogvagystėje, G. J. Fitz
gerald taipgi nuleistas ka
lėti iki gyvos galvos.

Karpis buvo įtariamas ir 
keliose žmogžudyistėse; to
dėl dabar džiaugiąs! gaunąs 
amžiną kalėjimą vietoj kar
tuvių ar elektros fcedės.

-----------------i—
Ispanijos Fašistai! Šaukiasi 

Ginkly iš Anglijos,; Vokietijos 
ir Italijos

Seville. —^Generolas De 
Llano, komandierius fašis
tų sukilėlių apietinėj Ispani
joj, per radio liępos 27 d. 
atsišaukė į Anglijos, Vokie
tijos ir Italijos valdžias, kad 
atsiųstų jam reikalingų gin- 
k'hj ir amunicijos. įUž tai ža
dėjo grynais pinigais apmo
kėti ant vietos.

New York, liepos 28.— 
Hėarsto spauda skelbia, kad 
iš Francijos atvykę į Bar- 
celoną 50 karinhį lėktuvų 
Ispanijos valdžiai prieš fa
šistus. •

Į Ispanijos" vanjęl 
Lris atsiuntė jau jo

Į Ispanijos vandenis Hit
leris atsiuntė jau keturis sa
vo karo laivus./ l

London. — Atąištatydino 
Ispanijos ambasados advo
katas Garcia Conde, nebe
norėdamas tarnauti Ispanų 
respublikos valdžiai.

i

ANGLIJA PANAIKINO VI-

THE LITHUANIAN DAILY

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite
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PATAIKAUDAMA ITALAM

$185,000 Užstato už
Camdeno Streikierius

DON. — Anglijos 
panaikino sutartis, 

buvo padarytos su
valdžia 
kurios 
Graikiją, Turkija ir Jugo
slavija 
Ethiopiia, 
ministe: 
seimui 
kiek pii
Anglijos ir Francijos sutar
tis, pasi
Ši sutartis buvo taikoma 
bendram
Italiją, 
Anglijoj laivyną.

Panai 
sutartis 
Mussoliniui/ir atsteigti ar
timus 
Mussoli 
pasižadėjo “draugiškai su
gyventi’’ 
gosią vi j

aike Italijos karo su 
, kaip užsieninis 

vis A. Eden pranešė 
iepos 27 d.. O jau 
■miau buvo atšaukta

rašyta laike to karo.

veiksmui .prieš 
jeigu jinai užpultų

kindamas minimas 
, Anglija nori įtikti

rysius su Italija, 
■lis, iš savo pusės,

Camden, N. J.—Tapo pa
leisti iš kalėjimo iki teis
mui 24 kovinei streikieriai 
RCA, radio korporacijos, po 
$185,000 užstato išviso. Už
statą parūpino Elektros ir 
Radio Darbininkų Unija. 17 
iš tų areštuotų streikierių 
buvo pradėję badavimo 
streiką.

Jie bus teisiami už daly
vavimą susikirtimuose su 
streiklaužiais. Tarp paleis
tųjų po užstatu yra Powers 
Hapgood. veikėjas Industri
nių Unijų Organizavimo 
Komiteto, ir H. P. Harmer, 
pirmininkas Jungtinės Elek- 
trininkų ir Radio Darbinin
kų Unijos 103-čio lokalo.

ą.

19,000 NUKAUTŲ BEI 
SUŽEISTŲ

d, liepos 28.—Skait-Madr
liuojam^, kad nuo pradžios 
fašistų
publiką iki šiol tapo užmuš
ta bei sužeista 19,000 asme
nų iš abiejų pusių.

sukilimo prieš res-

N. Thomas Šaukia Unijas 
Padėlį Ispanų Respublikai

NEW YORK.—Amerikos 
Socialistų Partijos vadas 
Norman Thomas liepos 27 
d. pasiuntė k a b 1 e g r a mą 
Tarptautinei Darbo Unijų 
Federacijai Paryžiuj, ra
gindamas, kad Federacijos 
nariai a 
p e r s i u n tinėti reikmenis, 
skiriamas Ispanijos fašis
tams pr 
džią. Jis šaukia unijistus ir 
kitus d 
p a n i j b s ž m o nėms kovoj 
prieš fašistinės vergijos pa
vojų. Norman Thomas taip
gi pasiu: 
legramą 
jos soči;
Caballero už veiklų dalyva
vimą šaunioj koyoj prieš 
sukilusius fašistus.

tsisakytų dirbti bei

ieš respublikos val-

rbininkus padėt Is-

ntė sveikinimo kab- 
kairiajam Ispani- 

alistų vadui Largo

Ispanijos Fašistai Tikisi , 
Lėktuvų Būrio iš Naziy

G O S, Ispanija. Į— 
International NewsHearsto 

specialus korės pondentas 
Knicker bocker praneša, kad 
fašistų sukilimo vadai deri- 
si su Vokietijos atstovais, 
tikėdamiesi iš jų gaut didelį 
būrį Fokker lėktuvų.

esi iš jų gaut didelį

B a r e lona, Ispanija. — 
Skaitom 
šistais Ii 
menų šiame mieste, iki res
publikos 
fašistus.

a, jog kovoj su fa- 
ko užmušta 300 as-

gynėjai sukriušino

Francijos Kapitalas Padeda 
Ispanų Fašistam Lėktuvais, 

Automobiliais, Pinigais
PARYŽIUS. — Francijos 

Komunistų Partijos dien
raštis “I’Humanite” liepos 
27 d. atidengė, kad francū- 
zų fašistai skubiai siunčia 
visokios pagelbos Ispanijos 
fašistams prieš respublikos 
valdžią. Renault automobi
lių kompanija Franci jo j pri
ėmė nuo Ispanijos fašistų 
$1,324,000 užsakymą pris
tatyt jiem didelį daugį lėk
tuvų ir automobilių. “FHu
manite” reikalauja paaiš
kint, ar tas užsakymas jau 
išpildytas ar dar ne.

Komunistas Angly Seimo At
stovas Reikalauja Pagelbos

Ispanijos Respublikai
I

LONDON. — Komunis
tas Anglijos seimo atstovas 
Wm. Gallacher reikalauja, 
kad Anglų valdžia padėtų 
Ispanijos respublikai kovoj 
prieš “niekšus fašistus.”

Užsieninis ministeris A. 
Eden atsakydamas liepos 
27 d. pareiškė, kad Anglija 
leistų parduot Ispanijos val
džiai ginklų, bet, girdi, “iki 
šiol dar negavome nuo jos 
tokio reikalavimo.”

Camdeno Radio Darbininkam 
Daromi Balsavimai

CAMDEN, N. J. —Joseph 
W. Madden, pirmininkas 
valdiškos Darbo Santikių 
Komisijos, ketina praVest 
balsavimus tarp RCA radio 
darbininkų tuo klausimu— 
ar jie nori, kad derybose su 
bosais juos atstovautų dar
bininkų unija ar kompaniš- 
ka unijėlė. RCA korporaci
ja jau pradėjo bauginti iš
metimu iš darbo tuos, kurie 
balsuos už uniją.

ISPANIJOS FAŠISTAI
GINKLUOTI ITALIJOS

IR KAZIŲ GINKLAIS
LONDON. — Pasitvirtina 

žinios, kad Ispanijos fašis
tai yra gavę karinių lėktu
vų, kulkasvaidžių, šautuvų 
ir automobilių iš Vokieti
jos, Italijos ir Franci jos fa-

“Manchester Guar dian” 
specialus korės pondentas 
liepos 27 d. pranešė, jog fa
šistai sukilėliai ispaniškoj 
Morokkoj naudoja Italijos 
ginklus. Jis nurodo, jog Hit
lerio agentai darbuojasi Is
panijoj, kad pristačius fa
šistam ginklų; ir jeigu fa
šistai laimėtų, Hitleris už tai 
tikisi gaut iš jų teisę nau
dot ispaniškas Balearic sa
las kaipo stotį Vokietijos 
karo laivams. O tai labai 
svarbi strateginė pozicija 
Viduržemio juroj.

RESPUBLIKA TURI KUR 
KAS GERESNĘ ORO 

JĖGĄ

Respublikos valdžia turi 
daug stipresnes orlaivių jė
gas negu fašistai. Respubli
kiečių lėktuvai skinte skina 
fašistus šiaurinėje dalyje 
Guadarramą kalnų.

Sukilėlių lėktuvai dau
giausia yra paprasti, preky
biniai bei keleiviniai; neturi 
įtaisymų bomboms mėtyti; 
todėl, norėdami paleisti 
bombą, jie turi atidaryti 
dureles ir tik šitaip išmesti 
bombą. Fašistai turi savo 
lėktuvuose ir kulkasvai- 
džius. bet kadangi dauguma 
jų lėktuvų yra be reikalingų 
prietaisų, todėl jų kulkas- 
vaidžiai mažai, žalos tegali 
padaryt respublikos gynė
jams.

Bendrai imant, valdžios 
kariuomenė ir darbininkų 
milicija visuose frontuose 
atakuoja priešus bei atgal 
stumia, gal būt, su išimčia 
tik Malagos fronto, kur teb
eina įtūžę mūšiai tarp fašis
tų ir respublikiečių.

Madrid. — Ispanijos šar
vuotlaivio “Almirante Cer- 
vera” oficieriams pavyko 
pervest jį į sukilėlių pusę. 
Bet vėliausios žinios nepa
tvirtina' fašistų paskelbimo, 
kad, girdi, ir vienas valdžios 
submarinas jiems pasida
vęs.

Madrid, liepos 28.— Res- 
publikos gvardiečiai iš
sprogdino fašistu ginklų ir 
amunicijos sandėlį Guadar
rama kalnuose.

Fašistų pabėgėliai sako, 
kad sukilėliams trūksta 
maisto ir kad jų stovyklos 
yra užterštos pūvančiais, 
nepakenčiamai dvokiančiais 
lavonais.

Iš Fašistų Sukilėlių Ispanijoj Atimta
Alcazar, Toledo, Alto de Leon, Loyola

FAŠISTŲ KARIAI LOYOLOJ SUŠAUDĖ SAVO AT
KAKLŲ KOMANDIERIŲ

SAN ' SEBASTIAN, lie
pos 28.—Ispanijos respubli
kos kariai šturmavo ir atė
mė iš fašistų kareivines 
Loyoloj, kur buvo daugiau 
kaip pulkas fašistų kariuo
menės. Po to respublikos 
milicija išmaršavo linkui 
Navarre prieš generolą E. 
Molą, šiaurinį sukilėlių ko
mandierių.

Loyoloj fašistų kareiviai 
besąlyginiai pasidavė res
publikai; jų komandierius 
todėl pradėjo šaudyti savo 
kareivius; tuomet kareiviai 
nušovė komandierių.

Tapo išmušti fašistai iš 
San Rafaelio. Respublikos 
gynėjai sumušė ir tolyn nu
vijo sukilėlius Granados 
apylinkėj.

Fašistams Ovicdoj trūks
ta maisto ir vandens. Juos 
ypač šturmuoja ginkluoti 
Asturijos mainieriai.

Fašistai buvo sukilę Car-i 
tagenoj. bet valdžios jūri
ninkai lengvai su jais apsi
dirbo.

bažnyčias ir atiduoda raktus 
valdžiai. Tai todėl, kad fa
šistai negalėtų naudot baž
nyčių kaip savo tvirtovių; o 
antra, kad neišplėštų bran
gių paveikslų ir kitokio tur
to.

ABEJOJAMA APIE FA
ŠISTŲ LAIMĖJIMĄ TIES 

MALAGA

UNIFORMUOTI VIENUO
LIAI KAIPO FAŠISTŲ 

KARIAI
MADRID. — Ispanijos 

respublikos kariai ir darbi
ninkų milicija liepos 27. d. 
atėmė iš fašistų Alcazar 
tvirtovę ir Toledo miestą į 
pietus nuo sostinės Madri
do. Pasidavė visi kariai ir 
karinė akademija.

Respublikos gynėjai at
mušė fašistus 15 mylių at
gal palei Somosierros aug- 
štumas, suėmė daug jų ne
laisvėn ir stambų kiekį gin
klų ir amunicijos.

Taipgi atimta iš fašistų 
Alto de Leon. Bet toliau už 
jo dar yra apie 2,000 fašisr 
tų šaulių.

Valdžios kapitonas A. Ri- 
stori, komandierius Madri
do apgynimo, sako, kad iš
vien su generolo E. Molos 
fašistais kariauja ir vienuo
liai savo “dvasiškuose” rū
buose.

Valdžia turi daugiau ka
rių negu priešai; dauguma 
respublikos gynėjų yra dar
bininkai, kuriems, tiesa, 
trūksta kariško išlavinimo, 
bet užtat jie pasižymi bega
liniu narsumu; be to, jie ste
bėtinai greit išmoksta kariš
kų pareigų, sako kapitonas 
Risto ri.

Imdama iš valstiečių mai
stą, respublikos armija už
tikrina jiems valdžios atly
ginimą.

Delegatai nuo Socialistų 
Darbininkų Bendrosios Fe
deracijos užrakinę j a visas te.

GIBRALTAR, liepos 28. 
—Fašistų pranešimas per 
United Press liepos 28 d. 
skelbia, kad, girdi, respubli
kos gynėjai tapę sumušti 
ties .Malaga, pietuose, Vi
duržemio jūros pakraštyj. 
Fašistai sakosi nukovę 400 
respublikiečių, o iš fašistų 
pusės kritę 200. (Bet šio ta
riamo fašistu lairfiėjimo ne
patvirtino WEAF radio an
tradienį 1 vai. po pietų, 
New Yorke).

Malagos srityj fašistai 
pastatė žiaurūnus užsieni
nius legionierius iš ispaniš
kos Morokkos prieš respub- 
likiečius. Fašistai deda pa
skučiausias pastangas, idant 
paimtų Malagą. Nes kol šis 
miestas tebėra respublikos 
rankose, tol sukilėliai nega
li laivais gabent sau karių 
iš Morokkos, Afrikos. Res
publikos karo laivai užker
ta jiems kelia. Todėl iki šiol 
fašistai tik lėktuvais tega
lėjo perkelti savo karius iš 
ispaniškos Morokkos.

Nežiūrint fašistu atakų, 
vedamų linkui Malagos, jų 
pozicija pietuose nėra stip
ri, sako United Press. Jie, 
todėl, šaukia į karo frontą 
ir visus savo pritarėjus iš 
anglų valdomo Gibraltaro.

PERVEDA BAŽNYČIAS 
VALDŽIOS NUO

SAVYBĖN

Madrid, liepos 28.—Ispa
nijos valdžia nusprendė per- 
imt į šalies nuosavybę visas 
bažnyčias, jų patalpas ir 
vienuolynų namus. Vyriau
sybė taipgi perima į savo 
kontrolę visas pramones, 
svarbiausia tas, kurios rei
kalingos kraštui apginti.

FAŠISTAI GRĄSINA SU
ŠAUDYT 1,300 JŪRININ
KŲ ŽMONŲ IR VAIKŲ
Fašistai ispaniškoj Mo- 

rokkoj grūmoja sušaudyt 
1,300 moterų ir vaikų išti
kimų respublikai jūrininkų, 
jeigu valdžios karo laivai 
bei lėktuvai bombarduos su
kilėlių tvirtumas tame kraŠ-
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at
under the Act

tas Penez atima iš leitenan 
volverį,1 patį" Castro išmet 
niekšą yandenin, o pats lekia tiesiai Ma- 
dridan.Į Ten nusileidęs, pa 
prisiekia ginti respubliką, 
sprogstančiąją medžiagą it 
sunaudojimui kovose su juo 
tais! i

Įvykj£, rodosi, paprastas, 
ko labai daug. . Tai, ką padarė saržen
tas Perez, padarys tūkstančiai kitų dar
bininkų vaikų, prievarta pa 
govėdaš ir verčiamų pulti 
džiąz i

Toki ‘-Perezo žygiai išnaudotojams di- 
džiausiį baimė.

to Castro re- 
a kaip tikrą

sako įvykį ir
Orlaivi ir 

eikia valdžiai 
daisiais fašis-

bet jis pasa

mtų į fašistų 
liaudies val-

MOKSLAS IR TECHNIKA

Be Gėdos ir Sąžinės Žmogus
Išėjęs iš kalėjimo, J. V. Stilsonas (But

kus) pradėjo savo prakalbų maršrutą. 
Pirmadienio “Laisvėje” buvo aprašyta 
jo kalba, sakyta Brooklyne. Be abejo, 
jis tą patį gal tik labiau “apdailindamas” 
ir “praplėsdamas,” kalbės ir kitur, kur 
jam pavyks sutraukti bent kelis žmo
nes.

Del jo įkalinimo kalta yra ne buržua
zija, bet... komunistai.

Jį išdavęs Am. valdžiai (nesijuokit) d. 
Angarietis 1930 metais.

Lietuvos komunistus kankina ne Sme
tona, bet... Angarietis.

Visokios šių dienų nelaimės ir kiti pai- 
beliai esą del komunistų kaltės, pasak 
Stilsono.

Jis išduosiąs kokius tai “sekretus,” ku
rių nebegalėjęs išduoti iki šiol.

Purvina jis Angarietį, Centro Biurą, 
Prūseiką ir visus, kurie stoja už vieny
bę Amerikos lietuvių darbininkų, už vįe- 
nybę viso pasaulio darbo žmonių ir visų 
laisvę mylinčių žmonių, kad pasekmin- 
giau kovojus prieš fašizmą ir reakciją.

Del prieš-karinės veiklos sėdėjo kalė- 
muose Debsas, Ruthenbergas, Šukys ir 
daug kitų intelektualų ir darbininkų, ir 
jie visi, išėję iš kalėjimo, šaukė darbinin
kus vienytis ir kovoti prieš kapitalizmą, 
prieš karo pavojų. Na, o Stilsonas, ku
ris tiek daug kaštavo lietuviams darbi
ninkams, atakuoja komunišfūs, atakuo
ja tuos, kurie aukojo savo pinigus jo gel
bėjimui — kramto ranką, katra jį gel
bėjo.

Neturi tas žmogus ne tik politinės do
ros, bet nei žmonių priimtos doros; ne
turi jis sąžinės.

Tegu jis bliauna, tegu sau švolavoja. 
Gal gi toji platforma ir padės jo “parti
jai” (Sklokai No. 2-ro) kur nors nueiti. 
Panašiais argumentais ir tonu vienas su
tvėrimas (Beals) bliauna Hearsto spau
doj.

Kaip Tą Suprasti?
Worcester™ “Am. Lietuvis,” organau- 

jąs Kauno Smetonai laikraštukas, rašy
damas apie Ispanijos įvykius, daro seka
mą išvadą:

Monarchijos jau atgyveno savo dienas. 
Ateis galas ir diktatoriams. Demokratija 
turės imt pergalia.
Tai teisinga išvada. Bet kaip tą sude

rinti su “Am. Lietuvio” nusistatymu? Jis 
remia Kauno Smetoną, tą mėsinėtoją 
Lietuvos valstiečių ir darbininkų. “Am. 
Lietuvis” turi žinoti, kad Smetona nebus 
išimtis Hitleriui, nei Mussoliniui: jis gaus 
galą — jį nuvers Lietuvos darbo žmo
nės, kovoja prieš fašizmą.

Kokis likimas tuomet bus tokių, kaip 
“Am. Lietuvis” ir kt. smetonlaižiu?v

Saržentas Domingo Perez
į Pirmadienio' “Laisvėje” buvo žinia 

apie herojišką saržento Domingo (Domi- 
niko) Perezo žygį, bet nebuvo paminė- 

. tas jo vardas; telegrama tuomet vardo 
nepadavė. O Perezo vardas turi būti 
žinomas kiekvienam proletarui, kiekvie
nam kovotojui su fašizmu.

Ką gi saržentas Perez nuveikė? Štai 
jo vaidmuo:

Leitenantas Ivan Castro, fašistas, pri
sidėjo orlaivį sprogstančios medžiagos, 
įsisodino pagelbininką saržentą Domin
go Perez, įsisėdo pats ir pasileido oru iš 
ispaniškos Morokkos naikinti tuos Ispa
nijos miestus, kurie tebėra Liaudies 
Fronto žinioje.

Lekiant virš Viduržemio jūros, saržen-

Republikonų Kandidatas Landon: 
Streiklaužis

'"Streiklaužio vardu p. Lai 
ja toki žmonės, kaip major 
Berry, Labor’s Non-Partiza 
zidentaš. Jis nurodo, kad 
8 d., 1935, kai pietrytinėj 
tijos daly darbininkai išėjo 
gubernatorius Landon pasiuntė miliciją 
šaudyti streikierius, pareikalavus sam
dytojams. Dar ir šiandien 
ninku ten tebeqtreikuoja. 
baisi. Jie priklauso Mine, 
ter Workers Unijai. Jie k 
nors p. Landonas darė visk 
jų solidarybės.

Kai Kansas valstijos augščiausias teis
mas pripažino nekonstituci: 
nusakantį minimumą motei 
namečiams darb. algų, ta 
taipgi nei žodeliu neprieštar 
tinai iš to džiaugėsi.

Kiekvienam atsitikime, kur tik iškil
davo susirėmimas tarp s, 
samdomųjų, gubernatorius 
bartinis republikonų kandi 
paturėdavo pirmuosius.

Greta to, p. Landon, kaip 
rodyta, yra anti-semitas, r<

Tokis yra šių dienų republikonų parti
jos-Liberty Lygos-Hearsto 
šiuose rinkimuose. Aišku, nei viekas lai
svę mylįs žmogus, nei vienas kijek tiek 
mąstąs darbininkas už jį ba

doną krikšti- 
as George L. 
n Lygos, pre- 
gegužės mėn. 
Kansas vals- 
streikan, tai

dalis darbi-
Jų padėtis 

Mill ir Smel- 
jkosi tvirtai, 
ą palaužimui

niu įstatymą, 
•ims ir nepil- 

,i p. Landon 
avo. Jis fak-

amdytojų ir 
Landon (da- 
datas) visad

jau buvo nu- 
eakcininkas.

kandidatas

so nepaduos !

■ Laimi!
Galima užtikrinančiai sa 

panijos fašizmas parblokšta 
ir laukia dabaigimo. 
kovotojai visais frontais lai 
mes,'kol apsidirbs su visais

Jau net ir fašistų ager 
spaudos bendradarbis, p. H. R. Knicker
bocker, pripažįsta, kad jo gintoji pusė, 
t.y., fašistai, pliekiami. Girdi,

Nors sukilėliai skelbiasi t 
liu' Ispanijos, jie sutinka pavojingą slaptą 
opoziciją iš masių pusės.
Žinoma, sukilėlai neturėjo ir neturi 

dviejų trečdalių Ispanijos, b 
jie dar neva valdo, pagrkic 
bile valandą masių pasijudinimas gali 
juos nušluoti. Greta to, iš visų pusių 
jie apsupami Liaudies Fronto kovotojų, 
—darbininkų ir darbininkių.

Negelbsti fašistams nieko jų melai. 
Per kelias dienas skelbė, būk Madridą^ 
jau puoląs sukilėlių rankos 
ridas badaująs ir trokštąs, 
našaus nebuvo.

Jie skelbė, būk Sovietų Sąjungos lai
vas gelbstįs Liaudies Fronto armijoms 
—tai didžiausias melas.

r

Jie skelbė, būk Francijos valdžia duo
danti amunicijos ir ginklų Liaudies 
Fronto armijoms—kitas melas.

Jie dabar skelbia, būk Liaudies Fron
tas naudosiąs nuodingas dujas sukilė
liams nugalėti, bet ir čia pasirodys jų ei? 
linis melas. j

Liaudies Frontas laimi todėl, kad su 
juo darbo žmonių masės, kad tos masės 
apginkluotos!

Kas-neatsimena didvyriškų 1917-1921 
metų Rusijoj ir kitose dabartinės SSSR 
\rityse, kai ginkluotoji liaudis kovojo 
kontr-revoliuciją ir įsiveržėlius! Kaip 
tik /panašiai yra ir čia, Ispanijoj. Pana
šiai b,us ir kitose šalyse, kai prisieis liau
džiai ginti savo šalis. ’ '

Be to, tegul imperialistai ir visų šalių 
fašistai žino, kad panašiai bus ir laike 
pasaulinio karo, kurį jie ruošia ir provo
kuoja. t Tegul jie žino, kad viso kapita
listinio pasaulio darbininkai ir valstie
čiai labai gerąi mokinasi iš savo brolių 
Ispanijoj!

kyti, kad Is- 
,s, tik raivosi 

Liaudies Fronto 
mi ir tebelai- 
nenaudėliais. 
tas, Hearsto

urį du trečda-

Išradimas prieš Lėktuvus
Imperialistai, rengdamie

si karan, vis daugiau cĮeda 
pastangų, kad karo lėktu
vų ūžimo balsą sumažinus 
arba ir visai užglūšinus. 
Karo lėktuvai baisios ma
šinos, bet jie sudaro dįdelį 
kriokimą ir tuomi save iš
duoda. Kad pasislėpus, tai 
pritaisė tam tikrus prietai
sus 
sai 
m a. £ —

ma daug ' lėktuvui energi
jos, sumažina jo greitumą ir 
pajėgą bombų nešimo. Kad 
sumažinus propelerių ūži
mą, tam tikslui daro pro
pelerius ’ trijų ir keturių 
sparnų. Toki propeleriai 
taipgi mažiau ūžia, pritai- 

’so dar ir specialius prietai
sus užmušimui propelerių 
ūžimo, bet ir vėl tas atsilie
pia ant lėktuvo spartos ir

vi-prie motorų, kurie 
sunaikina motoro Įūži-

Bet tie prietaisai ati-

pajėgos.
Vienok orlaivininkystėje 

mokslas sumažinimui ūžimo 
neapsistoja. Jau dabar pri
leidžiama, kad ir nelabai 
spartūs, mažiau nešanti ka
ro lėktuvai, bet mažu ūžė
siu nakties metu gali prisi
vogti prie miesto ir daug 
žalos padaryti.

Nauji Prietaisai
Prieš lėktuvus nakties 

mętu veikia milžiniški Švy
turiai, kurie net kelias my
lias ore lėktuvus apšviečia, 
o priešorlaivinės kanuplės 
juos apšaudo.1 Turi dar ir 
specialius klausovus, kurie 
milžiniškomis metalo ausi
mis dar toli pagauna orlai
vio ūžimą. t, Švyturiai
klauso vai sujungti su prieš- 
.orlaivinėmis kanuolėmis, o 
tam tikras kontroler-prie- 
taisas automatiškai nustato 
priešorlaivines kanuoleš į 
cielių ir atidengia baisiai 
greitą šaudymą. Aplinkui 
lėktuvą sudaro sprogimų 
žiedą.

Bet visi tie prietaisai pri
rengti tik prieš tuos lėk
tuvus, kurie išduoda balsą. 
Prieš tylius lėktuvus Į jau 
reikalingi kiti prietaisai. 
Dar tylūs lėktuvai neišvys-

ir

tyti, dar tik bandymai toj 
šakoje daromi, o jau ir 
prieš juos įrengė naujus 
prietaisus.

Nauji prietaisai yra pe
lengatoriai.
Kaip Veikia Pelengatoriai ?

Pelengatoriai yra tam, 
kad “pagavus” lėktuvus 
ore, kad suteikus žinią 
priešorlaivinėms kanuolėms, 
švyturiams, kad atidengus 
ugnį į tylius lėktuvus, kaip 
tik jie prisiartins, arba sa
vo lėktuvus išsiųsti į orą ir 
užpuolikus pasitikti.

Nauji lėktuvų jieškotojai 
--pelengatoriai veikia infra
raudonais spinduliais ir el- 
ektrjkiniai - magnetinėmis 
trumpomis bangomis.

Kiekvienas lėktuvo moto
ras išduoda šilumą. Ta šilu
ma skleidžiasi 300,000 kilo
metrų greitumo į sekundą. 
Įtaisius tam tikrus specia
lius prietaisus (veidrodžius) 
ant žemės pagauna tuos 
jausmus nuo lėktuvo moto
ro, taip, kaip radio priim
tuvas pagauna muziką ar 
kalbas iš radio išleistuvo— 
stoties. Kada jau pagavo 
motoro šilumos jausmelius, 
tai tam tikri kiti prietaisai 
nustato į lėktuvą švyturius 
ir kanuoleš. 
nors jau 
padaryti 
vis vien 
negalima 
kaip tik ir išduoda, kur yra 
lėktuvas. Pačio lėktuvo 'in
fraraudoni (nematomi) 
spinduliai pagaunami ir jie 
lėktuvą išduoda.

Tokius prietaisius jau pa
sigamino Amerikos Jungt. 
Valstijų armija ir kitų dide
lių valstybių armijos. Dar 
gaminasi ir radio-pelenga- 
torius, kurie nukreipti tam, 
kad ir šaltą metalą ore su
rastų. Jie. reikalingi prieš 
oro žvalgus, kurie iš milži
niškų baliūnų gali būti nu
leisti bent dvi-tris arba ir 
daugiau mylias po baliūnų 
apžvelgimui ant žemės 
dalykų ir per telefoną pra
nešimui į baliūna.

Tokiu būdu 
bandoma lėktuvas 
f negirdimas, bet 
jo motoro šiluma 

prašalinti, o ji

Radio-Pelengatoriai.
Radio-pelengatoriai vei

kia kiek kitaip. Čia yra ma
ža radio stotis, kuri siun
čia į orą savo bangas. Kiek 
toliau ant kito kalno yra 
radio bangų priimtuvas. Bet 
priimtuvas toknėgali gauti 
atgal bangas, siunčiamas 
radio stoties, kol tos ban
gos ore nesuranda metalą. 
Kaip tik bangos suranda 
metalą (lėktuvą), jos atsi
muša ir žaibo greitumu sa
vo bangas siunčia atgal ant 
žemės, kurios ir būna pa
gautos radio — priimtuvo. 
. Kadangi būna kelios ra
dio bangų siuntimo stočiu- 
kės ir tiek pat priimtuvų, 
visi sustatyti išskaitliuotoje 
atstumo j e, tai tuo jaus ir 
sužinoma, kaip greitai ir 
kaip augštai skrenda lėktu
vai. O jau tą sužinojus ne
sunku juos surasti švytu
riais.

Kaip matome, dabar žmo
nių protas ir pinigai eina 
visokiems karo prisirengi
mams. Nors toki prisiren
gimai yra priskaitomi tik 
prie apsigynimo įrankių, 
bet juos gaminasi lygiai, 
kaip tos šalys, kurios ren
giasi tik- gintis, taip ir tos, 
kurios ruošiasi pulti.

Jūros ir Jų Ypatumai
Marios ir didjūriai vasa

ros metu labai daug su
traukia šilumos. Dideliame 
karštyje visad bus prie jū
rų vėsiau. Žiemos metu jū
ros tą šilumą atiduoda saus- 
žemiui ir sumą^ma šalčius.

Jūrų šturmingas bangas 
apramina aliejus — žibalas. 
Pakraščiais, prie miestų, 
vanduo ramesnis, nes čia vi
sada susidaro virš vandens 
tam tikra riebalų pluta. Ir 
abelnai ant vandens yra 
plutelė, kuri susidaro iš žu
vų, augmenų ir kitų rieba
lų, bet ji paprasta akimi 
nematoma.

Paskutiniu laiku mokslin
čiai atidengė jūrų kalbą. 
Jūrų atgarsiai yra 8-10 kar
tų į sekundą. Žmogaus au
sis juos gali pagauti tik

kaip kokį ūžimą. Mokslas 
parodė, kad 15-20 kartų 
greičiau eina per vandenį 
atgarsiai prisiartinančios 
audros, kaip oru. Žuvys pa
gavę tuos balsus j ieško pa
sislėpimo vietų.

Jūrose įvairių įvairiausių 
gyvių yra daugiau, kaip ant 
sausžemio. Jūros ir buvo 
motina kiekvienos gyvybės.

š-kas.

<

ĮDOMUMAI
Upė Eina į Miestą

Nesenai, vėlai naktį, Turt- 
kulio miestelio, kuris ran
dasi ant kranto Amu-Dary- 
os upės, gyventojai tapo iš
gąsdinti nepaprasto poškė
jimo ir ūžimo. Dar išvaka
rėse upė nuo namų radosi 
apie 7-10 metrų tolumo. 
Per naktį vanduo išgraužė 
krantą ir priėjo visai prie 
gyvenamų namų. Trijų na
mų gyventojai pabudo, kuo
met jų namų viena siena 
pradėjo virst į upę. Visą 
naktį ant kranto buvo suju
dimas. Žmonės kraustėsi 
toliau nuo upės, gaudė iš 
vandene rąstus ir lentas.

Ryto metą priemiesčio gy
ventojai persikėlė į miesto 
vidurį. Apie 8 vai. ryto į 
upę įgriuvo dar keletas na
mų. Kartu su namais virto 
į vandenį daržai su agur
kais, dyniais ir kitom ’ dar
žovėm.

Apie 20 metų atgal Amu- 
Darya tekėjo 10 kilometrų 
nuo Tu rt kulio. Povaliai vi
sas tas plotas tapo “suės
tas” keistos upės, o dabar 
jau priėjo prie pat miesto 
ir grasina jo sunaikinimu.

Darbas, kad išgelbėt mie
stą nuo sunaikinimo, yra 
vedamas po priežiūra inži
nieriaus Sarankino. Kova 
yra vedama su pagelba tam 
tikrų prietaisų, kuriuos iš
rado prof. Potapovas. Tuos 
prietaisus įleidžia vandenin 
augščiau tos vietos, kur 
vanduo graužia krantą. Jie 
veikia taip, kad atmuša van
denį nuo kranto ir varo 
sriovę į upės vidurį. Ačiū 
tiems prietaisams, dalis 
miesto tapo išgelbėta.

Amu-Darya — ypatinga 
upė. Bėgiu 2,500 metų ji
nai 6 kartus permainė savo 
vagą. Dabar ji įteka į Arai 
jūrą, o dar XVI -šimtmetyj 
ji tekėjo į Kaspijos jūrą.

Paaiškinimas. — Turtkul 
miestelis yra Kara-Kalpaki- 
jos, sovietinės respublikos, 
sostinė. Kara-Kalpakijos 
teritorija randasi pagal ry
tinį kraštą Arai jūros; jos 
pietinis rubežius eina pagal 
tiėsųjį krantą Amu-Darya 
upės. Amu-Darya yra vie
na didžiųjų Turkestano 
upių; jinai ima sau pradžią 
Pamiro kalnuose, 13,000 pė
dų augščio. Tas teikia jai 
nepaprastai smarkų tekėji
mą, o iš priežasties smar
kaus tekėjimo, potvinio lai
kotarpiu, tūlose vietose ji
nai graužia savo krantą ir 
maino vagą.

4
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bet nieko pa-

k f.

P

Liaudies

i 
i

(J'**

3P

Frontas Atmuša Reakcijos Bangas Ispanijoj

IstanbuI, Turkija. — Per
kūnas užmušė 14 turkų; au
dra ir potviniai sunaikino 
daugelį namų.
BĖGA FAŠISTŲ KARIAI 

Bayonne, Franci ja.—Dau
gelis Ispanijos fašistų karių 
pabėga arba stengiasi pa
bėgti per sieną į Franciją.

C a n a ndaigua, N. Y. — 
Streikuojančios korsetų 
darbininkės s u p u v u siais 
kiaušiniais ir tomeitėmis 
apmetė policininkus, užpuo
lusius streiko pikietą.
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G. GREBNEVAS.

Pasakojimas Apie Merę Ir 
Pasakojimas Apie Šura

(Tąsa)
Viktoras pastovėjo dar minutę prie modelio 

nesijudindamas, pagaliau atmetė galvą atgal, 
uždarė akis ir pasakė:

—Aš pavargau, čionai kokia tai nežymi 
klaida ir aš ją negaliu surasti.

.! šura nieko neatsakė. Ji gulėjo ant sofos, 
galvą pridengus su antklode.

Viktoras prisiklausė. Jam pasirodė, kad kas 
tai tyliai verkšlena.

—Kas tau? Verki?—paklausė jis.
Šura neatsakė.
Jis vėl klausėsi. Verkšlenimas nustojo. Pri

ėjo prie stalo, sunkiai atsisėdo kėdėj ir iš
sklaidytai pažiūrėjo į vatmanskos popieros 
lapą su braižymais.

Už poros valandų, beveik auštant, jis pa
šaukė ją:

—šur, ar miegi?
Ji pradėjo jau snausti, bet atidarė akis ir 

paklausė:
• —Nu, kas?
—Būk tokia gera, padaryk suskaitymą ne

lygaus lopetos paviršiaus, mano galva jau vi
sai neveikia.

Ji atsikėlė, užsisupo antklode ir priėjus prie 
stalo, užversto popierio šmotgaliais, cirkuliais 
ir papirosgaliais, pradėjo daryti sudėtingą in
tegralinį išskaičiavimą.

( Viktoras ėjo po kambarį nuo kampo į kam- 
pįą, vieną kartą jis šustojo, norėjo pažiūrėti 
jos išskaitliavimus, bet staiga savo atydą nu
kreipė ne išskaičiavimams, o šurai. Jis pa
žvelgė į ją ir jau negalėjo nutraukti savo akis 
nuo to keisto sutvėrimo, pusiau aprėdyto, 
mieguisto ir kamuoliuku susirietusio prie sta- 
fo. Auštantis rytas lange ir Eilerio integralai 
papildė tą keistą piešinį.

“Išradėjo žmona...” šituos du žodžiu jis 
pratarė mintyj ir jie jį sujudino. Jis ištiesė 
ranką, kad šurai galvą paglostyt, bet staiga 
susigriebė: jis sutrukdys jai padaryt išskait- 
liavimą. \

Kada išskaičiavimai buvo padaryti, ji ne
nuėjo, bet pasiliko sėdėt nepasijudindama, 
‘žiūrėdama į ploną triubelę, kuri nuo pagrindo 
šliaužė iš turbinos prie vonios.

“Visai kaip iškimšalas zookrautuvės vitri
noj,—beatydžiai pamanė ji.—Tik trumpiau.”

'“Trumpiau...” mintiniai pakartojo ir, jau 
jausdam.a, kad kitą minutę jos galvoj iškils 
kokia tai rimta mintis, pasakė šnibždėdama:

—Trumpiau.
Ir suprato staiga ir aiškiai.
—Sugeriamą vamzdį trumpiau, kaip reikia. 

Energija prie išėjimo iš darbo rato...
Ji dar pora minučių sėdėjo taip nesijudin

dama, iš tolo apžiūrėdama vamzdį ant vonios, 
paskui, nežiūrėdama į Viktorą, nuėjo prie savo 
lovos.

Penkias minutes ji klausė Viktoro alsavimo. 
Paskui atsikėlė,' uždegė šviesą ir priėjo prie 
modelio. Nemirksinčiomis akimis ji žiūrėjo į 
modelį. Ir staiga viskas tapo suprantama. Ji 
atsikėlė, kad sunaikint braižinius ir modelį...

Šura dar nepadarė nei vieno judesio, bet 
mintimis ji jau žvalgosi po kambarį.

—Degtukų, dievaž, degtukų... Man reika- 
' lingi degtukai,—dusliai murmėjo ji.

Mintyje ji nešė degtukus, ji matė, kaip 
smelkėsi mažutis žiburėlis ant stalo, kaip su
sitraukė ir pajuodavo prieš akis vatmansko 
popierio kampelis su braižymu... Bet tas bai
sus reginys išnyko, kada jos sąmonėj nelauk
tai iškilo mintis:

“O kas, jei aš apsirikau?...”
šura greitai priėjo prie stalo, paėmė paišelį, 

skaitomąją liniuotę ir popierį ir greitai, sku
bėdama pradėjo skaičiuot. Paskui nubėgo prie 
šėpos ir išėmė .iš apatinės dėžės raktą, peilį, 
gabalėlį vamzdžio.

Ji pritaikino vamzdžio 'gabalėlį prie modelio, 
kas minutę žiūrėdama į miegantį vyrą.

Pabaigus darbą, šura įstatė stepselį. Rodyk
lė ciferblate pašliaužė žemyn. Prašliaužė 0,5, 
pąsiekė 0,7 ir,'konvulsyviai drebėdama, nuėjo 
toliau. Sustojo ties viena.

šura bejėgiškai apsižiūrėjo aplinkui ir nu
žengė prie lovos, ranka čiupinėdama užpaka
lyj savęs. Ji rado Viktoro koją ir nežiūrėda
ma išbudino jį.

Jis beprasmiškai atsikėlė ir 'sustojo.
—J<as?! Kas!—šaukė jis.
'—:žiūrėk...—pasakė šura ir neatimdama 

akių nuo vatermetro parodė į jį ranka.
Jis pašoko prie vatermetro, pribėgo prie vo

nios ir tuojaus pasilenkė prie sugeriamo 
vamzdžio,—prie galo buvo pridarytas naujas 
gabalas tokio vamzdžio. Tada jis pradėjo bė
gioti po kambarį, stumdydamas kėdės.

'.—Vienas! Vienas! Vienas!—šaukė jis už
kibiusiu balsu.

Šura sėdėjo lovoj ir įsmeigtom akim žiūrėjo 
į vonią ir į žaislelį Surges.

'* (Pabaiga bus)

Kaip Gyvena Japonijos 
Merginos

Gyvenimą merginų Japonijos 
mezgimo fabrikuose, kurių kom- 
peticija nori išstumt Anglijos 
mezginius iš pasaulio rinkos, 
puikiai išdėsto Tokio Times 
korespondentas.

Merginos, kuomet būna pa
samdytos nuo ūkininkų per re- 
krūtavimo agentus, gyvena ant 
fabriko nuosavybės, kaip karei
viai barakuose. Jos yra po kon
traktu dviem metam su viena 
savaite švenčių per metus. Jų 
vidutinė alga apie 35c. į dieną. 
Guolis barakuose ir kiti pridėč- 
kai yra parūpinta kompanijos 
—už merginas moka 7c į dieną. 
Vyrai paprastai uždirba $18.75 
į mėnesį.

Valgio sudėtis dienai 
yra šiokia:

Pusryčiai: ryžiai ir 
sriuba ir arbata.

Vidurdienį: skysta 
ryžiai, kepta žuvis, arbata.

Vakarienei: Sriuba, ryžiai, 
džiovinta žuvis, špinakai, arba
ta.

Ta dirbtuvė turi 1,800 mer
ginų. Pabudavota lauke iš apie 
30 ar 40 akrų žemės su žaisla- 
daržiais. Dirbama dviem pakai
tomis po 9 valandas ir pusė va
landos pietums. Keturios poilsio 
dienos į mėnesį verstinos. Atle
tų susirinkimai laikomi du syk 
į metus. Lekcijos, gimnastika ir 
religija verstini per adminis
traciją.

Suzana Kazokytė.

fabrike

binžai,

sriuba,

Mūšy Mokyklų Padėtis
Vienas Columbia Universi

teto direktorių, Dr.P.R. Mort, 
vedė apskaičiavimą Amerikos 
mokyklų gaunamų finansų ir 
reikalavimų tinkamam prave- 
dimui mokslo. Jis surado, kad

Motinos Bloor Laiškas
Moterims ■

Fdr-
Socia-

<
Visoms Darbininkėms, 

merkoms, Mokytojoms, 
lems Darbininkėmis ir įvairiuose 
Užsiėmimuose ir Vietose!

Visur, skersai išilgai šalį, mes 
randame moteris ypatihgai su
sidomėjusias dabartine Komu-

MOTINA BLOOR,
Am. Komunistų Partijos 

Rinkimų Kampanijos Mote
rų Komiteto Pirmininkė.

nistų Partijos rinkimų progra
ma, rinkimų kafnpanija. Jom 
apeina mobilizacija visų darbo 
spėkų prieš nedarbą, algų ka- 

arti milionas klasrulmių veikia 
sąlygomis žemiau amerikinės 
lygmalos.

Moterims yra kuo susirūpin
ti. Išgavimui geresnių mokyk
lų ir daugiau, geriau aprūpin
tų mokytojų labai padeda pa
siuntimas masinių delegacijų 
pas kandidatus prieš rinki
mus, išgaunant jų pąžadus ir 
prižiūrint, kad jie savo paža
dus išpildytų po rinkimų. Da
bar kaip tik laikas pradėti su 
kandidatais reikalus. 

pojimą, atsakymą pašalpos al
kaniems vaikams. Moterys ko
munistės pasižada daryti viską, 
kad suorganizuoti mases moterų 
prieš minėtus blogumus ir prieš 
karą ir fašizmą.

Kad tą atsiekti, subudavoki- 
me Rinkimų Kampanijos Radio 
Kliubus. Pirmiausia suorgani
zuokime moteris sukelti pinigų 
mūsų kalbėtojų Radio Prakal
boms. Paskiau sumobilizuokime 
grupes klausyti tų prakalbų.

Aktyvūs moterų kliubai kiek
vienoj susiedijoj akstins ir pa
drąsins vyrus veikiman ir bus 
didele spėka stipriam Liaudies 
Frontui šioje šalyje. j

Moterims įgriso baisios sąly
gos ir jų balsavimo jėgos, pa
naudotos parėmimui industrinės 
ir politinės vyrų jėgos, sudarys 
nesulaužomą spėką prieš visus 
blogumus, kurie dabar kankina 
moteris ir vaikus, taipgi visus 
darbo žmones.

Draugiškai,
Ella Reeve Bloor.

So. Boston, Mass
Am. Liet. Darb. Literatūros 

Draugijos 2-ros kuopos moterų 
susirinkimas, įvykęs 15 liepos, 
buvo neskaitlingas. Mat ir mūsų 
draugės pabijojo šilumos. Bėt 
ir nedidelis skaičius draugių 
apdiskusavom, kaip sėkmingiau 
rengtis prie ateinančio rudens 
sezono organizacinio darbo tarp 
moterų.

Draugei Kvietkauskienei be- 
duodant .raportą, kas aukavo 
“Laisvės” piknikui, štai draugė 
Kvedaravičienė, nei keno ne
prašoma, paklojo 2 dolerius ant 
stalo ir sako: “Tai ir mano au
ka ‘Laisvei’.” Draugė A. Kve
daravičienė yra nuoširdi darbi
ninkiškų reikalų rėmėja, bile 
kokiam svarbesniam reikalui ji 
vis paaukoja po keletą dolerių.

Moterys Reikalauja 
Pigesnio Maisto

New Y o r k o Progresyvių 
Moterų Taryba, kuri turi sa
vo eilėse 5,000 šeimininkių, 
pereitą metą pravedė, ilgoką 
kovą prieš maisto brangumą ir 
dėka jų pastangoms mėsa bu
vo nupiginta.

Pastaruoju laiku, pasinau
dojant sausros proga1, maisto 
trustai daug pakėlė reikalin
giausių maisto produktų kai
nas ir dar kelia. Tuo klausi
mu Moterų Taryba jau atlai
kė eilę protesto ir mobilizaci
jos mitingų. Pastaruoju laiku 
pasiuntė laišką turgaviečių 
komisionieriui Morganui, rei
kalaujant paskirt laiką pasi
kalbėjimui. Tai yra pradžia 
griežtesnės kovos už pigesnį 
pragyvenimą.

Taipgi pasiųsti laiškai Pie
no Kontrolės Tarybai ir N. Y. 
valstijos žemdirbystės komi
sionieriui P. G. Ten Eyck, rei
kalaujant neleist pakelt kai
nas pieno ir kitų pįeno pro
duktų. Laiškuose kaltina di
džiąsias pieno kompanijas, 
kurios vardan sausros nori pa
kelti sau pelnus.

Lietuvių moterų pareiga 
akyvai sekti tą judėjimą ir 
visomis pajėgomis jam padė
ti, jame aktyviai dalyvauti.

Šeimininke.

Baronienės “Vargas” 
Su $75,000 Metams
White Plains teisme iškilo 

baronienės Maude B. Lei- 
dersdorf byla. Ją patraukė 
teisman Henri Bendel, Inc., 10 
W. 57th St., New York, kal
tindami, kad ji neužmokėjus 
$5,736.87 už skrybėles, pirk
tas pora metų atgaį. Teisme 
poniulė įrodinėjo, kad jai di
delis “vargas” gyventi su 
$81,000, kuriuos ji dabar gau
na, tačiau teisėjas nusprendė, 
kad ji turinti išmokėti po $100 
į savaitę už seną bilą, kas reiš
kia, jog turės pragyventi su 
$75,000.

Pereitą metą advokatas bu
vo ją apskundęs ant $5,000, 
kuriuos jinai jam prasiskoli
nus už patarimus, kaip apsiei
ti su savo vyru. (Ar jūs girdė
jote apie tokį mokslą?).

“Biednos” barono žmonelės 
išlaidos esančios sekamos: 
$35,000 palaikymui namų, 
$25,000 senom skolom, $9,- 
000 taksams ir $12,000 pride
dama barono bizniui. Nesun
ku pasakyti, kiek reikia paro
dams, jei vien tik skrybėlės 
kainuoja arti 6 tūkstančius į 
metus.

Tačiau kas liečia darbinin
kes moteris, Jungtinių Valsti
jų Augščiausis Teismas nus
prendė, kad joms nuo $12 iki 
$16 į savaitę perdaug ir mi
nimum algos įstatymą panai
kino. Po to, samdyt'ojai, pasi
naudodami darbininkių neor- 
ganizuotumu, puolėsi ir tas 
mizernas algas mažinti ir va
landas ilginti.

Tarp labiausia išnaudojamų 
yra tiem išlaidiem ponam ver
gaujančios tarnaitės. Connec
ticut valstijos Darbę Departa
mentas praneša, kad tarnaičių 
darbo “valandos yra žymiai 
ilgesnės, negu kituose užsiėmi
muose.” O algos apverktinai 
mažos. To paties departamen
to daviniais didesnė pusė po
nų r namuose negyvenančių tar
naičių gauna žemiau $7.50, o 
trys nuošimčiai gauna mažiau 
$3.50 į savaitę.

Pasirodo, ponios dykauja ir 
skundžiasi “nedatekliais,” o 
kada darbininkės pasijudina 
organizuotis kovai ųž geresnes 
sąlygas, prieš jas pastatoma

Prakilnioj Ispanijos darbo" 
liaudies kovoj už laisvę, kovoj 
prieš kruviną juos užpuolusį fa
šizmą, dalyvauja tūkstančiai 
Ispanijos mėrgaičių-moterų. Ta
čiau vargiai rasi visoj pilietinio 
karo dalyvių, Liaudies Fronto 
valdžios gynėjų bazėj bent vie
ną pilietį, kurio veidas nenuš- 
vistų pasididžiavimu ir pagar
ba, kada paminėsi žymiausią 
Ispanijos liaudies dukterį ir va
dovę—Pasionarią.
. Pasionaria, mainierio duktė, 
pirmą klasinį mokslą įgijo taip 
vadinamam darbininkų centre, 
kur mainieriai sueidavo kas 
vakara ir diskusuodavo savo 
sunkų būvį, čion ji susipažino 
su didvyriška Biscay darbinin
kų kova, girdėdama organiza
torius ir dalyvius pasakojant 
apie ją.

Jos tikras vardas yra Dolo
res Ibarburi, bet milionams Is
panijos darbininkų ji geriausia 
žinoma, kaipo Pasionaria, kas 
reiškia ugninga, pasišventusi.

Pačioje jaunystėje Pasiona
ria, kaip ir kitos mainierių 
mergaitės, kentė karčią turčių 
tarnaitės dalį,-paskiau dirbo ka
vinėj padavėja. Ten ji baigė 
klasinį mokslą. Sulaukus 17 “me
tų jinai jau įstojo Biscay so
cialistų grupėn ir nuo pirmos 
dienos tapo vadovaujančia nare 
ir korespondente socialistų laik
raščiui. Karštas, kovingas Do
lores pobūdis, jos pirmi straips
niai ir laiškai pilnai pateisino 
jos pavadinimą “Pasionaria.”

Didžioji Rusijos proletarinė 
revoliucija padarė nepaprastą 
įtaką į jauną revoliucionierę. 
Iš pat pirmos dienos ji tapo 
viena karščiausių ir labiausia 
įsitikinusia gynėja ir propa
gandiste sovietų socialistinės 
revoliucijos Rusijoj. Socialistų 
grupė, kurioj ji priklausė, 1920 
m. buvo viena pirmųjų prisidė
jusių prie tveriamos komunisti
nės organizacijos Madride. Ir 
kada Komunistų Partija tapo 
įkurta sekamą metą, Pasionaria 
buvo viena jos kūrėjų.

Ne tik Biscay srityje, bet vi
soj Ispanijoj, visų politinių pa
linkimų darbininkai gerai pa
žįsta Pasionarią—drąsią kovo
toją, ugningą kalbėtoją,, rūpes
tingą, užjaučiančią draugę.

Anarcho-sindikalistai darbi
ninkai pasakoja, kaip ji išgel
bėjo sužeistą draugą. Ji bėgo du

Už Liaudies Valdžią PASAULINES ŽINIOS
Kas sakė, būk moterys ne

sidomi politika, būk joms ne
apeiną, kas yra valdžioj ? 
Mes tų pasakų daug girdim, 
bet faktai kalba ką kitą.

Pastaromis dienomis Ispa
nijoj ėjo ir dabar tebeina kru
vina kova už galią tarp fašis
tų ir Liaudies Fronto valdžios 
gynėjų: komunistų, socialistų, 
unijistų, visų darbo žmonių. 
Tose kovose, kaip praneša ra
dio ir laikraščiai, narsiai kau- 
jasi merginos-moterys-motinos. 
Vienam susikirtime su fašis
tais krito 12 jaunų mergaičių. 
Bet tas likusių nebaugina, jos 
žengia pirmyn.

Jei moterys taip karžygiš
kai stoja už Liaudies Fronto 
valdžią žūt-būtinam mūšyje, 
tai jos kovos už ją politinėj 
dirvoj.
kui’ jos ta kova dar nesidomi, 
kaltinkim save, kad nemokė
jom jas įtraukti į tą darbą.

Nekaltinkim jas, jei

mušeikos ir policija, kaip kad 
buvo ir yra May’s, Ohrbach’s 
ir kituose streikuose.

Darbininkės, ypatingai da
bar rinkimų metu, turime rim
tai pasidarbuoti, kad išrink
ti valdžion komunistus ir ki
tus darbo liaudies kandidatus, 
kurie gins mus nuo išnaudoto
jų, kaip kad gina Liaudies 
Fronto valdžios Francijoj ir 
Ispanijoj. M-tė.

kilometru paskui policijos veži
mą, gabenantį sužeistąjį už dis- 
triktQ rubežių, iš kur parsigabe
nus jį slėpė savo namuose.

Bilbao mieste, socialistai ir 
komunistai, visi darbo žmonės 
matė jos narsą. Gegužės 1,

DOLORES IBARBURI 
(PASIONARIA)

1931 metais, pirmose respubli
kos gyvavimo dienose, policija 
norėjo bizūnais ir kulkomis iš
vaikyti Komunistų Partijos su
šauktą demonstraciją. Pasiona
ria pačiupo vėliavą ir ją iškė
lus pasileido bėgti gatvėmis, 
šaukdama paskui save minias. 
Ir taip demonstracija buvo iš
vesta visomis miesto gatvėmis..

Kaip laisvėj, taip kalėjime, 
Pasionaria organizavo kovai. 
Madrido kalėjimo viršininkai 
gerai žino tą karštą komunistę, 
kuri moka sutraukti aplink sa
ve ir kalinius.

Kovoj prieš fašizmą ir karą 
Pasionaria įgijo simpatiją, pa
garbą ir autoritetą ne vien tarp 
darbininkių, bet ir tarp viduri
nės klasės moterų. Jai pavyko 
jas sutraukti aplink moterų 
prieškarinį-priešfašistinį komi
tetą ir pravesti Madride pirmą 
moterų masinę demonstraciją 

 

rusėjo mėn., 1934, prieš mobi

 

lizaciją rezervų kariškon tarny

bon.
O šK metą, 8 kovo, Tarptau

tinę Moterų Dieną/ 80,000 mar- 
šavo Madrido gatvėmis po Ko
munistų Partijos obalsiais, rei
kalaujant išlaisvinti Ispanijos 
moteris nuo trigubo jungo—ka- 
pitalistų-dvarininkų išnaudoji
mo ir nuo pavojaus fašizmo ir 
karo. Pasionaria — populiariš- 
kiausia Ispanijos moteris—bu
vo įkvėpėja tiem žmonėm.

Amoskeag Audimų Ko. Kal
tina NRA už Savo Bankrotą

MANCHESTER, N. H.— 
Amoskeag bovelnos audimų 
kompanija, p a s i duodama 
bankrūtan,' kaltina NRA; 
sako, būk ją pakrikdę mo
kesčiai, kurių išmokėjus 
valdžiai $2,516,000 į Roose- 
velto žemdirbystės tvarky
mo fondą.

Suprantama, kad žulikau- 
ja savininkai tos didžiausios 
pasaulyj bovelninių audimų 
įmonės. Per bankrūtą jie, 
kaip ir paprastai, nori ap
kirsti smulkiuosius ir vidu
tinius šėrininkus, o paskui 
išnaujo atsidaryt savo biznį.

1920 metais tame fabrike 
dirbo 16,000 darbininkų.

Naziai Pasiruošę Nužudyt 
Andree ir Thaelmanną

PARYŽIUS. — Trijų na- 
zių pulkininkų slaptas teis
mas nusmerkė mirtih Ham
burgo darbininkų didvyriš
ką vadą Edgarą Andree, 
kuris per trejus metus bu
vo pirm teismo kankinamas 
kalėjimuose.

Tarptautinis Thalemanno 
Laisvinimo Komitetas gavo

Asturijoj, po kruvinųjų spa
lio dienų, 1934 m., kuriomis As- 
turijos Sovietai tapo sukriušin- 
ti, Pasionaria gudriai dasigau- 
davo prie kalinių kamerų ir nu
nešdavo Kom. Partijos obal- 
sius, taipgi žinias apje Liaudies 
Fronto laimėjimus. Jinai lankė
si pas Asturijos mainierių naš
les ir našlaičius, nebijodama 
bauginimų ir persekiojimų.

Parti j iečiai brangina Pasio
naria ne tik kaipo narsią kovo
toją ir atjaučiančią draugę, bet 
ir kaipo neatlaidžią išdavikams 
partijos eilėse.

Komu nistų Internacionalo 
Septintam Kongrese, kalbėda
mas apie teisingą nusistatymą 
kadrų klausime, draugas Dimit
rovas pabrėžė reikalą teisingam 
narių pakėlimui, sekamais žo
džiais :

“Mes turime mūšy, partijose 
pavyzdžius paaugštinimų. Pa- 
vyzdin, mes turime ispanę mo
terį komunistę, sėdinčią šio 
kongreso prezidiume, tai drau
gę Dolores. Du metu atgal ji 
buvo eilinė partijos, darbininkė. 
Bet pačiuose pirmuose susikirti
muose su klasės priešu ji pasi
rodė geriausia agitatore ir ko
votoja. To pasėkoj pakelta į 
partijos vadovybę, kur ji pasi
rodė labiausia vertinga nare.”

Milionai moterų Ispanijos 
miesteliuose žiūri į Pasionarią, 
kaipo savo vaduotoją. Du tūks
tančiai Andalusijos kaimiečių 
kvietė juos organizuoti. Jie ra
šė jai: “Vesk mus tuo keliu, 
kuriuom tu eini ir kuris, be 
abejo, nuves mus į tokį pat lai
mėjimą, kokį atsiekė mūsų 
draugai- Rusijoj.”

Plačios masės Ispanijos žmo
nių žino ir myli savo vadus, 
Jose Diaz, Ispanijos Komunistų 
Partijos generalį sekretorių, ir 
Pasionarią, kurie visais savo 
veiksniais įrodė augščiausią iš
tikimybę darbo klasės reika
lams. Desėtkai tūkstančių Ispa
nijos Komunistų Partijos nau
jų narių dabar ima iš jų pa
vyzdį.

Vėliausiais pranešimais, Pa
sionaria sėkmingai mobilizuoja 
moterų kovotojų pulkus, kurios 
drauge su vyrais kariais, su 
ginklais rankose, traukia į ko
vą prieš fašistus. Jos, kaip pra
neša korespondentai, nerodo pa
sigailėjimo fašistams, užpuvu
siems skersti liaudį.

žinią, jog kaip tik naziai nu
žudys Andree, tuoj paims 
teisti ir Thaelmanną, di
džiausią Vokietijos darbi
ninkų revoliucinį vadą, ku
riam taipgi gręsia galvos 
nukirtimas.

Minimas komitetas šau
kia visus darbininkus muš
ti protestų-reikalavimų tele
gramas, kad paliuosuotų 
Andree ir Thaelmanną. Jas 
siųsti reikia Hamburgo se
nato prezidentui Rothe, 
Hamburg Superior Provin
cial Court, ir jų kopijas pa
siųsti Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijai, Berly
ne.

ISPANIJOS VALDŽIA 
YRA ŠIAIP DEMOKRATI- 
NĖ, O NE KOMUNISTINĖ

t

WASHINGTON. — Ispa
nijos atstovybė Amerikai 
pareiškė, kad dabartinė tos 
šalies valdžia nėra komunis
tinė, tik šiaip demokratinė. 
Pažymėjo, kad komunistai 
su kitomis respublikos jė
gomis veikliai ją gina nuo 
fašistų, bet pačiame minis- 
terių kabinete komunistai 
visai nedalyvauja.
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ALDU) II Apskričio Kuopoms
Draugės ir Draugai!

Centro sekretoriaus žinio
mis pasirodo, kad II Apskričio 
nei pusė narių dar nėra užsi
mokėję duoklių už šiuos me
tus. šiais metais jau išėjo 
du numeriai žurnalo “Šviesa” 
ir jau baigiama spausdinti di
delė knyga virš 300 puslapių, 
rašyta puikiausio jauno rusų 
rašytojo. Tai ką manot, 
draugai, ar šią visą literatūrą 
galima išleisti veltui be pini
gų ? Jau mūsų apskritys ir 
taip daug skolingas visuome
niškiems reikalams, su savo 
tuo visuotinu nerangumu, at
silikimu nuo abelno progreso 
ir bėgamų reikalų. Jeigu jau 
šių darbų nebepasivejam, tai 
nors duokles užsimokėkit į 
laiką, tai, esant pinigų centre, 
tuos darbus kiti galės spar
čiau varyti pirmyn. Dabar gi, 
nei patys veikiam, nei kitus 
leidžiam darbuotis.

žinokim, draugai, tai ant

Į Massachusetts Lietuvius
Amerikos Komunistų Partija, 

su savo kalbinėmis grupėmis, 
atidaro rinkimų kampaniją su 
didžiausiu pikniku 1 ir 2 dd. 
rugpjučio-August, 1936. Pikni
ko vieta: Scandinavian Athletic 
Field, South Quinsigamond Ave. 
Shrewbury, Mass., tuojaus už 
Lietuvių parko. Lietuvi darbi
ninke, biznieriau ir profesiona
le — Amerikos Komunistų Par
tija visuomet stovi kovų pry- 
šakyj prieš išnaudotojus už 
skriaudžiamųjų reikalus. Taipgi 
K. P. drąsiai ir atvirai gina 
ateivių darbininkų reikalus. 
Komunistų Partija yra pasi- 
briežus per šių rinkimų kampa
niją apvienyti visus pažangius 
žmones, kaip ateivius, taip ir 
amerikonus.

Tam tikslui ji naudos: Lite
ratūrą, masinius susirinkimus, 
radio, kad pasiekti plačiausias 
mases darbo žmonių. Bet kad 
tą atsiekti, tai reikia pažangio

visada, kad kaip negalim nie
kur gaut valgyt be pinigų, taip 
ir joks kultūrinis darbas ne
galimas tuščiomis rankomis. 
Karščiai praeina ir greit visai 
praeis, tad stokime, ne tik 
kuopų sekretoriai prie kolck- 
tavimo duoklių, bet ir patys 
nariai turi susiprasti.

Parodykite pavyzdį ir ki
tiems apskričiams, kad Triūsų 
apskritys nėra paskutinis ir 
žino savo pareigas.

Dar daugiau. Kiek man ži
noma, tai nei viena mūsų ap- 
skrityj kuopa šiais metais nė
ra aukojusi nei dolerio į Agi
tacijos Fondą, o tai labai svar
bi įstaiga, kuri atlieka didelius 
darbus tarpe Amerikos lietu
viškos liaudies. Suprantama, 
kad be cento, dolerio ir ji ne
gali tinkamai funkcionuoti.

Draugiškai,
II Apskr. Sek r.,

G. A. Jamison.

sios visuomenės paramos. Tuo 
tikslu ir yra rengiamas šis gi
gantiškas piknikas. Jame pro
grama bus tokia, kokios tik lie
tuvių parengimuose negalima 
tikėtis, nes nėra tiek spėkų. 1 d. 
rugpjūčio bus dideli šokiai, o 2- 
rą dieną bus nuo ryto K sporto 
programa, po pietų dainų kon- 
testas: dainuos rusu, lietuviu, 
žydų ir finų chorai. Bus prieš
karinis perstatymas, kurį loš 
Jaunųjų Komunistų Lygos na
riai, iš Boston, Mass.; italų pa
garsėjęs tenoras dainuos solo, 
vienas geriausių kalbėtojų sa
kys prakalbą, tai bus draugas 
Clarence Hathaway, “Daily 
Worker” redaktorius, iš New 
York. Ir tą viską galėsi girdėti 
ir matyti tik už 25c. Visa pro
grama eis per garsiakalbį. Kaip 
jaunimas, taip ir suaugusieji 
yra kviečiami dalyvautu.
Varde Tarptautinės Komisijos, 

J. Grybas.

pirmą sykį tokis kontestas bus. 
Noruoodietis.

Fašistai Masiniai Žudo Savo 
Priešus Morokkoj

CASABLANCA. — Asso- 
ciated Press liepos 26 d. 
paduoda, kad 90 nuošimčių 
visų ispaniškos Morokkos 
gyventojų yra priešingi fa
šistams. Už tai fašistai kas
dien šaudo civilius ir kariš
kius savo priešus. Įkalino 
900 gyventojų; sekmadienį 
sušaudė 28 kareivius, atsi
sakiusius eiti su fašistais 
prieš respublikos valdžią.

Jeigu fašistai bus galuti
nai sumušti Ispanijoj, tai 
jų vyriausias generolas 
Franco ketina įsteigt savo 
“valstybę” ispaniškoj Moro
kkoj.

A. L. M; P. S. CONN. VALSTIJOS 9 ta METINE

DAINŲ DIENA H 
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.

&

“QUEEN MARY” PRA
LENKĖ “NORMANDIE”

New York. — Naujasis 
Anglijos didlaivis “Queen 
Mary” paskutiniu savo plau
kimu į Ameriką vidutiniai 
padarė po 29 “mazgus” ir 
64 šimtadalius per valandą; 
tuo būdu sumušė rekordą 
Francijos “Normandie” did- 
laivio, kuris iki šiol pasiekė 
tik 29 “mazgus” ir 28 šim
tadalius greičio per valan
da, v

London. — Francijos de
šinieji sako, kad Anglija 
daro spaudimą Francijos 
valdžiai, idant nesiųstų gin
klų pagelbos Ispanijos val
džiai prieš fašistus.

B E R LYNAS. — Ameri
kos lakūnas Lindbergh su 
pačia atsilankė į palocių bu
vusio Vokietijos sosto įpė
dinio Friedricho Wilhelmo, 
pagal karštą jo pakvietimą.

KOVA SU FAŠISTAIS VO
KIEČIŲ PIKNIKE

Laisves Choras iš Hartford, Conn.

PROGRAMA:
1. Sietyno choras iš Newark, N. J., po vad. B. šalinaitės, pirmą kartą Conn, valst.
2. Hartfordo Laisvės choras po vadovyste B. Ramoškiutės.
3. New Haveno Dainos choras po vadovyste J. Latvis.
4. Waterburio Vilijos choras, po vadovyste C. Strižausko.
5. Kalbėtojai iš Meno Centro iš Brooklyn, N. Y.
6. Merrymakers Orkestrą grieš per visą dieną lietuviškus ir amerikoniškus šokius

Vyry Chorų Kontestas
Rugpjūčio 9 dieną, Lawrence, 

Mass., Maple Parke, įvyks mil
žiniškas piknikas, kuriame dai
nuos Laisvės Vyrų Choras, iš 
So. Boston, Mass., vadovauja
mas H. Žukauskaitės; Lietuvių 
Lavinimosi Ratelio Vyrų Cho
ras, iš Norwood, Mass., vado
vaujamas I. Jarmolavičiutės- 
Kugel; taipgi Liaudies Mišrus 
Choras, iš Lawrence, Mass., va
dovaujamas O. Balčiunaitės- 
Vaitkunienės. Ignas Kubiliūnas 
dainuos solo ir rodys “triksus”. 
Prakalbą pasakys A. Bimba. 
Lietuvių Komunistų Centro 
Biuro Sekretorius, iš Brookly- 
no, N. Y.
Kolonijiį V eikš j a ms- V eikš j oms.

Šio pikniko reikale yra iš
siuntinėta įžangos tikietukai. 
Aplaikę tuos tikietukus, drau
gai ir draugės, tuojaus pasida

North Darkotos farmeryg, A. H. Halflond, rodo, kokio 
augstumo turėty būt jo avižos, kurias sausra sunaikino

linkit ir pardavinėkit. Iš kalno 
pirkti gal už 10c, bet prie par
ko bus 25c. Taipgi pirkusieji 
galės ir dovaną laimėti $5, $3, 
ir $2.

šiomis dienomis gausit, drau
gai, ir plakatus. Gavę plakatus, 
tuojau stengkites kuoplačiau- 
siai paskleisti, netik savo kolo
nijoj, bet ir kaimyniškose kolo
nijose. Padarykim šį pikniką 
didžiausia lietuvių demonstra
cija prieš fašizmą, už lietuvių 
darbininkų apvienijiraą. Kiek
vienas atsilankęs į šį pikniką 
bus pilnai pasitenkinęs kaip 
programos puikumu, taip ir vi
su pasilinksminimu.

Kadangi chorai gaus dovaną 
už geresnį dainavimą, tai cho
rai rengiasi su didžiausia aty- 
da, kad tik kitą ch'orą “subyty- 
ti.” Tai bus ištikrųjų kuo pasi-1 
gerėti. Todėl rengkitės iš toli ir 
arti. Kitam straipsnelyj bus 
smulkmenos, kaip dainų kontes
tas eis, nes pas lietuvius dar

Milwaukee, Wis. — “Vo
kiečių dienos” piknike Wa
shington Parke fašistai iš
kėlė hitlęrišką vėliavą. Fa
šizmo priešai ją nuplėšė 
nuo stiebo. Kovoj nazių su 
fašizmo priešais vienas as
muo sužeistas. Policija areš
tavo komunistą organizato
rių EI. Locknerį ir laik
raščio “Arbeiter” redakto
rių G. Loh’a. v v

Telephone Stagg 2-4409 T.

A. Radzevičius i
GRABORIUS »

(Undertaker) w
Vedu šermenis ir palaidoja tin- jg 
karnai ir už prieinamą kainą. W 
Pareamdau automobiliui veBtuvėm, & 

parėm, krikštynom ir kitokiem vį. 
reikalam. Zf

402 Metropolitan Ave.& 
(Arti Marcy Avenue) w

Brooklyn, N. Y. w

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲf ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYN© OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

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

Visus kviečia Rengėjai.

Tol. Stagp 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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau- 
jd, 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 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- “ X
1 110 East 16 St., N. Y.

Tarp 4th Avė. ir Irving PI.
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 

Sekmadieniais 9 A. M. iki 1 P. M.
MES KALBAM LIETUVIAKAL

Iš- 
ir

BERN. J. SHAWKONIS 
(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.

Telefonas: Harrison 6-1693

GARSINKITES "LAISVĖJE”

H---------------------------------------------------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
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.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312
i

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

I 
NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam j

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

24 Millbury St. Worcester, Mass.
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ILJA ERENBURG Verte Laukupis.

Naujoji Ispanija
(Pabaiga)

Aš mačiau kraną, iš kurio budeliai liejo 
vandenį ant Fernando Rodrigeso galvos 
ir seno batsiuvio Gondi. Areštuotuosius 
kankino pulkininkas Manuel Monteiro. 
Tas buvo ne tuojau daroma, ne ant grei
tųjų, ne, jie kankino darbininkus tris 
mėnesius po pasidavimo paskutinių su
kilėlių, kankino apgalvotai, metodiškai, 
kiekvieną dieną buvo išgalvojami nauji 
kankinimai. Aš nežinau baisesnės vietos, 
kaip liaudies namas Samoje. Fernandas 
Rodrigeso pasakoja man: “Vot čionais 
aš perlipau per lavoną... Mane pakabino 
ant šių durų ir jas varstė...” Jis šypso
si. Atsisveikindamas jis pakėlė sugniauž
tą kumštį “UHP.” Jis džiaugėsi ne iš
gelbėta gyvastim, kitkuo—iš- tos kovos 
išėjo pergalėtoju jis, žmogus.

Ot manifestas revoliucinio komiteto 
miestelyj Grado:

“Draugai! Mes sutverianti naują visuo
menę. Giminias visada surištas su kančio
mis. Mirtis gimdo gyvenimą. Kareiviai auk
štojo idealo kovoje už pergalę su mumis 
sykiu kovoja jūsų broliai visuose miestuose 
ir kaimuose. Moterys, vardan savo vaikų, 
pagelbekit mums! Mes tveriam raudonąją 
armiją, šaukiam visus nuo 17 iki 40 metų.- 
Visi j kovą! Broliai, į mus žiūri visas pa
saulis! Gyvavimas darbininkiškos Ispani
jos priklauso nuo mūsų pergales. Rusija, 
proletariato tėvynė, pagelbės mums ant ka
pitalistinių griuvėsių pastatyti marksizmo 
narna....”

Mieres, kaip ir Sama, didelis mainie- 
rių miestukas. Iš čionais paėjo kovingas 
šūkis “UHP.” Pirmą sukilimo dieną 
mainieriai paėmė valdžią į savo rankas. 
Gatvėse sargybiniai sušukdavo: “Kas ei
na?” Atsakydavo “UHP”—tas buvo 
slaptažodis. Prabėgo pusantrų metų ir 
visa darbo Ispanija tebekartoja tas tris 
raides “UHP”—

“Union hermanos proletaries”—
“Sąjunga brolių proletarų.”

Miereso gatvėse dar ir dabar matosi 
bombų pėdsakos, kurios buvo numestos 
Gilia Robleso lakūnų. Ant namų, kur 
gyvena našlės ir našlaičiai tebeboluoja 
skelbimai: “Balsuokit už Gilią Roblesą— 
jis jus išgelbės nuo revoliucijos!” Jeigu

aš nebūčiau matęs Gilio Robleso darbų, 
aš būčiau manęs, kad jis juokdarys. Bet 
jo darbai kaipo tikro buržujo. Jis tik 
humoringas. Jis pirmiau manė, kad gy
ventojai sunaikintų miestų pasakys: “At- 

teik ir išgelbėk mus nuo revoliucijos!” 
Mierese už jį tebalsavo tik trys nuošim
čiai balsuotojų: žandarai, budeliai, šni
pai, keletas senų moterų, kurios buvo 
kunigų įgązdintos.

Mes sėdėjom su Miereso mainieriais 
mažoje valgykloje. Jie gėrė vyną “ispa
niškai”—be stiklinių. Jie kalbėjo apie 
praeitas ir būsimas kovas. Jie pasakojo 
apie tai, kaip anglių baronai rengiasi 
prie lokauto ir apie tai, kaip mainieriai 
rengiasi perduoti kasyklas darbininkams. 
Jie kalbėjo apie komunistų ir socialistų 
suvienytą frontą—sąjungą. Jie kalbėjo 
apie mūšius tarpe snieguotų kalnų ir apie 
Maskvos teatrus, apie šautuvus ir apie 
Aleksą Stachanovą. Į valgyklą įėjo gvar
dietis—jis norėjo įsigerti vyno, baimin
gai pažiūrėjo į mus ir greit išsinešdino.

Stoty ant platformos stovėjo apie 30 
mainierių; Atsisveikindami su manim, 
jie pakėlė kumštis, o dvi darbininkės su
tartinu balsu sušuko “UHP.”

Išnaujo naktis,.kalnai, sniegas. Aš ma
nau apie žiaurumą ir apie vyriškumą. 
Ne, jie nepralaimėjo mūšio, Asturijos 

.mainieriai. Aklieji mano, kad Ispanijoj 
'feįn^i pasikeitimas ministerių: suvaržy
mas monarchijos, kairysis kabinetas. 
Ispanijoj—revoliuciją. Ji prasidėjo penki 
metai tam atgal nedrąsiai ir neužtikrin
tai, advokatų kalbomis ir įvairiais išsto
jimais. Ji pergyveno pirmą nepasisekimą. 
Ji* paėmė į rankas šautuvą ir nėra tokių 
jėgų, kurios priverstų darbininką, paė
musį į rankas šautuvą, atsiskirti su juo. 
Nė kovo mėnesio rinkimai išgelbėjo Is
paniją nuo fašizmo, bet spalio kovos. Sa
mos’ ir Miereso mainieriai paliuosavo 
Cęmpanisą iš kalėjimo ir tuom jie atve
dė Azanių prie valdžios. Mirusieji išlais
vino gyvuosius. Tragedija valdančiosios 
klasės tame, kad jie nėra daugiau tinka
mi pergalei. Ispanija kartoja vieningu 
balsu nuo Biskajo iki Estramaduro 
“UHP!” “Sveika Asturija!” “Lai gyvuo
ja Asturija!”

, Vertė Laukupis.

siruošti dalyvauti šiame išva
žiavime, kuris bus vienas iš 
puikiausių šiame sezone. Va
sara greitai bėga, neužilgo at
eis ruduo, tad naudokitės 
gamtos gražumais ir tyru oru 
kiek tik galima, ši vieta, kaip 
žinote, yra su visais' patogu
mais ir dideliais gražiais me
džiais, kurių pauksnyje galė
site susieiti su apylinkių drau
gais ir gražiai praleisti laiką.

Į liepos 22 d. ALDLD 2 kp. 
bendra susirinkimą atsilankė 
mažai draugų-gių, ir čia pasi
reiškia vasarinės j vakacijos. 
Bet organizacinis darbas ne
sustoja.

Nors “Laisves” pikniko ra
porto dar neturėjom, bet jau 
išrinkom naują v komisiją del 
surengimo “Laisvės” bankieto 
svetainėj. Agitacijos Fondo 
Štampas baigiam į išparduoti. 
Drg. Naujokaitis jau pridavė 
2 dolerius ir parduotą knygu
tę. Išrinkom darbininkus delei 
rengiamo pikniko ir šokių sykiu 
su Montello draugais. šis paren
gimas įvyks rugpj. 22 ir 23 d. 
tautiškam parke Montello, 
Mass.

Nutarėm turėti diskusijas 
po sekančio susirinkimo klau
simu, kaip įvykinti lavinimosi 
skyrių po kiekvieno susirinki
mo.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
mokyklos smarkiai apsirgęs 
jaunuolis Stanley jChubarkis, 
mūsų draugų Chtibaiįdų sū
nus. Randasi savo namuose, 
423 E. Seventh St., So. Bosto
ne. Draugai atlankykite jį.

Linkėtina drg. Stanley grei
tai pasveikti.

Apsnūdo ir mūsų darbinin
kiškas veikimas So. Bostone, 
apsirgo vakacijų liga. Susirin
kimai vieni būna neskaitlingi, 
antri visai neįvyksta. Pas dar
bininkus neturėtų taip būti. 
Mes atliekam sunkiausius dar
bus už pragyvenimlo trupinius 
tiesiog netinkąjnoąe žmogui 
būt vietose, o pašvęsti valan- 
dą-kitą sykį per jmčnesį sa
viems organizaciniams reika
lams būna persikai! Tai apsi
leidimas ir nepaisymas savų 
reikalų.

valgių ir šaltu gėrimų. — Komisija. 
‘(177-178)

MASS. VALST. LIETUVIAMS.
Komunistų Partijos Lietuvių Frak

cijos distriktas rengia didelį pikniką 
rugpjūčio-August 9 d., 1936, Maple 
Park, Methuen ,Mass. Bus gera mu
zika ir dainų programa; trijų chorų 
grupėms kontestas su prizu geriau
siai grupei. Suvažiuos daug žmonių 
iš apylinkių miestų. Iš Bostono bu- 
sas eis 11:30 vai. ryte nuo 376 
Broadway, So. Boston. Tikietas į abi 
puses tik 75c. Visus prašome skait
lingai dalyvauti. —• Komitetas.

' (177-178)

MONTELLO, MASS.
LDS. 67 kp. bendrai su Stoughto- 

no kuopa rengia linksmą pikniką 
subatoj 1 d. rugpjūčio, Liet. Tautiš
ko namo parke. Pradžia šokių 7 v. 
vakare. Nedėlioj tęsis piknikas ir 
prasidės 12 vai. dieną. Tad kviečiam 
visus apielinkes draugus ir drauges 
skaitlingai dalyvauti, linksmai laiką 
praleisti, pasišokti ir su draugais pa
sikalbėti. —Komisija. (177-178)

SCRANTON, PA.
Amerikos prieškarine ii’ priešfa- 

šistinė Lyga rengia prieškarinį ap-' 
vaikščiojimą subatoj,-. 1 d. rugpjū- j 
čio, 7 vai. vakare, ant' Court House- 
Square, prie John Michel stovylos. į 
Programa susidės iš muzikos, orkos- į 
tros ir keletos gerų kalbėtojų sakys 
prakalbas. Visi lietuviai raginami i 
dalyvauti. — Komisija. (177-178) j

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD. kp. rengia naktinę vaka- į 

rienę, subatoj, 1 d. rugpjūčio ant. 
Merkevičiaus farmos, 9 vai. vakare.: 
Kviečiam visus lietuvius skaitlingai I 
dalyvauti, nes turėsim skanią vaka-! 
rienę, šaltų gėrimų, ir gera orkos-| 
tra grieš šokius po menulio šviesa. 
Manome visi busite pilnai paten
kinti. Tikietus malonėkite nusipirkti 
pirm subatos pas Gedemino svetai
nės prižiūrėtoją. — Komisija.

(177-178)

ELIZABETH, N. J.
Kurie draugai esate z atstovai iš į 

organizacijų j vietinį Elizabetho Lie- ' 
tuvių Draugijų Sąryšį, būtinai da-! 
lyvaukite sąryšio susirinkime ketvir- • 
tadieni, 30 d. liepos, 8 vai. vakare,' 
L. D.'P. Kliube, 408 Court St. Tu-j 
rim daug svarbių reikalų apsvarsty
ti iš atsibuvusio Liet. Kongreso. — 
Sekr. D. Krūtis. (177-178)

GAUKITE “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

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

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

Kaiųos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.
Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 

kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.
Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, iN. Y. 4 Tel. Catskill 890F4

CAMP HYGIOLOGY
VEGETERIONIŠKA SVEIKATOS KEMPE

Žaidimai ir valgis, tai jūsų kelias į sveikatą 
Tennis, Base-Ball, maudynės, laiveliais važinėjimasis ir tt., 

fizinis lavinimasis, direktorius, 5 patarėjai vaikučiam.
Vieta prie Hudson upės, 40 mylių 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

----- -

I JOHN’S CAFETERIA
I
Į 952 Mass. Ave., Cambridge, Mass.
| Užlaikomi geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus.

I SAVININKAI
| J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

BOSTONO ŽINIOS
* ' I

■ VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS __ IĮ

Sako, Hurley Bus 
Gubernatorium

Demokratas Charles F. Hur
ley išstatė savo kandidatūrą 
į Mass, gubernatorius ir da
bar yra plačiai reklamuoja
mas. Teko girdėti, kad ir mū
sų lietuviškieji politikieriai, 
susidedantieji iš tautiškų pro
fesionalų, smarkiai darbuojasi 
už Hurley. Jie tikrina, kad 
Hurley tikrai liksiąs išrinktu, 
todėl reikždinga esą balsuoti 
už jį, nesAuomet ir jie galį 
laimėti kokį džiabą.

Tarptautinis Piknikas
Rugpjūčio-August 1 ir 2 dd. 

įvyksta didelis Komunistų 
Partijos 1-mo D įstrik to pikni
kas Finų Darže, Worcester, 
Mass. Tai dviejų dienų pa
rengimas; iš vakaro bus šo
kiai. fįusai eis apie 11 vai. ry
te nuo 15 Essex St., Boston, 
Mass. Darbininkiškoji visuo
menė ir komunistų simpatikai 
bei draugai kviečiami skait
lingai dalyvauti. Turėsite sma
gaus laiko ir sykiu paremsite 
geriausią darbininkų partiją, 
kuri kovoja už visų darbinin
kų reikalus.

Rinkimų Vajaus Atidarymas
Liepos 31 d.,.vakare, įvyks

ta Komunistų Partijos rinki
mų vajaus atidarymas Reper-

tuary Teatre, Bostone. Kal
bės Clarence Hathaway, Dai
ly Workerio redaktorius ir ki
ti kalbėtojai. Visi lietuviai at
eikit ir ■ atsiveskit savo drau
gus, nes išgirsite daug svarbių 
pranešimų ir teisingus nuro
dymus, kaip ir už ką reikia 
balsuoti ateinančiais rinki
mais.

Užimta Diena “Laisvės” 
Bankietui '

Laisvės ir darbininkiškos 
spaudos naudai rengiamas di
delis bankietas, kuris įvyks 
spalių-October 3 d., Lietuvių 
Svetainėje, kampas E ir Sil

ver Sts., South Boston. Kitų 
organizacijų prašome tą dieną 
nieko nerengti, kad išvengus 
nereikalingos kompeticijos. šį
met balius bus labai puikus, 
nes rengėjai išanksto darbuo
jasi, kad jame visko būtų pa
kankamai. ■

Truputį pailso ir'mūsų veik
lusis darbuotojas M. Kazlaus
kas. Nors jis daug sykių ba
rė taip vadinamus namų savi
ninkus už praleidimą laiko sa
viems privatiškiems darbams, 
bet ir jo neaplenkė toji laimė. 
Tapęs nejudinamo turto savi
ninku, budavojasi, vargsta 
žmogus. Linkėtina draugui 
Kazlauskui greitai užbaigti 
savo privatišką darbą ir vėl 
smarkiai darbuotis' visuome
ninėj dirvoj.

K-tė.

Bendras Piknikas Montelloj
Rugpjūčio-August 23 dieną 

įvyksta bendras mūsų organi
zacijų piknikas Tautiškam 
Parke, Montello, Mass. Iš va
karo bus šokiai. Iš Bostono 
busai eis apie 11 vai. ryto nuo 
376 Broadway, So. Boston. 
Prašome draugus išanksto pa-

Šios Savaitės Radio Progra
mas bus Sekantis:

1— Al Stevens orkestrą iš 
South Bostono.

2— Ona Mineikiutė, daini
ninkė iš Montello.

3— Dialogas—“Kaip Valdi
ninkas Sveikino savo Viršinin
ką su Velykų šventėmis.” Dia-

PARDAVIMAI.
Parsiduoda 2 krėslų barbernė, mo

derniškai įtaisyta, vieta apgyventa 
lietuviais ir kitomis .ateivių tautomis. 
Pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Kreipkitės sekamai: Joseph 
Wanagas, 103 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. - (177-183)

IŠRANDAVOJIMAI. I
PASIRANDAVOJA vieta tinkama 

dentisto ofisui, iš viso yra 3 kam
bariai. Vieta randasi viršuj gydyto
jo ofiso, geroj biznio vietoj, sale val
džios budavojamų gyvennamių, Wil- 
liamsburgh’o sekcijoj, kur randasi 
daug lietuvių. Renda žema. Rašyki
te: Duddy, 46 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y., arba šaukite telefonu: Stagg 
2-0950. (177-180) I
• I

CLEVELAND, OHIO.
Jaunuoliu LDS distriktas rengia 

smagų naktini pikniką subatoj, 1 d. 
rugpjūčio, Mičiutos darže, Green Rd. 
8 vai. vakare. Turėsim gera lietu
viška orkesta šokiams, skanių už
kandžių ir šaltų gėrimų. Kviečiam 
visus skaitlingai dalyvauti. įžanga 
tik 25c. — Kom. (176-177)

BINGHAMTON. N. Y.
Aušros choro svarbus susirinki

mas jvyks ketverge. 30 d. liepos, 
7:30 vai. vakare, Lietuviu svetai
nėj, 315 Clinton St. Visi veikalo 
dainininkai ir lošėjai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti. — Komitetas. (176-177)

JOHNSTON CITY, ILL.
\LDS. 6-tas apskritys1'rengia dide
li'"pikniką naudai B. Juškausko, ne
dėlioj, 2 d. rugpjūčio, tarpe Herrin 
ir Zeigler and Big Muddy Kranto. 
Visiems gerai žinomas drg. Juš- 
kauskas, ir žinoma, kad jis per il
gus metus rėmė ir buvo veikėjas 
darbininkiško judėjimo. Tad dabar 
laike jo nelaimės svarbu yra jį pa
remi finansiškai ir morališkai. To
dėl kviečiam visus skaitlingai daly
vauti. — Komisija. (176-177)
pittston-plymouth, pa.

Svarbus pranešimas Lietuvių Lais
vų Kapų korporacijos šėrininkams ir 
lotų savininkams. Šiais metais 36-

suteikimui jums pasiliuo- • 
gavimo nuo karsto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik I Dviem kambarys $16.00

už $5.00 I Keturiem kambarys $20.00

Nužemintos Kainos

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

jokių ekstra mokesčių.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS';
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM 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-i 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki yelaij

Vaizdelis iš Maskvos orlaivių lauko , (Aairport) : Lenino 
statula rodo pirštu į lėktuvą lekiojantį aplink ją.

logą paruošė Ona Kubiliene. 
Sulos Ona Kubilienė, Andrew 
Yuga ir Jonas šiurila iš So. 
Bostono.

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

Ačiū!
Steponas Minkus.

tais susirinkimai bus laikomi 7 vai. 
vakare. Taipgi 10 d. liepos šėrininkų 
susirinkime vienbalsiai buvo nutar
ta, kad kolei nebus perduotos finan
sų knygos naujam sekretoriui, J. 
Kasparui, kuris didžiuma balsų liko
si išrinktas, tai iki tol nebus šaukia
mas ekstra susirinkimas. Sekantis 
kuopos reguliaris susirinkimas įvyks 
27 .d. September, 7 vai. vakare, ir 
nariai su (lytais nuo žemės bus įlei- 
įdžiami. Sekretorius šaukdamas eks
tra susirinkimą be kitų narių ir šė
rininkų nutarimo, laužo konstituci
jos įstatus, ir bendrai kelia betvarkę 
organizacijoj.

Pirmininkas M. Kalauskas, 
Iždininkas A. Valinčius.

“ (17\177)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SCRANTON, PA.

I. W. O. Organizacija rengia link
smą pikniką,' nedėlioj, 2 .d. rugpjūčio,

PITTSTON, PA.
Pittstono ir Wyomingo ALDLD 

kp. bendrai rengia linksmą išvažia
vimą nedėlioj, 2 d. rugpjūčio, Valin- 
čiaus farmoj, pas Petraitį. Turėsim 
daug skanių užkandžių, gėrimų ir 
gera orkestrą grieš šakiams. Busai 
išeis 9 vai. ryto nuo Inkerman, Seba-

Mountain Lake. Kviečiam visus lie- Topol,-Pittston, William St., ir iš Wy- 
tūvius dalyvauti, nes čia graži vieta oming. Bušo tikietas—50c., valgio
ir galėsite išgirsti muzikalę progra- tikietas tik 25c. 
mą, bus visokių sporto žaislų ir ki-j 
tų pamarginimų. Taipgi bus skanių

Kviečia Rengėjai.
(175-177)

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

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuviy Angliy Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit į jisų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: JPVergrcen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą. 
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
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Liehiviy Prakalbose Aiškins 

Esamą Padėtį Lietuvoj 
Ir Ispanijoj

Rytoj vakare, tai yra ket
virtadienį, 30 liepos, visi ke
liai ves į Liet. Am. Piliečių 
Kliubą, 280 Union Avė., Broo- 
klyne. O tam yra nepaprastos 
priežastys. Iš vienos pusės, 
Lietuvoj, mūsų gimtinėj, kur 
tebegyvena daugelio, seneliai 
tėvai, taipgi broliai, seserys ir 
draugai, fašizmas trempia pa
prasčiausias žmogaus teises, 
žudo ir kalina darbininkus ir 
valstiečius. Iš kitos pusės, gra
so Lietuvai hitlerinis fašizmas.

Domėtiniausią padėtį per- 
stato ir šių dienų įvykiai Is
panijoj. Ten liaudis rinkimų 
kebu paėmė valdžios vadeles 
1 savo 'rankas^ įsteigė Liaudies 
Fronto valdžią. Pralaimėję 
rinkimuose fašistai ginklais 
užpuolė Liaudies Fronto val
džią ir dabar Ispanijoj eina 
kruvina kova. Ten komunis
tai, socialistai, sindikalistai ir 
visa pažangioji liaudis su gin
klais rankose gina liaudies iš
rinktą valdžią nuo fašizmo.

Teikia padėtis kiekvieno 
mintyje sukelia daugybę klau
simų, kurie nuodugniai bus 
analyzudjami šiose prakalbo
se. Kalbėtojais yra J. Glavec
kas, J. Stilsonas, Keistutis Mi- 
chelsonas ir A. Bimba. Ren
gia Brooklyno ir Ap. Am. Lie
tuvių Kongreso Komitetas. 
“Laisvės” skaitytojams svar
bu patiems dalyvauti ir kvies
ti kitus į šias prakalbas.

Svarbus Pasitarimas 
Ateiviu Reikalais

Didėjanti diskriminacija . ir 
persekiojimas ateivių darbi
ninkų pastato ateivių gynimo 
klausimą pirmoj vietoj. Ame
rikos Ateivių Gynimo Komite
tas šaukia konferenciją, ku
rioj bus išdirbti planai pasek- 
mingesnei kovai prieš reakci
nę programą, kurią veda Wil
liam Randolph Hearst prieš 
ateivius darbininkus.

Planai sušaukimui tos kon
ferencijos bus išdiskusuoti 
ketvirtadienį, 8:30 vai. vaka
re, Labor Temple, E. 14th St. 
ir Second Ave. Visos darbi
ninkiškos organizacijos ragi
namos siųsti delegatus į tą su
sirinkimą.

Teis Sugriuvusio Namo 
Kontraktorius

Birželio 19 dieną sugriuvo 
budavojamas namas 112 E. 
Mosholu Parkway, Bronx ir 
tapo užmušta aštuoniolika 
darbininkų. Vakar pasidavė 
areštui to namo kontraktoriai, 
Louis Steinberg, 58 metų, ir 
sūnus Max,» 30 metų. Jie ir 
dar keturi žmonės bus teisia
mi už tą įvykį. Visi šeši palei
sti iš kalėjimo po $5,000 kau
cija.

Pasiuntė Kalėjimai! Ataušt
Benjamino Gesualdo karšta 

meilė jam kainavo 90 dienų 
prie sunkaus darbo. Jis vi
durnaktį parsivedė namo sve
timą moterį ir rimtai, bet už
sispyrusiai savo pačiai tarė: 
“Lauk!”

Išvaryta iš namų pati, Rose 
Gesualdo, 22 metų, pašaukė 
policistą ir suareštavo “karš
tuolį.” Teisme teisėjas Rudich 
tarė Gesualdui: “Tai begėdiš
kiausias dalykas, kurį aš bent 
kada girdėjęs. Nubaudžiant 
jus 90 dienom sunkaus darbo, 
aš manau, kad aš atlieku gerą 
dienos darbą.”

Kažin, ar Gesualdo p*er 90 
dienų įsitikins, kad tai buvo 
“neetiškas” apsiėjimas.

Šį Vakarą Richmond Hill LDS Jaunimo Bunco ir 
Card Party—Dalyvaukime!

šį vakarą, 8 vai., Levinton 
salėje, 116-19 Lfberty Avė., 
Richmond Hill, nauja LD§. 
Jaunimo kuopa No. 219 ren
gia smagią Bunco ir Card Par
ty. Tai pirmas tos jaunuolių 
kuopos parengimas. Jis bus 
įvairus. Bus duodama užkan
džiai dykai, taipgi ir daug do
vanų. Įžanga tiktai 35 centai.

Paremkime Jaunimą.
Richmond Hill, 5 yra labai 

mažai lietuviškų organizacijų. 
Dabar 'tik ką susiorganizavo 
LDS. Jaunimo kuopa iš 20 na
rių. šis parengimas yra kuo
pos pirmutinis ir jo pasiseki
mas reikš labai daug ateičiai 
tos kuopos. Reikia visos apy
linkės lietuviams cįalyvauti, 
parodyti, kad jaunimo organi
zaciją įvertiname.

Pelnas nuo šio parengimo 
yra skiriamas pasiųsti gerą 
delegaciją į LDS. Seimą ir na- 
cionalę LDS Sporto , Olympia- 
dą. Tai labai gražus dalykas, 
kad jaunimo kuopa, nors dar 
tokia jauna, rūpinas dalyvau
ti seime, kur visa organizacija 
bus diskusuojama.
Willxamsburgieciai Susirinks 

Laisvėje.

Wj'lliamsburgo LDS Jauni
mo kuopa nutarė dalyvauti 
šimtu nuošimčių šiame paren
gime. Jie susirinks Laisvės 
svetainėje septintą valandą šį 
vakarą ir visi kartu važiuos^ 
į Richmond Hill.\> Tikimasi, 
kad bus daug ir suaugusių, ku
rie važiuos kartu su jauhimu.

Pavieniai,ckurie norės daly
vauti, reikia važiuoti iki At- 
lantic^Avenue ir imti Fulton 
Street Line iki Lefferts. Išli
pus iš stoties, eiti du blokus i,.

Laikinai Sustabdo Pikietą 
Prie Automatų

Bakery ir Confectionery 
Workers Unijos Lokalas 87 
laikinai atšaukė pikieto linijas 
nuo Horn ir Hard art automa
tiškų valgyklų. Tas žygis pa
darytai todėl, kad dabar uni
ja smarkiai rengiasi gavimui 
naujų nari^ į uniją, nori ją 
sutvirtint.

Tos valgyklos buvo pike
tuojamos per keturis mėne
sius po prašalinimo dešimties 
darbininkų už unijinę veiklą. 
Atšaukiant pikietą, organiza
torius Joseph Murphy nurodė, 
kad pikietavimas davė daug 
laimėjimų. Pavyzdžiui, 800 
darbininkų gavo du algų pa
kėlimu, vėdintuvai buvo įtai
syti ir šaltas vanduo suteik
tas darbininkams.

Neužilgo vėl bus* piketuo
jama visos 73 tos kompanijos 
valgyklos.

Arklys Padarė Daug Bedus
Du policistai tapo sužeisti, 

trokas ir automobilis sudau
žyti ir tūkstančiai žmonių 
smarkiai išgąsdinti, kuomet 
pasibaidęs arklys pasiutiškai 
bėgo nuo 34 St. iki 106 St., 
vingiuojant tarpe Lexington ir 
2nd gatvių penktą valandą po 
piet.

Du policistai užsikabino ant 
automobilio ir vijosi pabėgusį 
arklį, bet prie 68 St. automo
bilis atsimušė į troką ir nu
trenkė policistus. Karai smar
kiai apdaužyti. Prie 78 St. ki
tas policistas pamatė tą arklį 
ir pradėjo jį vytis su takse. 
Prie 106 St. ir Second Avė. ar
klys tapo takse prispaustas 
prie namo ir sugautas.

Arklio savininkas, Nathan 
Solowesky, gavo pašaukimą 
pribūti teisman už palikimą 
arklio be priežiūros.

Sunnyside Moterys Pastatė 
Barikadas, Kad Apsigint 

Nuo Išmetimo iš Namu

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Viktoras Krivinskas, 57 me

tų, 300 Wythe Ave., staiga 
mirė liepos 26 d. Kūnas pa
šarvotas graboriaus Bieliaus
ko koplyčioj. Bus palaidotas 
liepos 29 d., Alyvų kalnelio 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

atgal iki svetainės.
Svetainė labai graži ir vėsi, 

nes yra įtaisyta moderniška 
ventiliacija. Bus taip-pat par
duodama ir gėrimų.

Kviečia, Jaunuolių Kuopa.

RICHMOND HILL, N. Y.
Smagi ir naudinga “Surprise 

pare”.
Liepos 25 d. vakare, drau

gė J. Palkauskienė surengė 
“surprise parę” savo broliui ir 
brolienei, Adolfui ir Antani
nai '.Zdažinskam, paminėji
mui jųjų 10 metų sukaktuvių 
vedybinio gyvenimo. Draugės 
M. Jurgelienė, B. Yanushkie- 
nė ir M. Kalachik prigelbėjo 
surengime pokilio.

Draugų susirinko skaitlin
gas būrys, apie 60. Susirinku
sieji linkėjo jaunavedžiams 
kuogeriausios ir laimingos at
eities. Taipgi neliko pamiršti 
ir Lietuvos politiniai kaliniai. 
Aukų surinkta $10.25. Auko
tojų vardai telpa žemiau.

Draugai iZd&žinskai ir Pal- 
kauskai yra progresyviai ir 
“Laisvės” skaitytojai.

Aukojusieji: ĮZdažinskai. ir 
Wm. Sundry po $1.00; J. Pal
kauskienė, K. Norkus, ’(hart- 
fordietis), V. Kvietkus, B. V. 
Januškai, S. Racfykauskienė, 
Kazlauskai, ir A. M. Klimai 
po 50c; P. Palkauskas, E. L., 
O. Venckūnienė, Juozevičius, 
J. Striunevičius, M. Kraujalie- 
nė, Roy Bonnet, Mr. , ir Mrs. 
loutis, V. Pashkevičius, O. 
Grikštienė, Boris Kalachik, 
J. Palubinskas, A. Yankus, J. 
Doleris, P. Katkevičienė, P. 
Katkevičius, M. Jurgelienė, G. 
Wiechul ir V. Draugas po 
25c. K-mas.

Trys Naudojo Dvynukes 
Lovas-Pateko Bėdon

Moterys ne tik Ispanijoj ko
voja priešus, bet Sunnyside, 
Queens, irgi parodė savo ko
vingumą. Mat, Ejquitable Life 
Insurance Society pašaukė 
Brooklyno maršalką Daniel M. 
Hicks, kad jis išmestų Toni 
Maxwell su kūdikiu iš jų na
mo, 39-29 44th St., todėl, kad 
ji negalėjo užmokėti tai kom
panijai $100 rondos.

Kaiminkos moterys namą 
apvedė spygliuotom vielom, 
apstatė smėlio maišais ir 50 jų 
užsibarikadavo tame name. 
Maršalka, pamatęs tą apdrū- 
tintą “fortą”, pasišaukė būrį 
pagelbininkų ir jie, apsigink
lavę kirviais, su pasiutimu dra
skė barikadas. Moterys iš an
tro augšto smarkiai bombar
davo užpuldinėtojus miltų ir 
pipirų “bombomis.”

To nelygi kova siautė per 
tris valandas. Įlaužys duris, 
miltais nubaltinti “privatinės 
nuosavybės apgynėjai” pajėgė 
įsibriauti į namą ir išvaryti 
moteris—bet ne be smarkaus 
mūšio.

Sunnyside apylinkėj ta pati 
Equitable kompanija gręsia 
išvaryti iš namų dar desėtką 
šeimų.

Boston. — Beskrajoda- 
mas aplink • atplaukiantį 
garlaivį “Queen Mary”, nu
krito vandenin lėktuvas su 
9 žmonėmis. Vienas, foto- 
grafistas prigėrė.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” 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.

Lankėsi “Laisvėje” <
Liepos 27 d. aplankė “Lai

svės” įstaigą du jauni vyrai iš 
Montreal, Canada, draugai 
Pranas Bačiulis ir Jurgis Ku- 
kenis. Jiedu abu karšti rėmė
jai Kanadoj leidžiamo lietu
vių darbininkų savaitraščio 
“Darbininkų žodžio”. Džiau
giasi “Laisvės” mašinerija, 
įdomavo, kaip pasilaiko dien
raštis ir pareiškė stipraus pa
siryžimo, jog dėsią pastangas 
išlaikyt savo leidžiamą savait
raštį “Darbininkų žodį.” 

! J < J

Topeka, Kansas. — Re- 
publikonų kandidatas į pre
zidentus fašistas Landon, 
pasikalbėjime su bankinin
kais, išreiškė vilties, kad ir 
daugelis demokratų už jį 
balsuosią.

PARDAVIMAI
PARDUODAMAS restaurantas, Bar 

ir Grill, su pilnom laisnčm, 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 Laisvės” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-180)' 
----------------------------------------------- Į 
PARSIDUODA farma. Turi 168 akrų 

žemės geros del užlaikymo gyvulių, 
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 kurį 
moka 11c už kvortą. Yra elektra, 
telefonas ir bėgantis vanduo stuboje 
ir baimėse. 3 mailės nuo Webster ir 
16 mailių nuo Worcester. Kaina 
$12,000: $6,000 cash, o likusi dalis 
mortgičius. Rašykite angliškai seka
mu antrašu: Anna E. Zmetra, Box 
73, R. F. D. Dudley, Mass., arba te- 
lefonuokite Webster 153-2.

(169-177)

i?
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.

□----------------------------------------------------------------------------------------- B

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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS

25c
15c

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

Mrs. Rebecca Goldberg rei
kalauja $150 savaitei nuo sa
vo prasižengėlio vyro, kuris 
vieton miegoti su ja, miegojo 
su savo gražia raštininke.

Nuskriaustoji sako, kad jos 
vyras jau per du, metu nei 
vieną žodį netaręs į ją ir kad 
ji buvo priversta viena gulėti 
vienoj lovoj, o jos vyras gu
lėjo kitoj lovoj su jauna raš
tininke. Didžiausias skanda
las tame, kad visi trys miego
jo tam pačiam kambaryje, 
305 Avenue N.

Kailiasiuviii Unijos Rinkimai
Vakar prasidėjo ir tęsiasi 

šiandien ir rytoj rinkimai kai- 
liasiuvių unijoj. Balsavimų' 
vieta yra 250 W. 26th St., N.

Jungtinės Tarybos mana- 
džerio, jo pagelbininko ir fi
nansų sekretoriaus vietoms 
Ben Gold, Irving Potash ir 
Harry Begoon neturi oponen
tų kandidatų. Tas geriausiai 
įrodo masių pasitikėjimą kai- 
riąjai vadovybei. Ir tai atsiek
ta į metus po suvienijimo 
dviejų unijų. Kitom, vietom 
kandidatuoja kairieji ir deši
nieji.

Eiliniai nariai, rekomenduo
dami kairiųjų sleitą, pareiš
kia sekamai :

“Mums pavyko medžiagi
niai pagerint kailiasiuvių dar
bo ir gyvenimo sąlygas, pake
liant kiekvieno kailiasiuvio al- 
gas.

Tame tai ir glūdi paslaptis, 
kodėl kailiasiuviams patiko 
kairioji vadovybė. Ji užsipel
no balsus ne stikleliu fundo 
atsilikėliams, kaip kad yra 
buvę tūlų dešiniųjų “laimėji
muose”, bet kova už pageri
nimą visų tos industrijos dar
bininkų gyvenimo.

Antro Arešto Skirtumą
Užvakar tapo suareštuotas 

pirkliautojas Jonah Berko
witz, 45 metų, už varymą biz
nio be leidimo.

Pennsylvania Ave. teisma- 
butyje teisėjas Mark Rudich 
tarė: “Jūs buvote suareštuo
tas pirmiau už tą patį prasi
žengimą.”

“Nu, tai koks skirtumas”, 
tarė Berkowitz.

“Skirtumas”, atkirto teisė
jas “$2 pabaudos, arba diena 
kalėjimo.”

Berkowitz pasodintas' kalė
jimam

TRUMPOS ŽINUTĖS
Karpetų Darbininkų Fede

racija atsišaukia į žmones ne
pirkti Alexander Smith Car
pet Kompanijos dirbinių, nes 
ta kompanija smarkiai perse
kioja darbininkus.

Laikinis Komitetas Iškovoji
mui Veltui Maudymosi Prū
dų Eastsidėj nuėjo pas Parkų 
Komisionierių Moses, reika
laujant veltui maudymosi prū
dų toje miesto dalyje.

Amerikos Rašytojų Unija 
irgi prisidėjo su protestu prieš 
pastatymą WPA Administra
toriaus Ridder’io pirmininku 
naujai sutvertos Socialės Ge
rovės Komisijos.

Viešų mokyklų 225 ir 195 
studentų tėvai reikalauja, kad 
būtų įsteigta dantų klinika 
vaikams viešoj mokykloj 225. 
Tėvai nurodo, kad 90-to nuo
šimčio New Yorko studentų 
dantys reikalauja medikališ- 
kos pagelbos.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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.

Petras Prasauskas
Budavonių 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir1 Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line

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

ANTANAS KASMOČIUS
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 ^ALGIAI

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. Evergreen 8-8520

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečiu, 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 
Cfake. Stollen, Doughnuts, Pics, Pasteries, Apple Turnovers 
it Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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




