
•Italy Fašistai Perma- 
liavoja Orlaivius 
Ispanų Fašistam

PARYŽIUS, rugpj. 4.— 
Prancūzų laikraštis “Oeuv
re” spausdina žinias, kad 
Italijos fašistai skirtingai 
permaliavojo 30 Mussolinio 
lėktuvų-bombininkų ir pa
siuntė juos Ispanijos fašis
tams.

United Press praneša, 
kad Ispanijos sukilėliai už
sisakė dar 20 karinių lėktu
vų iš Italijos ir Vokietijos.

Francijos socialistų laik
raštis “Popu lai re” kaltina 
direktorių Brequet lėktuvų 
kompanijos, kad jis rekru
tuoja Francijoj lakūnus tal
kon Ispanijos fašistam.

Liaudies Fronto valdžiai 
priešingas tautininku laik
raštis “Jour” įtaria, kad ji
nai pasiuntus keturis lėk
tuvus Ispanijos respublikie- 
čiams.

Francijos socialistų vadas 
J. Longuet ragina Ispanijos 
valdžią skųst Italiją Tautų 
Lygai, kaipo padedančią su
kilėliams fašistams prieš 
teisėtą vyriausybę.

Pranešama, kad Anglijos 
kapitalistai p a r d a v i nė j a 
ginklus Ispanijos sukilė
liams ir valdžiai.

Liaudies Kariai Atėmė 
Iš Fašistų Tris Miestus
MADRID. — L i a u d i es 

Fronto kariai atėmė iš fa
šistų La Zaidą, 30 myliu į 
pietų-rytus nuo Ispanijos 
sukilėlių tvirtumos Saragos- 
sos. Jie taipgi po dviejų 
dienų kovos išmušė fašistus 
iš svarbaus strateginio mie
sto Pina Saragossos pro
vincijoj. Fašistai bėgdami 
šaudė į respublikečių Rau
donojo Kryžiaus ligonveži- 
mius.

Toj pačioj kaimynystėj 
liaudies milicija atkariavo 
nuo fašistų Sastago Pueblo. 
Dar du pulkai ginkluotų 
darbininkų iš Barcelonos at- 
maršuoja talkon respublie- 
čiams, bombarduojantiems 
Saragossa.

Liaudies kariuomene įnir
tusiai atakuoja fašistus ar
ti svarbaus miesto Huesca. 
Numatoma, kad fašistai bus 
greitu laiku iš čia išmušti.

Didvyriški Komunistu
“Plieno Batalionai”

MADRID. — Kovingas 
Ispanų socialistų vadas Al
varez del Vayo su augščiau- 
sia pagarba atsiliepia per 
Associated Press apie du ko
munistų “plieninius batalio
nus” Sierra kalnuose. Abu
du batalionai yra po 1,000 
kovotojų. Vienas pasivadi-. 
nęs “Spalis”, kitas “Cabal
lero” (pagarbai revoliucinio 
socialistų vado Caballero). 
Vayo sako, kad jie vieni il
gai atlaikė pozicijas be pa
vadavimo ir labai nuvargo. 
Jis todėl džiaugiasi, kad da
bar iš Valencijos atvyko 
jiems pavaduotojų. Tad at-, 
sikvėpę šiedu batalionai me- 
sis atakuot stipriausią fa
šistų tvirtovę Saragossą.

Madrid.— Ispanų respub
likos artilerija ir pėstinin
kai neatlaidžiai atakuoja 
fašistų lizdą Oviedo, šiaurė
je.
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SOVIETU DARBININKAI SUKELS 200 
MIL. RUBLIU KOVAI PRIEŠ FAŠISTUS
Hitlerio Karo Laivai Padeda Ispanijos 
Fašistams; Užkerta Kelią Respublikiečių 
Laivams Bombarduoti Sukilėlių Tvirtovę

NAZIAI IŠKĖLĖ SAVO JŪRININKUS Į FAŠISTŲ 
TVIRTOVĘ CEUTĄ ISPANIŠKOJ MOROKKOJ

PADEKIME KOMUNISTU PARTIJAI 
RINKIMUOSE!

Atsišaukimas į Visus Lietuvius ir Jų Organizacijas

DRAUGĖS, DRAUGAI IR VISI PRIETELIAI!

Šimtai Tūkstančiy Darb. Demonstravo 
Maskvoj, Reikšdami Vienybę su Ispanais, 
Kovojančiais prieš Sukilusius Fašistus
PASMERKĖ HITLERĮ IR MUSSOLINĮ, ĮKVĖPĖJUS 

SUKILIMO PRIEŠ LIAUDIES VALDŽIĄ

LONDON. — Ispanijos 
fašistų radio Ceutoj, prie
plaukos mieste, Morokkoj, 
rugpj. 3 d. pranešė, kad at
plaukė Vokietijos karo lai
vas “Deutsčhlaųd” ir iškėlė 
savo jūrininkus į tą miestą, 
vieną iš sukilėlių tvirtovių.

Ispanijos respublikos ka
ro laivas “Jaime I”, bom
bardavęs fašistų poziciją 
Tarifą Punktą, paskui plau
kė linkui Ceutos, prisiren

Ispanijos Fašistų Lai
mėjimas Būtų Smūgis

Anglijos Laivynui
LONDON. — Dar nėra 

žinios, ką Anglijos valdžia 
atsakys į Francijos atsišau
kimą nesikišt į kovą tarp 
Ispanijos fašistų ir respub
likos gynėjų. Bet ’Anglų 
vyriausybė supranta, kad 
jeigu į ispanų vidujinę ko
vą kišis svetimos šalys, tai 
galės išsivystyti visa-euro- 
pinis karas. >

Antra, tai Anglijos politi
kai bijo sutarties Mussolinio 
ir Hitlerio su Ispanijos fa
šistais. Pranešama, jog, pa
gal tą sutartį, Ispanų fašis
tai už pagelbą prieš respub
liką duotų Mussoliniui karo 
laivyno stovyklą Balearic 
salose, iš kur Mussolinis ga
lėtų grasint Anglijos laivy
nui viduržemio jūroj. O 
Hitleriui Ispanijos fašistai 
žada karo laivyno stovyklą 
Kanarių salose į vakarus 
nuo Afrikos. Iš čia gi na
ziai galėtų pavojingai grū
moti Anglijos laivams, plau
kiantiems į pietinę Afriką, 
Australiją ir Indiją.

Svarstydama Francijos 
atsišaukimą, Anglija, be 
abejo, kreips didelio dėme
sio į tokius Ispanijos fašis
tų prižadus Mussoliniui ir 
Hitleriui.

ŠAUKIA AMERIKOS PI
LIEČIUS APLEIST 

ISPANIJĄ
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų užsieninis mi- 
nisteris Cordell Hull karš
tai pataria visiems Am
erikos piliečiams tuo j aus 
apleisti Ispaniją, nes kare 
tarp fašistų ir respublikos 
gynėjų nėra jų gyvybė už
tikrinta.

Madrid.— Fašistai nepaė
mė Torrelodones, Guadarra
ma kalnuose, kaip kad buvo 
pasigyrę.

gęs ją bombarduoti. Bet Ce
utos priekyje pradėjo išlė
to plaukioti Flitlerio karo 
laivas “Deutschland” ir vie
nas jo šarvuotlaivis. Tuom 
naziai persergėjo respubli
kos karinį laivą, kad nedrįs
tų bombarduoti ispanų fa
šistų lizdo Ceutoj. Nenorė
damas susišaudyt su Hitle
rio karo laivais, todėl, “Jai
me I” šį kartą nekliudė Ce
utos.

Fašistai Tik Grūmoji
mais Išlaiko Karius 

Saviškėj Armijoj
MADRID. Tšpanijos so

cialistų vadas J. Alvarez del 
Vayo (rugp. 3 d.) rašo 
Associated Press’ai, kad 
pradžioj staiga padaryto 
sukilimo prieš respubliką 
kareiviai nežinojo, kur fa
šistai oficieriai juos veda; 
tuo būdu apgautinai jie di
džiumą armijos išvedė prieš 
Liaudies Fronto valdžią. 
Bet paskui daugelis pulkų 
pabėgo j respublikos gynėjų 
pusę bei įkalino savo oficie- 
rius.

Keliuose miestuose dabar 
fašistai oficieriai laiko ka
reivius suvarytus į barakus. 
Ten kariai apstatyti gink
luotais fašistais, kad nepa
bėgtų į valdžios pusę.

Fašistai Niekur Nepa
sivarė Artyn Madrido
MADRID. — Vienas iš 

vadovaujančių Ispanijos so
cialistų, Alv. del Vayo rašo 
Associated Press’oj, kad 
nuo pat sukilimo pradžios 
iki šiol fašistai neikiek ne
pažengė nuo Guadarramos 
kalnų linkui sostinės Madri
do. Kaip buvo jie 40 iki 60 
mylių nuo Madrido, taip 
daugumoj vietų ir tebėra; 
bet respublikos milicija juos 
išmušė iš eilės pozicijų ir 
toliau atgal atstūmė. Taigi 
sukilėliai melavo, kuomet 
keliais atvejais gyrėsi, būk 
jiem likę “tik 11 iki 15 my
lių” pasiekt Madridą.

TANGIER, rugpj. 4.—Ispa
nų valdžios vienas lėktuvas 
nušovė du fašistų orlaiviu j 
Gibraltaro vandenį.

MEXICO CITY. — Sprogo 
bomba kieme Ispanijos am
basados. Matytį ją padėjo fa
šistai.

Šį rudenį įvyksta šalies prezidentiniai rinkimai. Prie 
jų rengiasi kapitalistinės partijos visais garais. Repub- 
likonų Partija šiandien yra didžiausias darbo žmonijos 
priešas. Ji atstovauja stambų kapitalą, pasirengus įvesti 
reakcinius žygius prieš visus darbininkus, Prie jos stovi 
ir nauja “trečia partija,” kurią sukūrė fašistiniai elemen
tai su Lemke ir radio kunigu Coughlinu priešakyje. De
mokratų Partija su Rooseveltu priešakyje neparodo rei
kalingo griežtumo reakcijai. Rooseveltas traukiasi atgal, 
užleidžiant reakcininkams pozicijas. Komunistų Partijai 
nepavyko sudaryti bendrą tikietą su Socialistų Partija, 
nes socialistai vadai tokį pasiūlymą atmetė. Nepavyko 
sudaryti ir visoje šalyje Darbo-Farmerių Partija ir iš
statyti jos kandidatus. Todėl Komunistų Partija išstatė 
savo kandidatus į prezidentą ir vice-prezidentą drg. Earl 
Browder ir James W. Ford.

Kapitalistinės partijos rinkimų kampanijai išleis milio- 
nus dolerių; jos turi pinigų. Rinkimų metu daug žadės, 
kad pasigavus darbo žmonių balsus, kad sustiprinus savo 
pozicijas ir po rinkimų dar žiauriau puolus darbo žmo
nes, spaudus visus vidurinius sluogsnius. .

Komunistų Partija turi pasiekti visus darbininkus, 
smulkius biznierius, profesionalus ir farmerius. Bet, kad 
pasiekus juos su mūsų literatūra, platforma, lapeliais bei 
per radio, tai reikalinga pinigų. Tam tikslui Komunistų 
Partija siekia sukelti kvoderį miliono dolerių ($250,000). 
Iš tos sumos prašoma ir lietuviai sukelti ne mažiau 
$5,000.

Nereikia draugams plačiai aiškinti, kad šių metų pre
zidentiniai rinkimai yra didžiausios svarbos lietuviams 
darbininkams. Komunistų Partijos kova už geresnį gy
venimą, prieš karą ir fašizmą yra mūsų kova. Todėl mes 
turime eiti jai talkon ir padėti pravesti plačiausią rinki
mų kampaniją.

Sekmingesniam pravedimui rinkimų kampanijos lietu
vių tarpe yra sudarytas iš visų masinių organizacijų ir 
dienraščių atstovų Lietuvių Komitetas Remti Komunistų 
Partijos Kandidatus. Šis Komitetas kreipiasi į visų dides
nių kolonijų lietuvių organizacijas, kad jos greitai šauktų 
miesto konferencijas ir ant vietos sudarytų tokius komi
tetus, kurie visais galimais būdais gelbės Kom. Partijai 
pravesti rinkimus.

Rinkite aukas! Pinigus siųskite Centro Biuro, “Lais
vės” arba “Vilnies” antrašais, pažymint, kad tai aukos 
Kom. Partijos rinkimų kampanijai. Rašykite iš rinkimų 
veiklos į mūsų dienraščius. Teikite žinias mūsų Komi
tetui, kas kur veikiama, daroma. Nieko nelaukdami, sto
kite darban už pagelbą Komunistų Partijai rinkimuose!

Lietuvių Komitetas Rėmimui Komunistų 
Partijos Kandidatų:

D. M. ŠOLOMSKAS,
Rinkimų Kampanijos Vedėjas,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.

Respublikiečiai Pliekia
GUADARRAMA, rugpj. 

4.—Valdžios lėktuvas laimė
jo dvikovą prieš fašistų lėk
tuvą. Po mūšiui, fašistų lėk
tuvas, “pilnas skylių”, šiaip 
taip pabėgo į saviškių pu
sę.

Respublikiečių pozicijas 
ginti Guadarrama kalnuose 
atvyko dar trys batalionai 
smarkios darbininkų milici
jos. Jie užėmė apdrūtintas 
pozicijas, kurias Liaudies 
Frontas atėmė iš į fašistų 
pereitą. sekmadienį.

United Press korespon
dentas praneša, kad respub
likos artilerija daugiau ir

Fašistus Kalnuose
smarkiau veikia už fašistų 
artileriją: fašistams trūks
ta kanuolių šovinių.

Respublikos gynėjai atė
mė iš fašistų Sietamo, vadi
namą raktą į svarbų miestą 
Huescą.

MADRID. — Fašistiniai 
sukilėliai turi 40,000 lauki
nių morokkiečių ir žiauriau
sių Užsieninio Legiono ka
rių ispaniškoj Morokkoj. 
Bet Ispanų respublikos ka
ro laivai ir bombiniai lėktu
vai neduoda galimybės per
kelti juos į pačią Ispaniją.

MASKVA. — Šimtai tūk
stančių darbininkų rugp. 3 
d. kimštinai užpildė Raudo
nąją Aikštę, demonstruoda
mi prieš Ispanijos fašistų 
sukilimą ir prižadėdami fi
nansinę pagelbą Ispanų liau
džiai apginti demokratines 
teises.

New Yorko Times kores
pondentas skaitliuoja, kad 
24 milionai pramonės darbi
ninkų Sovietuose sudės ko
kius 200 milionų rublių fi
nansinės paramos Liaudies 
Fronto kovai prieš fašizmą.

Tą pačią dieną buvo pa
daryta demonstracijos ir 
desėtkuose kitų miestų So
vietų Sąjungoj.

Visas tas demonstracijas 
sušaukė darbo unijos, tie-' 
siog iš darbaviečių. Jokie 
šių demonstracijų planai ne
buvo skelbiami Sovietų 
spaudoj. S u p 1 a ūkusioms 
minioms kalbėjo tik darbo 
unijų vadai bei patys darbi
ninkai. Niekur šiuose iš
stojimuose oficialiai nedaly
vavo Sovietų valdininkai. 
Tai buvo tiesioginis organi
zuotų darbininkų dalykas.

Maskvos demonstracijoj 
kalbėjo Kūjo ir Pjautuvo 
plieno fabriko darbininkas

RANDA DIDELIUS TURTUS 
PAS ISPANŲ DVASIŠKIUS

MADRID. — Ispanijos 
vienuolynuose respublikos 
vyriausybė rado ir paėmė 
$3,098,750 pinigų.— Vienuo
lynai abelnai remia fašis
tus.

Vyskupo palociuj Geronoj 
vyriausybė užtiko valstybės 
bonų, vertų $2,730,000.

Liaudies milicija Jaen’e 
suturėjo bėgantį vyskupą 
su giminėmis. Pas jį rado 
$136,500 pinigų. Vyskupo 
sesuo buvo už korseto užsi
kišus $1,092,000 vertės bals- 
tybės bonų.

Respublikos miliija Alme- 
rijos katedroj užtiko 300,- 
000 pesetų vertės valdžios 
bonų. (Peseta yra apie 14 
amerikoniškų centų).

Visi minimi dvasiškių tur
tai tapo perduoti Liaudies 
Fronto valdžiai.

'BERLYNAS. — Amerikietis 
negras Jesse Owens 100 met
rų greitumo lenktynėse Olym- 
piadoje pralenkė visus bėgi
kus iš įvairių šalių.

Madrid.— Respublikos la
kūnai bombomis sunaikino 
fašistų amunicijos traukinį 
tarp Medinos ir Avilos.

Makarov, darbininkė Bist
ro va, rašytojas Fadajev, ak
ademikas Fersmanas ir Vi
suotinos Unijų Tarybos pir
mininkas N. Švernik.

• Įvairių įmonių darbinin
kai pasiuntė rezoliucijas' 
didvyriškai kovo jantiems 
Ispanijos darbininkams ir 
valstiečiams. K a ganovičo 
fabriko darbininkų rezoliu
cija, be kitko, pareiškia:

“Mes sveikiname Ispani
jos valdžią ir jos galvą pre
zidentą Azaną, kurie teisin
gai suprato, kad laisvės ir 
demokratijos i š gelbėjimas 
priklauso nuo visų žmonių 
apginklavimo ir nuo suvie
nijimo visų demokratinių 
jėgų, kurios tik šiuo būdu 
gali griežtai sunaikinti fa
šizmą. į

“Vokiški ir itališki įkve
pėjai Ispanijos fašistų ištie
sia savo ginkluotas rankas, 
idant pasmaugtų Ispanijos 
liaudies laisvę. Hitlerio le- 
kajai, su talka stambiųjų 
Ispanijos kapitalistų ir dva
rininkų ir sugedusių kontr
revoliucinių generolų, sten
giasi užkurti pasaulinio ka
ro gaisrą. Bet fašistinių 
provokatorių planai bus su
naikinti.”

NAZIŲ ADMIROLAS PAS 
ISPANŲ FAŠISTŲ VADA

GIBRALTAR, rugpj. 4.— 
Vokietijos karo laivo “De
utschland” admirolas atsi
lankė pas vykiausią vadą 
Ispanų fašistų sukilimo ge
nerolą Fr. Franco, Ceutoj, 
ispaniškoj Morokkoj.

Fašistai trūksmingai svei
kino “Deutschlandą”, kad 
jis pastojo kelią respublikos 
karo laivams, pasirengu
siems bombarduoti Ceutą.

Fašistai Smarkiai Su
pliekti Guadarramoje

MADRID, rugpj. 4.—Vi
sos paros kautynėse Guad
arrama kalnuose respubli
kos milicininkai smarkiai 
supliekė fašistus ir atmetė 
juos atgal. Viename tik mū
šyje liko nukauta 300 fašis
tų. Iš valdžios pusės krito 
100 kovotojų.

Respublikos valdžia griež
tai užginčija fašistų blofą, 
būk tūkstantis liaudies mili
cininkų perbėgę į fašistų 
pusę ir stoję karan prieš 
valdžią.
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i Fašizmas Yra Karas; Socializmas 
— Taika

Šitokiu pavadinimu Maskvos “Pravda” 
Į išspausdino straipsnį laidoje už rugpjū

čio mėn. 1 dieną, minėdama 22 metų su- 
1 kaktuves nuo pradžios pasaulinio karo. 
, t Tai labai tikslus ir nuosaikus pasaky

mas. Jeigu kas iki šiol apie to pasaky
mo teisingumą abejojo, tai pastarųjų lai
kų įvykiai turėjo atidaryti akis ir tam.

Didžiausiais karo' rengėjais šiuo tar
pu yra: Vokietija, Italija, Lenkija ir 
Japonija. Italija pasigrobė Ethiopiją, ir 
dabar ruošiasi “savo įtaką” įleisti į kitas 
europines šalis. Japonija įsiveržė į Chi- 
niją, atplėšė jos dideles sritis ir dar vis 
labiau briaunasi gilumom

Vokietija ruošiasi greitu laiku pasi
grobti Danzigą ir Klaipėdą. Tarp Vokie
tijos ir Japonijos veikia slaptos sutartys. 
Lenkija susitarusi su Vokietija. Vokie-

• tija, be to, suleido šaknis į Austriją ir 
bando “susikalbėti” su Italija. Jų visų 
didžiausiu troškimu—puolimas ant So
vietų Sąjungos.

Bet kad tą pasiekti, fašistinės šalys 
pirmiau nori suskaldyti arba susilpninti 
pajėgas demokratinių kraštų — Franci- 

j jos, Čechoslovakijos ir kt.,—turinčių 
draugiškas sutartis su Sovietų Sąjunga.

Štai, Vokietijos ir Italijos fašistai 
lenda Ispanijon, gelbėdami tos ša- 

4ies fašistams pasmaugti demokratiją ir 
atitraukti Ispaniją nuo Francijos. Jei 
jiems tas pavyktų, Francija liktų apsup
ta fašistinių kraštų ir, prasidėjus karui, 

i fašizmui būtų lengviau ją sukriušinti. 
Balkanuose fašistai bando įtraukti į sa
vo “sferas” Vengriją, Bulgariją ir kitas 

I šalis, kad susilpninus Čechoslovakiją.
“Laike pastarųjų keletos dienų, sako 

i “Pravda,” Vokietijos fašistai tiesioginiai 
' dalyvavo organizavime fašistinių suokal- 

i bių Ispanijoj.”
“Izviestijose” Karolis Radekas, be kit- 

! ko, pastebi:
Vyriausis Vokietijos diplomatijos tikslas 

yra izoliuoti Francija nuo Sovietų Sąjungos 
ir gauti Britanijos neutral iškurną, podraug 
jos tikslas sujudinti “revizionistines” vals- 

I tybes.
Imperialistai gali pradėti savo lošį (karą) 

be masių įsikišimo, bet jie tuomi išjudins 
spėkas, kurios bus revoliuciniu atsakymu 
baisiai karo kriminalybei. Sovietų tauta ga- 

' Ii sutikti tą pavojų geriau, negu kuri kita 
šalis pasaulyj, kadangi ji žino, jog pavojai, 
kuriuos fašizmas ruošia, suburs jos pusėn 
geniausią žmonijos dalį.

Jinai rems visus žmones, kovojančius už 
taiką, ir atsitikime, jei karas prasidės, stos 
su tais, kuriuos fašizmas užpuls tikslu, kad 
užduoti mirtiną jam smūgį ir atidarius ke
lią tikrai tarptautinei taikai.
Sovietų Sąjunga ir visi taiką ir laisvę 

| mylį žmonės betarpiai įspėja fašistines
• šalis: nepradėkit karo, neįvelkit pasaulio 

į naują kraujo jūrą. Bet įdūkusios fa
šistinės valdžios, atrodo, nepaklausys to 
įspėjimo. Gerai, tegul jos pradės. Te
gul jos iškels ginklą ir įvels milionines 
mases į skerdynę. Fašistai pradės, o dar
bo žmonių masės užbaigs—užbaigs taip, 
kad fašizmas gyvas neišliks!

Pavyzdingai Veikia
Iš nedidelio Švedijos miestelio, Karls- 

krona, pranešama, kad ten nesenai įvyko 
nelavintų darbininkų* unijos narių susi
rinkimas. Buvo renkamas delegatas į 
konferenciją, kurioj bus renkama dele
gacija būsimam Švedijos darbo unijų 
kongresui. Iš 205 narių, dalyvavusių su
sirinkime, 198 balsavo už komunistų kan
didatą.

Kai iškilo klausimas užgyrimo parti
jų, dalyvaujančių parlamento rinkimų 
kampanijoj, tai komunistai pasiūlė už-

girti abi partiji, komunistų ir socialistų, 
ir paskirti abiem po šimtą kronų aukų 
vedimui rinkimų kampanijos.
. Aišku, būdami didelėj didžiumoj, ko
munistai būtų galėję paskirti pinigų tik 
savo partijai, bet jie to nedarė: jie ski
ria -abiem partijom po lygią sumą, kad 
pabrėžus reikalingumą darbininkuose 
vienybės. Tai gražus žygis.

Paėmus Ameriką, mes surasime, kad 
komunistai mūsų prezidentiniuose rinki
muose taip jau laikosi panas 
Nors jų pasiūlymą sudaryti 
tą rinkimų kampanijoj socialistai atme
tė, vienok jie daro viską, kad su socialis
tais kooperavus kiekvienu' klausimu. Jie 
darbuojasi, idant ši rinkimų kampanija 
socialistus su komunistais la 
stų, o ne atskirtų. Žinoma, 
nori ir iš socialistų.

Šiuo tarpu, kai Ispanijoj, socialistai su 
komunistais greta kiti kitų 
muša fašistus, gindami demo 
darni respubliką ir žmonių 
tarp socialistų ir komunistų 
retų pasireikšti daug glaudesnė visam 
pasaulyj.

ios taktikos, 
oendra fron- v

biau suglau- 
jie to paties

didvyriškai 
kratiją, gin- 

laisvę, tai 
vienybė tu-

Plaka Patys Save
Chicagos kunigų “Draugas” 

smuoja apie Ispanijos įvykius:
šitaip po-

Jei .komunistai arba socialistai savo var
du būt ėję į Ispanijos rinki 
nelaimėję. Bet susidėję į “lif 
laimėjo.

Kuomet “frontas” laimėjo, 
kas buvo jo užpakalyje. Ylo 
slėpsi. Pasirodė,

mus, jie būtų 
udies frontą,”

, katalikiškas 
au daug kuni- 

Vaditias, viską da- 
oj.
bolševikai vis

tuoj pasirodė, 
s maiše nepa- 

kad frontininkams ne 
žmonių gerovė rūpi ir ne demokratija jiems
galvoj, bet kova prieš religiją. Jie konfis
kavo bažnyčias, vienuolynus 
mokyklas ir kitas įstaigas. J 
gų ir vienuolių išžudė.
ro taip, kaip bolševikai Rusi,

Ir po to viso lietuviškieji 
dar stengiasi įtraukti į savo frontą lietuvius 
katalikus ir jų organizacijas, 
mano, kad ir lietuvius kat 
įtraukti dirbti dėl kruvinojo bolševizmo, 
dirbti prieš religiją ir Katalikų Bažnyčią.

Nejaugi jie 
alikus pavyks

meluoja, kai 
s ne žmonių

Žinoma, kunigų laikraštis 
jis sako, jog “frontininkam 
gerove rūpi ir ne demokratija jiems gal
voj, bet kova prieš religiją, 
esamoji valdžia išrinkta did 
nių. Tą žino kiekvienas, s 
dą, sekęs dalykus. Kas gi pi 
kos valdžią iškėlė ginklą? 
Komunistai? Ne, fašistai, k 
nizavo ir kuriems vadovavo 
vau ja klerikalai (Gil Robles ir kt.), su 
militaristais, generolais. Jie, pasiėmę 
ginklą, pasikėsino žmonių valdžią nuver
sti ir sugrąžinti bjauriausios 
tinę diktatūrą.

” Ispanijos 
žiumos žmo- 
kaitęs spau
dės respubli- 
Socialistai?

uriuos orga- 
ir tebevado-

rūšies fašis-

linkai grobė- 
ėliams tuom 
valdžią, de-

Lietuvių Komunistų Veikla
---------------------------------------------- ---------------------------------- :---------------------------- :------------- ------ ---------------------------------------------------------

Informacijos apie Lietuvių Komunistų Suvažiavimą.
Detroito lietuvių komu

nistų frakcijos sekretorius 
rašo ir klausia sekamai:

“Jūs mums rašote, kad 
mes turime pasiųsti iš Det
roito gerą delegaciją į Lie
tuvių Komunistų Naciona- 
lį suvažiavimą. Mes rengia
mės pasiųsti. Dvi mašinos 
jau yra sutvarkytos. Mano
me ir trečią parūpinti.

“Bet, draugai, mums ne
aiškus patsai suvažiavimo 
sutvarkymas. Lietuvių Ko
munistų Suvažiavimas įvyks 
rugpjūčio 21-22 dienomiš, o 
LDS. seimas prasidės pir- 
miaus. Mūsų delegatams 
prisieis būti čielą savaitę. 
Tokiu būdu mes negalėsime 
pasiųsti vien tik nuo frakci
jos būti visą savaitę. Labai 
daug kainuoja. Spaudoje 
mačiau Centro Biuro reika
lavimą, kad pasiųsti dau
giau, negu tik tie, kurie at
stovaus Susivienijimą.

“Jūs, draugai,' malonėkite 
plačiau paaiškinti, kas bus 
su nakvynėmis: ar bus vie
tos draugų parūpintos, ar 
reikės samdyti. Tada mes 
žinosime, kiek galėsime pa
siųsti delegatų.

“Draugiškai,
A. D., Frakcijos Sekr.”

Kadangi panašių neaišku
mų yra iškilę ir kitose kolo
nijose, todėl atsakymą į šį 
laišką ir paaiškinimus duo
dame viešai per spaudą.

Visų pirma, visi draugai 
turi žinoti, kad-Rochesteryj 
įvyks du suvažiavimai, bū

tent: rugpjūčio 17-20 dieno
mis įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Seimas, 
o rugpjūčio 21-22 dd. bus 
Amerikos Lietuvių Komu
nistų Nacionalis suvažiavi
mas. Abu suvažiavimai yra 
atskiri dalykai.

Aiškus dalykas, kad tar
pe LDS. seimo delegatų bus 
nemažai ir komunistų. Tie 
visi komunistai galės taip 
pat dalyvauti ir Komunistų 
Suvažiavime. Jie žinoma, 
turės išbūti Rochesteryje 
visą savaitę. Ir tam draugai 
turi būti prisirengę.

Tačiaus Centro Biuras 
nenori, kad visas Lietuvių 
Komunistų S u v a ž iavimas 
susidėtų tik iš tų draugų, 
kurie . pasitaikys būti LDS 
seimo delegatais. Mes trok
štame ir darbuojamės, kad 
mūsų suvažiavimas būtų 
daug platesnis, daug dides
nis. Bus kolonijų, iš kurių 
LDS delegatuose nebus ko
munistų. Būtinai reikia 
stengtis, kad iš tokių kolo
nijų draugai važiuotų tik
tai į Komunistų Suvažiavi
mą ir jame dalyvautų. Taip 
pat yra kolonijų, iš kurių 
LDS. delegatų tarpe gal pa
sitaikys tik vienas kitas ko
munistas, o iš ten reikia 
Komunistų Suvažiavime tu
rėti bent keletą draugų.

Visi, tie draugai ir drau
gės, kurie nebus LDS dele
gatai, bet dalyvaus Komu
nistų Suvažiavime, neturi 
jokio reikalo važiuoti į LDS 
seimą ir sugaišti visą savai
tę—pasidarant saū bereika-

kalingų išlaidų ir apsunki
nant Rochesterio draugus 
su aprūpinimu nakvynėmis. 
Tie draugai bei draugės 
privalo važiuoti tiesiai į Ko
munistų Suvažiavimą. Jiems 
sugaišti reikės tiktai pora 
trejetas dienų. Atminkite, 
kad mūsų suvažiavimas 
įvyks penktadienį ir šešta
dienį, tuo būdu sekmadie
nį visi galės sugrįžti namo 
ir pirmadienį eiti į darbą, 
kurie turi darbus.

Šis dalykas labai svarbus 
atminti visiems draugams. 
Girdėjome nuo visos eilės 
draugų, kurie sako: “Nega
lime sugaišti visą savaitę, 
todėl negalime dalyvauti 
Komunistų Suvažiavime.” 
Įsitėmykite, kad jums nerei
kės sugaišti visą savaitę.

Kas link Detroito, tai 
nors jau viena didelė pilna 
mašina draugų galėtų ir tu
rėtų atvykti Rochesterin 
nuo frakcijos ir vien tik į 
Lietuvių Komunistų Suva
žiavimą. Mūsų supratimu, 
frakcija gali tatai ištesėti, 
gali sukelti pakankamai pi
nigų. Na, o jeigu dar kele
tas komunistų bus delega
tais LDS seime, tai Detroi
tas turės didelę ir gerą at
stovybę Komunistų Suva
žiavime.

Mes prašome draugus 
rochesteriečius parū pinti 
mūsų draugams nakvynes 
veltui ir tikimės, kad jie ta
tai padarys. Jie visados yra 
parodę savo svetingumą.

Lietuvių Komunistų 
Centro Biuras.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Iš Kanados Lietuvių 
Kongreso

ĮDOMUMAI
Paryžiaus Gątyės.

Bendras Paryžiaus gatvių

Tuomet demokratijos šalin 
si ginklo, kad atsakyti suki < 
patim, kad apgynus žmonių 
mokratiją, respubliką. Kovos eigoj iš
ėjo aikštėn, kad klebonijos 
yra kontr-revoliucininkų lizd 
ja ne tik meldėsi už kontr-n 
rius, juoduosius fašistus, ne 
ir finansavo juos, bet ne vienoj vietoj 
užsidėję ant pečių šautuvus 
darbininkus ir valstiečius, gi 
publiką.

Ar “Draugas” norėtų, kad 
šalininkai kunigiją ir įvairaus plauko zo- 
koninkus glostytų? Ar jis (norėtų, kad 
jiems būtų daroma išimtis? > Gaila, bet 
jis to nesulauks.

Kai tik Valdžia tai susekė, tuojau pa
skelbė konfiskavimą visų bažnyčių turtų, 
visų dvarų, visų palocių, kuriuose suko 
kontr-revoliucijos lizdus f aš 
narchistai.

Ispanijoj bažnyčios tačiau 
kį darbininkai gali melstis, 
nori (panašiai, kaip Sovietų Sąjungoj). 
Viskas, ką respublikos valdžia padarė, 
tai atėmė iš dvasiškijos mili 
tus ir juos ! 
reikalams.

Tai gražus pavyzdys. Me 
tikinę, kad kiekvienas doras 
talikas—darbininkas ir pre 
tuo tik pasidžiaugs. Tie Ispanijos laisvę 
ginančių žmonių žygiai lietuvių katalikų 
ne tik neatstums nuo bendre > 
atpenč, juos paakstins dalyv

Tik tegul kunigų spauda 
panašiai šaipytis iš Ispanijos laisvę gi
nančių žmonių, tegul ji tęsia tą šmeižtų 
ir purvinimų kampaniją, o pamatys, kaip 
daug lietuvių katalikų ji atstums pas 
tuos, kurie remia Ispanijos liaudį—pas 
komunistus ir socialistus!

, klioštoriai 
ais. Kunigi- 
evoliucionie- 
tik laimino

ėjo šaudyti 
nančius res-

respublikos

istai ir mo-

atdaros. Ti- 
kiek tik jie

dvasišKijos nuiioninius tur- 
sunaudoja visuomeniniams

s esame įsi- 
lietuvis ka- 

fesionalas—

fronto, bet, 
auti jame, 
bando ilgiau

liaudį—pas

1 d. rugpjūčio sėkmingai 
ir entuziastiškai atsidarė 
Kanados Liet. Kongresas 
Pagelbai Lietuvos Liaudžiai 
Atsteigti Demokratiją.

Dalyvauja 81 delegatas 
nuo organizacijų ir atsto
vauja 3,400 narių.

Laike pasveikinimų su
plaukė $173.91 aukų. Tai bu
vo laike pirmosios sesijos.

Kongresas išrinko 5 d. į 
prezidiumą: V. Railą, M. 
Gudą, Kovaitę, Lesevičių, 
J. Žukauską. Išrinko po 3 
į rezoliucijų, spaudos ir 
mandatų komisijas.

Kongresą atidarė drg. K. 
Juškevičius, plačiau paaiš
kino tuom klausimu d. K. 
Kilikevičius, šaukimo Kon
greso Sekretorius.

Varde Jungtinių Valstijų 
Lietuvių Kongreso Komite
to, kuris atstovauja 71,000 
organizuotų lietuvių, sveiki
no (Kas?—Red.) Kanados 
Lietuvių Kongresą.

Paskui seko pasveikini
mai nuo įvairių organizaci
jų. Drg. Ylienė sveikino 
nuo ALDLD moterų grupių. 
Buvo pasveikinimas nuo 
Kanados Lietuvių Sporto 
organizacijos.

Buvo pasveikinimai nuo 
L.D.K. Vytauto Neprigul- 
mingo Kliubo, kurio svetai
nėj įvyko kogresas. Buvo 
pasveikinimai nuo kelių 
kuopų Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystės.

Įspūdingą pasveikinimą 
padarė miškų darbininkų 
atstovas drg. ž. Varde jau
nuolių sveikino jaunuolis 
J. Morkis. Buvo pasveikįni-

mai nuo ACW Unijos sky
rių. Montrealo Dramos 
Grupė ir ALDLD kuopos, 
Inter. Ladies Garment Wor
kers unijos lokalas ir Ka
nados Darbininkų Apsigy
nimo Lyga ir kitos organi
zacijos.

Pirmai sesijai pirminin
kavo drg. J. Žukauskas. 
Darg. Janauskas raportavo 
temoje: Lietuvos Esamoji 
Valdžia. Po jo referato tuo 
klausimu vienbalsiai priim
ta rezoliucija.

Pirma sesija užsidarė 6 
valandą vakare. '

Sesija Antra
I

Kanados Lietuvių Kon
greso antra sesija atsidarė 
7:30 vai. vakare. Pirminin
kavo d. M. Gudas.

Pirmiausiai d. K. Kilike
vičius skaitė raštiškus pa
sveikinimus, kurių buvo 
daug, žingedžių, su gerais 
patarimais. Daugelis pasvei
kinimų buvo ir su aukomis. 

' Mandatų komisija rapor
tavo, kad kongrese dalyvau
ja 81 delegatas, nuo 15 Ka
nados lietuvių organizacijų, 
turinčių virš 3,400 narių; 
tai yra, Kongresas atsto
vauja daugiau, kaip trečda
lį visų Kanadoj gyvenančių 
lietuvių.

Aukų su pasveikinimais 
suplaukė iki dabar $173.41. 
Iš Jungt. Valstijų buvo ke
li pasveikinimai—jų tarpe 
Montello, Mass., bendro 
fronto pasveikinimas su au-

ka.
Sekė d. M. Guobos ilgas ir 

žingeidus referatas temoje: 
Lietuvos Liaudies Padėtis ir 
Mūsų Uždaviniai. Po refe
rato buvo trumpų klausimų, 
perskaityta rezoliucija ir 
sekė diskusijos.

Sesija užsibaigė 11:30 vai. 
vakare.

(Tąsa 5 pusi.)

ilgumas sudaro per 1,000 kilo
metrų, Maskvos — 1,200 km. 
Gatvių grindinio plotas Pary
žiuj 967 ha, Maskvoj — 1,022 
ha. Paryžiaus trotuarų plo
tas 702 ha, Maskvos — 657 
ha.

Paryžiaus Alberto I gatvė 
per dieną pravažiuoja 26,000 
automobilių, Eliziejaus lau
kuose — 60,000 auto.

Paryžiuj dabar yra apie 
300,000 auto mašinų, Maskvoj 
27,000.

Asfaltas Paryžiuj jau ne
naudojamas; gatvės grindžia
mos spalvotais granito kubais. 
Bet paskutinis toj srity išradi
mas — ketaus, spyžo, plyte
lės, kurios išlaiko 50 metų. 
1935 in. ketaus plytelių Pa
ryžiaus gatvėms grįsti buvo 
paruošta 300,000.

Paryžius turi valyti 18,5 
milionų kvadratinių metrų 
grindinio plotą, kurio 10 mil- 
kv. m. gatvių. Kasdien 1 kv. 
metras ploto gauna 4 gra
mus nešvarumų. Bendras me
tinis Paryžiaus gatvių sąšlavų 
kiekis siekia 50 tūkstančių 
kub. metrų.

Valymo automašinos Pary
žiuj pasirodė 1912 metais, o 
1920 jos pakeitė visas arkli
nes mašinas. 1933 m. valymo 
auto mašinų Paryžius turėjo 
242, kurių skaičiuj: 67 šluo
jamąsias, 23 laistomąsias, ki
tas kombinuotas.

Gatvių valymas susideda iš 
dviejų operacijų: šlavimo ir 
plovimo. Vasarą, kai džiūsta 
ir dvelkia—dar ir laistymo.

Paryžiaus gatvėse pasodin
ta 86.500 medžių, kurie nuo 
dulkių, nuto gazų ir kita greit 
miršta ir tenka dažnai pakeis
ti.

Paryžiaus gatvėse yra 1.- 
100 viešų išviečių, 7.600 suolų 
pasėdėti.

Paryžiaus gatvėse yra 10.- 
000 tvarkomų perspėjimų 
skersai gatves. Svarbesnėse, 
didelio judėjimo gatvėse da
bar daromi tuneliai žmonėms 
pereiti po gatvėmis.

VAIKAS GRŪMOJO PA- 
GROBT SHIRLEY TEM

PLE DEL $25,000

Washington. — John L. 
Lewis, Jungtinės Mainierių 
Unijos prezidentas, sako, 
kad jeigu republikonų Lan
don taptų prezidentu, tai 
pradėtų terorizuoti darbo 
unijas ir streikus.

Maskva. — šaukiama vi
sos Sovietų Sąjungos kon
gresas lapkričio 25 d. tart 
paskutinį žodį apie naują 
Sovietų konstituciją.

GRANT, Nebraska.—Ta
po areštuotas 16 metų ber
niukas S. W. Powell, kuris 
parašė laišką tėvui mažiu
kės mergaitės judžių akto
rės Shirley Temple, grasin
damas pagrobt ją, jeigu jam 
nebus iš lėktuvo numesta 
$25,000.

Lowell, Mich. — Per 6 
valandų streiką 75 darbi
ninkai Lowell šmirkštynių 
kompanijos privertė bosus 
atšaukti planuojamą algų 
kirtima. c

Socialistų masinis mitingas Madride: iškėlę kumštis, 
jie pareiškė atkeršysią fašistams, kurie nužudė Mad
rido policijos leitenantą. Mitingas įvyko tuoj prieš 

fašistų kontrrevoliuciją.

■ Į i 
mi
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Darbininkė ir Šeimininkė
G. GREBNEVAS.

Pasakojimas Apie Merę Ir 
Pasakojimas Apie Šura

(Pabaiga)
J kolchozą pas saviškius Šura nuvažiavo 

už mėnesio po tos nakties. Čionai ji pradėjo 
gyventi ramiai: atsikeldavo rytą, melžė kar
vę, padėjo motinai padaryti pusryčius, pas
kui eidavo j pirkią-skaityklą.

Vieną dieną ji dirbo bibliotekoj : išduoda
vo knygutes, sutvarkė katalogą. Vakare toj 
pačioj pirkioj-skaitykloj užsiiminėjo su jau
nimo rateliu, kuris gvildeno sudėtingas že- 
piės ūkio mašinas.

šura buvo visiškai rami, ji apie nieką ne
galvojo, ne—stengėsi užmiršti, jai paprastai 
nesinorėjo galvoti. Bet tai buvo automato 
ramumas.

Viktoras rašė skūpiai ir greitai, visada be
veik tą patį:

“Užimtas . . . kaip voverė sakinuos ... į 
šmotus plėšia .. . Būk sveika.“

Ji nesigailėjo, kad išvažiamo į kaimą. 
Tiesa, ji jam nepasakė, kad nutarė nueiti 
nuo jo. Dabar ji išvažiavo tik pasilsėti. Bet 
ji tvirtai nusprendė už mėnesio, dviejų grįž
ti į Maskvą, pradėt gyvent atskirai ir savi
stoviai, grįžti į institutą ir tęsti mokslą.

Viktorą ji jau neskaitė savo vyru. Taip, ir 
kam gi jai reikėjo grįžti prie jo? Jo pro
jektas pastatymo viršgreitos turbinos dabar 
dar peržiūrimas kokiose tai komisijose, bet 
be abejonės jis bus priimtas. Juk ne veltui 
mėnesį tam atgal jį iššaukė narkomas ir 
kalbėjosi su juo apie tris valandas.

žinoma, viskas tas buvo ne taip jau blo
gai,—atvirkščiai, ji ir pati džiaugėsi jo pa
sisekimu ir tuo džiaugsmu, kuris galėjo būti 
jų name, jeigu jis jai daugiau atydos kreip
tų. Bet juk šito nebuvo. Jis nė kartą nekal
bėjo su ja taip švelniai ir šiltai, kaip pir
mais jų bendro gyvenimo metais.

.. . čia, kaime, ji keletą kartų perskaitė 
Draizerio apysaką “Senos Vietos,” tą pačią, 
kuri taip skaudžiai ją sujudino, ir įtikinėjo 
save galutinai, kad Merės istorija su jos vy
ru, tai amžinai pasikartojanti šeimos trage
dija pas daugelį žmonių, pasikartojanti įvai
riuose variantuose. Ji taip dažnai galvojo 
apie Merę, kad pati pradėjo tą atsitiktiną 
Amerikos rašytojo apysakos heroję skaityti 
savo drauge. Vieną kaitą ji sapne labai įdo
miai susiginčijo su Mere.

—Kodėl gi jus, misis Grigorjeva, vyras 
pametė ?

Šura supyko ir šūktelėjo:
—Visų pirma, ne jis mane pametė, bet 

aš jį. Antra, čia ne Amerika ir aš be jo ne
mirsiu iš bado, kaip jūs mirėt. Aš eisiu mo
kytis! Aš pati būsiu inžinierium!

Merė pradėjo verkti ir, žiūrint į ją, ap
siverkė ir šura. Taip, apsikabinusios, jos 
verkė ilgai ir su pasitenkinimu, būk tai, jos 
dainavo liūdna daina.

' Šura atsibudo nuo motinos stumtelėjimų :
—Ko gi tu aimanuoji, šuriuk!—paklausė 

motina.—Ar kas prisisapnavo?
—Ne, dantis skauda,—pasakė ji ir sun

kiai atsidusus apsivertė ant antro šono.
Kaip tai kartą, peržiūrėdama katalogo 

korteles, šura pamatė lange, kaip prie pir- 
kios-skaityklos bėga su laikraščiais Iliuška 
Popovas, laiškanešio sūnus. Iliuška įbėgo 
į pirkią ir metė ant stalo laikraščių pundą.

—Teta šura! Paimk laikraščius!—šūkte
lėjo jis ir iššoko iš pirkios.

šura pradėjo vartyt laikraščius ir staiga 
jai metėsi į akis vienam puslapyj du dideli 
antgalviai:

“Didelis Sovietų technikos laimėjimas.

Viršgreitos turbinos 10
Minutei šura uždeng 

nimo, bijodama skaityt 
vieną momentą. Bet ir 
matė viską: jį, Viktorą 
gaubtą garbe, visų aty 
naują moterį, gražią ir 
gali būti, kad jos neb 
įsivaizdavo. Ji buvo p 
nardo da Vinči “Džioko: 
teris, nupiešta dailininki

Ji pamatė Viktorą 
lyje. žibantis, kaip juo 
arba “Boyce” 
graži moteris 
jaunas mėnuo . . .

Šura atidarė akis., 1 
vyras pametė. “Vargšė 
timentalinio romano h 
čiau sakant, kvaila bo 
kratė žinomas inžinieri

Šura paėmė laikraštį 
dėjo skaityti:

“Mokslo komisija pr: 
Sovieto priėmė V. ir A 
tos turbinos projektą, g

Šura norėjo skaityti toliau, bet staiga kas 
tai iš perskaityto ją su 
aiškiose eilutėse buvo k 
ris dar neperėjo prie jas sąmonės. Ir staiga 
ji rado—“V. ir A. Grigorjevu.”

tik 
pa- 
ap- 
tai 

Ne-

ir šitoj 
'tolima,

0,000 kilovat jėgos.” 
ė akis nuo susijaudi- 
toliau. Tai tęsėsi 
šitam momente ji 
, tenai, Maskvoj,
la, pamatė kokią 
meilią, šalę jo.

•ūtų. šura aiškiai ją 
>anaši į žinomą Leo- 
ndą,” ant kurios mo- 
ų, buvo graži.
nuosavam automobi- 

da saulė, “Cadillac”, 
mašinoj šalę Viktoro 
šalta ir puiki, kaip

šura, kurią 
Merė”, sen- 

papras-

O štai ji, 
mažiukė 
eroje, arba, 
ba, nuo kurios atsi
us.
ir išsisklaidytai pra-

e darbo ir apsaugos 
Grigorjevų viršgrei- 

alingumo 100,000. . .”

jaudino. Čion šitose 
as tai neaiškaus, ku-

vergijos ir laisvai budavoja 
naują pasaulį — socializmą.

Tai ir tu, motina, čia Ame
rikoje gyvendama, gali pada
ryti tą patį, ką padarė Rusi
jos motina. Tik reikia eiti į 
mases ir šviesti jas, aiškinti 
joms teisybę, rodyti tiesų ke
lią prie galutino pasiliuosavi- 
mo. f

Motina, tu žinai, kad čia 
Amerikoje, yra partija, kuri 
rūpinasi tavo sūnų ir dukterų 
reikalais, tai yra Komunistų 
Partija. Tik ta partija veda 
žmoniją prie pasiliuosavimo iš 
vergijos, prie proletarinės re
voliucijos ir prie naujos tvar
kos įsteigimo.

Tada, motin, stok į Komu
nistų Partijos eiles ir kviesk 
savo sūnus ir dukteris tapti 
Kompartijos nariais. Ir kuomet 
bus Kompartija stipri ir galin
ga, tuomet bus daug lengviau 
pasipriešinti tam žiauriam iš
naudojimui.

Motinos, sūnūs ir dukterys 
būkite visi Kompartijos na
riais. Onyte S.

ISPANIJOS MOTERYS APLEIDO VIRTUVES, KAD NUGALĖT FAŠIZMĄ

Nešinos šautuvais ir krepšeliais amunicijos,/Ispanijos darbininkės moterys mar- 
šuoja iš Madrido į kalnus, kur siaučia gaujos fašistų, besikėsinančių pulti Mad
ridą, kad išplėšti iš liaudies rankų valdžią ir paskui žudyti ir pavergti darbinin
kus. Šis radio paveikslas parodo jas skubinančias frontan, kur eina kova tarp 
Liaudies Fronto ir fašistų Guadarrama tarpkalnese.

Ispanijos moterys teikia mums skaistų pavyzdį, kad mes taipgi privalome kar
tu su draugais dalyvauti mūsų šių dienų kovose prieš fašizmą ir karą. Vienu iš 
pirmųjų žingsnių yra sudarymas būrių moterų maršuotojų paraduose už taiką. 
Brooklyn© Aldietės šį žingsnį jau daro, jos mobilįzuoja visas pajėgas Taikos Pa
radui, kuris įvyks 15 rugpjūčio, 60th St. ir 1st Ave., New Yorke.

Šura keletą kartų pašnibždomis perskaitė:

I Bet kodėl gi A?
Ir tuojaus aiškiai suprato:

Aleksandra... (šura 
rusų moters vardo Ale

—Kam gi tai ? Argi
Laikraštis jai išpuolė 

kambarys, kartu su knįrgų šėpom, stalais ir 
suolais, pradėjo judėti 
da. šura žiūrėjo pro ašaras, kurios užplūdo 
ję.i akis.

t Ji nepastebėjo, kaip atsidarė durys ir įėjo 
tėvas.

1—Kas gi su tavim, surink?—paklausė jis, 
žvalgydamasis aplinkui

Tėvas pastovėjo, prie, 
mu pažiurėjo į ją.
į—Tenai, pas mus n; 

važiavo.
lojj, eik, pasimatyk. Bet 
apie kitą. Tu, tėvai, nuĮeik.
Kleistai kaip tai kalba 
kbks tai karalius kur t 
dos, nuvažiavo. Nesupr.

Viktoras ir 
yra sutrumpinimas 

ssandra).
aš ? . .. Kam ? . .. 
iš rankų, ir visas

ir .keisti *savo išvaiz-

jo ir su nepasitikėji-

amie . . . tavasis. At- 
Aš sakau, šurka, berods skaityk- 

jis tai apie šitą, tai 
Pasakyk, kad...

.. Sakyk, sako, kad 
ai.. . prie nosies, ro- 
antu. Ir ne girtas ro-

PAŠAUTA, ĮKALINTA

WPA Projekto Merginų
Kova Už Orą

ą, nusišypsojo ir, ry-i Šura pažiūrėjo į tėv; 
dama ašaras, pasakė: 

; —Jis, tur-būt, sakė 
aite j o į Kanosą, ar taip

i —Taip, taip. Tas p 
tAu ir parašė kai ką.

I Tėvas ištiesė Šurai pipierio gabalėlį ir nu- 
ėio prie durų.
4—Tai ką jam, tavo karaliui, pasakyt?
i —Pasakyk, tėveliuk, aš tuojau ateisiu.
1 Šura pažiūrėjo į raštelį. Stambia, aiškia 

rašysena buvo ten parašyta:
■ “Šurok, aš labai kai 

tą supratau staiga, kada perskaičiau laik
raštyj puikiausio mūsų 
l<albą. Jis sakė, kad d 
gi negalima užmiršti gylvą žmogų. 
Užmiršau. Aš juk mač 
ką vijau nuo savęs, 
'tai reikia suprast. . .

i Laukiu tave, vaikutis

—karalius Henrikas 
, tėveliuk ?
at... atėjo, štai jis

;as prieš tave. Aš ši-

epochos žmogaus 
si didelių dalykų vis- 

O aš juk 
iau tavo ilgesį ir vis- 

jojau už darbą.
ciau ta 
Ąš bij

mano kvailiutis.
VIKAS.” 

,nt stalo ir keletą mi1 šura padėjo raštelį s 
nučių sėdėjo su uždarytom akim. Paskui ji 
atsistojo, priėjo prie veidrodžio ir pasitaitė 
iš po skarelės ant kaktos koketiškai iššokusį 
garbeniuotų plaukų plu eštą.

Vertė L. L.

Darbo Liaudies Motin!
Tu, motina, pagimdei di

džiausius mokslo vyrus, ku
rie išmieruoja giliausias jūres, 
suranda jose įvairius gyvūnė
lius ir suskirsto juos, kuris ku
riai giminei priklauso. Pagim
dei ir tuos, kurie sužino 
žvaigždžių vardus, išmatuoja 
jųjų dydį ir sužino, kaip augš- 
tai jos randasi nuo mūsų že
melės. Taipgi ir tuos, kurie 
apeina augščiausius kalnus, 
suranda, kuriame kalne koki 
gamtos turtai randasi. Tavo 
sūnūs ir tie, kurie apmarina 
žmogų, padaro jam operaciją 
ir vėl jį atgaivina. Pagimdei 
ir tuos, kurie pavirtę geleži
niais paukščiais apskrenda vi
są žemės kamuolį ir išmieruo
ja erdvės platybę ir augšty- 
bę...

Tu, motina, pagimdei ir 
tuos milionus sūnų ir dukterų, 
kurie savo pūslėtomis ranko
mis išstatė didžiausias dirbtu
ves, gražiausius [namus; nu
tiesė ilgiausius gėlžkelius; pa
statė gražiausius tiltus, žodžiu 
sakant, sutvėrė jįurtus ir kul
tūrą, o patys alkani, neturi 
kuo apdengti savo suvargusį 
kūną, nei k u r Į gyventi-pasi- 
slėpti nuo šalčiųį vėjo ir lie
taus.

Motina, tu g a 1 i padaryti 
daug ką, nes tu ^si galinga!

Tu gali sustabdyti mašinų 
ratus ir uždaryti dirbtuves, 
kuriose gaminama amunicija 
ir įvairūs ginklai žudymui ki
tos motinos sūnų vien tik už 
kapitalistų reikalus.

Tu gali atidaryti didžiausių 
kalėjimų duris iir išlaisvinti 
tūkstančius savo| sūnų, kurie 
už teisybės skelbimą likosi už-

nušauti streikuose už 
kąsnelį duonos ir ge-

daryti juose.
Tu gali nušluostyti gailias 

ašaras ir suraminti našles ir 
našlaičius, kurių vyrai bei' tė- 
$ai tapo 
didesnį
resnes gyvenimui sąlygas.

Tu, ir 
lią visiems’’ tiems, kurie uoliai 
rengiasi prie naujo karo.

Bet kad tą visą padaryti, 
tai tu, 
ramiai ir laukti kol kas kitas 
dirbs už tave. Tu, motina, tu
ri būti pirmutinė savo sūnų ir 
dukterų 
tas visa 
tau buv 
pajausti 
mo geležinės rankos spaudi
mą.

Motina, tu žinai, kad jau 
šeštoje dalyje pasaulio tavo 
sūnūs ir dukterys yra galuti
nai pasiliuosavę iš ilgų metų

otina, gali pastoti ke-

motina, neturi sėdėti

tarpe ir aiškinti jiems 
s baisenybes, kurios 
o lemta pergyventi ir 

šio žiauraus surėdy-

Jūs matote ženklą šios 
moters veide. Tai šūvio 
žaizda. Gal ji ispanė, su
grįžus iš kalnuose einan
čio mūšio prieš fašistus? 
Ne, tai tikra amerikietė. 
Bet ji, taip kaip ispanės, 
gynė savo teisę gyvent.' 
Mrs. Lois Harris yra uni- 
jistė audėja. Ją pašovė 
kompanijos .mušeikos lai
ke streiko Taladega, Ala- 
bamoj. Penki unijistai vy
rai tapo uždaryti kalėji- 
man neva už nužudymą 
šerifo John Bryant laike 
mušeikų užpuolimo ant 

streikierių.

Liepos 10-ta, 193,6. Spirgi
nantis karštis. Visoj šalyje re
tai kur yra buvęs toks karš
tis, o New Yorko miesto isto
rijoj ši yra karščiausia diena. 
Bet Čionai, 45 West 18th St., 
WPA Adatos Projekte, karš
tis slogina myriop tris tūks
tančius moterų.

750-čiai Darbininkių Vienas 
Mažas Langelis.

Binghamton, N. Y.
Am. Liet. Darb. Literatūros 

Draugijos 20-tos kuopos mote
rų skyriaus svarbus susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 6 rug
pjūčio, 7:30 vakaro, pas d. U. 
šimoliunienę. Viršminėtas sky
rius kviečia kaip nares, taip ir 
pašalines merginas-moteris 
skaitlingai dalyvauti.;Bus svars
tomi viršminėto skyriaus daly
kai ir reiks išdirbti planai vei
kimui ateinantį sezoną.

Jau daug pašalinių draugių 
pasižadėjo dalyvauti;

Taipgi kviečiame ir tas na
res, kurios priešingos skyriaus 
sudarymui. Galėsime išdisku- 
suoti, kas, jūsų manymu, nege
rai ir delko jūs esate priešingos. 
Manau, jau visos perskaitėte d. 
Sasnos straipsnį, tilpusį “Lais
vėj” už liepos 22 d., kur nuro
do reikalingumą tverti mote
rų skyrius, čion galėsime pasi
sakyt savo išvadas tuo klausi
mu. •

Susirinkime Bus Paskaita
Užbaigus minėtus reikalus, 

bus paskaita apie gimdymo 
kontrolę. Paskaitą parašė jau
na Amerikos lietuvaitė Ame
lia Jeskevičiūtė. Jinai mokslo 
patikrintais daviniais nurodo 
nebuvimo gimdymo kontrolės 
atsiliepimą į moterų sveikatą 
ir visą gyvenimą. Visoms svar
bu išgirsti.

Mot. Sk. Korespondentė.

Pažiūrėk į trečią .augštą. 
Septyni šimtai ir penkios de
šimts moterų sėdi pasilenku
sios prie mašinų. Prieš jų akis 
virš kiekvienos mašinos, skai
sti, karšta elektros lempute. O 
virš jų galvų, palubėse, dau
giau skaisčių, karštų lempų.

Mašinos birzgia ir birzgia 
moterims dirbant. Moterys 
šiandien kur kas mažiau kai- 
ba. .

nesiskiria nuo svaigios nak
ties. Mašinos birzgia. Karš
čiausia diena istorijoj.

M; * *
Dar kelios minutės ir mote

rys pradėjo alpti. Vakar bu
vo apalpimų, bet nieko pana
šaus šiai dienai. Moteris po 
moters krinta p r i e darbo.

Ūmai atsistoja mergina ir 
ima spiegti. Kitos paseka ją 
spiegimu, vaitojimu, keiksmu. 
Darosi karščiau. Tankiau ir 
tankiau alpsta moterys.

Penkios merginos, šapos ko
mitetas, stovi būrelyje pagal 
sieną. Paskiau, pamaži eina 
vienu kambario šonu kiton 
pusėn, taip per visą šapą.

“žiūrėkite! Jos eina pas 
Administraciją.” Kam bary j e 
dabar tyliau. Bet alpimas tę
siasi.

klausys.”
Ūmai užviešpatavo tyla, ga

lėjai musę girdėt kambaryje, 
“šapa užsidaro šiandieną. Jie 
sako, kad šapa užsidaro šiai 
dienai. Mes dabar galime eit 
namo.”

Moterys, išeidamos gatvėn, 
vis dar daug alpsta. Adminis-

“Mes Reikalaujam Tinkamo 
Vėdinimo.”

Čion visai nėra oro, nei vie
nam atsikvėpimui. Atmosfera 
atsiduoda prakaitu ir privar
gusių plaučių iškvėpuotu po- 
ku.

Niekas negali suprasti, kam 
čia reikalinga pertvara, kuri 
sulaiko cirkuliaciją. Anoj pu
sėj pertvaros dirba mašinis
tai — už jų yra brangenybės- 
langai, ir oras, ir išlaukinis 
pasaulis, šioj pusėj tvanka ir 
nežinia kokiem galam ta per
tvara.

Gale ilgo dirbtuvės kamba
rio spykso langas, vienintelis 
mažas langelis. Keturkampė 
pro jį prasiveržianti šviesa 
duoda jį pažint. Gi moterys 
sėdi prie elektros, joms diena

“Ne. Aš neduodu leidimo 
uždaryti šapą. Tu pati gali 
pašaukt 111 Kight Avenue, jei 
nori. Aš pats neduosiu įsaky
mo.

“Aš ką tik buvau šapoj 
skersai gatvę. Temperatūra 
ten 145 laipsniai. Ten moterys 
ncalpsta. Aš jums galiu pasa
kyti, kodėl alpsta mūs šapoj. 
Tai Projektų Unijos narės al
psta.” Taip įkirtęs komitetui 
prižiūrėtojas apsisuko ant 
vienos kulnies ir nuėjo prie 
lango.

“Mes tau galime pasakyti, 
delko tos moterys alpsta. Jos 
gyveno ant pašalpos per me
tų metus. Jų silpni, išbadėję, 
nuvargę kūnai negali perneš
ti. Kitos šapos visame New 
Yorke užsidarinėja. Jūs turite 
jas paleisti namo.”

Isteriką, alpimas, viduje, o 
lauko pusėje suįrutė vis didė
jo. Galų gale pašauktas cen
tralis ofisas. Aišku, kad šapa 
turės būt uždaryta.

“Girdi! Pasakyk joms eit 
namo. Mes turime tas mote
ris numalšinti, tad pasakyk, 
kad eitu namo.”

Bet moteris ne taip lengva 
numalšinti. Galop pasigirdo 
skambinimas. Tris sykius. Juk 
tai gaisro signalas. Kas nors 
sušuko: “Gaisras!” Tikrai bus 
trempimo. Reikia ką nors da
ryt.

“Girdit, jūs!” Administraci
ja atsišaukė į šapos komitetą, 
“šokit ant stalo ir pasakykit, 
kad gali eit namo. Jos jūsų

“Jus Pravarome iš Darbo!” 

tracija įneša 75-kias apalpus. 
Tikrenybėje yra daug dau
giau. šapos komitetas laiko 
mitingą gatvėje prie bildingo. 
Daugelis sustoja ir klauso. Li- 
gonvežimiai sueiliuoti aplink.

“Tai del stokos ventiliaci
jos, nesanitariškų sąlygų mū
sų sveikata ir gyvybė statoma 
pavojun. Mes reikalaujame iš
ardyti pertvarą,” šaukė komi
tetas.

* * *
Tiek apie tą penktadienį.

“Ta Merga Yra Pavojingiau
sia Raudonoji!”

Pirmadienį ne ką geriau. Ir 
vėl šapos komitetas, už išsi
gandusią administraciją, turi 
pranešti: “Jūs galite eit na
mo.” Ir vėl įvyksta gatvėj 
mitingas su reikalavimu: “Iš- 
ardykite pertvarą.”

Visomis tomis dienomis ad
ministracija mitingauja, dis- 
kusuoja: “Mes turime nusi
kratyti tų raudonųjų. Jos sti
prina uniją. Mes turim nusi
kratyt šapos komiteto. Ypač 
tos Kramer. Ką mes darysi
me su Mary Kramer? Ji vado
vauja šapos komitetui ir yra

. (Tąsa 4 puslp.)
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aršiausia iš raudonųjų. Mes 
net neįstengiame jos papirkti 
pažadais perkelti į geresnį 
darbą. Ką mes darysime su 
Kramer!”

Antradienį pertvarą jau iš
ardė. Išardė pačiam karštyje, 
merginoms dirbant prie savo 
mašinų. Pavojinga. Merginos 
nuogąstauja skraidančių ske
veldrų. Geriau būtų 
paleisti, bet šapos 
šiandien negelbsti. 
Kibą bando įrodyti 
lią? Administraciją
gali merginas sutvarkyti. 

♦ ♦ ♦

šapą vėl 
komitetas 
Kas tai? 
savo 
viena

ga
nė-

Administracija jau nuspren
dė, ką ji darys su raudono
siom, su unija, su Kramer.

Ji laukia beveik iki pabai
gos darbo. Tuomet bosų čiuče- 
los kaišioja merginoms pano
sėn peticijas. Jie laukė vėlu
mos, kad šapos komitetas ne
matytų. Jie klydo. Niekas ne
ima peticijų, kol šapos komi
tetas nematys.

Peticijose rašo sekamai:
“Mes, pasirašiusios, esame 

labai dėkingos už tą, ką val
džia mums daro ir nematome 
reikalo priklausyt unijoj, kad 
apsaugotų nuo rankos, kuri 
mus peni; toliau, mes jaučia
me, kad visi raudonieji ir agi
tatoriai turi būt atleisti iš vi
sų valdžios projektų. Dieve 
palaimink Ameriką ir visus, 
kurie myli Dėdę Šamą.”

“Tu vely pasirašyk,” čiuče-

t
lų šnipai kužda merginoms į 
ausis. “Jie išvarys visas, ku
rios nepasirašys. Persigandu- 
sios, kai kurios mergintis pra
deda rašytis. ,

Tuo tarpu prieina šargybi- 
nis prie Mary Kramer. į

“Tavęs laukia raštinėj.”
“Aš šį sykį raštinėn teisiu tik 

su šapos komitetu.”
“Tau šį kartą nereiks šapos 

komiteto,“ pareiškė sargas. 
"Pasiimk savo žirkles, (žiurstą, 
kepurę ii viską, kas tau pri
klauso.” Tuomet Kramer su
prato, kad ji gauna ružavą 
slipuką. Ji lėtai triusiasi susi
rinkdama savo daiktus ir eina 
raštinėn. Visos merginos ap
link ją gerai supranta, kad 
tas reiškia ružavą slipuką.

“Matai, ji nesirašė po peti
cija,” šnypščia į ausis! mergi
noms čiučela.

Kas gi dabar apmalšins mo
teris, kuomet 
varys ant kra 
Nebijokite. Tęn ^ra pavaduo
jantis šapos 
ministracija s; 
kratem raudo 
sako: 
Mes nesirašys 
Mes norim unijos.

karščiai jas hu- 
nto beprotybės?

komitetas. Ad- 
iko: “Mes nuši
ltųjų.” Moterys 

Netiesa. Protestuojame! 
im po peticija.

įspūdžiai iš “Laisvės” 
Pikniko Brooklyne 

Ir Didmiesčio

MALONI ODA 
...NEŽIŪRINT 
JUSU AMŽIAUS

* * *
Works Progress Adminis

tracijos buletino numeris 36- 
tas sako, kad darbininkai ne
turi būt diskriminuojami iš 
priežasties rasės, tikybos, or
ganizacinių ar politiniu ryšių.

Bet administracija, pašau
kus Kramer, šaukia iir kitas ) 
merginas, aštuonias jų. Visas 
šapos komitetas iššaukiamas. 
Tačiau administracija) naudo
jo išmintį. Iššaukiamą viena, 
kuri nėra unijoj. Jai irgi pasa
kyta: “Tavęs reikalauja raš
tinėj. Pasiimk savo daiktus.”

Sulyg ružavų slipulįcų, tos 
devynios tapę pravarytos už 
“nepaklusnumą, jaudinimą 
darbininkių, ir kėlimą Isuįručių 
darbo laiku.”

Unijos komitetas, sykiu su 
išvarytu iš darbo šapos komi
tetu lankėsi pas Daniel Ring, 
WPA darbo 
rių. Jie protd 
no siųst dele 
tonan.

Ispanė mer; 
miteto, klausė jo 
tas vardas, 1 
vadino ?
menu—o, taip, pavojinga rau
donoji. Kas yra pavojingas 
raudonasis, pone Ring? Kas 
jūs — pavoj ngas raudonasis, 
pavojingas 
jingas gelton 
vadina pavo;
ir aš nežinau, ką tai reiškia.
Jūs turite mąn paaiškinti.”

Mr. Ring
“Aš esu balt? 
jis

santikių direkto- 
stavo. Jie grąsi- 
gaciją Washing-

rina, viena-iš ko- 
“Ką reiškia 

kuriuo jie mane 
Kaip jis? — nepa-

baltasis ar pavo- 
asis? Jie mane 
inga raudonąja

susisarmatino. 
s,” galop atsakė

id Mr. Ring- yra
baltas, bet jis neatsteigė mer
ginoms darbu

Kas dabar?
kur nors 45 West 18th St. bil- 
dinge WPA
Ten dar tebįnšmėtinėjama ir 
pykstama. O 
kietas. ' .

Gi dclegdcija 
Washingtonan, 
viena klausima: 
tas buletino 
riame pareiškiama, 
bininkai notų 
nuojami iš priežasties 
tikybos, organizacijų ar poli
tinių ryšių?”

Ann Riving ton.

s.
Dar likosi unija

Adatos Projekte.

iš lauko eina pi-

nuvyko 
pastatyti dar 

“Ką reiškia 
numeris 36, ku

ka d dai
ri būt diskrimi- 

rasės,

Kaip Užsilaikyt .Vėsiai ravimo pagelia. Tik reikia pa- 
mąstyt, kada 
Šis būdas ne 
oras dregnurr
paimti šlapumo nuo kūno.

;ai, ką mes turim 
ne.

patogu, kada ne. 
pagelbės, kuomet 
o pilnas ir negali

NUSKAISTINKITE 
SAVO VEIDĄ 

PIENU
Valgiai turtingi kalkėmis yra 
vienas iš sekretų malonios vei
do odos. Jūs atrasite, jog dau
guma moterų, turinčių malo
nias veido odas, geria apsčiai 
pieno. Priežastis visai papras-. 
ta: Pienas yra turtingiausias 
kalkių šaltinis iš visų valgių. 
Brangūs odos specialistai iš
rašo kalkių receptus nuvalyt 
nuo odos spuogavimus ar iš
bėrimus... štai kodėl mes sa
kome, kiekvienas pieno stiklas, 
kurį jūs išgeriate, yra gyduo
lė gražumui.

f Išbandykite šį malonų, ne
brangų kelią j grožę. Stiklą 
arba du per dieną.
3ULAIBĖKITE MOKSLIŠKAI

Išlaikykite grąžią iAžiūrų ir 
£ amagy ūpą tuo laiku, kada 

Jūa •tenulatės sulaibėti. kaip 
kad daro judžiy aktorė*, ger
damos pieną. Parašykite, rei- 
kalaudatnoa NEMOK AMAI » a T] 
“The Milky Way” knygelės 
apie valgius aulieaėjimui. Tik į ą/kf 
pasiųskite atvirute su savo JVHESl 

•; vardu ir adresu: Bureau of Ot 
Milk Publicity, Albany. ' ' ’.
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Dabar mes randame? vasaros 
augštumoj, karščiuose) Tai ką 
mes turim daryt? Reiki sutikt 
vasarą jos pačios suteiktose są
lygose ir sekti patariįnus, kad 
būt vėsu.

Yra nurodymai, ką* mes tu
rim valgyt, gert ir d^vėt arba 
apsirengt, šitos taisyklės prin
cipe sutinka su naturališkomis 
taisyklėmis, kurios kūną ope
ruoja, dirba, kad palaikyt jį 
normališkoj temperatbroj 98.6 
laipsnių Fahrenheit, 
nuo valgio, gėrimo

Tiek apie 
daryt ir ko

Ką Mes
Šičia mes

Kadangi 
ir vandens, 

kuriuomi mes plaunamos, pri
klauso mūsų kūno veikimas, -tad 
tie dalykai turi būti (arti kūno 
temperatūros, nes kfraštutiny- 
bės bile šilto ar šalto kenkia 
kūno šilumą reguliuojančio me
chanizmo darbui. Fundamenta- 
liška karšto oro taisyklė yra: 
dirbt su ja, o ne prie5 ją.

Darbas ir Maudynės.
Mes turim vengt bi e ko 

tinančio, sunkaus maisto, smar
kaus darbo, arba ėmimo ledinių 
maudynių. Ledinės .maudynės 
tuo laiku, rodosi, gaivina, ta
čiau daro mus karštesniais, ka
dangi kūnas imasi palgamint ši
lumos.

| Akyvaizdoje faktp, kad di
džiuma iš mūs turinĮi užsidirbt 

I pragyvenimą, turime reikalau- 
I ti sąlygų dirbti iš lėto, kuomet 
karščio laipsniai kyla. Jei mes 
turime sunkų fizinį 
ketų jį atlikt anksti!

Panašiai reikia

valgyt, kaip maiš
ia, žemos šilumos 
ai, daržovės virtos 

pirmą vietą.

molų, riešutų ir

turi riebalų. Taip-

niai.

aks-

darbą, rei- 
Irytą.

----- ir valgyt: 
lengvai, iš lėto, sultingą, greit 
suvirškinama maistą.

Maudytis reikia 1 drungnam 
vandenyje. Labai šiltame ore 
maudynė gali būti šaltesnė, jei
gu nevartojama š 1 uLo s t y k 1 ė 
(rankšluostis), bet 
vandeniui nudžiūt pįjr garavi
mą. šis būdas suartirįa dirbtiną 
vėdinimą su mūsų kino auto
matiška vėdinimo sistema, ku
ri dirba per prakaitalvimo liau
kas. Eigoj garavimo vanduo su
geria šilumą. Kuomet mes pra- 
kaituojam liuosai, nrmsų kūnas 
atvėsta. Mes galim tųj naturališ- 
ką vėsinimą priverst1 dirbt sėk
mingiau, cirkuliuot orą su ga-

leidžiama

Vurim Valgyt?
pirmiausiai turime 

atsiminti, kad eigoj virškinimo 
vienas maistas gamina daugiau 
šilumos, negi kitas, taip kaip 
anglis daugiau šildo, negu mal
kos.

Mes turim 
tininkai vadi 
maistą. Vaisi
ar žalios užima 
Reikia prisilaikyt nuo cukraus 
riebalų, krak 
mėsos, šaltsmetonė daugiau šil
do, kaip šaltį gėrimai, kadangi 
ji (smetona) 
gi ir pienuoti gėrimai (malted 
milk) daugiąu gamina karščio, 
negu vanden

Daugelis gydytojų nepataria 
vartot gėrimą su ledais bile 
kuriuo metų 
gėrimas vas. 
pagamintas : 
šių sunkos.

Alkoholis 
kimą, vėdini

Kaip
Skysti-reti drabužiai, vadina

mi “Palm 
nes per juos vėjas greit palie
čia kūną. Panama 
kur kas tinkamesnės, negu kie
tos šiaudinės. Bovelnos bei lini
nis drabužiu šaltesnis už šilko.

Rytais, p 
esame šalči 
maisto ir f 
randasi ant

Tai tokios paviršutinės taisy
klės užsilaik

i laiku. Geriausias 
arą — neperšaltas, 
:š daržovių ir vai-

akstina kūno vei- 
mo jokio neturi.
Apsirėdyt?

Beach”, geriausia

skrybėles

iirm atsikėlimo, mes 
•tusi, nes tuo laiku 
zinio veikimo įtaka 

. žemiausio laipsnio.

dymui šiltam ore. 
uzana Kazokytė.

SOVIETUOSE LABAI PA- 
DAUG ĖJO MĖSOS

A. — šiemet So- 
msybė reikalauja, 
iečiai nustatyta

MASKV 
vietų vyru 
kad vaisi 
valdžios kaina parduotų jai 
tik 20 iki 30 svarų mėsos 
nuo kiekvieno paskerdžia
mo galvijo; tai yra virš pu
siau mažiau negu praeitais

Liepos 3-čią, apie ketvirtą 
valandą po pietų pasiekėm New 
Yorką. Išlipus iš buso su d. Sas
nauskiene, kuri laukė mūsų,1 nu
važiavom Brooklynan.

Biskį pasilsėjus, n u ė j o m 
“Laisvės” svetainėn, pasiklau
syt Aido Choro praktikų.. Jų 
dainų net malonu klausytis. 
Pastebėjai draugei, kad didelis 
choras ir veik visi jaunuoliai. 
Ji sako — čia ne visi, pama
tysi rytoj, kiek jų bus piknike. 
Draugė B. šalinaitė, chord va
dovė, praneša, kad bus per
trauka, o paskui baigs pamoką. 
Bet pabaigos nesulaukėm. Pasi- 
mačius su nekurtais draugais, 
apsimainius po keletą žodžių, 
nuėjom namo, nes, kaip drau
gė pastebėjo — jūsų sūnelis 
pavargęs, matai, kaip mušasi 
su choristėm. I

Ant rytojaus apie 10-tą vai. 
išėjom pasivaikščiot ir užsukom 
“Laisvės” išleistuvėn, bet ma
žai ką radom, nes visi rengėsi 
arba jau buvo išsirengę pikni
kai), tik d. Buknys buvojo, 
laukdamas užvažiuojančių sve
čiu. 

*< 1 4

Mums sekėsi neblogai, apie 12 
vai. jau buvom parke,! nes 
draugai mašina nuvežė. Publi
kos buvo dar mažoka. Bet ne
trukus, kaip pradėjo važiuot 
automobiliais ir busais viens 
paskui kitą, už valandos laiko 
ir prisipildė parkas, ir vis dar 
važiuoja.

Prasidėjo pasimatymas su se
nais draugai, su kuriais jau 
kelioliką metų nesimatėm; 
taip pat daugybė naujų drau
gų, naujų pažinčių. “L.” pik
nike tai tik ir vieta sueiti se
nus pažįstamus ir naujų susi
pažinti.

Tai buvo daug puikesnis pik
nikas ir geresnė programa, ne
gu keturi metai atgal, kuomet 
man teko dalyvauti. Pasirodo, 
“Laisvės” piknikai kas j metą 
auga ir gerėja.

Didmiesčio Gyvenimas.
Pabuvojus savaitę laiko did

miestyje — patiko, pasiliko no
ro apsigyventi, jei aplinkybės 
būtų kitos. Deja, ne taip) yra, 
kaip norėtum. Man patiko: 

i viena, draugų draugiškumas, o 
kita, kad tiek daug yra išėjimo. 
Ypač jaunuoliams tai yra pui
ku, linksma gyvent. Ne sykį 
pamaniau ir pamanau, kad jei
gu būčiau jaunuolė-lis, tai ma
ne niekas nei surišęs neišlaiky
tų tokioje miegančioje kolonijo
je, kaip kad Scrantonas.

Tiesa, gyventojai biskį ank
štokai gyvena, 3-4 kambarius 
teturi. Bet pažvelgus iš kitos 
pusės, taip geriau, mažiau 
ruošos, ne taip, kaip pas mus, 
kur didesnę dalį laiko reik pra
leist namų ruošai, be kurios, 
kaip pasirodo, galima apsieiti 
didmiestyje. Todėl didmiesčiuo
se geresnis ir darbininkų vei
kimas.

Draugės moterys didžiumoje 
dirba dirbtuvėse, daugiau savi
stovios. Parėjusios iš darbo — 
liuosesnės, negu pas mumis. 
Tiesa, ne visos. Juk kartais na
mie dirbdama labiau pavargsti, 
negu kad dirbtuvėj (tame ir pa
ti turiu patyrimo), bet vis mo
ters namų darbas nęsiskaito 
darbu, nes namie, mat, sau dir
bi. O. Janušauskienė,

Scranton, Pa.

Juodasis Legionas Pla
navo Bombomis, Nuo
dais Žudyt Tūkstančius

DETROIT, Mich. — Juo
dojo Legiono žvalgybinin
kas W. H. Guthrie, kvočia-

Juo

metais. Kiaulienos parei
kalavimą sumažina net ke
turis sykius.

Tatai parodo didelį mėsi
nių gyvulių priaugimą So
vietų šalyj.

Vyru Chorų Kontestas Piknike
Rengia Lietuvių Komunistų Partijos l inas Distriktas

Nedelioj, 9 d. Rugpjučio-August

Ig. Kubiliūnas, iš So. Boston

Maple Parke
Methuen, Mass.

(LAWRENCE)

Pradžia 10 vai. ryto

Šokiai per visą dieną ir vakarą 
prie Lawrence’o Jaun. Orkestros.

A. Bimba, iš Brooklyn, N. Y.

PROGRAMA

1. So. Bostono JLaisvės Vyrų Choras, vadovaujamas H. žukauskiūtės.
2. Ig. Kubiliūnas dainuos ir triksus rodys.
3. A. Bimba, “Laisvės” redaktorius, sakys prakalbą.
4. Liaudies Mišrus Choras, vadovaujamas O. Balčiūnaitės-Vaitkūnienės.
5. Lietuvių Lavinimosi Ratelio Vyrų Choras, vad. Izabelės 

Jarmolavičiutės-Kugel, iš Norwood, Mass.
6. Dovanų išdalinimas prie įžangos tikietų.

Gerbiama Lietuvių Visuomene! šis piknikas bus daug skirtingesnis tuomi, kad čia b\^ 
lenktynės -tarpe vyrų chorų. Už geresnį dainavimą bus duodama dovana $15. Tad vyrų 
chorai rengiasi tikrai muzikališkai pasirodyt, nes visi nori gauti dovaną ir garbę. Daina del 
kontesto paskirta: “Sukeikime Kovą”, muzika Miko Petrausko. Ši daina buvo dainuojama 
Lietuvos revoliucionierių prieš 1905 metus, ir dar iki šiai dienai viena iš populiariškiausių 
revoliucinių dainų.

Muzikos sprendėjai bus: V. Minkienė, J. Kriaučiūnas, V. Sukackas, O. Balčiunaitė- 
Vaitkunienė, ir Večkiutė. Visi yra pasižymėję muzikoje ir visuomenei žinomi kaipo žymūs 
veikėjai muzikos ir meno veikime.

ĮŽANGA PERKANT Iš ANKSTO TIKIETĄ—10c.; PRIE PARKO VARTŲ 25 CENTAI.
Visus kviečiam dalyvaut ir išgirsti muzikalį chorų dainavimą. RENGĖJAI.

mas apskričio prokuroro 
McCrea, pripažino, jog le
gionieriai buvo padarę su
moksią šiltinių (karštinių) 
perais užkrėsti pieną ir sū
rį komunistams, katalikams 
ir žydams. Tą parodymą 
rugpjūčio 2 d. patvirtino ir 
vienas chemikas - bakterio
logas, kurį fašistai legionie
riai samdė priveisti mi
nimos ligos perų. Be to, jis 
paliudijo, kad legionierius 
Arthur Lupp, buvęs valsti- 
jinis pieno inspektorius, su 
kitais planavo gaminti bom
bas, ardyti jomis komunistų 
ir darbo unijų centrus, žu
dyti pažangius žmones, jų 
tarpe ir darbininkišką ad
vokatą Maurice Sugarą.

To negana, Lupp teiravo
si, kaip galima būtų priga- 
gamint smarkiausių potas
sium cyanide nuodų dujų ir 
įleisti jų pro raktų skylutes 
į kambarius katalikų, ko
munistų ir žydų. Nuo tokių 
dujų žmogus tuoj krinta ne- 
gyas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius sų naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alloys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliu« voBtuvčnt, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Petras Prasauskas
Budavonių 

Kontraktorius
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
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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.

se-Budavoju naujus ir taisau 
nūs namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Tel. StaKK 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
j žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS CRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OC(J
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į 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 Arterij’ų 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 j’ums išaiškintas.

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS-
110 East 16 St, N.Y.
Tarp 4th Ave. ir Irring Pl.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 1 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI,
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L. BERLIN i

PARAŠIUTISTES
l /

(Pabaiga)
Šokau nuo orlaivio sparno, kaip ir vi

sada. Kaire ranka laikiau dešinę, kad 
neištraukus parašiuto kilpą ir jį neati
darius pirm laiko. Krintu. Ranka kilpo
je. Ore gerai. Smagu jaustis krintant, 
kada žinai, kad bile laiku tu gali atida
ryti parašiutą ir ramiai kaboti ore.

Nusileidau. Atbėgo tėvas ir pakėlė pa
rašiutą. Paskui draugai pasakojo, kaip 
jis vaikštinėjo, skaitė sekundas, nerva- 
vosi.

Pradėjau tankiau pulti su užvilktu pa
rašiuto atidarymu. 30 d. gegužės, 1935 
metais, aš šokau iš sklandžiotojo. (Sklan- 
džiotojas—orlaivis be motoro. — Vert.) 
Iki tol Sovietų Sąjungoje bus trys — ke
turi vyrų iššokimai su parašiutais iš 
sklandžiotojo. Dar moterys pasaulyje 
niekur tą neatliko. Aš pirmoji moteris 
buvau tą atlikus. Sklandžiotoją valdė 
vienas iš sugabiausių lakūnų — Maliū- 
ginas.

Kada sklandžiotojas atsikabino nuo or
laivio, tai pasidarė ramu, ramu, kalbėjo
mės visiškai ramiai. Tariau Maliuginui:

—Biskį į kairę. Žinai, ten yra upė, 
smėlis.

Maliuginas sutiko:
—Taip, aš jus iki to smėlio atvešiu ir 

ten šokite, kaip sykis orlaivių lauke bū
site.

Jis neramiai atsisuko ir žiūri į mane. 
Man tik juokai. Niekados pirmiau ne
turėjau tokio ramaus šokimo. Veikiau
siai ramus sklandžiotojo- skridimas pri
duoda drąsos. Priskridome upę ir aš sa
kau : *

—Atrodo, kad laikas. '
Nukabinau kojas, povaliai išlipau iš 

sėdynės. Pažiūrėjau žemyn. Visai ra
miai atsipalaidavau nuo sklandžiotojo, 
kaip ramiai pasileidi į vandenį. Į para
šiuto greitą* atsidarymą ir išsiskleidimą 
veikia greitas orlaivio skridimas. Sklan
džiotojas neturi didelio greitumo, kad 
gauti sėkmingą parašiuto atsidarymą, tai 
reikia kristi kokį laiką su uždaru. Pas
kui man Maliuginas pasakojo, kad aš už
miršau jam apie užvilktą puolimą pra
nešti, ir jis mirtinai nusigando, kada 
kritau su uždaru parašiutu. Kada žiū
ri iš sklandžiotojo, tai atrodo, kad žmo
gus jau prie pat žemės. Jis draugams 
pasakojo:

—Sėdi, juokiasi. Paskui iššoko. Ma
tau, krinta su uždaru parašiutu. Krin
ta tik kojomis judindama, o paskui žiū
riu—atidarė parašiutą. Čia pasidarė 
lengviau ant širdies...

Vasarą, 1935 metais, mes kartu su Ta
mara Ivanova mokinomės užvilktam šo
kimui. Aš išdirbau savo rūšies sistemą 
tokiam puolimui. Paprastai, kada aš at
siskiriu nuo orlaivio, tai krintu kojas 
suglaudus ir rankas prispaudus. Už 8-9

kamuolį ir taip krin
ta esi susirietus į ka- 

sukiesi, kaip kokis 
Kaip tik ištiesi kojas ir rankas, 

t taip greitai sukimasis pasibaigia. Kada 
cjįiš augštai krinti, ta 
kartoji.

Kartą man ir Ta 
įsakymą užvilkti p 
ant 15 sekundų, 
metrų (3,900 pėdų 
me žemyn nuo vienį orlaivio 
dėjome abi viduje.

1 abi kartu išlipame, į iena ant vieno spar- 
, no, kita ant kito.
damierio. Kada m;
skaičiau 15 sekundų

1 sekundų susiriečiu į 
Į tu labai greitai. Ka 
jmuolį, tai krisdama 
tratas.

i kelis kartus tą pa-

marai Ivanovai davė 
arašiutų atidarymą 

Mes šokome iš 1,200 
augščio). Mes šoko-

Gavę .patvarkymą,

Puolame be sekun- 
an pasirodė, kad at- 
į, tai atidariau para- 
i. Žiūriu, ir Ivano- 
.gštumoje su manim.

O ka- 
tai gavome vėjo, nes 
sekunda kritome su 

Po to nusprendė- 
atsargesnės.
su Tamara Ivanova 
?ai užvilktame šoki
no orlaivio iš “P-5”, 

t “U-2”, kurie vie- 
? gretimai skrenda, 
pusėje, o ji—kairėje.

va kabo vienoje au
Manau: “Teisingai ^kaitliavome.” 
da mesz nusileidome, 
vieton 15 mes po 21 
uždarais parašiutai^, 
me, kad mes būsime

Aš myliu kartu 
pulti žemyn, ypatin 
me. Puolame iš vie 

„arba iš dviejų orlaivių 
noje augštumoje ir 
Aš visada dešinėje 
Ore’mes sekame vična antrą, 
atidarome parašiut 
vienoje, augštumoje.

Ivanova yra ger 
baigė fizinės kultūros institutą, turi dip
lomą už puikų plaukiojimą, 
susidraugavome, d 
parašiutistėmis seserimis, 
pondcntai klausia, 
tai jiems atsakau: B 
gelis su tuom pilnai

—Vis tiek pat, ar 
Kur<yra Berlin, ten

Sako, kad aš esu 
sa, nakties metu e 
nebijau. Vandens 
bile vietoje, kad ir 
puldavau į vandenį : 
Daugelis kalbėjo api< 
gina.” O dabar da 
be galo drąsi paras: 
sąmonė. Jeigu ilgia 
rašiutistų, tai pama 
ki, čia nieko ypatingo nėra. Svarbiausia 
—disciplina ir aku 
mas.

Nuo Vertėjo: — Liuba Berlin ir jos 
draugė Tamara Iva 
kovo, kada darė užvilktą puolimą, 
tyti, jos vėl perilga 
tus. Abi buvo Jaunųjų Komunistų orga
nizacijos narės.

Šis aprašymas paimtas iš L. Berlin 
dienyno.

us, visada būname

a parašiutistė. Ji

Mes su ja 
ugelis mus vadina 

Kada kores- 
<aip mano pavardė, 
erlin—Ivanova. Dau- 
sutinka ir sako: 
Berlin, ar Ivanova, 

yra ir Ivanova, 
drąsaus būdo. Tie- 

Mama niekad nieko 
niekados nebijojau, 
mažiausiai žinomoje 
r laisvai plaukiojau, 
e mane:- “Drąsi mer- 
ugelis sako: “Drąsi, 
utistė.” Bet tai ne
vi pagyvensi tarp pa- 
tysi, kad visi jie to-

?atnas darbo atlikt

nova abi žuvo 26 d.
Ma-

i neatidarė parašiu-

Worcester, Mass.
Daugiau Žinių Iš Lietuvos Sū
nų Ir Dukterų Broliškos Drau

gijos Field Day

Komisija laike savo susirin
kimą liepos 23 d., 1936 m., ir 
padarė sekamus svarbius tari
mus. Nutarta visą muzikališ- 
ką programą turėt iš draugi
jos narių arba narių vaikų, 
kurie sudarys tam tikrą vode
vilį. Nutarta užkviesti Aušre
lės Chorą po vadovyste J. Dir- 
velio ir Aido Chorą, po vado
vyste V. Sukacko. Nutarta 
kreiptis prie draugės M. Meš- 
kienės, kad sudarytų kokią 
nors programą, ir prie drau
gės J. Karsokienės, kad jinai 
sumokintų ką nors. Komisija 
pasitikėjo, kad d. C. Kalantas, 
kaipo muzikališkas žmogus, 
galės duot ką nors gero. Jau 
senai girdėjom D. Vaitelį ir 
jo sesutę. Draugės Latviutė ir 
Alikoniutė vis patenkina pub
liką. Gal bus vyrų trio ir gal 
dar ko nors daugiau iš muzi
kalus programos. Taipgi bus 
imtynių ir kumštynių. Atsar
giai sekite “Laisvę,” nes bus 
pranešta, kas apsiėmė. Kaip 
matot, programa bus didelė ir 
įvairi.

Tikietų platinimas eina' ge
rai. Draugai Kudorauskai 
jau paėmė 80 knygučių ir sa
ko, kad dar bus mažai. Drau
gė M. Degutienė paėmė 50 
knygelių, o draugas Kulieša 
mano laimėt pirmą “praizą” 
tarpe vyrų, nes jis pasiėmė 
50 knygelių ir sako, kad jam 
dar tiek reikės. Drauge Šala-

viejau, laikykis—jūs visuo
met buvote pirmoj vietoj iš 
vyrų su tikietais.

Aš čia noriu duoti pastabą 
koresp* 
tėmija 
“Laisv 
to “Laisvėj 
svarbius 
apie 1

ondentui. Gal aš nepa- 
li, bet, rodos, atsargiai 
ę” seku. Kodėl nesima- 

apie LS ir DBD 
tarimus, kaip tai 

0 metų jubilėjų nuo su-

i

sivienijimo su L. A. Bendrove 
ir vajų, kur nutarta priimti 
jaunuolius iki 20 metų be 
įstojimo—tik užsimokant už 
šešis mėnesius? Man rodos, 
kad tas labai svarbus buvo ta
rimas. Jeigu aš nepastebėjau 
tokią korespondenciją, tai at
leiskite.

Komisijos Narys V. M.

Lietuvos Komunistų
Partijos Pareiškimas

Draugai! Fašistų valdžia 
kraujuose numalšipo didvyriš
ką Kauno darbininkų visuoti
ną protestą streiką. Nei vienas 
reikalavimas išstatytų kapinė
se nebuvo patenkintas. Kaipo 
atsakymą į mūsų reikalavi
mus fašistų valdžia sumušė ir 
sužeidė apie porą desėtkų 
žmonių. Keletas šimtų darbi
ninku dar suimti. Juos žiauriai 
muša ir kankina policijos nuo
vadose. Draugai darbininkai, 
darbo žmonės ir visa pažan
gioji visuomene! Be partijos 
ir pažiūrų skirtumo, gelbėki
me savo kovos draugūs! Rei
kalaukim visų per paskutinius 
įvykius suimtųjų paliuosavi- 
mo! Iškeldami savo reikalavi
mus, tebūna šis reikalavimas 
pirmasis!

Draugai darbininkai! Mūsų 
kova dar nepasibaigė! Orga- 
nizuokimės! Rinkime įmonėse 
viešus įmonės komitetus, strei
ko komitetus! Susiriškime 
įmonė su įmonę ir ruoškimės 
prie organizuoto stręiko už 
savo ekonominius bei politi
nius reikalavimus. Kartu su 
tais reikalavimais, kurie buvo 
29 įmonių astovų-—darbo rū
mų patalpose išdirbti. Reika
laukim :

Laisvė Profsąjungoms! Pa
naikinimą įvairių mokesčių 
naštą, kaip Lig. Kasos darbo 
rūmų, darbo pajamos ir kitų! 
Perduot Ligonių Kasą į dar
bininkų Rankas! Panaikint 
falsifikuotą fašistinį seimą! 
Paskirt rinkimus kaip 1926 
m.! Panaikint karo lauko teis
mus, mirties sprendimus bei 
karo stovį! Pilna amnistija 
politiniams kaliniams!

Draugai valstiečiai, prisidė
kit ir jūs prie darbininkų' ko
vos. Išstatykit savo reikalavi
mus, susirinkdami viešose vie
tose. Reikalaukit: Darbo vals
tiečius paliuosuot nuo visų 
mokesčių ir skolų! Vidutinio
kams sumažint žymiai mokes
čius ir panaikint skolas! Ap- 
kraut mokesčiais sindikatus, 
dvarininkus, bei visus turtuo
lius! Pakelt žemėš ūkio pro
duktų kainas ne darbininkų 
bei darbo žmonių sąskaitom, 
bet sindikatų sąskaitom!

Šalin fašistų valdžia darbo 
masių kraugerįs!

Tegyvuoja liaudies fronto 
vyriausybė!

Tegyvuoja bendras bei an
tifašistinis liaudies kovos fron
tas !

LKP Kauno Raikomas.
1936 m. birželio nįėn.

ganizacijos. '
Po referato buvo ilgokos ir 

geros diskusijos. Paduota daug 
gerų sumanymų, kaip remti 
Lietuvos liaudį kovoj prieš fa
šizmą.

Išrinktas Kanados Lietuvių 
Kongreso pastovus komitetas 
iš 7 asmenų. Jais yra Janaus- 
kas, Kilikevičius; Lesevičius, 
Matulaitytė, Mašnickas, Vil- 
kaitienė ir P. Šuplevičius. Čia 
yra veikėjai nuo Vytauto Ne- 
prigulmingo Kliubo, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos, 
ALDLD ir kitų organizacijų.

Priimta rezoliucijos Vil
niaus klausimu, kaip Kanados 
lietuviai veiks paramai Lietu
vos liaudies; padėkos žodiš 
tarta šaukimo komitetui už ge
rą darbą, Montreal draugams 
už nuoširdų priėmimą delega
tų, ypatingai draugėms, ku
rios suruošė kongreso delega
tams vakarienę ir pietus. Pri
imta padėkavonės rezoliucija 
LDK Vytauto Neprigulmin- 
gam Kliubui, kuris veltui da
vė kongresui ir jo reikalams 
savo svetainę.

Pabaigoj visi delegatai ir 
svočiai atsistojimu pagerbė 
kritusius Lietuvos draugus ko
voj su fašizmu.

Kongresas užsidarė 2 vai. 
po pietų labai geroj nuotaikoj 
ir pakilusiame ūpe.

Vakare, toj pat svetainėj 
kongreso šaukėjai turėjo su
rengę koncertą. Pilnutėlė sve
tainė buvo publikos—apie 
700 žmonių.

Koncertinė programa buvo 
ilga ir žingeidi. Iš delegatų 
Janauskas, Merkis, Jankaus
kas ir Šolomskas pasakė ata
tinkamas kalbas.

Aukų Lietuvos liaudies ko
vai surinkta $154.00.

“L.” Rep.

Maskva. — Sovietų vy
riausybes patvarkymu, šie
met bus atidaryta 715 nau
jų barzdaskutykių su 2,860 
krėslų, o kitąmet 1,412 bar- 
bernių su 5,648 krėslais.
—-------------------------------- !

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

Rugpjūčio (August) G d., 7 v. v., 
atvirame ore, Riverside Park prie 
Delaware upes, Komunistų Partija 
rengia masinį mitingą. Kalbės drg. 
T. W. Ford, Komunistų Partijos 
kandidatas į vice-prezidento urėdą.

Tai bus atidarymas rinkimų kam
panijos šioj apielinkej. Kalbėtojas 
išdėstys Komunistų Partijos progra
mą ir ką ta programa žada darbi
ninkų klasei.

Visi kviečiami dalyvauti ir raginti 
kitus atsilankyti ir išgirsti drg. J. 
W. Fordą.

Kviečia Koin. Partija.
(.183-184)

M ON TELLOrM ASS.
Rugpj. (Aug.) 8 ir 9 dd. bus pui

kus piknikas, Lietuvių Parke. Rengia 
Bendro Fronto Komit. Šauni orkestrą 
g'rieš šokiams. Subatoje pradžia 7-tą 
vai. vakare, nedėlioję—12 vai. die
ną. Visus užkviečia skaitlingai da
lyvauti.

Komitetas.
(183-185)

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516
•

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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.

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

s---------------------------------------------------------------a
PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

KAS SUBATĄ TUKIME 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------------------------------------ ---------------------------------------------------- B

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Kai RCA-Victor Co. darbininkai laimėjo streiką ir 
grįžo darbam, tai skebai turėjo eiti iš fabriko laukan. 
Paveikslas'parodo juos einančius policijos globoj.

Iš KANDOS LIETUVIŲ 
KONGRESO

(Tąsa iš 2 pusi.)
Kanados Lietuvių Kongreso 

trečia sesija atsidarė 2 d. n g- 
pjūčio, 10:30 vai. ryto. F’r- 
mininkavo drg. V. Raila.

Skaityta iš praeitos sesijos 
pataisyta rezoliucija ir priim
ta vienbalsiai.

Perskaityta dar keli pasvei
kinimai ir gauta aukų.

Drg. K. Kilikevičius refera
vo temoje: Kanados Lietuvių 
Veikimas Lietuvos Liaudies 
Gelbėjimui.

Jo referatas buvo neilgas, 
bet labai turtingas; jis sal ė, 
kad Kanadoj yra tarpe 8,000- 
10,000 lietuvių, iš to skaičiaus 
6000 skaito spaudą, 3,50.0 yra 
organizuoti. Tvirčiausia orga
nizacija nariais yra ALDLD, 
kuri .turi virš 600 narių, se
kanti Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija su 55Q narių, pas
kui seka kliubai ir kitos or-

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos (moterų sky

riaus) susirinkimas įvyks G d. rug
pjūčio (August), pas U. šimoliunio- 
nę, 346 Clinton St., 7 v. v.

Visos draugės malonėkite ateit i 
šj susirinkimą, ne> turėsim daug 
svarbių dalykų aptart. Taipgi nepa
mirškite atsivesti ir naujų narių pri
rašyti.

(182-183)
U. S.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks 7 d. rugpjūčio (August), 7:30 
v. v. Malonėkite visi atsilankyti, at
siveskite ii’ pašalinių, nes bus iš
duotas svarbus raportas iš lietuvių 
atsibuvusio kongreso Clevelande. 
Taip pat bus ir daugiau svarbių da
lyku, kurie reikės apsvarstyti.

» W. Zelin.
(189-190)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopa nutarė surengti 

2 busu važiuoti i "Laisvės” pikniką, 
įvykstantį 6 d. rugsėjo, Alcyon Par
ke, Pitman, N. J. Visi, kurie važiuo
site į pikniką prašome įsigyti tikie- 
tus iš kalno pas draugus V. Gižauską 
ii’ A. Lipčių. Nepraleiskite šios pro
gos, nes kurie nevažiuos vėliaus gai
lėsis.

P. š.
(189-190)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, ‘ geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i Ksų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergrcen 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 APIELINKES ŽINIOS
Žymūs Žmonės Užgina

Taikos Paradą
Nors jau daugelis organi

zacijų ir atskirų garsių asme
nų seniau pasisakė už Taikos 
Paradą, tačiau užgyrimo ir 
pasižadėjimo remti bei daly
vauti dokumentai tebeplau- 
kia.

Pirmadienį Amerikos Prieš- 
karinė-Priešfašistinė Lyga ga
vo užgyrimą nuo B. J. Stem 
iš Columbia Universiteto So
cialių Mokslų Department©. 
Kitais užgyrusiais buvo Int. 
Mašinistų Susivienijimo 1548 
Lokalas, Int. Barberių Unijos 
4 Lokalas, Maliorių Unijos 
Brooklyn© Distrikto Taryba, 
Int. Kailiasiuvių Unijos Jung- 
tirj>r Taryba ir Thomas Young 
iš Bildingų Aptarnautojų Uni
jos 32-B Lokalo.

Piniginė Meilė Nevisada 
Šauni, Nei Pastovi

Daug kartų būna žinių, kad 
moteris neteisingu būdu išvi
lioja tūkstančius dolerių iš 
vyro. Brooklyne buvo įvykis, 
kuriame čebatas pateko ant 
kitos kojos—vyras išviliojo 
$75,000 iš savo moters. Tas 
vyras, Pietro Ermocida, 36 
metų, pereitą metą apsivedė 
su turtinga našle, 12 metų se
nesne už jį. Kuomet jis apsi
vedė su ja, tai jis daugiau ne
dirbo—pametė mūrininko dar
bą.

Pirmiausia Pietro mėgino 
įrodyti, kad jo pati nesveiko 
proto ir tuomi norėjo pasisa
vinti jos turtą. Tam nepasise
kus, jis ją nusivedė į 
ir grąsindamas peiliu,

skiepą, 
priver

tė ją užrašyti jos dvi stųbas, 
vertės $28,000, ir turtą banko- 
je, kuris siekė $30,000, ant jo 
vardo. Sakoma, kad iš viso, 
vyras išplėšė iš pačios 75,000 
dolerių.

Patrauktas teisman, jis tei
sinosi, būk jo pati visą savo 
turtą užrašiusi ant jo vardo 
iš “meilės.”

Teisme Nubaudė Pikietus
Policija sumedžiojo 10 pi- 

kietų prie Hotel New Yorker, 
34th St. ir 8th Ave. Viešbutis 
atsisako pasirašyti sutartį su 
Gyvių Naikintojų “Unija ir 
Helto unijistai jį , pikietuoja. 
Teismai ir čia padeda bosams, 
Jefferson teismabutyje pikie
tus nubaudė po $2 kiekvieną. 
Apie pusė visų samdytojų jau 
susitaikė su unija ir yra vil
ties pilnai laimėt streiką.

Airiai Gelbsti Draugą
New Yorko miesto airiai 

veda masinį pikietą prie Airi
jos konsulato, protestuodami 
prieš nuteisimą mirčiai Irish 
Republican Army nario Mi
chael Conway. Pirmadienį pi- 
kietai gavo pranešimą, kad 
pasėkoj protestų mirties baus
mė pakeista viso amžiaus ka
lėjimu.

Del Komunistų Rengtų Pietų

pranešta, kad lietuviai komu
nistai rengia pietus 9 rugpjū
čio, Forest Parke.

Šiuomi pranešame, kad pie
tūs atšaukiami. Vieton to, bus 
draugiškas išvažiavimas virš 
minčtoj vietoj, kur t kviečiame 
visus atsilankyti. Jbkių įžan
gos tikietų nebebui. Turėju- 
siem tikietus bus ; sugrąžinti 
pinigai. J

Liet. Kom. Komisija.

Teismabutis “Užsidirbo” 
$151,837 Šį Metą

Brooklyno važiuotės teismo 
raštininkas pranešė,; kad .per 
šio meto pirmus septynis mė
nesius automobilistai sumokė
jo $62,000 daugiau* už įsta
tymų laužymus, negii tuo pa
čiu laiku pereitą ųnetą. Per 
pereito meto pirmuš septynis 
mėnesius 98,679 prasikaltė
liai sumokėjo $89,2p3, o šį 
metą 123,249 prasikaltė.liai 
sumokėjo $151,837. Tai gana 
derlinga Vrugpjūtė.’į Kožną 
dieną tame teismabutyje bū
na tarpe 1,200 iki 2)000 pra
sikaltėlių. ;

taipgi 
ir kaipo toks1 turi pri- 
visų važiuotės taisyk- 
taisyklės sako : dviraj

o 
dažnai nesi-

ir

Pasarga Dviratininkams
I

Sulyg New Yorko Važiuotės 
taisyklių dviratis yrA 
vežimas 
silaikyt 
lių. Tos
tininkas neprivalo vežti vaikų 
jaunesnių 5 metų, nejigi prak
tikuoti šposavimų su‘ dviračiu 
ant kelio.

Dviaratininkai
laiko važiuotės taisyklių 
tuomi stato pavojun save ir 
kitus, ypatingai didmiestyje.

Nuo 1 sausio, šių rrtetų, New 
Yorke buvo 309 nelaimės su 
dviračiais. Jose sužeista 306 
ir užmušta 15, iš to ^skaičiaus 
1 pėstininkas, o kiti visi va
žiuotojai. Iš sužeistųj35 buvo 
pėstininkai ir 271 važiuotojai.

Trafiko Stotis “I”.

Tyrinėjamas Unijos 
Viršininkas.

David E. Grange, Marine 
Cooks and Stewards Unijos 
prezidentas teismo priverstas 
atidaryti unijos knygas per
žiūrėjimui unijos Remisijai. 
Rugpj. 12 dieną Grange tu
rės atnešti visas knygas į teis- 
rąabutį ir ten unijos; komisija 
jas' peržiūrės, nes prijos na
riai kaltina Grange suklastavi- 
mu $143,000 unijos pinigų. 
Tai pirmas unijos žygis pa
traukimui Grange teisman už 
tokį šmugelišką darbą. . ,

Policistas Casimif Dilgen 
suareštavo pieno i^vežiotoją 
Harry Podolsky, 4621 Church 
Avenue, todėl, kad jo trokas 
ir pieno blėkinės labai bala
dojosi. Jis tapo nubaustas $1.

Daily Wor kerui — 
—METINIS PIKNIKAS

Subatoje, Rugpjūčio (August) 8 d.
Nuo ryto ifei vidurnakčio * z

ULMER PARKE, BROOKLYN, N. Y. 
šokiai Baseball Soccer Maudynes

Taipgi bus gražus programas

CLARENCE HATHAWAY (“Daily Workerio” Red.), Kalbėtojas 
JAMES CASEY (Antrasis Redaktorius), Ceremonijų Meistras 
------------------------------- ĮŽANGA 35 CENTAI --------------- ----------------  
KELRODIS: B. M. T. West End to 25th Avenue; paeikit iki parko.

.............. ........ I

TRUMPOS ŽINUTĖS
Telefonas: Humboldt 2-7964

SKUBI PAREIGA
Del P risirengimo Taikos 

Paradui
j:__ : n ______:.-.x

Komunistai Reikalauja 
Sujungi Važiuotę

Majoras LaGuardija išleido 
pareiškimą, persergstint tė
vus neleisti vaikus važinėti ko
jiniais ratukais (roller skates), 
nes tūkstančiai tų vaikų tam
pa užmušti kožną metą.

Majoras užmiršta, kad jei 
būtų pakankamai žaislaviečių, 
tai vaikai nežaistų gatvėse.

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

8
le, 46 W. 
dalyvausi 
organizaci 
rencija sykiu su Rengimo Ko
mitetu. Č; on bus padaryti pas
kutiniai planai disciplinuotam 
ir įspūdingiausiam iš visų bu
vusių par.
vių organizacijos būtinai pri
valo pasiųst atstovus.

Lie

vai. va karo, Masonic Temp- 
24th St., N. Y., įvyks 

ančių Taikos Parade 
ijų atstovų konfe-

adų už taiką. Lietu-

. Parado Komisija.

AktoriųApgynė Negrą Akto 
Nuo Deportacijos

Watson, 28 metų 
:.po paliuosuotas iš 
i salos. Jis buvo lai- 
portavimui į Afriką

Frank 
negras, tž 
Ellis Islan 
komas de 
jau keturiolika savaičių todėl, 
kad jis, k 
dęs ir vėl 
ką įvairiai;

Jį gynė 
m i t e t o 
Schwab if visi 
prašalinti.
Tarptautipio Darbininkų Ap
sigynimo 
Unijos, 
ka “

aipo jūreivis, aplei- 
atvažiavęs į Ameri- 

s laivais.
Ateivių Gynimo Ko- 
a d v okatas Irving 

apkaltinimai
Watson yra narys

• ir Project Workers 
nes jis dirba WPA, 

aipo aktorius.

Kalbės Darbininkų Atletai
Trečiadiėnį, viešbutyje De- 

W. 43rd St., N. Y., 
masinis mitingas 
Amerikos Darbi

au, kurie buvo nu-

lano, 108 
šaukiamas 
pasitikimui 
ninku Atle 
vykę dalyvauti Liaudies Olym- 
piadoj, Ba 
pradėjus ei 
da negalėj 
sugrįžo 3 
Normandie.

’celonoj. Fašistams 
vilį karą, Olympia- 
o įvykti, ir atletai 

rugpjūčio, laivu

e buvo liudininkaisTačiau ji 
didelių mūšių ir apie tai papa
sakos šiame mitinge.

Manoma,
pradėta pl^iti kampanija 
nansiniai 
darbininkų 
mą. ILGW 
parėmė su

kad mitinge bus 
fi- 

paremti Ispanijos 
kovą prieš fašiz- 
ir ACW of A jau 
$10,000.

Ridder Vietoj Pastatytas 
Brehon B. Somervell

Ridder, kuris už- 
orko miesto WPA 
•riaus vietą nuo 

perstatė tar- 
o vieton paskirtą 
urke Somervell, 
ministratorius yra 

. statybą Floridos 
lo. Jis- sakėsi ne-

Victor F. 
ėmė New Y< 
administrate 
15-tos spalįo, 
nautojams 
Brehon fii 
Naujasis aci 
vedęs WPA 
Laivų Kana 
žinąs apie šio miesto nedarbo 
padėtį, bet 
susipažinęs

Ridder iš 
Bavarijoj, V

esąs su klausimu 
nacionale papėde, 
.vyksta atostogauti 
okietijoj.

Yorkvillė j 
.Darbo Pa

Yorkville, 
rencija 
pasisakė 
politinį veikimą i 
Yorkvillės 
mui Farmefių-Darbo 
užgyrė tos 
mą.

Konfe ifencijoj atstovauta 
30,000 darbininkų, organizuo
tų į darbo unijas ir kitas pro- 
gresyves gr

Taip pat 
kimas viso 
Yorko ko 
įvyks 29 šio 
hattan Opera House. Toj kon
ferencijoj tikimasi kelių tūks
tančių delegatų iš darbo uni
jų ir įvairių

Lietuvių <Į>rganizacijoms irgi 
laikas pasi 
delegatų.

Užgyrė Farmeriy- 
irtijos Programą 
j įvykusi konfe- 

pereitą penktadienį 
ųž nepriklausomą 

ir 
Komitetą

įvykusi konfe-

partijos

sutvėrė
Įsteigi- 

Partijos, 
progra-

upes.
pilnai užginta šau- 

didžiojo
nferencijos, 

mėnesio,

New 
kuri 

Man

organizacijų.

rūpinti išrinkimu

New Yorko yra trys skir
tingos važiuotės sistemos: 
IRT, BMT ir Independent. 
Komunistų Rinkimų Kampa
nijos buletinas “State of Af
fairs”, rugpjūčio laidoj, reko
menduoja sujungt IRT ir BM- 
T į vieną, perimant miesto 
nuosavybėn, einant taip vadi
nama “recapture clause”. 
Nurodoma, kad tik tuo pūdu 
bus išvengta vogimo miesto 
fondų ir sutaupinta 5 centų 
važiuotė New Yorko gyvento
jams.

Buletine diskusuojama ir 
kitos miesto gyventojams 
svarbios problemos, kurias ko
munistų kandidatai iškėlė. Jie 
už jas kovos laike rinkimų ir 
jų pravedimo imsis po rinki
mų, jei mes tinkamai pasidar- 
buosim ir pasiųsim juos į ata
tinkamas valdžios įstaigas vie
ton dabar esančių buržuazijos 
pakalikų.

Ties Classon Avė. ir Pacific 
St., Brooklyne, du syk apsi
vertė automobilis, kuomet jis 
atsimušė į kitą automobilį. Nė 
vienas žmogus nesužeistas.

Keletą dienų atgal Ispanų- 
Amerikos karo veteranas Ro
bert Walsh, 63 metų, gavo ke
lis šimtus dolerių nuo val
džios. Vakar Great Necke plė
šikas jam pastojo kelią, smar
kiai jį apmušė ir apvogė.

Yonkerso gyventojai turėjo 
Taikos Paradą, 
tras iš eilės.
500, atstovaudami virš 
ganizacijų. Jis buvo 
skaudi rakštis Yonkers 
azijai.

Rugpjūčio 12 dieną, ties Be
verly Road ir Bushwick Ave., 
įvyks svaidymasis sniego gu- 
muliais.

Pastaba: Bus pristatyta 
2,000 svarų fabrike išdirbto 
sniego.

Tai jau an- 
Jame maršavo 

50 or
gana 

buržu-

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“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.

Puikiausias Iš Likusio 
Sezono Piknikų

Puiki Vieta Vakacijom

Ateinantį šeštadienį, 8 rug
pjūčio, nuo pat ryto iki vidur
nakčio tęsis vienas iš puikiau
sių šio sezono piknikų visiem 
žinomam Ulmer Parke, sker
sai gatvę nuo to parko, kur 
būna “Laisvės” piknikai. Jį 
rengia angliškas darbininkų 
dienraštis “Daily Worker”. 
Del to čion suplauks ne tik 
lietuvių, bet ir visų tautų pro- 
gresyvės spėkos.

Bus šokiai, bcisbolės ir soc
cer žaidimai, taipgi puiki pro
grama ir trumpos prakalbos. 
Kalbės lietuvių mylimas kal
bėtojas Clarence Hathaway, 
“Daily Worker” vyriausias re
daktorius. Pirmininkaus Ja
me . Casey, antrasis redakto
rius. Įžanga 35c. Vieta pri
važiuojama BMT West End 
traukiniu. Išlipkit 25th Avė. 
stotyje.

Ne Viskas Tyku Ridgewoode

Įpykę Ridgewood, Queens, 
gyventojai traukia 
Brooklyn and Queens Transit 
Korporaciją. Mat, 
tį daugelis tuščių 
vežami Lutheran Extension iki 
Fresh Pond Road gatvekarių 
tvarto.

Tie tušti gatvekariai suda
ro baisų bildesį ir ten gyve
nanti žmonės negali . miegoti. 
Pavyzdžiui, liepos 1 dieną, 
nuo 10 vai. vakaro iki 7 vai. 
ryto sekančią dieną, net du 
šimtai dvidešimts penki barš
kanti tušti gatvekariai prava
žiavo toj apylinkėj. Teismas 
įvyks rugpjūčio 17 d.

į teismą

kožną nak- 
gatvekarių

Maisto Kainos New Yorko 
Mieste Vis Kyla

New Yorke valgomųjų daik
tų kainos smarkiai pakilo pa
lyginus su pereitų metų kai
nomis. Pavyzdžiui, pereitą 
metą penki svarai bulvių kai
navo 13 centų, o šį metą jau 
19 centų. Tomaitės buvo 7 
centai svarui, dabar--—1414 
cento. Galva kopūsto buvo 5c, 
dabar du syk tu?k. Faktinai 
visų daržovių 'kainos pakilo 
11 nuoš. į vieną mėnesį, o į 
metą laiko pakilo 21 nuoš.

Dar geras pavyzdys; kad 
maisto kainos kyla, tai svies
to kainos. Pereitą metą svaras 
sviesto buvo 29 centai, o šį me 
tą jau 39 c. Per pereitos sa
vaitės pirmas keturias dienas 
svieto kaina pakilo 4c. Mais
to ekspertai mano, kad tai 
tik pradžia kainų kilimo ant 
maisto.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 Kuopos Susirinkimas Ketvir
tadienio Vaklirą

Visi nariai ir nares esate kviečia
mi būti šiame susirinkime, nežiūrint 
šilumos ar lietaus, nes organizuoti 
darbininkai negali del menkniekių 
apleisti susirinkimus.

Tad visi ir visos būkite “Laisvės” 
svetainėje, 6 dieną rugpjūčio (Au
gust). Susirinkimas prasidės lygiai 
8 v. vakaro. Nepamirškite gauti ir 
atsivesti naujų1 narių.

Valdyba.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 krėslų barbemė, 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)

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.

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.

c—————------

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 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

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 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, N. Y. Tel. Catskill 890F4

GARSINKITĖS “LAISVĖJE

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 gatves 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 Parėm Yra Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, 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 svorj ir kainas. 

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




