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KRISLAI
Gyvųjų Kapuose. 
“Vyrai, Sustokite!” 
Yra Kuo Pasididžiuoti. 
Kanadiečiai Subruzdo. 
Kažin.

Rašo A. B.

Mooney
Paskui 

pakeista 
šiandien

Dvidešimts metų palaidoti 
gyvąją kapuose! Liepos 27 d. 
sueis lygiai dvidešimts metų nuo 
nuteisimo mirtin Tom 
ir Warren Billings, 
mirties bausmė buvo 
amžinu kalėjimu. Ir
jie tebepūdomi Californijos ka
lėjime. Visos pastangos juos 
išlaisvinti neapsivainikavo lai
mėjimu.

Mooney ir Billings yra ne
kalti. Tas įrodyta tūkstančiais 
sykių. Bet jie pavojingi Cali
fornijos ponams, todėl jie lai
komi už grotų.

Kalėjime Tom Mooney jau ne 
Tom Mooney, bet tik No. 31921. 
Ir slebėtis reikia, kad tos visos 
dvidešimties metų kančios ne
palaužė jo kovingos dvasios. Iri 
dabar, iš tų gyvųjų kapų, jisai 
seka darbininkų judėjimą iif 
garsiai šaukia visus darbo žmo| 
nes apsivienyti paskutiniam mū
šiui su išnaudotojais. K

Lietuvių Rymo Katalikų Su
sivienijimas Amerikoje sunkiai 
negaluoja. Nebeslepia nė jo or
ganas “Garsas.” štai liepos 23 
d. numeryje editorialiniame 
straipsnyje tūlas “Senas Susiv. 
Narys” muša trevogą. “Vyrai, 
sustokite! Ir rimtai pagalvo
kite!” šaukia jis. Paskutiniai 
dešimt metų organizacijai atne
šė tik nelaimes ir bėdas. Lėšų 
fondas neišsiverčia, sako straip
snio autorius, veiklos ir gyvu
mo nesimato, dar ir šiandien 
tokio tirštoj Massachusetts val
stijoj Susivienijimas neturi čar- 
terio.

Jis paduoda ir narių stovio 
lentelę. Susivienijimas 1926 
metais turėjo 14,962 narius, o 
šiandien beturi 10,832. Pra
rasta virš keturi tūkstančiai!

Su vaikais dar blogiau. 1926 
metais Susivienijimas turėjo 
3,668 vaikus, o šiandien beturi 
637.

Nariai tragiškai smuko viso
se valstijose.
Rhode Island valstijoj, kurioj 
narių skaičius per dešimt metų 
pakilo nuo 35' iki 39, ir Iowa, 
kurioj nuo 6 narių pašokta iki 
7!

Išimtį davė tik

Kunigų politika nelemia ge
ro tai organizacijai. O svie
tiški klerikalai (Zujai ir šimu
čiai) taip pat negyvena savo 
protu. Jie šoka pagal klebonų 
muziką. Organizaciją prižiūrė
ti, jos reikalais rūpintis nebe
lieka kam. Eiliniai Rymo Ka
talikų Susivienijimo nariai tu
rėtų sustoti ir rimtai pagalvoti 
anie pasiliuosavimą nuo tos 
klaidingos vadovybės, kuri plau
kia organizacijon iš klebonijų 
palėpių.

Didžiais šuoliais auga Fran
cijos Komunistų Partijos orga
no “L’Humanite” skaitytojų ar
mija. Ji jau pasiekė 320,000 
skaitytojų paprastomis laido
mis ir 400,000 sekmadieniais. 
Manoma, kad neužilgo “L’
Humanite” turės augščiausį 
skaitytojų tiražą iš visų Fran
cijos laikraščių.

šalę “L’Humanite” gyvuoja 
jaunųjų komunistų laikraštis 
“L’Avant-Garde,” kuris 
65,000 skaitytojų.

turi

Kanadiečiai eina pėdomis sa
vo brolių Jungtinėse Valstijose. 
Jie irgi šaukia Kanados Lietu
vių Kongresą, rugpjūčio 2 d., 
Montreale. Visos pažangiosios 
srovės šį kongresą remia. Jam 
priešingi tiktai Smetonos agen
tai ir saujelė suvedžiotų lietu
vių.

Kanados Kongresas pasmerks 
Smetonos diktatūrą ir reikalaus 
Lietuvos žmonėms laisvės. Te
gul Kauno budeliai žinos, kad
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Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

o. 176 Telephone

i,
Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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Francijos Fašistai Išstosią 
Prieš Valdžią, Jeigu Jinai 

Rems Ispany Respubliką
PARYŽIUS. — Francijos 

fašistai telkiasi žygiui prieš 
Liaudies Fronto valdžią, jei
gu jinai duos ginklų pagel
bos Ispanijos respublikai 
prieš fašistus. Nors minis- 
terių kabinetas šeštadienį 
pareiškė, kad jis nesikišiąs 
i vidujinius Ispanijos reika
lus, bet fašistai tuom netiki. 
Jie nurodo, kad ministerio 
pirmininko socialisto L. 
Blumo laikraštis ‘Topulai- 
re” stipriai reikalauja pa
gelbėt Ispanų respublikai.

New Yorko Socialistai 
Sveikina Ispanijos 
Revoliucionierius

New Yorko Socialistų 
Partija ir Jaunųjų Socialis
tų Lyga liepos 26 d. pasiun
tė kablegramą su revoliuci
niais sveikinimais kairia
jam Ispanijos socialistų va
dui Fr. L. Caballero’ui. Pa
sisakė prieš Amerikos talkos 
davimą fašistams. Pareiškė, 
kad “puiki Ispanijos darbi
ninkų ir valstiečių kova yra 
pavyzdys viso pasaulio dar
bininkams,” ir pranešė, kad

“Šią savaitę mes padary
sime masinę demonstraciją 
New Yorke, kur dalyvaus 
tūkstančiai unijistų, socia
listų ir komunistų, išstoda
mi už darbininkišką Ispani
ją ir prieš Amerikos įsikiši
mą. Mes tikimės, kad bus 
įsteigta darbininkų valdžia 
Ispanijoj.”

visa Lietuvos išeivija jų neap
kenčia, jų darbais piktinasi.

Kuomet visas svietas" dar lau
kia ir abejoja, tai “Vienybės” 
amžinos užmiršties poetas, Juo
zas Tysliava, jau apsidirbo su 
Ispanijos Liaudies Fronto val
džia, su komunistais, sindikalis- 
tais ir socialistais. Valdžios 
silpnybė esanti tame, kad jinai 
turinti šauktis pagelbos gink
luotų darbininkų. _

Tysliava už fašistus-monar- 
chistus. Jis juos net republiko- 
nais pakrikštijo,.o darbininkus, 
visus “kairiuosius” f poetiškai 
apšmeižė ir prakeikė. Sako 
Smetonos prisivalgęs Juozas: 
“žiaurus kairiųjų elgesys su sa
vo politiniais priešais, nuolati
nis teroras, bažnyčių deginimas 
ir kartais visai nekaltų žmonių 
žudymas, taip pat turėjo išves
ti iš kantrybės ispanų karius...”

Negražu šitaip meluoti. Po
nas Tysliava negali nežinoti, 
kad tie jo terorai, bažnyčių de
ginimai ir nekaltų žmonių žu
dymai buvo praktikuojami ne 
kairiųjų, bet tų" pačių fašistų, 
monarchistų, kurie da'bar dide
liais upeliais lieja Ispanijos 
žmonių kraują.
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Amerikos Lietuvių Kongreso Komitetas 
Griežčiausiai Protestuoja Smetonai

Prieš Valstiečių Šaudymus ir Terorą
Vienuolikai Nusmerktų Sušaudyt Smetona Pakeitė Mirties 

Bausmę Katorginiu Kalėjimu iki Gyvos Galvos

pra

CHICAGO, Ill. — Liepos 25 
diėną, 1936 m., į Lietuvą pasių
sta sekančio turinio kablegra- 
ma:
Prezidentui 
Antanui Smetonai, 
Kaunas, Lithuania.

Darbininkų kraujo
liejimas Kauno gatvėse, ke- 
tukių Lietuvos ūkininkų su
šaudymas ir dešimties kitų 
pasmerkimas mirčiai iššau
kė pasipiktinimą Amerikos 
lietuvių visuomenėj. Todėl 
šiilomi Amerikos lietuvių 
demokratijos kongreso vyk
domasis komitetas varde 
septyniasdešimts vieno tūk- 
stąnčio organizuotų lietuvių 

ia griežčiausią protestą.
Euphrozina Mikužiūtė, 

Sekr.
SMETONOS KARO TEIS

MO BUDELIŠKI 
NUOSPRENDŽIAI

KAUNAS. — Pradžioj 
mėpesio karo lauko teismas 
ši

ke

šio 
dė

tį Suvalkijos • valstiečių nu- 
smbrkė mirtin ir vienuolika nu
teisė nuo 1 metų iki gyvos gal
vos katorgos kalėjimai!. (Vė
liau Smetona mirties bausmę 
nusmer.ktiesiems pakeitė amži-

na katorga.) Tokias nuožmias 
bausmes fašistai skyrė tiem 
žmonėm už dalyvavimą valstie
čių streike pernai rudenį.

Nusmerkti mirt buvo šie:
Aleksandras Ritbergeris, Juo

zas Sutkaitis, Saliamonas Mau- 
za, Antanas Kubiliauskas, Pra
nas Katkus, Juozas Martinkevi
čius, Andrius Valuckas, Petras 
Liepuonius, Antanas Bajerčius 
ir Juozas Juška.

Sunkiųjų darbų kalėjiman iki 
gyvos galios pasmerkti seka
mi :

Viktoras 
Skaisgiris 
šaitis.

15 metų 
lėjiman pasmerkti:

Juozas Blažajtis ir Antanas 
Bukšaitis.

10 metų sunkiųjų darbų ka- 
lėjiman pasmerktas:

Pranas Laugalaitis.
5 metam sunkiųjų darbų ka- 

lėjiman pasmerktas: Jonas 
Bataitis.

4 metam sunkiųjų darbų ka
lėjimo pasmerkti:

Pranas Duoba, Juozas Tar- 
nauskas ir Pranas Tarnauskas.

Vieneriems metams paprasto 
kalėjimo pasmerktas 
Vaišnora. I

(žinia nuo “Vilnies 
pondento iš Kauno.)

Simokaitis, Jonas 
ir Bronius Baltru-

sunktųjų darbų ba

Kazys

kores-

%

Jose Diaz, Ispanijos Ko
munistų Partijos Gene- 

ralis Sekretorius.

Ispanų Vienuoliai, Pa
bėgdami, Meluoja Apie 
"Raudonųjų Žiaurumus’

Ispaną Liaud. Frontas Padare Fašistam 
Kapus Guadarramos Tarpkalnese;

Žygiuoja Prieš Fašistą lizdus
Atėmė iš Jy Dar Du Miesteliu; Maršuoja Išbombarduot 
Juos iš Sevillės ir Saragossos; Madridui Užtenka Maisto

w >

Sudegė Šimtai Žmonių, 
50 Italy Lėktuvų ir 
Daug Aliejaus Eritrėjoj

LONDON. — Reuters ži
nių agentūros pranešimais, 
liepos 26 d. per gaisrą Mas- 
saįa prieplaukos mieste, 
Eritrėjoj, Italijos kolonijoj, 
ryūnėj Afrikoj, sudegė ke
li gimtai žmonių, nauji Ita- 

s žibalo ir gazolino san
dėliai ir 50 fašistų lėktuvų. 
Gaisras sunaikinęs nemažai 
ir jų ginklų bei amunicijos.

Mussolinio valdžia sten
giąs! užslėpti savo nuosto
liu 
ga

lij

s. Neva “nežino” net 
įsro priežasties. Nepasa- 
s gi, kad žibalo bei amu

nicijos sandėlius galėjo pa
degt kovotojai prieš fašisti- 

imperializmą.nį

Fašistai Blofina, Būk 
“Badu Priversią" Pasi

duot Jiem Madridą
PAMPLONAį Ispanija. — 

Fašistų vadai tebeskleidžia 
melus, būk šalies sostinei 
Madridui trūkstą maisto. 
(Tie melai jau sumušti fak
tais.)

Fašistų generolai sako, 
kad jiem “telieka 56 mylios 
iki Madrido.” Bet, girdi, jie 
nežadą skubintis.

Jie pasakoja, būk “laips
niškai apsupsią” Madridą ir 
priverstą jį “badu pasiduo
ti.” Bet juk tatai padaryt 
fašistai žadėjo jau trys die
nos atgal, o dabar yra bent 
20 mylių atmušti toliau nuo 
Madrido, negu tada jie sto-

GENOA, Italija. — Atbė
go iš Ispanijos grupė vie
nuolių su baisiomis pasako
mis, kaip, girdi, “raudonie
ji” (tai yra respublikos gy
nėjai) šaudą vienuolius, ka
poją kunigams galvas, plė
šią bažnyčias ir tt.

Bet vienuoliai su kuni
gais šaukė visus “viernuo- 
sius” į kryžiaus karą išvien 
su fašistais prieš respubli
kos valdžią Ispanijoj; baž
nyčias ir vienuolynus jie pa
vertė fašistų tvirtovėmis 
prieš demokratinės tvarkos 
gynėjus. Tai gal jie norė
tų, kad kovotojai už liau
dies teises juos paglostytų? 
Suprantama, kad kai ku
riuos tokius dvasiškius tin
kamai nubaudė kovotojai 
prie^ fašistus. Bet jie me
luoja, būk respublikos gy
nėjai kunigus ir vienuolius 
šimtais imą ir šaudą bei vie
nu urmu galvas jiem kapo
ją, nežiūrėdami, kas kaltas 
o kas ne.

Ispanijos Motery Karžygiu 
Pulkas Prieš Fašistus

Žygiuoja Mūšiu ir Motinos

Respublikos Kariai Ap
supsią Fašistų Pulkus

IADRID. — Kairiųjų re- 
blikonų vyriausybė pla

nuoja apsupti fašistų gene- 
o E. Molos gaujas šiau- 
ėje dalyje Guadarramos 
nų. Tuo tikslu jau pa
nte Liaudies Fronto pul

kus iš Valladolido ir Pa
lėpei jos.

SP

rol 
rin 
kai 
siu

Madrido, negu tada jie 
vėjo.

Anglija Taipgi Remia 
Ispanijos Fašistus

PARYŽIUS. — “Paris- 
Soir” redaktorius mato, kad 
ne tik Hitleris ir Mussoli- 
nis talkininkauja Ispanijos 
fašistams prieš j respubliką; 
sako,'kad. jiem H “atsargiai” 
padeda ir Anglijos valdžia.

MADRID. — Associated 
Press praneša, jog Madride 
kairieji palaiko gana gerą 
tvarką.

Respublikos valdžia sosti
nėje sumobilizavo pulką mo
terų karių. Jos traukia mū- 
šin prieš fašistus, kaino 
“mūsų tėvų ir brolių žudi
kus." Sykiu su respublikom 
karįais, žygiuojančiais iš
mušt fašistus iš Saragossos 
traukia su šautuvų ant pe 
ties ir anarchiste Libertad 
Rodenas, penkių vaikų mo
tina.

Westbury, Long Island.— 
8 metų vaikds Ph. Krum- 
čuk, įlipęs į medį, buvo vos 
nenutrenktas elektros-sujo
vęs iš perlaido medyje. Ber
niuką pusgyvį išgelbėjo vie
nas vyras. ,.

MADRID, liepos 27.—Re
spublikos kariai ir milici
ninkai visuose frontuose 
atakuoja bei veja atgal fa
šistus. V a 1 d ž ios lakūnai 
bombarduoja juos Saragos- 
soj, Logronoj, Cordoboj, Se
ville j, Ceutoj ir Melilloj.

Fašistai baisiai supliekti 
Guardarrama t a r pkalnėse, 
kur iš pozicijų bėgdami jie 
paliko 4,000 saviškių lavonų. 
Jie taipgi sumušti ties Cas- 
pe, kaip kad patys pripažįs
ta. Gręsia fašistams pavo
jus ir stipriausiame jų liz
de O v i e d o, š i a u riniame 
fronte.

Fašistų generolai buvo 
pranešę, kad iš pietų tuoj 
ateisią nauji sukilėlių pul
kai žygiui prieš Madridą. 
Bet niekur tų pulkų nesima
to.

R e s p u b likos ministeris 
pirmininkas Pereira liepos 
27 dieną pareiškė:

“Mes valdome visą jūrų 
pakraštį, apart Corunnos 
šiaurvakariuose ir Cadizo 
pietvakariuose. S u k i 1 ėliai 
’aikosi tik protarpiniuose 
ruožuose, bet jie ten yra 
mūsų apgulti ir negali gaut 
maisto, amunicijos nei ku
ro. Gazolino patiekimas yra 
mūsų rankose. Mes gauna
me 1.000,000 kulkų kasdien 
iš Toledo ir parako iš Mur- 
cijos. 
mes
zuoti armiją, 
būdu prijungiant prie jos ir 
darbininkų miliciją. Mūsų 
politika bus pagrįsta tuom, 
kad stiprint kairųjį Liau
dies Frontą.”

Kunigai ir vienuoliai įvai 
riose vietose išvien su 1 
tais kovoja prieš respubli
kos gynėjus. ’ Jiem įsakyta 
pasiduoti, jeigu nenori būt 
nubausti pagal karo laiko 
nuosprendžius.

rias vadina “fašizmo ka
pais” Ten žuvo bent 2,000 
fašistų. \

Liaudies' Fronto kariai ir 
milicija maršuoja ' išmušt 
fašistus iš jų lizdų Sevillėje 
ir Saragossoje. Associated 
Press praneša, kad fašistų 
generolai Saragossoj jau 
kalbasi apie pasidavimą.

Respublikos gynėjai atė
mė iš priešų Serezo ir La 
Cabrera miestelius, žygiuo
dami linkui fašistų “vyriau
sybės” centro Burgos. Kiti 
respublikos pulkai maršuoja 
ant Segovios ir Avillos.

Pranešama, kad du dideli 
fašistų būriai, maršavusieji 
iš Navacerrada linkui Mad
rido, pasidavė respublikonų 
kariams.

Valdžios lėktuvai bombar
davo fašistus Palmoj ir Ma- 
jorcoj. Suimta eilė fašistų 
vadų, bandžiusių pabėgt 
laiveliu.

Kas liečia ateities, 
turėsime perorgani- 

kokiu nors

BRUSSELS, liepos 27. — 
Pasitraukė iš vietos du lig- 
šiol buvę vadovaujantieji 
Ispanijos atstovybės nariai 
Belgijoj. Pareiškė, kad jie 
negalį tarpininkaut tarp 
Belgijos ir Ispanų respubli
kos, kuri stengiasi gaut gin- ■ 
klų pagelbos kovai prieš su
kilusius fašistus. Tokiais su
metimais atsistatydino ir 
Ispanijos konsulas francū- 
ziškoj Morokkoj.

Kiek pirmiau rezignavo 
veikiantysis Ispanijos amba
sadorius Franci jo j, protes
tuodamas prieš tariamas 
derybas del ginklų siuntimo 
Ispanijon prieš fašistus.

1 1 Užimdami vietas demo-
fasis- kratinės respublikos atsto-

Boulogne. Francija.—Lie
jos 27 d. išvyksta atgal į 
Ispanija, prisidėt prie fašis
tų Gil Robles, klerikalų va
das, kuris, matyt, gavo Hit
lerio, Mussolinio ir Anglijos 
imperialistų paramos, “besi
maudydamas” Biarritze.

MADRID, Ispanija. — 
Respublikos kariai, ginkluo
ti darbininkai, valstiečiai ir 
moterys išmušė fašistus iš 
Guadarrama tarpkalnių, 60 
myliu i šiaurvakarius nuo 
sostinės Madrido, liepos 26 
d. Respublikos artilerija vi
sai nutildė fašistu kanuoles 
ir užėmė tas tarpkalnes, ku-

vų, tie ponai tarnavo fašiz 
mui.

Madridui Užtenka Mai 
sto ir Gazolino

MADRID. — Valdžia at- 
steigė susisiekimus tarp 
įvairių miestų, išvydama fa
šistus iš kelių gelžkelių sri
čių.

Re s p ublikos vyriausybė 
užtikrina, kad sostinėje ne
trūksta maisto, pieno nei 
gazolino.

________________________________

MELILLA, Isd. Morokko. 
—Ispanijos valdžios karo 
laivai kanuolių šoviniais 
smarkiai apdaužė fašistų 
tvirtumas čia ir kituose 
prieplaukų miestuose Ispa
niškoj Morokkoj.

i
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Kompartijos Rinkimų Kampanijos 
Fondas

Šiemet, kaip niekad pirmiau Amerikos 
istorijoj, USA Komunistų Partija ener
giškai stoja į prezidentinius rinkimus.

Daugelis pripažįsta, kad šių metų pre
zidentiniai rinkimai bus tiek svarbūs, 
kai tie, kuriais buvo išrinktas Lincolnas, 
prieš Civilį Karą. Todėl Komunistų 
Partijai svarbu juose dalyvauti visa en
ergija, kad supažindinus Amerikos pla
čias žmonių mases su komunizmu.

Be kitų dalykų, šiemet Kompartijos 
kandidatas drg. Browder žada pasakyti 
keturiolika kalbų, kurios bus išnešiotos 
radio tikiu po visus šalies kampus ir 
kampelius ir pasieks milionus ir milio- 
nus amerikiečių, besidomaujančių parti
jomis, dalyvaujančiomis rinkimų kampa
nijoj.

Bet tas viskas labai daug lešuos. Tą 
Komunistų Partija žino ir pareiškia iš- 
anksto.

Todėl, kaip skaitytojai matė vakar 
dienos pirmam “L.” puslapy, Komunistų 
Partijos rinkimų Nacionalis Komitetas, 
su pirmininku Wm. Z. Kosteriu galvinyj, 
atsišaukia į visus darbininkus, Kompar
tijos narius ir prijautėjus, sukelti vieną 
ketvirtadalį miliono dolerių fondą agita
cijai ir propagandai.

Tai nė'ra daug. Amerikoj randasi dau
giau, negu milionas artimų Komunistų 
Partijai prijautėjų. Jei kiekvienas iš jų 
duotų tik po 25c., tai jau toji suma ir 
susidarytų. Bet mes žinome, jog dau
gelis žmonių galės duoti po daugiau.

Lietuviai taipgi turi pasiskirti sau 
kvotą. Greitu laiku ji bus paskelbta, su 
nurodymais, kur pinigus siųsti ir kaip 
siųsti.

Mes raginame visus mūsų skaitytojus, 
draugus ir prietelius susirūpinti šia rin
kimine kampanija.

Draugės Moterys Ispanijos 
Barikadose

Nei kiek neprasčiau draugės moterys 
pasirodė einamose Ispanijos kovose prieš 
juodąjį fašizmą už Paryžiaus Komunos 
gynėjas ir už Lapkričio Revoliucijos ko
votojas.

Ispanijos Komunistų Partijos garsioji 
veikėja ir kovotoja Dolores Iraburi, va
dinamoji La Pasionaria, stovi • kovos 
fronte drauge su Largo Cabalero, kairių
jų socialistų vadu ir šimtais tūkstančių 
kitų darbininkų, komunistų, socialistų, 
sindikalistų ir bepartinių.

Iš Madrido pranešama, kad penktadie
nį Somo Sierra kalnuose paguldė savo 
galvas dvylika jaunų mergaičių, darbi
ninkių, kovojančių prieš ginkluotas fa
šizmo govėdas, maršuojančias ant Mad
rido.

Buržuaziniuose laikraščiuose telpa pa
veikslai (radiofoto), prisiųsti iš kovos 
fronto, rodo, kad tarpe vyrų, daug mo
terų randasi.

O vėliausios žinios skelbia, kad mote
rys ir merginos organizuoja savo bata
lioną! Vadinasi, Ispanijos darbininkės, 
Ispanijos intelektualės, Ispanijos darbi
ninkų dukterys, motinos, žmonos ir sese
rys su ginklais rankose energiškai, pasi
aukojusiai gina laisvę, gina civilizaciją, 
pasiruošusios paguldyti savo galvas, jei 
prisieitų, kovose su juodaisiais nepriete
liais fašistais, su barbariškais niekšais, 
kurie nori sugrąžinti Ispanijoj vidur
amžius.

Kai kovos pasibaigs, matysim tūkstan
čius draugių moterų vardų, dalyvavusių 
šitose istoriškose kovose. Iškils naujos 
herojės, naujos didvyrės—karžygės mūsų 
visų! * :

Valio mūsų draugės iš Iberijos puse- 
salio!

į. ..........................

Juan Fernandez — Komunistas 
Didvyris

--- ’  V J _ M / V 1 • —New Yorko “Times’o” (už liepos mėn. 
25 d.) korespondentas iš Madrido pra- 
nęša:

Visa Madrido spai 
lestavimą del mirties 
dezo, komunistų vado, kuris skaitomas vie
nu smarkiausių narių 
ir kuris parodė nepaprastų gabumų ir drą
sos partizaniškoj ko\ 
buvo užmuštas vakar, 23 d. liepos, Somo 
Sierra Augštumų kov
Be* abejo, visas komunistinis pasaulis 

apsipils ašaromis, nustojęs narsaus ko
votojo, bet jis žinos, 
nandez paguldė savo 
kaip ištikimas savo klasei proletaras.

■Amžina atmintis kritusiam proletaria
to ir už laisvę kovojančios žmonijos kar
žygiui !

Kodėl Joms Neduoda 
Laisvės?

ida reiškia gilų apgai-
Jono (Juan) Fernan-

proletarines milicijos,

o j (su fašizmu). Jis

kad draugas Fer- 
galvą kaip didvyris,

“Darbas” Padidėjęs
uguajiečių liet, dar- 
'arbas.” Jis žymiai 
. atžvilgiu ir dides- 
Turinys taipgi įdo- 
, mums rodosi,- dar 
korespondencijų-ži-

Gavome 11 num. un 
bininkų laikraščio “D 
paderėjęs technikiniu, 
nis: šešių puslapių. 1 
mesnis. Vieno dalyko 
vis trūksta: daugiau 
nučių iš lietuvių gyvenimo ir bendrai 
darbininkų kovų Uruguajuj.

Su laiku,.be abejo, 
dinta.

bus ir tas išgyven-

Dar Apie Bendrą Frontą 
Uruguajuj

Darbe” telpa Bendro Fronto Komite
to pareiškimas del veiklos Montevideo 
miesto lietuviuose. Be kitko, ten sako
ma:

' Sudarymas Bendro 
h‘ kųmunistų Urugvaj 
yra ,didelis istorinės reikšmės įvykis, svar
bus ne tik lietuvių darbininkų vedamąjai 
kovai prieš Lietuvos 
jos agentus užsieny, b 
nacionalei kovai prieš 

Bendro Fronto vei
kolonijos gyventojų dauguma, ir tą įrodė 
Bendro Fronto konferencija, įvykusi 15 bir
želio, kine “Selekto,” kur prisirinko visokių 
pažiūrų darbininkų pi nutėlė salė (apie 300 
darbininkų), kad išnešus protesto rezoliu
ciją prieš siaučiantį fašistinį terorą Lietu
voje ir. užsienyje. Apie tokią skaitlingą 
konferenciją kitokiais atvejais, dirbant par
tijoms pavieniai, nebūtų gautas 
toks pritarimas, kokį gurini dabar 
Frontui.

B. F. Komiteto tikslas nebuvo 
konferencijoj del sto 
buvo davusi leidimą tik iki 23 vai. ir todėl 
konferencija liko ne visai pabaigta. B. F. 
Komitetas del orientacijos ir prityrimo sto
kos padarė klaidą nepaskirstydamas taip 
trumpo laiko, kad teisingai jį sunaudojus ir 
Jaiku pilnai pabaigus konferenciją su pilna 
rezoliucija.

Pasimokinę iŠ prae
B. F. rengiamose konferencijose, Komite
tas turi nustatyti pranešėjams laiką kalbė
ti, tik tuomet galėsim 
jos dienotvarkę.
. Kad pastatyti B. F 
bėgių ir davesti kovą iki užbrėžto tikslo, 
turim iškelti per spaudą, konferencijas ir 
susirinkimus—koks yi 
Vos, kuri eina po Bendro Fronto vėliava 
Urugvajuj, Lietuvoj, ir kitur.

Pirmas kovos etapas — kad, subūrus vi
sas opozicines partijas Lietuvoje’ ir Urug
vajuj po Bendro Fronto vėliava, 
balsavimo, ar revoliu 
Lietuvos fašistinę valdžią ir įkurti revoliu
cinę liaudies valdžią, duodant pilną demok
ratiją visoms liaudies partijoms, kad tos 

'visos partijos, kurios fašizmo yra nugrūstos 
j palėpę, sudarytų parlamentarinę—demok
ratinę valdžią Lietuvoj b ir duotų pilną spau
dos, žodžio, susirinkimų ir organizacijos 
laisvę darbininkams ir valstiečiams.

Fronto tarp socialistų 
aus lietuvių kolonijoj

fašistinę diktatūrą ir 
et taip gi visai inter- 
fašizma ir kara.

kiniui pritaria mūsų

kolonijoj
Bendram

atsiektas
os laiko, -nes policija

itos klaidos, ateityje

išpildyti konferenci-

. veiklą ant teisingų

a pirmas etapas ko-

— ar tai 
cijos keliu, nuversti

Toliau nurodoma, kįad ateities bendro 
fronto konferencijose 
turi būti vengiama išsikarščiavimųx ir iš
sišokimų, nes tas dalyką gali tik pablo
ginti, o ne pataisyti.

* Sveikiem!

ir susirinkimuose

Gelbėkim!
flei galėtų, šimtai tūkstančių Ameri

koj laisvę mylinčių žn onių šiandien vyk
tų; Ispanijon padėti savo broliams mušti 
fašizmą, kuris pasirįžo kraujuose skan- 
dititi Ispanijos žmone^. ’ Deja, to pada
ryti negalime. ?

‘‘Daily Worker,”
m^s galime padaryti

ačiau, mano, kad 
titaip: Mes galime

Žinau, kad “Naujienų” 
redaktorius nesutiks su mū
sų išvada, kad ir j iš nestovi 
ant vietos—labai ■. lėtai ir 
sunkiai, tiesa, bet keičia sa
vo supratimą. Paimkime 
kad ir tą pačią demokratiją. 
Ne kartą, bet tūkstančius 
kartų jisai smerkė Sovietų 
valdžią ir bolševikus, kam 
jie neduoda pilniausios lai
svės visiems be išimties So
vietų krašto žmonėms. Jis 
sakydavo, kad negaįi būti ir 
nėra jbkios demokratijos 
ten, kur varžoma spaudos, 
organizacijos bei susirinki
mų laisvė kad ir baisiau
siems darbo žmonių prie
šams.

Bet dabar, mūsų inustebi- 
mui, “Naujienose” (liepos 
17 d.) jis jau sakė:

“Bet ‘Naujienos’ niekuo
met juk ir nereikąlavo lais
ves kapitalistinėms parti
joms. ‘Naujienos’1 visuo
met kalbėjo apie socialisti
nių partijų teises Rusijoje, 
t. y., socialdemokratų, so- 
cialrevoliucionierių ir k.”
Jis tai pabrėžia, atsaky

damas d. Prūseikos pasta
bai, kad “ ‘Naujienos’ jau 
nereikalauja laisvės kapita
listinėms partijoms.”

Labai gerai. Labai dide
lis progresas. Dabar jau 
mes visi sutinkame, kad 
darbininkų valdomoj šalyj 
kapitalistinėms partijoms ir 
kapitalistiniams e 1 e m e n - 
tams laisvės negalima duoti. 
Vadinasi, tokis daiktas, 
kaip kad beribė deihokrati- 
ja, negalimas. Jeigu kapita
listiniams elementams bus 
leista laisvai veikti, tai jie 
kels suirutę, rengsis prie 
perversmo, trukdyš socia
lizmo steigimą. Kitais žo
džiais tariant; darbininkai 
turi įvesti savotišką demo
kratiją, tai yra, jie turi 
griežtai suvaržyti savo 
Idasiniams priešanis laisves 
ir teises. Bet tas rjeiškia ne 
ką kitą, kaip tik proletari
nę diktatūrą. "

Kur buvo “N.” redakto
riaus ir kitų socialdemokra
tų protas, kuomet jie taip 
atkakliai smerkė Sovietų 
valdžią ir bolševikus už įve
dimą ir gynimą proletarinės 
diktatūros, tai yra, uiž griež
čiausi suvaržymą ir nuslo-

pinimą kapitalistinių parti
jų ir kapitalistinių elemen
tų? Reikėtų, mums atrodo, 
prisipažinti prie klaidos, 
prie labai pavojingo suklu
pimo teorijoj ir praktikoje.

Gerai, proletarinė dikta
tūra prieš kapitalistines 
partijas ir prieš kapitalis
tus jau pateisinama. Bet, 
sako “N.” redaktorius, ko
dėl neleidžia ma laisvai 
veikti s o c i a 1 d e mokratų 
(menševikų) ir socialrevo- 
liucionięrių partijoms? Jis 
griežtai reikalavęs pirmiau 
ir dabar reikalaująs joms 
pilniausios laisvės.

Žinoma, ilgainiui, mes ti
kime, ir šiuo klausimu 
mums pavyks įtikinti Gri
gaitį ir kitus socialistus, 
kad jie yra paklydę. Jie 
visį$ą sveria vardu, pavadi
nimu, o ne turiniu, ne pro
grama ir veikla. Jeigu jie 
rimtai ir nuoširdžiai pažiū
rėtų j menševikų ir social- 
revoliucionierių istoriją, 
veiklą ir obalsius, tai jie 
prieitų prie tos pačios išva
dos, prie kokios priėjo, po 
labai kartaus prityrimo, 
Sovietų Sąjungos bolševikai 
ir abelnai darbininkai, bū
tent, kad ir šios dvi parti
jos yra kapitalistinės, tai 
yra, kad jos gyvuoja ir vei
kia kapitalistų naudai.

Paimkime nuo pat prad- 
džios. Tos partijos rėmė 
kruviną caro valdžios karą. 
Ar tai buvo Rusijos darbo 
žmonių naudai ? Žinoma, 
kad ne.

Tos partijos, nusiritus ca
rui nuo sosto, paėmė valsty
bės1 vairą į savo rankas. Ir 
ką jos darė? Ar jos tuo- 
jaus sulaikė Rusijos žmo
nių skerdimą? Ne, nesulai
kė. Priešingai, jos šaukė 
liaudį toliau lieti kraują ca
ro ir visų pasaulio plėšikų 
pagimdytam kare. Aišku, 
kad tas jų darbas buvo ka
pitalistų naudai. Tai kas, 
kad jos vadinosi gražiais 
vardais. Juk ir Hitleris sa
vo partiją vadina “naciona
line socialistų partija” ir 
net begėdiškai tvirtina, kad 
jis Vokietijoj įvedąs socia
lizmą !

Einame toliau. Darbinin
kai laimėjo, įsteigė Sovietų 
valdžią, savo klasės valdžią. 
Bolševikai sakė, kad reikia

nuginkluoti ir pažeboti visus 
išnaudotojus (kapitalistus), 
atimti jiems laisves, neleisti 
jiems organizuotis ir t.t. 
Dabar jau ir “N.” redakto
rius sako, kad yra teisinga 
kapitalistinėms par tijoms 
neleisti gyvuoti. Bet ką da
rė rusai menševikai ir so- 
cialrevoliucionieriai ? Ar 
jie ’sutiko su šita bolševikų 
programa? Ar jie padėjo 
tą programą pravesti gyve- 
niman? Nieko panašaus. 
Priešingai, kaip kokie liūtai, 
jie atkreipė visą savo ugnį 
prieš Sovietų valdžią ir bol
ševikus. Jie nuėjo net taip 
toli, kad susisiekė su užsie
nio imperialistais (kaip kad 
buvo šimtais atvejų įrody- ' 
ta) ir kvietė juos talkon ko
vai prieš Sovietus ir bolše
vikus. i

Tai kam kitam tos parti
jos tarnavo, jeigu ne kapi
talistams — išnaudotojams ?’ 
Aišku, kaip diena, kad jos 
tarnavo kapitalistams ir 
darbavosi sušilę už atstei- 
gimą kapitalistinės siste
mos.
dirba kapitalo-išnaudotojų 
naudai, tai ji yra kapitalis
tinė partija. Jos vardas 
nieko nereiškia. Logiškai 
protaudamas, “N.” redakto
rius ir kiti socialdemokra
tai turėtų su tuo sutikti, nes 
tai yra paties gyvenimo pui
kiai įrodyta.

Tos rusų partijos ir šian
dien tebeina tas pačias pa
reigas — tebesidarbuoja at- 
steigimui kapitalistinės sis
temos Sovietų Sąjungoje, 
žinoma, jos yra uždraustos 
Sovietų Sąj ungoje, bet 
kiek jos gali, būdamos už
sienyje, toje srityje darbuo
jasi. Tą patį jos darytų, 
jeigu joms būtų leista vie
šai ir legališkai gyvuoti ir 
veikti Sovietu Sąjungoje.

O kad taip būtų, tai savo 
laiku yra pripažinęs ir pats 
“N.” redaktorius. Viena 
kartą, dar netaip jau senai, 
besiginčijant kaip tik tuo 
pačiu klausimu, jam buvo 
pastatytas maž-daug toks 
klausimas: Daleiskime, kad 
menševikams ir socialrevo- 
liucionieriams būtų leista 
viešai ir laisvai gyvuoti ir 
veikti Sovietų Sąjungoje. 
Kokia būtų jų programa? 
Ką jie skelbtų? Žinote, kad 
Sovietų Sąjungoje privatinė 
nuosavybė ant gaminimo ir 
paskaidymo įmonių yra pa
naikinta, k a p italistiniams 
elementams nebeliko vietos. 
Ar jūs manote, kad tos par

O jeigu kuri partija

tijos reikalautų atsteigimo 
privatinės nuosavybės? Ir 
jeigu jos to reikalautų, ar 
vis< tiek, jūsų supratimu, 
joms turėtų būti leista vie
šai veikti ir skelbti tokia 
programą?

Koks tada buvo “N.” re
daktoriaus apsakymas? 
Well, tada jis sakė, kad ga
limas daiktas, kad menševi
kai ir social-revoliucionie- 
riai reikalautų sugrąžinimo 
privatinės nuosavybės, bet 
jie turėtų teisę tatai daryti 
ir Sovietų valdžia neturėtų 
juos varžyti. Nes jeigu jie 
del to būtų varžomi, tai ne
būtų demokratijos!

Ne žodis žodin cituoju jo 
išvedžiojimus, bet savo tu
riniu jie buvo tokie.

Vadinasi, menševikai ir 
social-revoliucionieriai dar
buotųsi už atsteigimą kapi
talistinės tvarkos.

Kur dabar “N.” redakto
riaus logika, kuomet jis, iš 
vienos pusės, tvirtina, kad 
jis nereikalauja laisvės ka
pitalistinėms partijoms, bet 
iš kitos pusės reikalauja lai
svės menševikų socialrevo- 
liucionierių partijoms, ku
rios, kaip matėme, atvirai 
dirbtų kapitalistų naudai?

NAZIAI KLAUSIA APIE 
PRANCŪZŲ GINKLUS

ISPANŲ VALDŽIAI
PARYŽIUS. — Vokieti

jos atstovybė užklausė 
Franci jos Liaudies Fronto 
valdžią, ar ji ištikrųjų keti
na duoti Ispanijos respubli
kai ginklų prieš fašistus. 
Šis nazių užklausimas reiš
kia grąsinimą Francijai, jei
gu jinai pasiųstų ginklų Is
panijos valdžiai.

WINNIPEG SIUVĖJŲ 
LAIMĖJIMAS

WINN IPEG. — United 
Garment Workers Unijos 
vadovaujami, siuvėjai dali
nai laimėjo streiką dvyli
koj iš šešiolikos užstreikuo- 
tų siuvyklų. Jie reikalavo 
pridėt algos ir pripažint uni-

Valdžios kareiviai nušovė 
žemyn du fašistų lėktuvu 
ties Leon tarpkalne. Smar
kiai bombarduoja fašistus 
Saragossoj, Cordoboj, Sevil
le j e, Valladolide ir Alcaza- 
re. Respublikos armija ir 
darbo žmonių milicija apsu
pa fašistus prieplaukos mie
ste Cadize. Valdžios kariai 
su pagelba mainierių atėmė 
iš fašistų El Carpio miestą 
Toledo provincijoj.

siųsti Ispanijos kovotojams savo moralę 
pagelbą—pasakyti, had mes su jais.

Garsusis Franci jos rašytojas, Andre 
Malraux, nulėkė orlaiviu Madridan svei
kinti Ispanijos liaiįdį Franci jos Liaudies 
Fronto vardu. Koks tai puikus žingsnis, 
koks tai solidarybęs išreiškimas!

Mes, angliškas darbininkų dienraštis 
mano, galėtume išyeikšti savo solidarybę 
Ispanijos kovojančiai už laisvę liaudžiai 
kablegramomis. Tegul kliubai, draugijos

ir organizacijos siunčia savo telegramo
mis sveikinimus per( respublikos prezi
dentą Manuel Azaną, arba Komunistų 
Partijos vadą, Jose Diaz, arba per Largo 
Caballero, socialistų vadą.

Padėkim viskuo, kuo tik galime — žo
džiu ar darbu—laimėti Ispanijos žmo
nėms jų sunkią kovą!

Žinoma, ryškiausias būdas ir priemonė 
jiems padėti—organizuojant Amerikos 
žmonių mases kovai su šios šalies fašiz
mu, reakcija.

Kapitonai bandė nuvest 
karinį laivuką “Saueną” 
talkon sukilėliams, bet jūri
ninkai nugalėjo oficierius, 
suėmė juos ir prisidėjo prie 
valdžios laivų, bombarduo
jančių fašistus.

SUMUŠA MELUS APIE 
“BADĄ” MADRIDE

' • ’.*41
Australijos vandenyse laivyno i-ruošimasis naujam karui.

MADRID.—Sukilėliai fa
šistai buvo paskleidę gan
dus, būk Ispanijos sostinė
je Madride “badas” ir sto
ka vandens ir gazolino. Pre
zidento Azanos valdžia da
bar tuos gandus sumuša.

Bent kelias savaites Mad
ridu! netruks nei maisto 
nei gazolino. Bergždi, todėl, 
fašistų pasigarsinimai, kad 
jie “greit” apsupsią miestą, 
ir badu priversiu jį pasiduo
ti.

Marseilles, Franci j a. — 
Pabėgėliai iš Ispanijos sa
ko, kad pačiu didžiausiu 
įnirtimu prieš fašistus ka
riauja ispanų moterys dar
bininkės.
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Ar Bus Karas Amerikos su Japonija?
(Apie Nathaniel

Bus ar nebus Japonijos- 
Amerikos karas? Taip sta
to klausimą savo knygoj — 
“Ar turime mes kariaut 
Azijoj?” — Nathaniel Pef
fer, žinomas Amerikos laik
raštininkas, specialistas To
limųjų Rytų klausimais, kur 
jis praleido apie septynis 
metus kaipo Chicagos uni
versiteto mokslinis darbi
ninkas ir kaipo korespon
dentas “New York Tri
bune”.

Pagal Peffer’io suprati
mo, kalba eina ne apie tai, 
ar bus karas, kadangi tas 
klausimas jau išrištas: ka
ras neišvengiamas. Kalba 
eina apie tai, kada bus ka
ras ir kas pirmutinis bus į 
jį įtrauktas.

Ypatingas klausimo pa
statymas. Ypatingas todėl, 
kad jis duoda suprast ga
lingųjų valstybių politiką, 
tame skaičiuje ir Jungtinių 
Valstijų, Pacifiko vandeny
ne. Ir Londone ir Wash
ingtone gerai supranta, jog 
susikirtimas bus neišven
giamas Pacifiko okeane. Ir 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos prie to smarkiai ren
giasi. Karo-jūrių ir karo- 
oro prisirengimai Jungtinė
se Valstijose, jūrių ir oro 
laivynų manevrai Pacifiko 
vandenyne, jieškojimas ir 
tyrinėjimas naujų orlaivy- 
nui bazių, ypatingos atydos 
atkreipimas į Alaska, tvir
tinimas Singapūro, Hong- 
Kongo, Australijos pakraš
čiu ir t. t. ir t.t.—visos tos 
priemonės seka vieną tiks
lą: prisirengimas prie būsi
mo karo įPacifiko vandeny
ne.

Tuo tarpu kiekviena vals
tybė stengiasi būt įtraukta į 
karą vėliausia, kitaip sa
kant, nori kariaut labiau
sia palankiose sau aplinky
bėse. Dėlto būna Britanijos 
imperialistų visoki taktikos 
zigzagai, kurie eina nuo tie
saus palaikymo ir padrąsi
nimo japonų agresijos iki 
pasiūlyrno tamprios Angli- 
jos-Amerikos sutarties.

Visi tie taktikos ir diplo
matijos manevrai no atmai
no dalyku stovio. Priešgy
numai aštrėja vis didesniam 
laipsnyj Ir artinasi tas lai
kas. kuomet turės kilt dide
lis karas Pacifiko vandonv- 
ne. Kokia gi bus Jungtiniu 
Valstijų pozicija, kadangi 
Peffer’io knyga svarbiausia 
yra pašvęsta šiam klausi
mui? ;

Peffer’io Knygą) .
! •» j » a

y •ris: . j
“Mažiau, negd bile kokia 

kita šalis, Jungtinės Valsti
jos sutiks su ta mintim, kad 
Tolimieji Rytai pereitų po 
Japonų kontrole. Ir čia mes 
prieiname prie paties svar
biausio dalyko, }<as nustato 
tarptautinę padėtį Tolimuo
se Rytuose. Jpigu paimt 
dalykus pačioje gilumoje, 
tai Tolimųjų Rjftų konflik
tas bus japonų-amerikonų 
konfliktas. Netolimoje at
eityje, gal būt yra didesnis 
pavojus sovietų-jjaponų ka
ro, kuris gali įasigreitinti 
del nepermatomo incidento. 
Bet jeigu tas bus išvengta, 
tai judėjimas ■ 
ekonominių jėgų 
sivystymas šių 1 
veda prie karo Japonijos su 
Jungtinėm Valstijom. Fak
tai šioj linkmėj; yra gana 
aiškūs, ir jeigu ( reikalinga 
aiškinti, tai tik; tam, kad 
amerikoniška poilitinė min
tis nepermato dalyku sto
vio ...” I

Tas nepermatymas daly
kų stovio nemažai erzina 
autorių. Išdėstydamas besi- 
vystymą dalykų stovio Toli
muose Rytuose i nuo 1931 
metu. t. y. nuo Mjandžurijos 
“incidento” ir atpasakoda
mas Jungtiniu Valstijų dip
lomatines priemenes, > Pef
fer’is žiauriai užsipuola ant 
argumentų “nes usipratu- 
siai-mintijančių” Į ž m o n ių, 
kuriuos jis suforrhuluoja se
kančiu būdu:

1. “Amerikos ; gyventojų 
masės nepafso ! Tolimųjų 
Rytų ir jų negalirpa bus pri
verst kariaut nė (prie jokių 
aplinkybių.

2.
Tolimuose 
mūs.”

oolitinių ir 
ir visas be-

Amerikos 1 interesai 
Rytubse. nežy- 

Kitaip kalbant, ame
rikoniško kapitalo invest- 
mentai nedideli (200 milio- 
nų dolerių, nerokuojant mi
sionierių ir apšviįetos orga
nizacijų, t.y. mažai daugiau, 
negu vienas nuošimtis visų 
J. V. investmentųį.). Preky
ba su Chinais ir Mandžūri- 
ja normaliais metais nevir
šija 300 mil. dolerių, t.y. 3-4 
nuošimčiai visos J. V. užsie
niu prekybos.

Kokie gi arguipentai pa
ties Peffer’io? Štai koki: 
Kol Jungtinės Valstijos yra 
kapitalistinė ir imperialisti
nė valstybė, jos riegali atsi
sakyti ir neatsisakys nuo 
Tolimųjų Rytu; priešingam 
atsitikime, ateityje tas reik-

Tai William Green, ADF galva, reakcininkas, 
pasimojęs spenduoti iš ADF 12-ką už pramo
ninį unijizmą stovinčių unijų, kurios sudaro

K. .. ..............................................---------------------------------------- --------------------------------------- ----------------------------

Štai ką rašo Peffe- štų žlugimą Amerikos impe- --------------------------------  ———---------- 1-------------
a ■ ų a

\ w H

o, nustūmimą Jung-rializn 
tinių V 
valstyb 
žinišką ekonominį ir socialį 
pažeminimą. Monopoliam 
reikalingi pelnai, o viduji
nės ripkos užpildytos. Eu
ropos pinkų nepakanka, Af
rikos rinkos užgriebtos.

“Amerika, — rašo Pef
fer’is, Išdėstydamas istoriją 
pasiro

pazem

lymo Jungtinių Vals- 
cifiko vandenyne, ko- 

sutvirtinima savoVO j už 
įtakos,—neišvengiamai yra 
surišta

“Am
. su Tolimais Rytais... 
erika pasiekė tą taš

ką, kuomet jinai turi turėt 
platų lauką del ekonominio 
veikimo. Tam, kad palai
kyt esančią ekonominę siste
mą, jinai turi eksportuot... 
Geriausiais eksporto plotais 
yra Chinija... Ir išeina, 
kad Amerika turi pastatyt 
kryžių del savo ateities To
limuose 
galėt Japoniją.

“Ar (Amerika turi pasi
traukt
nija nedori. Amerika duoda 
suprast 
nusileis^...
kime Japonijos - Amerikos 
susikirtimas pasidaro neiš
vengiamas... Amerika gali 
pradėt 
mo taik 
karo, t.

Rytuose, arba nu-

ar Japonija? Japo-

kad ir jinai nenori 
... Ir šiame atsiti-

karą del apsaugoji- 
os, bet jinai išeis iš 
irėdama Mandžuri- 
mas. Ir jinai nebe

gražius ; daugiau Mandžuri- 
jos Chinijai. Jinai paims į 
savo raukas Mandžuriją. Ir 

visą neapy-
savo rankas Man 
jinai paveldės vi~~ —pa
kantą, visą nedraugingumą, 
visa kerštą, 
apsupa Japoniją... Ameri
ka bus aziatinė imperija ne
tik su visa tos imperijos 
garbe, bet ir su visomis ne
smagiomis pasekmėmis. Tai 
bus kiti 
bus lem 
imperijų

Po ta 
karščiav 
prie konkrecio klausimo — 
ar galirpa karo išvengti, ir 
atsako j 
vengti k 
tvarkos 
kita tva 
revoliuc: 
karą ir khro priežastis. 
Peffer’i^ p/ieina prie to iš
vedimo, 
gika lei 
ne revoliucionierius ir ne 
socialistas. Ir dėlto jis už
baigia savo knygą pesimis
tiniu pranašavimu apie ne
išvengia

Vėliau 
no savo 
žurnale, 
gos temk Tame straipsnvj 
jis pastątė klausimą ne apie 
kokią nors sutartį su Angli
ja. o apie tikrą sąjungą.

Jis shpranta sunkumus 
anglū-amerikonų b e n d ra- 
darbiavįmo, nes jam yra ži
noma d 
anglų-aiherikonų p r i ešgy- 
nvbių. Jis primena, jog An
glija sav 
se Rytu< 
ant koki 
Manyda 
gali savistoviai 
prieš Japoniją, Peffer’is va
dovauja
Jungtinėm Valštijom, ku
rios privalo remtis ant An-

kuris dabar

a Amerika, kuriai 
ja eiti visų didžiųjų 

istorijos keliais.” 
m nepaprastam įsi- 
imui Peffer pereina

tai neigiamai. Iš- 
aro prie dabartinės 
negalima. Tiktai 

rka, kitaip kalbant, 
ja< gali likviduot ir

prieina prie to iš
ari t kiek tai jo lo- 
[zia. Bet Peffer’is

ma karą.
Peffer išspausdi- 
straipsnį Harners 

kur tęsė savo kny-j

dūmas ir aštrumas

o politikoj Tolimuo- 
ose visados rėmėsi 
’o nors talkininko, 
mas. jog Anglija ne- 

kariaut

mą rolę atiduoda

Peffer’iui tikėtiPaliki
apie galimybes įvykdymo 
anglų-amerikonų sąjungos. 
Bet jo įvertinimas dalykų 
stovio Tolimuose Rytuose 
labai ženklyvas. Tas paro
do, jog dabartinis Japonijos 
lindimas i Chiniia yra išva-i 
gotas to
rialistin Ėim p V i ešgynybėm. 
kas gal} labai sutrumpinti 
laikotarpį karo kilimo Pa
cifiko vandenyne.

kiom aštriom impe-

(Iš “Izv.”)
V. R-tis.

Puslapis Trečias
i
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Sekmadienį, Rugpjūčio*August 2, 1936
Lietuviu Darže už Lakewood Ežero, Chestnut Hill Road., Waterbury, Conn

Prasidės 11:30 vai. ryte ir tęsis iki vėlai vakaro. Įžanga 25c.

Choras Daina iš New Haven, kuris dainuos šio pikniko programoj.

Į 1. Sietyno choras iš Newark, N. J., po vad. B. šaknaitės, pirmą kartą Conn, valst.
I 2. Hartfordo Laisves choras po vadovyste B. Ramoškiutės.PROGRAMA: 3. New Haveno Dainos choras po vadovyste J. Latvis.i ii u U m n iiin. ) 4 Waterhurio Vilijos choras, po vadovyste C. Strižausko.

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

5. 
U

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai- 

> dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytų Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir is lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

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

Visus kviečia Rengėjai,

A ’M ‘uApįoojg 
anuo a y p.iojpaa T £2 
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Petras Prasauskas
Budavonių 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

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.

B- B

B

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

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.

42 •> ‘
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DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuvĮska aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

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

24 Millbury St. Worcester, Mass.
■
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J. L. Lewis, su E. F. McGrady (kairėje) eina pas prez. 
Rooseveltą tartis apie rinkimus.

Laisvoji Sakykla
Atmintis iš S. L. A. Seimo

Nedėlios vakarą delegatai 
pradėjo rinktis į svetainę, nes 
buvo parengimas supažindini
mui suvažiavusių delegatų 
Buvo suloštas nedidelis, seimu 
pritaikytas veikalėlis. Suloštai 
buvo gražiai. Paskui ėjo šo
kiai, delegatai ir svečiai link
sminosi. Sėdžiu ir mislinu, ka
žin ar bus taip ir ryt seimui 
prasidėjus—ar bus toks drau
giškas S.L.A. reikalų svarsty
mas, kaip šį vakarą.

Pirmadienį prasidėjo sel
inąs. Iš pat pradžios pasirodė 
skirtumai. Bagočius pradėjo 
kalbėti apie S.L.A. reikalus ir 
apie vieni ant kitų užsipuldi
nėjimus per spaudą. Bagočius 
pasakė: Mes, broliai advoka
tai, nors susiduriame tam tik
rais netikslumais, bet mes su
loštame golfą, pinaklį ir tt. 
Tuojaus advokatas Šalna pa
šoko ir suriko: Aš su jumi ne-

Irlošiau golfo, nei jjunaklio. 
kiti advokatai pradėjo pykti 
ant Bagočiaus, kad jis nedavė 
Tems darbo. Jau mums de-

i reikia suprasti, del- 
ko šita lietuvių profesija . pri
klauso prie S.L.A.-“-priklauso 
ne del organizacijos, kad ją 
padaryti didžiausią ir skait
lingiausią nariais ir finansais, 
bet kad iš jos pasinaudoti? 
Atrodo, kad jie priklauso prie 
Susivienijimo tik dėl džiabų.

Buvo tokių šposų. Praėjo 
keli balsavimai, kuriuose tau
tininkai su sandariečiais pra
laimėjo, o dar yra keli svar
būs punktai ir nežino, ar lai
mės ar pralamės. Kas daryti? 
Pasiima delegatus, nusiveda 
prie baro ir girdo. Kad taip 
buvo, tai faktas. Mes trys mo
terys delegatės sėdėjome vie
na prie kitos. Bet gegužiniai 
tautininkai mūsų dviejų nemy- 
______________ o

^_uems d a 
i Jegatams

lį, o vien ą labai myli. Ką čia 
darys? Aš teminu, štai ateina 
ponas Vaidyla prie vieno vy- 

sėdinčio už mano pečių ir 
Įu nueik pas tą žmo- 

pašakyk, kad jis iš-

Gifdi, “uždaryk snukį!
Dar vienas šposas.

nęs sėdi trys moterys ir visos 
darbininkų priešai. Aš jų ne- 

Bet prie manęs sėdėjo 
Indiana.

Už ma-

š žiūriu, tas nuėjo

ro, 
kalba: 
gų ir jau 
vestų šitą moterį su mėlyna 
drese.’’ A
pas aną vyrą ir pasakė, ir vėl 
atėjęs atsisėdo. O anas pasi
kėlė ir priėjęs prie delegatės 
iš Springfield, Ill., Mrs. Stim- 
burienės,
tau ką ndriu pasakyti.
burienė pasikėlė ir išėjo. Aš 
sakau ša
“Jau nusivedė mūsų draugę, 
gal jos b 
Ji man 
taip ir bus.

pasakė: “Eikš čia, aš 
Stim-

e sėdinčiai draugei:

alsą nori nusipirkti”, 
atsakė: “Greičiausia

<ios valandos laiko 
ta draugė ir vėl at- 

Aš pas ją paklausiau, 
“ar tavo balsą nusipirko už 
stiklą alaus?” Ji ginasi. Ji ant 
manęs supyko. Bet paskui, ka
da buvo
jos už phliuosavimą Lietuvos 
politinių kalinių ir už pasmer
kimą kruvinosios 
valdžios ir už atsteigimą de
mokratinas tvarkos, mūsų ta 
draugė p
ei ją. Tada 
kaip audr 
Bagočių 
ir reikalą 
Ir aš pasakiau žodį kitą. 
Gegužio s 
burienė s

ateina ir 
sisėdo.

balsavimas rezoliuci-

Smetonos

sirodė prieš rezoliu- 
visa buržuazija, 

a, sukilo. Bėga pas 
iškėlę konstitucijas 
uja viešo balsavimo. 

Tai 
alininke ponia Stim- 
uriko visa gerkle.

šitos moteriškės”.

žinau.
susipratus moteris iš 
Ji man sako, kad ją spardo. 
Klausiu, kas. Ji sako: “Nagi

Ji pasikėlė
ir nuėjo atsisėsti į kitą vietą. 
Aš jai netikėjau. Be; neilgai 
laukus pradėjo ir mane spar
dyti. Aš nenorėjau iš tos vie
tos bėgti. Pasakiau, kad ji 
sėdėtų spakainiai ir nesispar
dytų. “Ba jeigu dar kartą 
taip bus, tai kad aš tau duo
siu, tai tu per tris dienas iš 
čia neatsikelsi.” Paskui pasi
klausiau, kas ji per viena. Sa
kė, kad esanti Vanagąitienė.

Tai tokie atsitikimai buvo 
Clevelande. Delegatus pavai
šino gerai—nedavė vandens
gerti, • turėjai eiti paš barą ir 
gerti tą vandenį,
alaus stiklus plauna. Jeigu ne- 
hori to vandens, tai 
Da pusė bėdos 
mis, nes mes 
skersai gatvę ir 
ilie lemonado už

šaknaitę, kuri vadovauja Sie
tyno chorui Newark, N. J. Ji 
ir sietyniečiai dalyvaus, tai 
bus pirmas numeris geriausių 
jėgų iš dailės puses. Sekanti 
chorai, kaip Laisves iš Hart
ford, Daina iš New Haven ir 
Vilijos iš Waterbury, irgi pri
sirengia duoti geras dainas. 
Prie tam, kalbėtojas ir šauni 
orkestrą grieš šokėjam per iš
tisą dieną.

Vadinasi, visi bus patenkin
ti, kaip jauni, taip ir augę.

Todėl lai rugpjūčio 2 d. vi
sais keliais žmonės traukia tie
siai į chorų išvažiavimą.

Chorų Draugas.

Worcester, Mass

kuriame

Lietuvos Sūnų, Dukterų 
Broliškos 
Board 
komisijos

Iš

žerk alų. r'
buvo su mu- 

nueidavome 
nusipirkdavo- 
5 centus stik

lą. Bet mūsų ponam, kurie 
turėjo daug kalbėti, buvo tik
ra bėda—nei stiklo vandens! 
Tik vienuoliktoj sesijoj kažin 
kas atnešė uzboriėlį vandens 
ir pastatė ant stalo pAš prezi
dentą. Parodė, kad (jTevelan- 
de vanduo neišdžiūvo.!..

M. Yanavičiene.

Visi Dalyvaukime Dainų Dienoje
Waterburicčių komisija ne 

juokais rengiasi prie skaitlin
gos Dain 
cut darbi 
žiavimo. 
bus daug 
mažai girdėti iš įvairių miestų 
apie vykimą į tą. svarbų pa- 
žmonį. Veikiajai būtinai turi 
žiūrėti, kad jų kolonijos žmo
nės, netu 
nuvežti bosais. Tiem, kurie tu
ri savas piašinas, 
liuoduoti 
sykiu su

į Dienos—Connecti- 
linkiškų chorų išva- 

Visi tikimės, kad 
svieto, bet iki kol

rinti mašinų, būtų

reikia prisi- 
jas pilnas ir atvykti 
gentimis ir kaimy-

nais, 
čius, 
mes 
dainas,
kuomet 
Tačiaus 
viskam

kad padrąsinus chorie- 
tuos jaunus žmones, jog 
su jais. Visi mėgstame 

gėrimės vaidinimais, 
chorai juos pėrstato. 
reikia atminti, kad 

atlikti reikia ne vien
daug energijos nuo cAoriečių, 
bet ir finansų. Todėl būtinai 
turime remti chorų išvažiavi
mą, kuris įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 2 d. Lietuvių Darže? 
Waterbury, Conn.

Apie programą nesinori kas 
sakyti, nes visi gerai žino B.

Draugijos Komiteto 
Direktorių specialūs 
susirinkimo, laikyto 
14 d., šių metų.

Bendrai visiems laikant su
sirinkimą, padaryta daug nau
dingų tarimų del draugijos 
labo. Kadangi pereitame mė
nesiniame susirinkime nutarė 
apvaikščiot 10 metų jubiliejų 
nuo susivienijimo Lietuvos Sū- 
nij ir Dukterų Broliškos Drau
gijos su Lietuvių Apšvictos 
Bendrove, tai apvaikščiojimas 
atsibus Labor Day, 7 d. rug
sėjo, 1936. m., ant nuosavo 
parko. Tokiu budu išdirbome 
labai gerus planus del to pa
rengimo. Čia pažymėsiu nors 
svarbiausius nutarimus. Nu
tarta duot šimtą dolerių do
vanų prie įžangos tik i etų. Nu
tarta duot didelį ir įvairų 
programą, kokio dar nebuvo 
Olympia Parke. Nutarė rink
ti programas ir plačiai gar- 
sint per spaudą ir nidio.

Visi atrodo pilni energijos. 
Komisija susideda iš labai 
darbščių moterų, iš šių drau
gių : Degutienės, Kudarauskie- 
nės ir Trasikienės, kurios mo
ka dirbt netingiai ir gali dirbt. 
Tokiu būdu galima laukt ge
rų pasekmių iš mūsų parengi
mo. Nariai taipgi neturėtumėt 
palikt visą darbą vien tik ant 
komisijos ir komiteto. Stokim

visi į bendrą darbą, turėsime 
istorinį parengimą ir susilauk
sime gerų rezultatų.

Pelnas nuo š i o parengimo 
bus sunaudotas pagerinimui 
Olympia Parko.

Komisijos narys V. M.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Telephone Stagg 2-4401

. A. Radzevičius
GRABOR1US

* (Undertaker)
■ Vedu šermenis ir palaidoju tin- 
'*karnai ir už prieinamą kainą.
j Pnrsamdau automobiliui vestuvėm, 
’ purėm, krikStynom ir kitokiom 

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

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

iš

Niįh®'“’ JS. Wc
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 4 2nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. TINS- L““
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

Laisvės” Naudai Parengimai: Prašom Įsitėmyt ir Kviečiam Juose Dalyvaut

Eizz Wilkes-Barre-Scranton 1
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas 

Apskritys rengia didelį

PIKNIKĄ SU PROGRAMA
Dainuos Aido Choro mišrus seks tetas iš Brooklyn, ir Wyoming, 

Pa., Merginų Oktetas. Bus ir daugiau dalyvių programoje.

Piknikas bus 30 d. Rugpjučio-August
ŠOKIAM YRA PAIMTA SALĖ I R

T

Puiki proga jaunimui pasilinksminti, 
kaipo patogiausia

VALLEY VIEW PARK

GRIEŠ GĘRA ORKESTRĄ.

Vieta visi 
piknikam:

em gerai žinoma

INKERMAN, PA.
DRG. D? m7šOLUMSKAS ŠAKYS PRAKALBĄ

PHILADELPHIJOS DIDYSIS PIKNIKAS
Philadelphijos Organizacijų didysis piknikas su dovanomis bus:

v

Rugsėjo 6 September
Nauja, Nepaprastai Graži Vieta

Puikus ežeras, maudynes, laivais pasivažinėjimai.
\

500 Stalų Grupėms Naudotis
Patogi vieta automobiliams ir parkas platus^ daug medžių ir visi parankumai.

( Alcyon Park, Pitman, N. J.
Tuojau įsigykite įžangos bilietukus ir naudokitės dovanomis.

PIRMA DOVANA $100.

Šokiams Grieš Gera Orkestrą
$300 DOVANOMIS.
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ILJA ERENBURG

Naujoji Ispanija
Verte Laukupis.

LAISVI Puslapis Penktas

(Tąsa)
Aš praleidžiau su juo vakarą. Papras

tai ir šaltai jis kalbėjo apie tą, ką mes 
esam įpratę vadinti narsumu—didvyriš
kumu. Darbininkas ginklų fabriko Lau
reano Siuares stovėjo prie kanuolių. Jis 
buVo sužeistas į koją, jis nėjo į perrišimo 
punktą; jis negalėjo palikti kanuoles. Jo 
draugas Ontonijo O$echo ir 30 darbinin
kų, ginkluotų šautuvais, paėmė San-Pied- 
ro kalvą, kurią gynė gvardija su kulkas- 
vaidžiais. Hesus 'Fernandes—restoracijos 
tarnautojas. Jis buvo narys revoliucinio 
komiteto. Jis nuvedė mane į mažą na
melį, kuris rados pačiam užmiestyj— 
čion jis gyveno spalio mėnesy, čionais, 
tame namely buvo pirmas posėdis darbi
ninkiškos valdžios Ispanijoj. Po revoliu
cijos sukriušinimo, jis perėjo portugališ
ką rubežių. Jį suėmė Porte ir portugališ
ki žandarai jį perdavė Gilijo Robleso 
žandarams. Jo klausinėjo: “Kur gink
lai?” Jis tylėjo. Kalėjime užrakintas jis 
gulėjo ant akmeninių grindų. Jam neda
vė net kuokštelės šiaudų pasidėti pagal
vio vietoj. Mainierys Silverijo Kastanton 
buvo dar visai jaunas. Jis buvo pirmi
ninku revoliucinio komiteto Turone. Tu- 
rone 18 tūkstančių gyventojų, iš jų 5 
tūkstančiai stojo savanoriais, kad apgy
nus kalnų perėjimą Campomanes. Sil
verijo Kastanton—poetas. Jis parašė dvi 
knygas. Jis žino senąją kastilišką poezi
ją ir Refaelio Alberti eiles. Teisme jis 
stebino gudrius generolus: jis citavo sa
vo kalboje Marksą ir Kantą, Hugą ir 
Calderoną. Generolai tvirtinančiai linga
vo galvomis, o paskiau jam išnešė mir
ties nuosprendį. Aš klausiu jo: “Kiek 
mėnesių jūs laukėt mirties?” Jis nusi
šypsojo poetiška šypsena ir atsakė: “15. 
Bet ne mirties—revoliucijos.”

Komsomolkai Aide Lafuente buvo 17 
metų. Oviedos darbininkai pavadino ją 
“Libertarija”—“Laisve.” Ji mirė kovos 
lauke. Jos tėvai paslėpė jos drabužius, 

* kurie buvo kulkų suvarstyti* Jie nori 
tuos drabužius pasiųsti į Maskvą, revo
liuciniu muzėjun.

Oviedo pionieriai perdavė man laišką.
Ovieda, 22 kovo, 1936 metų.

Draugai, Oviedos raudonieji pionieriai 
sveikina Sovietų Sąjungos draugus su Pir
mąja Gegužės.

Draugai, mes rengiamės antrai žūtbūti
nei kovai, ji greitai ateis. Mes kovosim vie
ningai ir narsiai už ispaniškus Sovietus. 
Asturijos raudonieji pionieriai padės kovo
tojams. Pas mus Asturijoj visi labai gerai 
organizuoti. Draugai, pas mus Asturijoj 
daug beraščių, per tai, kad nėra mokyklų.

v

Mes norim, kad pas mus būtų raudonosios 
mokyklos. Mes nenorim lankyti vienuoliškų 
mokyklų. Mes nenorim 
tai mes norim, kad mC 
bus, o dabartinių laiku jie visai mažai dirba, 
į čionais pas mus yra 
per tai, kad jų tėvai buvo užmušti per le
gionierius. Mes atkeršy 

Su revoliuciniais lin

namuose badauti, už 
su tėvai turėtų dar-

labai daug našlaičių

sįm! 
sėjimais.
»

Jie apačioje pasirašę—ant pilko gaba
lo popieros, Oviedos berniukai ir mergai
tės.

Kalvos. Vingiuotas kelias, juo atėjo į 
Ovieda mainieriai Samos, Mieresos, Ti
rono. Pavasario žaluma, medžiai aptekę 
gėlėmis, tyla. Kiekvienam užsisukime 

' čionais ėjo kovos.
Sama—mainierių mit 

liūdnas, tylus. Po spalio 
fašistai sprendė .paimti 
riją badu, jie perėjo an 
Tie “patriotai” kalbėjo 

, be savų anglių ir be savos revoliucijos.
Mainieriai dabar patys 
į savaitę. Tas skurdas, 
kurin yra įmesta kele 
ir kuri pagerinta šaukštu margarino.

Samos centras—giriu 
užsitvirtinę kareivinėse 190 civilės gvar
dijos karių. Kova tęsė 
Mainieriai laimėjo.

Po vasario mėnesio 
mainieriai pirm visko 
ginklus. Kad šautuvai 
buvo sutepti sviestu.

. Samoj aš sutikau Fernando Rodrige- 
są. Man gaila, kad aš nemoku rašyti 
eilių: aš norėčiau aprašyti metalurgiko 
Fernando žygius taip, kaip poetai aprašė 
Sido Campeadoro žygiu 
riges—autorius dekreto 
mo raudonosios armijęs. Jis kovojo iki 

%alo. Jį kankino, jam 
pakopė ant rankų ir 
kojų. Jį išvilko iki nuogam kūnui ir pylė 
ant jo tai karštą vande: 
tais ant jo pilvo ir g; 
ledų šalto vandens sro 
fe

mes tave tuojau paleisi 
išėjo iš kalėjimo drauge su visais, išėjo 
ir paėmė į rankas šaut 
mas, kaip jį kankino 
savo kūno parodė bude' 
sakus. Mes nuėjom į
statyba profesinių sąjdngų. Malšintojai 
buvo pavertė jį į kalėj 
jo areštuotieji. Ant vii 
no. Žymės kulkų—čion 
rius. Aš mačiau ant sięnų plėmus krau

jo. Aš mačiau sužalotus

estas, jis tamsus, 
menesio ispaniški 
raudonąją Astu- 

t angliškų anglių. 
: “Geriau apseiti 

v

dirba tris dienas 
Sriuba—vanduo, 

tas plutų duonos

.vėsiai: čion buvo

si 32 valandas.

rinkimų, Samos 
atkasė paslėptus 

nesurūdytų, jie

s. Fernando Rod- 
kas link sutvėri-

surišo rankas, jį 
tempė žemyn už

nį, tai šaltą. Kar
ai vos tekėjo nuo 
ve. Jam kalbėjo: 

Pasakyk, kur yra paslėpti ginklai, o 
tu.” Jis tylėjo. Jis

ąvą. Jis, kalbėda- 
šypsojos. Jis ant 
,ių technikos pėd- 
liaudies namą—

imą. Skiepe sėdė- 
ĮŠaus juos kanki- 
sušaudė mainie-

c _
A

Prisiminus Drg. K. Jonaitį
• f

Kazys Jonaitis pabaigė sa
vo nelaimingą gyvenimą, kurį 
jis pradėjo apie 35 metai tam 
atgal. Velionis buvo stam
baus ūkininko sūnus, paėjo iš 
Kriukių valsčiaus, Šiaulių aps., 
baigęs liaudies mokytojų kur
sus (kaip jis pats pasakojo). 
Turėjo važiuoti į Petrogradą 
išlaikyti egzaminus-kvotimus, 
atsisveikindamas savo meilės 
drąugę jis pasakė. Jeigu vis
kas eis gerai, išlaikys kvoti
mus, tai už 3 dienų sugrįš, o 
jei neišlaikytų, tada negrįš į 
kaimą. Aplikybės susidėjo 
taip, kad turėjo-užtrukt visą 
savaitę laiko, jo numylėtinė 
pasilikus ir tiktai viena sau 
kankinančiose mintyse laukė 
kuo nekantriausiai, nes buvo 
jau ne viena, motinystės padė
jime. Nesulaukdama-jo par
važiuojant ir manydama, kad 
daugiau negrįš, papildė saužu- 
dystę.

Kaziui sugrįžus, jis rado, 
kad visas kaimas sujudęs, jieš- 
ko jcJ numylėtinės merginos. 
Metasi ir jis jieškoti ir ant jo 
nelaimės, jis ir randa sustingu 
sį lavoną, kabantį po medžiu. 
Tas baisus įvykis taip sukrė
tė jauną Kazio sielą, padary
damas jįjį sielos invalidu iki 
mirties.

Kazys buvo labai teisingo

mainierių kūnus.
<

(Bus daugiau)

jo vos 54. Pereitais 
susirgo, nervai 

protą, ir tuomi pri-

Į j
buvo pradėjęs šlubuoti, bet Amerikos Komunistų- Par- 
paskutiniai keli mėnesiai pa-tijos lietuvių frakcijos pikni- 
širodė skaitlingi ir gyvi. Mer- kas jau prirengtas. Jis įvyks 
ginų sekstetas pradėjo veiktu'rugpjūčio 9 d. Maple Parke, 
seni choriečiai, kurie Ipuvo pa-'Methuen, Mass. Visi rengki- 
ėmę vakacijas, sugrįžto į cho-tės tame piknike dalyvauti.

L. K. Biuras.

GAUKITE “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

ėmę vakacijas, sugrįžę į cho
rą. Taip pat ir naujų narių 
įstojo. Choro mokytoja, S. 
Pociunaitė, kaipo jauna chor
vedė, gerai progresuoja. Ban
gos choras susideda daugiau
sia iš jaunimo.

Irving Siūtų Kliubol nariai 
laimėjusieji siūtus, yra 
J. Vagel, Rahway, N, J.; II. 
Linch, Newark, N. J.; J. Kaz
lauskas, Newark, N. J.; M. 
Lamorte, Rahway, N. J.; M. 
Miller, Rahway; A. Stripeika, 
Elizabeth, N. J.; D. Burkaus- 
kas, Elizabeth; L. Paulauskas, 
Elizabeth. Šio kliubo vedėjas 
yra Chas. Chalconas, lietuvis 
kriaučius. Ukrinas.

šie

Shenandoah, Pa.

Nutarta, kad 
nu otų! “Laisvės’ 
piknike rugsėjo 
įvyks Philądelphijoj. 
draugai choristai,

Lyros Choro susirinkimas 
buvo laikyta liepos 17 d. Be
veik visi choristai atsilankė. 
Buvo perstatyta į chorą nau
ja narė, draugė Marė žynks.

Choras dai- 
rengiamam 

kuris 
Todėl

stengkitės 
nepraleisti nei vienos pamo
kos. Mes shenandorieciai vėl 
turime pasirodyti, kad mainie
riai gali gerai ir gražiai dai
nuoti.

Draugė Judzentarvičienė, 
kuri dalyvavo Lietuvių Meno 
Sąjungos suvažiavime Cleve- 
lande, išdavė labai gerą ra
portą, plačiai paaiškindama 
viską. Ir ragino chorą, kad jis 
visuomet siųstų savo 
tus į Meno Sąjungos 
vimus.

Dar vienas geras 
tai yra choro rengiaml'as pik
nikas, kuris įvyks puojaus, 
kaip komitetas gaus jam vie
tą. Todėl, kuomet pamatysite 
spaudoje Lyros Choro pikni
ko garsinimą, nepamirškite at
važiuoti ir linksmai su 
tais praleisti laiką.

Choro Korespondentas.

delega- 
šuvažia-

tarimas,

choris-

Lawrence, Mass
American Woolen 

nijos Ayer ir Wood.d 
labai suslekavo. Kai 
se skyriuose darbininkjai gau
na dirbti tik po vieną 
savaitę.

kompa- 
rbtuvės 
kuriuo-

Puiki Vieta Vakacijom
BARCELONA, liepos 24.

— Liaudies kariuomenė 
bandžiusius pasi g r o b t šį 
miestą, dabar slopina jų li- 
panų kilmės Amerikos pilie
tis, raštinės tarnautojas.
kučius. Kovoj pripuolamai 
tapo nušautas ir vienas is-

ir

LONDON. — Ispan i j o s 
fašistų komandierius gen. 
Franco, atsakydamas į 
Anglijos grūmojantį protes
tą prieš fašistų lėktuvus, 
mėčiusius bombas arti ang
lų laivų, pasižadėjo toliau 
to vengti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO.

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

BINGHAMTON. N.
Aušros choro svarbus 

mas jvvks ketverge, 30 
7:30 vai. 
nė j, 315 
dainininkai ir lošėjai 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti.

susirinki- 
d. liepos, 

vakare, Lietuvių svetai- 
Clinton St. Visi veikalo 

dalyvaukite,
Komitetas. (176-177)

JO1INST0N CITY, ILL.
LDS. 6-tas apskritys rengia dide

li piknikų naudai B. Juškausko, ne-1 
dčlioj, 2 d. rugpjūčio, tarpe Herrin 
ir Zeigler and Big Muddy Kranto J 
Visiems gerai žinomas drg. Juš- 
kauskas, ir žinoma, kad jis per ii-; 
gus ■ metus rėme ir buvo veikėjas 
darbininkiško judėjimo. Tad dabar 
laike jo nelaimės svarbu yra jį pa- 
remt finansiškai ir morališkai. To-I 
del kviečiam visus skaitlingai daly
vauti. — Komisija. (176-177)

PITTSTON-PLYMOUTH, PA.
Svarbus pranešimas Lietuvių Lais

vų Kapij korporacijos šėrininkams ir 
lotų savininkams. Šiais metais 36- 
tais susirinkimai bus laikomi 7 vai. 
vakare. Taipgi 10 d. liepos šėrininkų 
susirinkime vienbalsiai buvo nutar
ta, kad kolei nebus perduotos finan
sų knygos naujam sekretoriui, J. 
Kasparui, kuris didžiuma., balsų liko
si išrinktas, tai iki tol nebus šaukia
mas ekstra susirinkimas. Sekantis 
kuopos reguliaris susirinkimas įvyks 
27 d. September, 7 vai. vakare, ir 
nariai su (lytais nuo žemės bus įlei
džiami. Sekretorius šaukdamas eks
tra susirinkimų be kitų narių ir šė
rininkų nutarimo, laužo konstituci
jos įstatus, ir bendrai kelia betvarkę 
organizacijoj.

Pirmininkas M. Kalauskas, 
Iždininkas A. Valinčius.

(175-177)

Ant augšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sod
nai aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

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

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

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

CAMP HYGIOLOGY
VEGETERIONIŠKA SVEIKATOS KEMPĖ

Žaidimas ir valgis, tai jūsų kelias i sveikatą
Tennis, Base-Ball, maudynės, laiveliais važinūjimasis ir tt., 

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

Mokestis $12.00 į savaitę ir augščiau. Dienai $2.50 ir viršaus.
Vaikam $10.00 į savaitę.

Del platesnių informacijų rašykite:

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

Dirbamom dienom Tel. Topping 2-6639

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

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- - 
gavimo nuo karšto oro

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island hnt Boardwalk, prie

Stillwell Avenue
Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

Season Lockers tik 
už $5.00

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

jokių ekstra mokesčių.

būdo žmogus. Savo nenuilstan
čiu darbavimusi darbininkų 
klasės naudai, užsipelnė pami
nėjimo. (į

Laike pasaulinio karo, kada 
Amerika rekrutavo jaunuolius 
į karą, reikaliifga buvo išpil
dyti tam tikros blankos. Jonai
tis, L.S.S. 11 kp. paskirtas, pil
do nariams blankaę veik per 
visas naktis be jokio atlygini
mo. Jonaitis mokytojauja lie
tuvių kalbos gramatikos; ne 
vienas iš newarkięčių Kazio 
mokinių yra neblogį korespon
dentai. . < į

Velionis newarkieciams bu
vo lig tai enciklopedija visokio 
žinojimo. Jis visur: prie teat
ro, prie choro ir politikoje. 
Visados bandydavo būti užsi
ėmęs, ar tai skaitymu knygų, 
ar rašymu, norėdams* nusikra
tyti sielos slogutį. Bet buvo 
veltui, niekados Kazys nenusi
juokdavo naturališkai. Nusi
šypsodavo dirbtinai, * visados 
būdavo lig nesavas. Būdamas 
tokiam nervų įtempime, nega
lėjo pilnai išvystyti savo žino
jimą ir būti plačiau -žinomu.

Taip velioniui besikanki
nant, jau'pora metų atgal pa
sirodė žymės susilpnėjimo. 
Nors buvo labai tvirto kūno 
subudavojimo, bet subliūško, 
greitai suseno, pražilo, nors

metų ture
metais vi^ai
pakrik d ė
darė nemažai nesmagumo ar
timiems d
teko į valstijos ligoninę, ku
rioje ir užbaigė savo
nantį gyvenimą.

Ilsėkis ramiai, Kazy, 
darbus pa: 
tavo mok:

raugams, pakol pa

minės dar ne 
nių.

kanki-

o tavo 
vienas

I. U.

Elizabeth, N. J
Choras smarkiai ei- 

17 
turėjo susirinkimą ir

Bangos 
na gerojc(n pusėn. Liepos 
d. choras 
svarstė keletą užkvietimų dai
nuoti. Choriečiai sutiko daly
vauti “Lajšvės 
muose p 
16 d. Uni
6 d. Philądelphijoj. Choriečiai 
turės ir 
maudynes

Draugė 
rietė 
lyvauti jo 
d. Chorie 
mą. 
nė smarl 
Chore. Choras nutarė 
pirkti dovaną.

Prie B 
drg. V ai c 
reigas ka 
Mat, ją buvo patikus nelaimė, 
tad sirgo

Savo 1

naudai rengia- 
knikuose—rugpjūčio 
on, N. J., ir rugsėjo

savo išvažiavimą’ į 
rugpjūčo 2 d.
Makutėnienė, cho- 

užbrašė bangiečius da-
s vestuvėse liepos 26 
čiai priėmė užkvieti- 

Ma(, draugė Makutėnie- 
Bangos 
jai nu-

Idai veikė

sugrįžodingos Choro 
ionienė eiti savo pa- 
ipo Choro iždininkė.

keletą mėnesių, 
aiku Bangos Choras

dieną į 
O dar skelbė, kad 

duos dviejų savaičių vakaci
jas. Bet kam tos vakacijos 
reikalingos, kuomet darbinin
kai ir taip neturi darb'o? Jos 
reikalingos tiktai bosams ir 
mažiehis boseliams.

North Ando very vi^na mo
teriškė paliko virš pusę milio- 
no dolerių ($576,295.36), įdė
tus sekamose vietose: Real 
Estate $38,050, Public Utili
ties bonsuose $103,701 ir Še
ruose $330,000. Iš kelių sko
lintojų matyti vienas ir lenkas 
ar lietuvis. Jo pavardė yra 
Vladas Simpnis, iš Nashua, 
N. H.

DETROIT, MICH.
Kompartijos mitingas, Hamtrack 

apskričio, įvyks antradienį, 28 d. lie
pos, 7:30 vai. vak., 3014 Yemans Avė. 
Visi nariai dalyvaukite, nes bus iš
duotas raportas iš 9-to metinės kon
vencijos. Kviečiam ir simpatikus da
lyvauti.

Devynių metų berniukas pa
degė Whelan būdingą. Gais
ras padarė daug nuostolių; 
taipgi vienas ugniagesys nete
ko gyvybės ir keli susižeidė. 
Berniukas tapo suimtas ir pa
sirodė, kad jis neturi tėvų. Jo 
broliukas yra 12 metu. Mo
tina pabėgus jau metai laiko, 
o tėvas trys savaitės, i Vaikai

Org.
(175-176)

PITTSTON, PA.
Pittston© ir Wyoming© ALDLD 

kp. bendrai rengia linksmą išvažia
vimą nedėlioj, 2 d. rugpjūčio, Valin- 
čiaus farmoj, pas Petraitį. Turėsim 
daug skanių užkandžių, gėrimų ir 
gera orkestrą grieš šakiams. Bušai 
išeis 9 vai. ryto nuo Inkerman, Seba- 
topol,-Pittston, William St., ir iš Wy
oming. Bušo tikietas—50c., valgio 
tikietas tik 25c.

Kviečia Rengėjai.
(175-177)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 29 d. liepos, 8 vai. vaka
re, Chas. Green svetainėje, 267 Wal
ker St. Visi nariai dalyvaukite, nes 

I turim daug svarbių dalykų apsvars- 
I tymui.

Org. G. S.
(175-176)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras laike praktikų nu-

gyvena vieni ant Concord St.'tar5 vi.si dalyvauti dainų dienos pro- _ gramoj, ir nusitarė pralenkt New 
Tai tau ir tėvai. Tokie šutvė- Jersey chorą. Bušo tikietas į pikni- 
rilnai turėtų būti nubausti UŽ ką ir atgal 75c. Tikietus galima gau- 
palikima vaikų be jokios prie- 11 pa.s ęhoriečius arba pas draugus 
žiūros. Gerai pasiteiravus 
apie juos, pasirodė, l<įad yra 
karšti katalikai.

svetainėje, 57 Park St. Visi iš anksto 
užsiregistruokite.

(175-176)

Mirė Antanas Abrar avičius. PHILADELPHIA, PA.
T,D,A. 9 kp. susirinkimas įvyks

Ilgai sirgo ir buvo nevedęs, antradienį, 28 d. liepos, 8 vai. vakare, 
.Sako, turėjo pinigų, bet nie- Liaudies name, 735 Fairmount Ave. 
kas niekur jų nesuranda. 
bašninkas niekur nesilanky
davo į parengimus. ’’

Na- Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekr. B. Ramanauskas.
(175-176)

MATEUŠAS SLMONAVIČIUS'
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Iš Williamsburgo Bedarbių ?

Susirinkimo ir Koncerto
Trečiadienį įvyko bedarbių

Išgirskit Apie Ispanijos Darbo Žmonių 
Didvyriškas Kovas ir Apie Lietuvą

“Įstatymų Sargo” Sūnus 
Rekordinis Vagišius

Atitarnavusio Newi York o
įvairi sueiga. To vakaro pir
mininkas paaiškino apie da
bar einančias kovas už atga
vimą ir padidinimą pašalpos. 
Jis pareiškė: “Jeigu mes nesu
organizuosime tvirtai bedar
bius ir griežtai nepastatysime 
šelpimo administracijai reika
lavimą, būsime visi nubraukti 
nuo šelpiamųjų sąrašo ir pa
stumti į bado mirties nasrus.

Organizatorius raportavo, 
kad sukėlimas finansų eina 
silpnai. Namų savininkas pa
kėlė rendą už susirinkimų 
kambarį nuo $20 iki $30 į 
mėnesį, tad mes susiduriame 
su kebliausiu klausimu. Bied- 
na organizacija negalės šitą 
vietą palaikyti, ponai tuo sky- 
mu nori pakridyti mūs organi
zaciją, bet jie to nesulauks.

Koncertinės programos da
lies pildytoju buvo nemažo 
ūgio, vidutinio amžiaus, pusė
tinai išsiganęs indijonas. Jis 
save vadina Chief White Fe
ather. Sakėsi esąs iš WIJA. 
Mokinęsis Columbia Universi
tete. Dainuoti negalįs be pia
no. Esąs gimęs So. Dakotoj 
ir paeinąs iš tikrųjų indijonų 
šeimynos. Plaukus nešioja su
pintus į dvi kasas. Atsistojęs 
ant kėdžių, šaukia: “Kas no
rite pasisupti įsikabinę į mano 
plaukų kasas.“ Atsirado apie 
150 svarų vyras, apsivyniojo 
ant rankų kasas, parietė ko
jas, o indijonas galvą kraipy
damas, pasupo jį. Jo plaukai 
paliko sveiki, kaip buvę.

Paskiau pasakė prakalbą 
apie indijonų gyvenimą, pa
juokdamas Amerikos civiliza
ciją, kuri suteikus indijonam 
nereikalaujamas mokyklas ir 
ligonines, nes indijonai viš 
vien išmokę savaip, o ligoni
nės apkrečiančios ligonius. Li
gas indijonai patys pasigydą, 
vasaros metu pusnuogiai dirb
dami laukuose gauną šviežio 
oro ir saulės spindulių, tai jo
kia liga nekimbanti.

Po to pagiedojo, parodyda
mas, kaip indijonai meldžiasi 
dievui. Užbaigė hebraišku 
himnu, tikėdamasis gaut žy
dų užuojautą. Klasiniai, ma
tyt aklas, ar šiaip WPA pa
samdytas padauža-demago- 
gas, jam nedarą skirtumo, ką 
išrinks, Rooseveltą ar Lando- 
ną, abu esą amerikonai. O 
apie vargingą bedarbių gyve
nimą ir iškovojimą didesnės 
pašalpos nei žodeliu neprisi
minė.

Kaimietis.

Suareštuota 272 Ohrbachs 
Krautuvės Pikietai

Iki šio laiko iš viso tapo 
suareštuota 272 'Newt Yorko 
darbininkai, kurie “drįso“ pi- 
kietuoti Ohrbachs krautuvę 
ant Union Square. Pereitą an
tradienį policija suareštavo 26 
pikietus.

Sakoma, kad tos krautuvės 
savininkas, kuris dabar vieši 
Europoj, skubinasi grįžti New 
Yorkan vadovauti kovoj prieš 
streikierius.

Lietuviai darbininkai! Pa
gelbėkime Ohrbachs streikie- 
riams—nelankykime tos krau
tuvės.

Maliorių bosas Steinberg pa
trauktas teisman už atsiėmi
mą atgal iš maliorių darbinin
kų po $3 iš kiekvienų $9 die
ninės algos. Jis taip norėjo 
apgauti uniją ir išnaudoti dar
bininkus.

Lėlių industrijos darbinin
kai įmato laimėjimą streiko 
netolimoj ateityje. Vėliausia 
pasirašė sutartį Knickerbo
cker Toy Co., kuri samdo tre- 
čiadalį visų tos industrijos 
darbininkų. Pirmiau pasirašė 
12 kitų firmų.

šiandien į Ispaniją viso pa
saulio akys atkreiptos. Fašiz
mo sukriušinimas ar jo laimė
jimas turės didelę reikšmę 
tarptautiniai. Todėl, šiandien 
kiekvienam įdomu daugiau 
sužinoti apie tą kraštą, šiose 
prakalbose kaip tik bus pla
čiai aiškinama apie Ispaniją.

Iš Lietuvos ateina žinių, 
kad Smetonos fašistinis reži
mas vėl nusmerkė eilę valstie
čių sušaudymui. Kalbėtojai 
pasirūpins suteikt vėliausių ži
nių apie padėtį Lietuvoj.

Kitas labai svarbus daly
kas, tai Amęrikos Lietuvių

Kongresas, šiose prakalbose 
bus nurodyta, kokius darbus 
tas kongresas yra užsibrėžęs, 
kokią reikšmę jis turi Ameri
kos lietuvių gyvenime.

Todėl visi būkite prakalbo
se sekantį ketvirtadienį, 30 d. 
liepos, o išgirsite daug įdomių 
dalykų šiais svarbiais klausi
mais. Vieta: A. L. Pil. Kliube, 
280 Union Ave., Brooklyn. 
Kalbės: JI Glaveckas, J. Stil- 
sonas, Keistutis Michelsonas 
ir A. Bimba.

Brooklyno ir Apylinkes 
Amerikos Lietuvių 

Kongreso Komitetas.i

policijos saržento sūnus prisiri 
pažino prie 200 vagysči^ 
Long Islande. Jis tas Vagystes 
atliko per pastaruosius šešis 
mėnesius. Sakoma, kad vagi
šius, Fred Boelsen, 19 metų, 
pasidarė virš $100,000 “pel
no.“

Boelsen apkaltintas pirmo 
laipsnio vagystėje ir neužilgo 
bus teisiamas. i ■

Iš Lietuvių Kriaučių 
Susirinkimo

Rytoj Richmond Hill 
Bunco Party

Smagus Pasilinksminimas 
Wm. Kartono Įstaigoj

gus. Praeitą metą vaikams vi
sokių žiponėlių pasiuvo milio- 
ną ir vienuolika tūkstančių, o 
šį metą per tą patį laiką—aš
tuonis šimtus tūkstančių. Skir
tumas yra didelis, o kai kas sa
ko, kad laikai žymiai gerėja. 
Tokiai pasakai kriaučius nega
li tikėti. Iš tų gerų laikų net 
bruslotinių organizacija virsta 
ant šono.

J. Nalivaika, 
Skyriaus Koresp.

Ryttfj, liepos 29 d., Levin- 
ton salėje, 116-19 Liberty A v., 
Richmond Hill, įvyks LDS 
Naujos Jaunimo Kuopos pir
mas ' parengimas, Bunco ir 
Card Party.

Williamsburgieciai jaunuo
liai ir suaugusieji draugai su
sirinks septintą valandą “Lai
svės“ svetainėje ir visi kartu 
važiuos į parengimą.

Įžanga bus tik 35 centai, 
už kuriuos bus duodama už
kandžiai ir dovanos geriau- 
siems lošėjams. Visus kvie
čia,
LDS Jaunimo Kuopa No. 219.

Pietūs Miškuose
Lietuvių Komunistų Frakci

ja ruošia gražų išvažiavimą, 
viename iš didesnių fr paran
kiausiai lietuviams pasiekiamų 
parkų—Forest Park.

Išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
9 d. rugpjūčio. Tik savaitė su 
virš laiko teliko nuo dabar, to
dėl prašoma progresyviai lietu
viai skaitlingai važiuoti į Forest 
Parką iš anksto įsigyjant“Lais- 
vėje“ tikietus, su kuriais ten 
bus galima gauti tinkami pie
tūs.

Komitetas.

Atims Pašalpą Nuo 
12,000 Šeimynų

Pašalpos Biuro įsakyta, kad 
kiekvienas to biuro tyrinėtojas 
iki sekančio ketvirtadienio tu
ri nubraukti' nuo pašalpos 
penkias šeimas.

Tuo žygiu 12,000 šeimų 
New Yorkqf bus nubraukti nuo 
pašalpos, nors ji ir tebuvo la
bai mizema. To biuro vado
vė panelė Carr teisinasi, kad 
Aldermanų Taryba nepasky
rė daugiau pinigų tam tikslui.

Skurdas didėja, pašalpa 
mažinama—tai tokia panelės 
Carr “logika“.

Charlotte E. Carr, Emergen
cy Relief Bureau galva, pra
neša, kad pereitą savaitę 316 
šeimų tapo nubraukti nuo pa
šalpos listo. Taipgi per tą 
laiką gauta 432 nauji aplikan- 
tai pašalpai.

So. Brooklyne Buvo Strioko
Jaunas studentas orlaivinin- 

kas Dante Gori, 23 metų, iš- 
gązdino šimtus South Brook
lyn© gyventojų. Jis skrajojo 
vos 200 pėdų virš tos apylin
kės namų. Policistas Conroy 
užtėmijo orlaivio laisnių nu
merius, kurie būna užrašyti po 
sparnų, ir patelefonavo į 
Floyd Bennett orlaivių lauką, 
kad sulaikytų tą įstatymų lau
žytoją. Dabar bus tyrinėjama 
ar jis kaltas, ar ne.

šeštadienio vakarąPereito
įvyko d. Wm. Karlono restau- 
rano ir gėrimų užeigos atida
rymas po num. 61-28 Grand 
Ave., Maspethe. Nuėjus man 
apie 9 vai. vakare, jau buvo 
keli desėtkai įvairios publikos, 
o iki 10 prisirinko tiek, kiek 
galėjo tilpt prie stalų erdvioj 
salėj. Viet
taisyta. Stalų yra apie 40 ir 
visi buvo
grajino visokius šokius. Gerą 
vakarienę davė veltui.

Reikia pastebėt, kad dides
nę dalį publikos sudarė šei
mynos, susidariusios 
grupėm,
daiktą. Di[g. Karlonas, nors ir 
buvo labai 
iminėjimu,

a vėsi ir gražiai iš-

užimti. Orkestrą

didelėm
bent po tuziną į

užimtas svečių pri- 
vienok kiekvieną

atsilankiusį 
kalbino.

patėmijo ir už-

Seredoje, 22 d. liepos, Lietu
vių Kriaučių 54-tas Skyrius tu
rėjo savo pusmetinį susirinki
mą. Kriaučių dalyvavo jame 
vidutinis skaičius.

J. Bernotą išdavė raportą iš 
Lietuvių Kongreso, buvusio Cle- 
velande. Kongreso raportas 
buvo išduotas ir kitose organi
zacijose ir spaudoje jau buvo 
rašyta, tai daryti iš jo kokias 
ištraukas—neapsimoka.

Raportą priėmus, nutarta pri
sidėti prie kongreso išrinkto 
veikiančio komiteto, j pasimo
kant penkinę, kaipo . į metinių 
duoklių. Prisidėjimas prie vei
kiančio komiteto, iškovojimui 
Lietuvos liaudžiai demokratinių 
teisių yra pagirtinas ir platus 
žingsnis iš kriaučių pusės. Tą 
turėtų padaryti visi laistę ir 
demokratiją mylinti žmones.

IškiŲo karštos diskusijos ir 
užsipuolimai delei to dingusio 
laiško, kuris buvo prisiųstas 
pradžioje gegužės mėnesio, kad 
skyrius aukautų pinigų gelbė
jimui Rusijos politinių kalinių. 
Tasai laiškas kur nors nusime

Areštavo 40 Jaunų Pįkiely
šeštad. tapo iššaukta riau

šių skvado policija prieš 256 
Nat. Youth Administracijos 
miesto Projektų Tarybos na
rių, kurie atėjo į talką Ohr- 
bach’s pikietam. Policija iš
plėšė Amerikos vėliavą iš pi- 
kietų vado rankų ir suarešta
vo 40. Vieno jauno pikieto 
burna sumušta buože ir jau
nai merginai persuko ranką.

Jauni pikietai pirmiau bu
vo demonstracijoj prie NYA 
buveinės, kur jų delegacija 
įteikė viršininkui Desmond 
reikalavimus mokėti jauniems 
projekto darbininkams ma
žiausia po $15 į savaitę, vie
ton $22 į mėnesį, sulaikyti ža
dama algos nukirtimą ir ne
siųsti jaunuolius darbui į už- 
strejkuotas vietas, tame skai
čiuje ir į Ohrbach’s.

Gyvių naikintojų streikas 
pasiuntė advokatą Walter 
Gordon Merritt pas žiurkes. 
Jisai advokatauja kontrakto- 
riams prieš' darbininkus, gyvių 
naikintojus, kurie streikuoja 
už augštesnes algas ir geres
nes sąlygas.

Sustreikavo Huguenot, pre
kinio laivo, įgula, reikalauda
mi užtikrinto sugrąžinimo 
New Yorkan iš New Orleans, 
į kur jų laivas plaukia. Kito 
laivo, Sagebrush įgula trijų 
valandų streiku laimėjo ap
mokėjimą viršlaikio.

Prie stalų patarnavo ketu
riese: gėrimus pristatė du vy-
riškiai, o valgius — dvi jau
nos merginos.

Linkėtini
pasisekime

a d. K ari on u i gero

Teisėjas Stoja Už 
Lynčiavimus

Brooklyno darbininkai rei-
kalauja, kad 
A. Blanch 
tas iš teisė, 
ne sykį atvirai pasisakė už 
negrų lynčiavimą.

Delegacija, 
žymių neg 
kų vadovu 
lankys ma, 
kalaujant 
nimo.

teisėjas James 
field būtų prašalin- 
jo vietos, nes jis jau

susidedanti iš 
rų ir baltų darbinin- 
, rugpjūčio 3 d. ap- 
jorą LaGuardia, rei- 
to teisėjo prašali-

Alkoholikai Daugėja
Alkoholizmas smarkiai di

dėja New! Yorke. Tą faktą 
parodo Bellevue ligonbučio 
statistikos. 1934 metais į tą li- 
gonbutį buvo atvežta 7,649
žmonės alpsirgę nuo alkoholiz
mo; 1935 metais buvo 9,139;
o atsižvelgiant į ,apsirgimus 
per šių metų šešis mėnesius, 
manoma, kad šį metą bus 
12 tūkstančių.

virš

Tai tik vienos ligoninės sta
tistikos, o kur kitų ?

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Senas brooklynietis ir gerai 
visiems pažįstamas biznierius 
Jonas Tan 
Maujer St 
Kūnas pašarvotas Bieliausko 
koplyčioj, 
pos 28 d. 
pinėse.

Amerikoj 
sius brolį 
rę, Lietuvoj — motiną ir 3 se
seris.

kus, 47 m. amž., 31 
., mirė 25' liepos.

Bus palaidotas lie- 
Alyvų kalnelio ka-

paliko nuliūdu-
Mikolą ir pussese-

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
n

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdienę
* Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

E------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -m

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

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

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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas 

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos išdirbimo ir importuo

tos degtinės, vynai
Šaltas, Putojantis Alus

Taipgi patarnaujame gerais val- 
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

25c
15c

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

tė, bet jo turinys, kai kiti pa
sakojo—nes pats tomet buvau 
konvencijoj — buvo aiškinamas 
visam susirinkimui. Vienok 
nutarė, kad tas laiškas turi būt 
surastas. Jankaitis apsiėmė 
tai atlikti, bet nuvažiavęs pa
duotam antraše nesurado žmo
gaus — išsikraustęs.

Panašaus tūrinio rezol. bu
vo skaityta Amalgameitų kon
vencijoj, bet antru sykiu, kada 
jau ėjo rezoliucijų priėmimas— 
jos neskaitė. Reiškia, i gelbėji
mo Rusijos politinių kalinių 
klausimą atmetė. Bet tūli smar
kuoliai net išbarė Jankaitį už 
tai, kad jis nenuėjo paŠtan pa
klausti, kur išsikraustė tas 
žmogus, pas kurį būtų buvę ga
lima gauti “auksinės“ vertės 
turintį laišką.

Ryšyje kalbamu Į laišku, 
kai kas gavo progą išlieti tul
žies kartumą ant komunistų. 
Juk sakyti, kad tas laiškas yra 
“Laisvėje“, yra didžiausia nesą
monė ir nežinojimas, kokiu 
purvu drėbti į akis, nes iš to 
galima suprasti, kad “Laisvė,“

IŠRANDAVOJIMAI
PASTRANDAVOJA dėntisto kamba

riai, yra 3 kambariai išviso. Vieta 
randasi viršuj gydytojo.’-ofiso, geroj 
biznio vietoj, šalę naujo projekto. 
Randa žema, ir Williamsburgo sek
cijoj, kur randasi ddug lietuvių. Ra
šykite: Duddy, 4G Stagg St., Brook
lyn, N. Y., arba šaukite telefonu: 
Štagg 2-0950. (169-177)

tai archyvas kokių kontr-revo- 
liucinių laiškų. Tą gali sakyti 
tik tokis žmogus, kuris neima 
atsakomybės už savo kalbą ir 
nepaiso savo asmeninės garbės. 
Kitaip išsiaiškinti šį klausimą 
negalima.

Užteks apie tą laišką, nes su
sirinkimas nutarė užbaigt jo 
klausimą.

Iš įvairių raportų pasirodė, 
kad siuvimo sezonas dąr labai 
biednas. Iš 200 šapų New Yor
ko apielinkėj dirba pilną laiką 
tik 99 šapos, o 60 šapų dar sto
vi uždarytos. Kitos gi dirba 
po dyi-tris dienas, o jau pabai
ga liepos mėnesio. Tai kur din
go tas daug žadėtas geras se
zonas.

Lietuvių skyriuje irgi viena 
šapa jau sumažėjo. Raščiuko
(buvusio Gužausko) -šapa jau 
užsidarė. Spėjama, kad nuėjęs 
prie moteriškų drapanų biznio. 
Lietuviai darbo dar ne visi pil
nai turi. Dirbinėja šluouojan- 
čiai.

Abelnai imant, tai šį metą 
visa siuvimo industrija sužlu

PARDAVIMAI
PARDUODAMAS restaurantas, Bar 

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

(167-180) 
------------------------------------------------ 1 
PARSIDUODA farma. Turi 168 akrų 

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

(169-177)

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 fftokio 
dydžio, kokio pa
ge i'd a u j a m a.

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI 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 Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiely kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pics, 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.




