
KRISLAI
Negaliu Sutikti.
Civilis Karas.
žiaurumas ir Teroras.
Viena Klaidinga Filozofi- 

ja Pagimdo Kitas.
Rašo A. B.

“Naujienos” tvirtai muša 
“Draugą,” kuris begėdiškai nie
kina Ispanijos kovotojus, vadin
damas juos “kraugeriais radi
kalais.” Tai labai gerai. Vi
siems žmonių laisvės mylėto
jams, visiems Ispanijos liaudies 
prieteliams reikia atmušti kle
rikalinės spaudos melus.

Tačiau negalima sutikti su se
kamo “Naujienų” pasakymo fi- 
lozofija:

“Niekas negali neigti, kad ta 
kova, kuri šiandien verda Is

panijoje,—sako “N.” — yra la
bai žiauri. Kiekvienas pilieti
nis karas yra žiaurus. O Is
panijos žmonės yra tamsesni, 
negu daugumos kitu Europos 
kraštu; (Mano pabraukta. A. 
B.) juos tamsybėje per šimt
mečius laikė bajorų, kunigų ir 
militaristų valdžia. Tad ne
nuostabu, kad ir vienoje ir 
antroje kovojančių pusių dau
gelis vadovaujasi įkaitusiais 
jausmais, o ne šaltu protu.”

Man atrodo, kad jokiu būdu 
negalima Ispanijos žmones šian
dien vadinti tamsesniais už ki
tus. Priešingai, jie šia savo 
karžygiška kova duoda pavyzdį 
visų kitų kapitalistinių šalių 
žmonėms, kaip reikia kovoti 
prieš fašistinį barbarizmą, prieš 
baisią tamsą, kurią ant savo pe
čių neša fašizmas.

Rytoj gal panašus civilis ka
ras kils (kaip atrodo turės kil
ti) ir Francijoje. Jis bus toks 
pat žiaurus ir kruvinas. Ai
mes turėsime teisę Francijos 
žmones, didvyriškai kovojančius 
prieš fašizmą, vadinti tamses
niais už kitų kraštų žmones? 
Ne, neturėsime tokios teisės. 
Tai būtų neteisinga juos tokiais 
vadinti.

Iš viso yra klaidinga maišyti 
civilio karo žiaurumus su žmo
nių “apsišvietimu” ir “tamsu
mu.” Be to, yra ir toks daly
kas, kaip apšvieta ir apšvieta. 
Darbininkas gali temokėt vardą 
pasirašyti, bet jis gali būti la
bai apsišvietęs klasiniai. Ispa
nijos ir Francijos darbininkai 
kaip tik ir rodo savo augštą 
klasinį susipratimą, savo klasinį 
apsišvietimą.

Civilis karas yra ginkluota, 
atvira klasių kova. Kiekviena 
pusė gina savo interesus. Dar
bininkai, gindami savo klasinius 
interesus, kartu gina interesus 
abelno žmogiškumo, dorovės ir 
kilnumo; tuo tarpu fašistai, kle
rikalai ir monarchistai, ginda
mi savo interesus, gina intere
sus barbarizmo, štai kaip daly
kas stovi. Tas nieko bendro 
neturi su vienos ar kitos šalies 
pakilimu abelnoj taip vadina
moj kultūroje. Jau jeigu kas 
galima tvirtinti, tai tas, kad 
juo “civilizuotesnė” šalis, tuo 
žiauresnis ir kruvinesnis joje 
bus civilis karas. Tas’ aišku, 
tą kiekvienas turėtų suprasti. 
Pav., Ispanijos civilis karas 
veikiausia atrodys tik vaikų 
žaislu prieš būsimą civilį karą 
Amerikoje.

Tuo klausimu socialistinė 
spauda perdėm klysta. Ji, pa
vyzdžiui, tebetvirtina, kad Ru
sijoje laimėjo revoliuciją (ku
ri irgi buvo civilis karas ir ku
rioje taipgi neapsieita be žiau
rumų) todėl, kad Rusijos dar
bininkai ir valstiečiai buvo 
“tamsūs.” Girdi, tas nebus 
reikalinga ir galima “civilizuo
toj” šalyje.

Ta visa socialistų filozofija 
išplaukia iš jų perdėm klaidin
gos filozofijos apie galimybę 
ramaus perėjimo iš kapitaliz
mo į socializmą, štai kur jų 
nelaimė. Jie atmeta marksisti- 
nj supratimą apie proletarinę 
revoliuciją ir apie nušlavimą 
kapitalizmo. Ir nors gyvi pri-
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Mainieriai Dinamitu Ardo 
Fašistų Tiltus ir Kelius 

tauriniame Fronte
BURGOS. — Ispanijos 

fašistai sako, kad dinamitu 
ginkluoti mainieriai šiaurė
je daro jiem daug žalos, 
ypač kad išsprogdina tiltus 
ir suardo jiem gelžkelius ir 
vieškelius, taipgi telefonų 
ir telegrafo susisiekimus.

ISPANUOS RESPUBLIKIE- 
ČIAI STIPRIAI LAIKOSI
MADRID. — Ispanijos 

respublikiečiai atėmė iš fa
šistų keturis miestelius ties 
Cordoba.

Respublikos gynėjai di
džiosiomis kanuolėmis bom
barduoja fašistus Oviedoj 
arti šiaurinio pajūrio. Ovie
do yra ginklų ir amunicijos 
dirbimo centras.

Ispanijos vyriausybė pri
pažįsta, kad fašistai paėmė 
Merida vakariniame fron
te, bet visur kitur jie yra 
atgal atstumti bei sulaikyti.

A

Maurai Nenori Kariaut 
Už Ispanų Fašizmą

TANGIER. — Ispanijos 
fašistų sukilimo galva gene
rolas Franco tikėjosi iš 
ispaniškos Morokkos gauti 
30,000 maurų karui prieš 
Liaudies Frontą; bet jie'ne- 
labai nori eiti į jo armiją. 
Todėl Franco iki šiol tega
vo tik 13,500 maurų kariau
tojų.

Į Ispaniją fašistai pasiun
tė 8,500 maurų ir 4,500 Už
sienio Legiono karių. Jie 
yra laikomi nuožmiausiais 
kariautojais.

HITLERIO KAPITONAS 
PAS FAŠISTUS

BURGOS. — Į šią Ispani
jos fašistų “laikinąją sosti
nę” rugp. 13 d. atvyko vie
nas Hitlerio armijos kapi
tonas.

GINKLAI RUMUNAMS
BUCHAREST, Rumunija 

padarė sutartį su garsia 
Čechoslovakijos ginklų kom
panija Skoda, kad pristaty
tų $12,000,000 vertės įvairių 
karo reikmenų Rumunijai. 
Pinigus Rumunija atmokės 
bėgyj 10 metų.

tyrimai Rusijoj, Vokietijoj, Au
strijoj, Italijoj, Lietuvoje ir pa
galinus Ispanijoj tą jų klaidin
gą filozofiją sudaužė į dulkes, 
vienok mūsų lietuvių socialisti
nė spauda tebsilaiko jos. Ir iš 
to išplaukia tos spaudos visi 
šiandien klaidingi aiškinimai 
apie įvykius klasių kovos are
noje.

NAZIįJ, ROMOS LAKŪNAI 100 ORLAIVI Ų 
BOMBARDUOJA KAIRIUOSIUS

HITLERIS ATSIUNTĖ ISPANIJOS FAŠISTAM DAR 
15 LĖKTUVŲ, O MUSSOLINIS 6

S E V I LLE. — Ispanijos
fašistų komandierius Fran
co turi apie šimtą naujoviš- 
kiausių karo lėktuvų, gautų 
iš Vokietijos ir Italijos. 
Mussolinio ir Hitlerio ofi- 
cieriai dabar tais orlaiviais 
bombarduoja San Sebastia
ną, Iruną, Malagą ir kitas 
Liaudies Fronto pozicijas.

Naziai lakūnai apsirengę 
baltomis uniformomis, o 
Mussolinio lakūnai— užsie
nio legiono uniformomis.

Į ispanišką Morokką Hit
leris atsiuntė fašistam dar 
15 bombinių orlaivių, o Mus- 
solinis—šešis.
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ŽŪT-BOTINE ISPANŲ KAIMIEČIŲ KOVA PRIEŠ
GALVAŽUDŽIŲ FAŠISTŲ GAUJAS

TORREMEJIA, F a šistų 
Štabas. — Generolo Fran
co užsienio legionierius ir 
maurus, besi grumiančius 
linkui Badajozo, šaudo ispa
nų kaimiečiai, pasislėpę kal
nuose, miškuose ir krūmuo
se. Fašistų kariai negali 
nei žingsnio padaryt, kad 
nezvimbtų į juos valstiečių 
kulkos.

Fašistai paėmė Almendre- 
ja miestelį netoli Badajozo, 
bet jo bažnyčioj įsidrūtinę 
laikosi 2,000 socialistų ir 
komunistų, šaudydami faši
stus nuo stogo, iš varpiny- 
čios ir per langus. Jie žino, 
kad jeigu pasiduotų, tai fa
šistai juos visus išžudytų.

New York Times kores
pondentas Klukchorn pra
neša,jog kai tik fašistai už-

Fašistų Lėktuvai ir Šarvuotlaivis Įnirtę 
Bombarduoja San Sebastianų

SAN SEBASTIAN.—Fa
šistų lėktuvai rugp. 13 d. 
numetė apie 100 bombų ant 
šio Liaudies Fronto laikomo 
pajūrio miesto. Jie bom
bardavo iš oro ir kitą res- 
publikiečių miestą Iruną, 
šiauriniame pajūryje.

Kada fašistų šarvuotlai
vis “Almirante Servera” nu
taikė savo kanuoles ant 
San Sebastiano, Liaudies 
Frontiečiai persergėjo, kad 
jeigu jis bombarduos mies
tą, tai jie sušaudys 700 su
imtų fašistų. Šarvuotlaivis 
pareikalavo, kad Liaudies 
Frontas pasiduotų; tik tada 
jis daugiau nebombarduo
siąs San Sebastiano.

LISBON. — Kai Ispani
jos fašistai užėmė Puente 
Genii, 15,000 gyventojų mie
stą, tai 14,600 žmonių išžu
dė ir tik 400 gyvų tepaliko.

PAVOJUS AMERIKOS PI
LIEČIAMS MADRIDE
MADRID, rugpjūčio 14. 

—Jungtinių Valstijų vyriau
sybė patvarkė, kad tie Am
erikos piliečiai, kurie neno
rės apleist Madrido, tai pa
siliks ant savo riziko; bet 
visi turi išsikraustyti iš 
Jungtinių Vajstijų ambasa
dos . patalpos.

ima kokią vietą, tuoj gau
do, stato prie sienos ir su
šaudo visus 'marksistus (ko
munistus ir socialistus).Bet 
išlikę gyvi Liaudies Frontie
čiai pabėga į kalnus ir iš 
ten šaudo praeinančius faši
stų karius.

Kaimiečiai žūt-būt ka
riauja ypač prieš fašistų 
užsienio legionierius, kru
viniausius žiaurūnus, su
rinktus iš visų pasaulio 
kampų žmogžudžius-ir pas
kučiausius latrus.

Tas korespondentas atžy
mi, jog kairieji kovoj visiš
kai nepaiso savo gyvybės, 
kad tik nugalėtų fašistus.

Fašistai tebevaldo Sevil- 
lę, bet Liaudies Fronto jė
gos yra labai stiprios visoj 
jos apylinkėj.

Fašistai, bombarduodami 
šį miestą, užmušė 8 žmones, 
nors šiaip nedaug nuostolių 
tepadarė. Pačiame San Se
bastiane mažai teliko dar
bininkų milicijos; jie išėjo 
mušti fašistus už miesto.

San Sebastiane, beveik 
keturias savaites apsuptame 
fašistų, stokuoja maisto ir 
geriamojo vandens.

Liaudies milicininkai, pa
sislėpę kalnuose, šaudo fa
šistus, maršuojančius linkui 
San Sebastiano. Fašistai 
paėmė miestelį Villabona, 
bet ginkluoti darbininkai 
užkirto jiem praėjimą to
liau tarpkalne.

Francijos Seime Fašistas 
Atstovas Tarnauja Savo 

Sėbram Ispanijoj
PARYŽIUS. — Vienako- 

jis fašistas atstovas X. Val- 
lat Francijos seime norėjo 
prispirt socialistą ministerį 
pirmininką L. Blumą atsa
kyt, ar ištikrųjų Francijos 
valdžia nėra pasiuntus Ispa
nijos valdžiai lėktuvų. Del 
to Vallato advokatavimo Is
panų fašistams komunistai 
seimo, atstovai sukėlė to
kius audringus protestus, 
kad seimo pirmininkas Her- 
riot uždarė posėdį.

DESPERATIŠKI ISPANU 
FAŠISTŲ ŠTURMAVUSIAI
GIBRALTAR. — Fašistai 

pradėjo įtūžusias atakas 
linkui Esteponos ir Mala
gos pietinių prieplaukų, ku
rias tebe’Vabdo Ispanijos res
publikiečiai. Fašistų lėktu
vų bombos jau padarę ne
mažai žalos Malagai ir Es- 
teponai.

Fašistai praneša, kad su
mušę liaudies miliciją arti 
Guadiaro upės ir pagrobę 7 
kulkasvaidžius.

LISBON. — Ispanijos fa
šistų lėktuvai neatlaidžiai 
bombarduoja Badajoz mie
stą, netoli Portugalijos ru- 
bežiaus. Jeigu fašistams 
pavyktų jis paimt, tai jų 
šiaurinė armija galėtų dar 
pirmą kartą susisiekti su 
pietine.

BURGOS. —Fašistai pra
neša, kad jie nepaliaujamai 
bombarduoja Bilbao prie
plauką. šiauriniame Ispani
jos pajūryje; jie taipgi skel
biasi užėmę Veutas kaimą 
arti Iruno.

MOTERIS KORIKĖ

OWENSBORO, Kentuc
ky. — Moteris šerifas Flo
rence Thompson rugp. 14 d. 
pakorė nusmerktą negrą R. 
Betheą, 22 metų amžiaus, 
už tai, kad būk jis “lytiškai 
užpuolęs ir nužudęs” vieną 
baltą senę, 70 metų am
žiaus. 15,000 baltųjų žiau- 
rūnų minia delnais plojo ir 
krykštavo, kai jis buvo ka
riamas.

6 NUNUODYTI VARIO 
KASYKLOJ

MOUNTAIN CITY, Ne
vada. — Pritvinkus nuodin
gų dujų vario kasykloj, žu
vo 6 darbininkai. Nelaimė 
įvyko per,kompanijos apsi
leidimą.

New Kent. Virginia. — 
Nukritus armijos lėktuvui. 
3 lakūnai užsimušė, o vie
nas išsigelbėjo.

HITLERINIAI PRIVEŽĖ ISPANUOS
FAŠISTAM EIBES KARINIU DUJU

I

TOMIS NUODINGOMIS DUJOMIS JIE GALĖTŲ Iš- 
NUODYT VISUS MADRIDO GYVENTOJUS

PERPIGNAN, Francija.
—Ispanijos fašistai turi pri- 
sigabenę daugybę nuodingų 
karo dujų iš Vidurinės Eu
ropos (Vokietijos); tų du
jų užtektų išnuodyt visus 
sostinės Madrido gyvento
jus.

Nuodų gesai buvo fašis
tams vežami per tris pasku
tines savaites į Cadizo prie
plauką. Gesų blekinės bu
vo sudėtos į “orindžių” me
dines dėžes. Gesus prižiū
rėjo du vokiečiai daktarai 
ir vienas ispanas.

Žinią apie šiuos fašistų 
dujinius nuodus pranešė 
rugpjūčio 13 d. ispanas che
mikas Fernando Padilla, pa
bėgęs nuo savo draugų fa
šistų į Francija. Jis tarna
vo prie ispano daktaro, pri
žiūrinčio įvežtas dujas; ir 
bėgo tada, kai buvo paskir
tas į fašistinį karo frontą. 
Jis nenorėjo kariauti prieš 
savo tėvą Manuelį Padillą, 
Sevillės fronte. Jo tėvas 
buvo komunistų kandidatas 
į Ispanijos seimą. Dabar 
jis kovoja Liaudies Fronto 
eilėse prieš fašistus.

Jo sūnus sako, kad jei ne 
kuo kitu, tai nuodingaisiais 
gesais fašistai “gali laimė
ti.”

Fašistai Bombarduosią, 
Nuodysią Madridą

WASHINGTON, rugp. 
14.— Jungtinių Valstijų už
sienių reikalu ministeris C. 
Hull įsakė visiems Ameri
kos piliečiams tuoj aus išsik
raustyti iš Ispanijos sosti
nės Madrido.

Fašistai rengiasi Madri
dą bombarduot vokiškais ir 
itališkais orlaiviais. Apart 
sprogstamųjų ir padegamų
jų bombų, jie pasinešę ant 
Madrido mėtyt ir nuodijan
čių dujų bombas.

Trys Melai Apie “Jaime 
I” Nuskandinimą

G I B R ALTAR. — Fašis
tai rugp. 13 d. buvo jau tre
čią kartą pasigyrę, kad sa
vo lėktuvų bombomis jie 
nuskandinę stipriausią Ispa
nijos respublikos karo lai
vą “Jaime L” Bet ir šis pa
sigyrimas pasirodė melas, 
nors London Daily Tele
graph korespondentas pra
neša, kad 150 svarų bomba 
sužeidus tą laivą.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

CERBERE, Francija. — 
Ispanų Liaudies Fronto sar
gai pasienyj nušovė šmugel- 
ninką, pas kurį rado 2,000- 
000 pesetų pinigų, gabena
mų per sieną į Franciją.

Francijos Seimo Atstovų ir 
Senatorių Fondas Remti 

Ispanijos Respubliką
PARYŽIUS. — Francijos 

seimo socialistai ir komu
nistai atstovai ir senatoriai 
rugp. 13 d. įsteigė fondą 
rinkti aukas Ispanijos res
publikos vyriausybei prieš 
fašistus. Kiekvienas toks 
senatorius ir atstovas tupj 
paaukojo po 50 frankų pi
nigų.

Mussolinio žentas-amba- 
sadorius grafas Ciano bu
vo pagrąsines, kad aukas 
Ispanų valdžiai Italija lai
kys “kišimusi į vidujinius 
Ispanijos reikalus” kairiųjų 
naudai: bet minimi seimo 
atstovai ir senatoriai nepai
sė to grasinimo.

G i b r a 11 ar. — Fašistai 
skleidžia gandus, būk iš 
Francijos ‘slapta” atplau
kęs į Barcelona laivas, pri
krautas ginklų ir amunici
jos Liaudies Frontui prieš 
Ispanų fašistus.

KATALONIJA IŠTIKIMA 
ISPANIJAI

BARCELONA, rūgo. 14. 
—Nors pusiau savivaldiškos 
Katalonijos provincijos vy
riausybė gali pereit į sindi- 
kalistų - anarchistų rankas, 
bet Katalonija bus visuomet 
rvšyj su Ispanijos respub
likos valdžia ir ištikima jai, 
—pareiškė Luis Companys, 
Katalonijos prezidentas.

UNIJŲ KOMITETAS 
TVARKYS FABRIKUS 

BARCELONOJ

BARCELONA, rugp. 14. 
—Sudaryta darbo unijų ko
mitetas vesti dirbtuves ir 
fabrikus, atimtus iš priva
tinių savininkų. Į komite
tą įeina delegatai nuo So
cialistų Generalės Unijos ir 
Sindikalistų N a c i o n a lės 
Darbininkų Konfederacijos.

SEVILLE. Ispanų fa- 
šistų radio pranešė, kad jie 
sušaudė 40 respublikos la
kūnų, kuriuos suėmę San 
Rafael Espinare.
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Pirmą Kartą
Šalies Spaudos Kliubas (National Press 

Club) Washingtone pakvietė komunistų 
kandidatą šalies prezidentui, Earl Brow
der!, būti garbės svečiu. Browderis da
lyvaus Spaudos Kliubo pietuose rugpjū
čio 26 d., Washingtone.

Tai pirmą kartą šito kliubo istorijoj 
komunistas kviečiamas būti garbės sve
čiu. Minėtas kliubas yra labai įtakingas, 
kadangi jį sudaro visos šalies laikrašti
ninkai, gyveną Washingtone. Tai paro
do, kad Amerikos laikraštininkai prade
da domėtis politika ir visais svarbiau
siais klausimais, kylančiais visuomeniš
kam gyvenime.

Jeigu iki šiol buvo numojama į komu
nistus ranka, kaipo į “nerimtus žmones,” 
tai šiuo tarpu komunistinis žodis bei 
.veiksnys darosi vis įdomesniu ir svar
besniu. Tą puikiai paliudija Washingto- 
no Spaudos Kliubo žygis.

Bendrai, d. Browderio prakalbų marš
rutas, kurį jis dabar energingai veda, 
rodo milžiniškų pasekmių: dešimtys tūk
stančių klausytojų renkasi į vietas, kur 
jis kalba, išklausyti komunisto kandida-- 
to kalbos.

Šitoj rinkimų kampanijoj komunistų 
žodis pasieks milionus darbo žmonių, ku
rie seniau nieko apie komunistus negir
dėjo, o jei girdėjo, tai iš blogosios pusės.

Susipratusių darbininkų,, pąreiga pa
dėti paskleisti komunistinį žodį visur ir 
prie kiekvienos progos. Reikalinga skleis
ti Kompartijos rinkimų platforma Xišlei
sta ir lietuvių kalboj; kaina 2 centai ir 
gaunama “Laisvėj”) ir kitokia literatū
ra, lengva, aiškinanti dalykų padėtį iš 
marksistmio-leninistinio taškaregio.

Verkia
Kunigų ‘Draugas” dejuoja:

Pažymima, kad paskutiniais laikais ko
munistų įtakos didėjimas įvairiose šalyse 
pakankamai reikšmingas.

Toliau:
Visgi tenka pastebėti ypatingą reiškinį. 

Įvairiose šalyse ne mažas intelektualų skai
čius prišlijo prie komunistų viliugingo fron
to. Jie paveržė daug ir darbininkų...

Tik visai nesenai tas pats laikraštis, 
plūsdamas komunistus, skelbdavo, kad 
jie nieko neturį. Kokia permaina! Ži
noma, “Draugas” nebūtų kuniginiu laik
raščiu, jei jis ir čia nepameluotų. Jis 
mano, kad komunistai dėlto laimi, kad 
jie “sugalvojo” visokius “frontus,” o tie 
frontai esą niekas daugiau, kaip tik “ko
munistų frontai.”

Tai melas. Kas seka dalykų eigą 
Francijoj ir Ispanijoj, puikiai žino, jog 
čia kuniginis laikraštis tauškia iš piršto 
išlaužęs. Francijoj, kur veikia Liaudies 
Frontas, komunistai netgi į valdžią neįei
na. Jie tik pasirįžo padėti socialistų ir 
kairesniųjų radikalų valdžiai; padėti ko
voti už tam tikras šalyje reformas ir su 
fašizmo pavojum.

Ispanijoj, kur Liaudies Frontas buvo 
sudarytas, komunistai taip jau neįėjo į 
valdžią, o tik ją rėmė, paturėjo. Kai 
“Draugo” laiminami ir ginami fašistai 
ten prieš žmonių išrinktą valdžią sukilo, 
tai komunistai buvo pirmutiniai stoję į 
kovą su ginklu ginti ją, ginti respubliką, , 
ginti demokratiją nuo juodojo fašizmo 
atakų.

Lietuvoj komunistai siūlo liaudinin
kams ir social-demokratahis sudaryti 
Liaudies Frontą kovai su fašizmu, už gy
nimą Lietuvos nepriklausomybės. Kai 
jis tėn bus sudarytas, jie taip jau ištiki
mai darbuosis, kaip Ispanijoj ir Fran- 
cijpj.

Štai kodėl darbininkai ir intelektualai 
komunistus remia. Štai kodėl jie įgauna

“Gudruolis”I *

J. Stilsonas rašo atsiminimus, kaip jis 
buvo 1917 m. areštuotas. Jis tuomet, 
kaip žinia, ėjo LSS sekretoriaus parei
gas ir dirbo “Kovos” administracijoj, 
Philadelphijoj. Štai, kokias jis ‘gudry
bes” padarė:

Kartą, anksti popietį (dienos neatmenu) 
staiga susibriauna į raštinę būrys nepžys- 
tamų vyrų, apstoja Šukį ir reikalauja, kad 
pasakytų,, kuris čia Stilsonas. Tai buvo 
valdžios agentai. Į mane jie jokios domės 
nekreipė, gal buvo įsivaizdavę, kad Stilsonas 
turi būti su barzda, apsijuosęs pančiu ir ap
siavęs batais (Tuo laiku laikraščiai taip 
piešdavo rusų revoliucionierius). Baltruny- 
tė, matomai, nęsuprąsdama, kas čia per už
puolimas, sako, kad Stilsonas išėjęs pietų. 
Agentai netiki. Nors Šukys buvo be pan
čio ir be batų, bet nešiojo barzdą. Vienas 
agentų tat puola jį, purto petį ir sako, kad 
“mes žinome, jog tu esi Stilsonas.” Šukys 
ginasi. Aš gi sėdžiu prie pat durų pas sa
vo raštstalį ir žiuriu, ko tiem užpuolikam 
reikia. Vienas pagalios pareiškia Šukiui ir 
Baltrunytei, kad jie esą federalės valdžios 
pasiuntiniai ir atėjo mane areštuoti. Vie
nas pasilieka prie Šukio, o kiti eina į gilu
mą spaustuvės bei redakciją.

Aiškus dalykas, kad tame sumišime aš 
niekeno nekliudomas galėjau išeiti laukan 
ir negryžti. Bet aš tuomet stovėjau lietu
vių socialistų organizacijos galviny, ant ma
nęs gulė daug atsakomybės, o nuo atsako
mybės nemaniau šalintis.

Atsistoju, prieinu prie vieno agentų,-ku
ris lošė lyg vado rolę ir sakau: “Aš esu 
Stilsonas. Ko jums reikia?”

Kur tau! Manęs jie “nepri pažysta.” 
Pradeda grasinti, kad “už melavimą” areš
tuosią ir mane, o “Stilsoną vis tiek sura
sim.”
Na, ir taip besiginčydamas, bebandy- 

damas įrodyti valdžios šnipams, kad jis 
yra jų jieškomas asmuo, Stilsonas, pa
galiau, buvo suareštuotas. Girdi:

Einant ginčams, kuris ten iš agentų (šni
pų) pastebėjo, kad redaktorių jau nėra. 
Sako jis: “Geriau pasiimkim šį paukštį, nes 
ir jis gali išlėkti.’7

Be abejo, Stilsonas mano, kad šitaip 
darydamas, jis rodė savo revoliucingu
mą. Bet nieko toliau nuo tiesos. Įsi- 
piršdamas save valdžios šnipams, jis tik 
parodė savo naivumą ir žioplumą,—žiop
lumą, delei kurio vėliau lietuviai darbi
ninkai, daugiausiai komunistai, turėjo 
sudėti arti 20,000 dolerių!

Niekur pasaulyj revoliucionieriai bur
žuazinės valdžios agentams taip lengvai 
nepasiduoda, kaip Stilsonas kad padarė. 
Jei mes paskaitysim Lenino, Stalino bio
grafijas; jei paskaitysim Kapsuko, Piat- 
nickio ir kitų žymių revoliucionierių atsi
minimus, matysim, kad jie nuolat ir nuo
lat saugodavosi. Jei tik nužiūrėdavo kur 
valdžios šnipą, jo vengdavo.

Stilsonas bando naiviai pašiepti Vidiką 
ir Stalioraitį del jų pasišalinimo nuo šni
pų. Bet tai naivus juokas ir juo Stilso
nas tik save išjuokia.

Vidikas su Stalioraičiu, pasišalinę, be 
pertraukos dirbo revoliuciniam darbinin
kų judėjime ir tebedirba. Jiedu, gali
mą sakyti, nekaštavų mūsų judėjimui 
nei cento. Na, o “drąsuolis” ir “gudruo
lis” Stilsonas, taip išdidžiai atsidavęs val
džios agentų rankosna, po to, kai buvo 
nusmerktas kalėjiman, palikęs kauciją 
bėgo. Sugrįžęs iš nevykusio buvimo Eu
ropoj, jis ilgą laiką nęva “slapstėsi” (sa
kom, “neva,” kadangi jis eidavo į įvairias 
visuomeniškas pramogas, kur didelė di
džiuma susirinkusiųjų jį visuomet žino
jo, kaipo Stilsoną). Pagaliau, kai jis ta
po suareštuotas, pradęjo skelbti, būk jį 
komunistai įskundę!

Kiekvienas revoliucinis veikėjas turi 
daug pasimokinti iš Stilsono klaidų. Rei
kia žinoti taisyklė: jei yra proga pasi
šalinti nuo bebandančių tave areštuoti 
vajdžips agentų, reikia ją išnaudoti.

“Laisvės” išleistą knygą 
“Mortos Vilkienės Divor- 
sas,” kurią duodame jos 
skaitytojams kaipo jubilėji- 
nę dovaną, augštai stato lie
tuvių literatūroje žymūs ra
šytojai. :

Vienas žymus Lietuvos li
teratas (jo vardo neskelb
sime, kad apsaugoti nuo fa
šistinio teroro), kuriam te
ko knyga skaityti, apie apy
saką “Mortos Vilkienės Di- 
vorsas,” savo laiške D. M. 
Šolomskui rašo:

“M. Rasodos ‘Mortos Vil
kienės Divorsą’ jau baigiu 
skaityti. Tai didžiai vertin
gas' ir begalo puikus kūri
nys, kūrybiškai žymiai stip
resnis ir už ‘Povilą Jurką,’ 
kuris Lietuvos skaitytojų 
tarpe turi kuodidžiausią pa
sisekimą. M. Rasoda—nau
ją ir stipri jėga mūsų lite
ratūroje. Dabar jau nieks 
negalės sakyti, kad Ameri
kos lietuviai neturi savo 
apysakininkų (K. S. Kar- 
piaus Lietuvoje nieks rašy
toju nelaiko). M. Rasoda 
jau ir dabar daug augščiau 
stovi už Lietuvos rašytojus. 
Tik gaila, kad jo vertingos 
apysakos neprieinamos pla
čiajai Lietuvos visuome
nei. ..”

Puikus kreditas knygos 
autoriui drg. Mikui Paso
dai (Mizarai) ir taip pat tu
rėtų būt kreditas ir dienraš
čiui “Laisvei” už išleidimą 
tokios knygos ir jąja apdo
vanojimą tūkstančius savo 
skaitytojų.

Sovietų Baltgudijoje lei
džiamas lietuvių kalba sa
vaitraštis “Raudonasis Ar
tojas” paduoda knygos su
trauką ir istorinę jos reikš
mę kaipo svarbaus literati- 
nio kūrinio ir pabrėžia:

“Apysaka parašyta Vaiz
džiai, ryškiai ir lengva kal
ba.”

Dabar Ispanijoje eina ci
vilis karas, mūsų broliai, 
cjarbininkų klasės sūnūs ir 
dukteris lieja kraują ir gul
do galvas kovoje prieš fašis
tinį siaubūną,, didvyriškai 
miršta už žmonijos laisvę. 
Kapitalistinė spauda klas- 
tuoja žinias iš Ispanijos ci
vilio karo. Gina fašistų — 
armijos galvų pasikėsinimą 
ginklu nušluoti demokrati

niai išrinktą liaudies val
džią ir uždėti stambiųjų ka
pitalistų ir dvarponių fašis
tinę diktatūrą ant Ispanijos 
liaudies. “Laisvė” paduoda 
teisingiausias žinias apie 
Ispanijos civilį karą ir apie 
kitų kraštų liaudies kovas 
už laisvę. Visi privalome 
susirūpinusiai darbuotis da
bar gavimu “Laisvei” nau
jų skaitytojų. Kas rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesiuos už
siprenumeruos ‘ ‘ L a is v ę” 
nors ir ant pusės metų už 
$3.00—gaus dovanų knygą 
“Mortos Vilkienės Divor- 
sas.”

Antra didelė dovana. Da
bar “Laisvė” spausdina dai- 
leraščio knygą, mūsų žy
maus poeto Stasio Jasilionio 
—Buolio Sūnaus raštų rin
kinį. Kas naujai užsisakys 
‘Laisvę,” - laike rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesių, gaus do
vaną drg. Jasilionio knygą 
“Bešvintantis Rytas.” Yra 
puikus rinkinys gražiausių 
Buolio Sūnaus eilių. Labai 
naudinga knyga turėti savo 
namų knygyne kiekvienai 
apšvietą mylinčiai šeimai.

Vasaros metu “Laisvės” 
reguliarės įplaukos labai su
mažėja. Drg. Jasilionio raš
tų rinkinį norime greit ir 
gražiai išleisti. Manome', 
kad knyga bus gatava apie 
vidurį sekančio mėnesio. Fi
nansiniai susidaro sunki na
šta. Bet tą naštą draugai 
gali palengvinti savo dien
raščiui ’ išanksto užsisaky
dami knygą. Knyga bus iš 
arti trijų šimtų puslapių. 
Dėka LDS, ALDLD ir Pro- 
letmeno finansinei pagel- 
bai, Jasilionio knygos, “Be
švintantis Rytąs”x kaina bus 
tik 50 c. 'Tad tų draugų, ku
rie prenumeruojate “Lais
vę,” prašome iš anksto užsi
sakyti šią knygą ir iš anksto 
prisiųsti už ją mokestį. Tuo- 
mi paremsite savo dienraš
tį. Knygos prenumeratorių 
vardai bus paskelbti pačioj 
knygoj.

P. Buknys.

Washington, rugp. 13. — 
Iš Jungtinių Valstijų pasių
sta dar du šarvuotlaiviai į 
Ispanijos pakraščius, sako
ma patarnaut Amerikos pi
liečiams toj šalyj.

Daug darbdavių, kada jiems 
pritrūksta darbininkų, visuomet 
pirmenybę duoda Amerikos pi
liečiams. Nepaisant to nusista
tymo, privatiškos industrijos 
gali samdyti kokius tik darbi
ninkus jos nori. Nekuriose 
profesijose ir užsiėmimuose, 
kur reikalaujama, kad žmonės 
išsiimtų leidimus, jeigu juos no
ri sekti, darbininkų parinkimo 
nėr; įstatymas duoda tokius 
darbus vien tik Amerikos pilie
čiams. Ir panašiai daugumoje 
valstijų, kur visoki viešus dar
bai šiandien varomi, kur valsti
ją galime skaityti darbdaviu. 
Jeigu ateivis nori prie valdžios 
dirbti, nori tapti mokyklos mo
kytoju, būti advokatu arba gy
dytoju, jis ras, kad beveik viso
se valstijose toki darbai yra 
vien tik piliečiams, šitą daly
ką turi rimtai svarstyti svetinę 
tautis ir svetimtautė, kurie ne
žino, ar tapti piliečiu ar ne.

Svetimtaučiai gydytojai ne tik 
turi išlaikyti medi.kališkus kvo
timus, bet privalo , būti Suv. 
Valstijų piliečiai, pirm negu 
gali gauti leidimą praktikuoti 
šioje šalyje, kad nors kelios val
stijos duoda leidimą deklaran- 
tams (pirmų popierų savinin
kams), jeigu jie žada išsiimti 
pilnas pilietystės popieras. Ir 
taip su advokatais. Net šelio- 
lika valstijų reikalauja, kad ro- 
kundų vedėjai būtų piliečiai. 
Tik piliečiai gali būti mokyto
jai, valstijų ir miestų mokyklo
se, kad nors kolegijos ir univer
sitetai prie štabų skaito svetim
taučius profesorius nepaisant 
pilietystės.

Kas gali arba kas negali sek
ti kokią profesiją arba užsi
ėmimą, kurie reikalauja leidi
mo įvairiose valst., priguli nuo 
tos valstijos įstatymo. Nėr vie
nodo įstatymo visoms 48 valsti
joms, bet daugumoje valstijų 
ateivis negali tapti advokatu, 
gydytoju, dentistu, mokytoju, 
architektu, inžinierium, rokun- 
dų vedėju, matininku arba vais
tininku — tik paminėti svar
biausius užsiėmimus.

Šitie suvaržymai paprastą 
immigrantą neliečia ir jie jį ne
interesuoja, bet panašūs suvar
žymai liečia kelius užsiėmimus 
ir amatus, kuriuose yra dideli 
skaičiai svetimtaučių. Pav., 
New Yorko valstijoje kur dau
giau kaip milionas gyventojų 
yra ateiviai, pirklinėjimas (pa- 
bučiais vaikščiojimas ar važi
nėjimas su ta vorais) yra vienas 
iš 30 amatų, kuris rezervuotas 
vien tik piliečiams. Pennsylva- 
nijoje užveizdėtojai kasykloje, 
ugniagesiai ir laivakorčių agen

General Motors Korporacijos fabrikas Barcelonos mieste, Ispanijoj. Jį 
paėmė Ispanijos liaudis savo žinion. Autonpbilius naudoja kovai prieš fa
šistus, kontr-ręvoliucininkus.

tai turi būti piliečiai. Illinois 
tik piliečiai gali būti kasyklų 
inspektoriai arba “check weigh
man.” Massachusetts, kaip ir 
New Yorke, ateivis negali gauti 
pirklinėjimui leidimą, negali 
dirbti prie gatvekarių ir negali 
per namus pardavinėti ta vorus, 
ir negali būti graboriais. Penn
sylvania turi labai seną įstaty
mą, pagal kurio ateivis negali 
būti šunio savininku, ir Mass
achusetts ateivis negali žvejoti 
jūrių vėžius.

Suv. Valstijų konstitucija 
gvarantuoja visiems, piliečiams 
ir ateiviams, “lygią įstatymiš
ką apsaugą,” ir mūsų AugšČiau- 
sias teismas laikė, kad visi žmo
nės turi teisę dirbti apielinkės 
paprastuose užsiėmimuose del 
savo užsilaikymo. Rokuojama, 
kad tie mūsų viršminėti paduoti 
užsiėmimai nesudaro taip vadi
namus apielinkės paprastus už
siėmimus, jie yra surišti su vie
šais interesais, kad valstijos le- 
gališkai gali laikyti juos tik pi
liečiams. Sunku yra suprasti 
įstatymus, kurie draudžia atei
viams vaikščioti ar važinėti su 
tavorais pabučiais, ir jeigu kas 
nors pavestų tą reikalą augš- 
čiausiam teismui del nusprendi
mo būtų rasta, kad tai yra nele- 
gališka, kad prie to ateiviai tu
ri teisę. Ateivių sulaikymas nuo 
žvejojimo ir .medžiojimo yra ki
tas dalykas. Kadangi žuvys ir 
žvėrys, ir paukščiai skaitomi 
dalis viešos žemės, kuri priguli 
valstijos piliečiams, tad laikyta, 
kad naudojimas to visko palikta 
vien tik piliečiams.

Kad nors kai kurie šitie su
varžymai visai nesvarbūs, bet 
vistiek parodo ateiviams šioje 
šalyje—ir kitose šalyse—koki 
keblumai stovi prieš juos.

Bet profesionaliam žmogui 
tie suvaržymai yra labai rimta 
problema. Jam ir jo svetur gi- 
musiems vaikams, kurie nori 
sekti kokią profesiją, tie suvar
žymai yra neišpasakytai rimtas 
sulaikymas. Pav., mergina 19 
m., kurią tėvai atvežė Amerikon 
pat kūdikystėje, gavo mokytojos 
diplomą, ji nežinojo, kad kas 
nors ją sulaikys nuo to darbo. 
Ilgus metus ji rengėsi del savo 
profesijos. Jai vieta viešose 
mokyklose buvo atsakyta dėlto, 
kad ji nebuvo pilietė. Jos tė
vai niekad neprašė Amerikos pi
lietystės, o ji negalėjo tapti 
piliete, nes dar buvo nepilna
metė.

Ateiviui darbas yra tokis 
brangus kaip ir piliečiui. Sa
ve užsilaikyti ir užlaikyti savo 
šeimyną jis būtinai turi dirbti. 
Kartais jis geriaus prityręs dar
bininkas, bet įstatymas jį su
laiko nuo daug profesijų ir nuo 
gero skaitliaus užsiėmimų, ku
rie reikalauja leidimų. Ar to
kis nusistatymas yra teisingas 
ar neteisingas, nelieka mums 
spręsti, jis egzistuoja šitoje ša
lyje. Tuos visus faktus žmogus, 
kuris svarsto, ar jam tapti Am
erikos piliečiu ar ne, turi svar
styti.

F. L. I. S.

TANGIER KOMUNISTAI 
KELIA ISPAN. MOROK- 

KĄ PRIEŠ FAŠISTUS

Belgijos Darbinink
Antwerpo (Belgijoj) 

sakė krauti į Hollandi, 
ją ir ginklus, kuriuos 
kontr-revoliucininkai fašistai. Tie gink
lai ir amunicija gam 
Belgijoj; išviso Ispani 
cininkai turėjo supirko jų 49 geležinke
lio vagonus!

Belgijos laivakroviai 
uniją ir, kaipo toki, jie 
ti fašistų govėdas. Jie puikiai žinojo,

ą Gražus Žygis 
laivekroviai atsi

jos laivą amunici- 
užsakė Ispanijos

inti Vokietijoj ir 
jos kontr-revoliu-

yra organizuoti į 
pasipriešino rem-

kad tas viskas bus naudojama žudymui 
jų brolių ir draugų Ispanijoj, kovojančių 
už išlaikymą respublikos, už laisvesnį gy
venimą. Tiesą, jiems buvo sakyta, būk 
paminėtieji ginklai ir amunicija bus ve
žami Brazilijon, tačiau darbininkų tas 
nėapgavo.

Belgijos socialistų ir krikščionių de
mokratų valdžia, tačiau, pasak praneši
mais, nerodo draugiško sąjausmo Ispa

nijos kovotojams. Tūli sako, *kad Brus- 
selio užsieninė politika šiuo tarpu links
tanti į Berlyną labiau; negu į Paryžių ir 
Madridą. Jei taip, tai labai bloga.

Akiregyj šito fakto, Antwerpo laiva- 
krovių žygis turi nepaprastai didelės 
reikšmės. Tai pavyzdys kitų kraštų dar
bininkams, įskaitant Amerikos. Del to 
tenka tik pasveikinti mūsų brolius Belgi- 
joj!

PARYŽIUS.— Tangiere, 
šiaurvakariniame A f r ikos 
kamputyj, komunistai renką 
aukas sukilėliams ispaniš
koj Morokkoj tarptautinis 
Tangier yra tarptautinis 
sklypas, bendrai valdomas 
Anglijos, Italijos ir Franci- 
jos.

Pagal Italijos konsulo rei
kalavimą, tapo pavarytas 
Tangier miesto policijos ko- 
misionierius už tai, kad ne
suvaldė komunistų. Jo vie
ton įsibruko italas.

Berlynas. — Hitleris pa
skyrė J. von Ribbentropą 
reguliariu savo ambasado
rium Anglijai. Ribbentrop 
buvo jau pasižymėjęs diplo
matišku suktumu kaip spe- 
cialis jo ambasadorius.
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George Bernard Shaw
žymiam šių laikų rašytojui—George Ber

nard Shaw — sukako 80 metų.
Bėgiu savo 61 metų literatūros ir politikos 

darbuotėj, Shaw išbandė visokias rašytojo ir 
žurnalistikos specialybes.

Jis rašė recenzijas, romanus, dramas ir dau
gybę straipsnių, kur publicistika susilieja su 
menu, o dramose menas susilieja su publicis
tika.

Tvėrėjas puikiausių frazių, nepaprastų iš
sireiškimų, Bernard Shaw jau senai išsikovo
jo sau vietą pirmaeilių pasaulinių rašytojų 
tarpe.

Jis yra vienas iš tų rašytojų, kuris per sa
vo kūrinius skleidžia savo idėjas niekam ne
pataikaudamas. Jis yra pripažintas, kaipo 
nuoširdus rašytojas.

Tačiaus jo politinė pasauliožiūra yra labai 
“marga”. Būnant kovingu rašytoju, pas jį 
yra suderinamas individualizmas su fabijo- 
niniu socializmu. Kartais Bernard Shaw pa
sididžiuoja net esant komunistu. Ja raštuose 
atrasi, kur teologija sutaikoma su mokslu, o 
širdingos simpatijos link Sovietų Sąjungos— 
su dideliu palinkimu į Mussolinio ir Hitlerio 
pusę. Mintyse ir kalbose to talentingo kūrė
jo, revoliucinės tendencijos sugyvena su mis
ticizmu, o kova prieš kapitalizmą—su impe
rializmu.

Shaw pagarsėjo savo scenos veikalais, ku
rių jis parašė apie 50.

1935 metais Bernard Shaw gavo Nobelio 
dovaną už literatūrą.

1931 metais Bernard Shaw lankėsi Mask
voj. Tuo laiku kaip tik jam buvo sukakę 75 
metai, ir tatai paminėti tapo surengtas ban- 
kietas. Tame bankiete jis pasakė daug ašt
rių originalių juokų ir rimtų dalykų. Tarp 
kit-.ko, kreipdamasis į Sovietų žmones, jis pa
sakė :

“Kuomet jūs privesite savo bandymus prie 
galutino tikslo,—o aš žinau, kad jūs tatai pa
darysite—tai mes, vakarų (Europos) žmonės, 
kurie vis dar žaidžiame su socializmu, pasek
sime jūsų pėdomis, nepaisant ar mes to no
rėsime, ar ne.”

Savo meno kūriniuose Shaw piktai, aštriai, 
talentingai ir įtikinančiai numaskuoja ir iš
juokia kapitalizmą, kuris yra užėjęs ant sek
lumos. Taip ir užvadino Shaw* savo vėliau
sią kūrinį—“Ant Seklumos.”

Susipratę darbininkai į jį žiūri, kaipo į 
nuoširdų rašytoją, kuris jieško socialės tei
sybės, bet. nežino kaip surasti tikrąjį kelią, 
kuris veda prie tos socialės teisybės.

Sveikindami su 80-metinėm sukaktuvėm, 
mes linkime Bernard Shaw surasti tą tikrąjį 
kelią, kuris eina linkui j ieškomos socialės tei
sybės.

V. R.

P. S. KOGANAS.

Rusą Literatūros Istorija
Nuo senovės laikų iki siu dienų. 

(Santrauka).
Marksizmas. Išeina Leninas.

Literatūroje devyniasdešimtaisiais metais 
sudunda pirmieji perkūno trenksmai. Ligtoli
nė istorija nepajėgė išrišti protaujančius žmo
nes kankinusio klausimo, būtent klausimo apie 
žmogaus asmenybės išlaisvinimą, negalėjo nu
rodyti išeities iš prieštaravimų, šios proble
mos neišsprendė nei liaudininkai, nei radika
lioji inteligentija, nei mistikai, nei tolstoji- 
ninkai, nei aimanuoją aštuoniasdešimtųjų me
tų svajotojai. Devyniasdešimtųjų metų vidu
ry pasirodė “Kritikos pastabos Rusijos eko
nominės raidos klausimu” P. B. Struvės su 
triukšmingai tada nuskambėjusia baigiamąja 
tirada, kviečiančia pripažinti mūsų nekultū
ringumą ir “eiti pasimokyti iš kapitalizmo.” 
Apie tą patį laiką pasirodo ir kita knyga, ta
pus devyniasdešimtųjų metų galvotojų evan
gelija: Plechanovo “Monistinių pažiūrų isto
rijon raidos klausimu.” Šios knygos virto tą
ja gaire, apie kurią susibūrė marksistai. 1897 
m. marksistai įsteigia savo žurnalą “Naują 
žodį”, kurio priešaky atsistoja Tugan-Bara- 
novskis ir Struvė. šis žurnalas, grobstomas 
skaitytojų ir sukėlęs .senai nematytą visuome
ninį sąjūdį, primenantį ‘.‘Tėvynes užrašų” žy
dėjimo dienas, valdžios pradedamas persekioti 
ir 1898 m. jau buvo priverstas užsidaryti. 
“Naują žodį” sekė “Pradžia” (1899), o vė
liau (1899—1901) “Gyvenimas.”

Bet visai vėlyvesniajai istorijai buvo dar 
šis tas svarbesnio ir reikšmingesnio už šį le
galųjį marksizmą. Struvės ir Tugan-Bara- 
novskio, kilusių iš radikaliosios inteligentijos

juvo nepatvarus, šiedutarpo, marksizmas
marksizmo stulpai vėliau atsižadėjo savo idėjų 
ir tikrai nuėjo mokytis ne iš kapitalizmo, o 
pas kapitalistus; tap 
biosios buržuazijos id 

jBet tuo pačiu meti 
merdėti, tuo metu, ki 
svajojo apie “šviesųj]
tai, mistikai ir tolstojininkai svyravo tarp re
ligijos, dorovinio savęs tobulinimo ir fantazi- 

darb Įninku kvartaluose klai- 
kuriam istorija buvo lėmus 

siekimų vieninteliai aktingos 
vesti

p ne proletriato, o stam- 
eologais.
u, kai liaudininkai baigė 
ai Čechovas ir Nadsonas 
atėjimą”, o įvairūs este-

jų, Peterburgo 
džiojo žmogus, 
tapti reiškėju 
klasės, skirtos 
Devyniasdešimtųjų nhetų laikais fabrikų dar 
maža tebuvo, bet VIa
išmestas iš Kazaniaus universiteto, buvo tų 
neskaitlingų entuziastų tarpe, kurie žinojo, 
kad iš tos saujos iša
nierių batalionai, kad čia bus sukurti aiškūs 
ir ryškūs keliai, vedą žmonijos išlaisviniman. 
čtia bus padarytas galas visų rūšių inteligen- 
tiniams ieškojimam 
pradeda šviesti dar 
sla py varde rašo str

išlaisviniman žmoniją.

dimiras Iljičius Leninas,

ugs plieniniai revoliucio-

is. Peterburge Leninas 
bininkų ratelius. Iljino 
aipsnius, kuriuose muša 

senąjį liaudininkų vž.dą Michailovskį, su savo 
draugais įkuria “K^vos sąjungą darbininkų 

pradeda pirmuosius darbi- 
ugelis tebeatmena, kokį

tijos lūkesčius, kad rusų 
kad' gal ši 

gamtos pasmerkta ver-

Mus domina ne

klasei išlaisvinti”, 
ninku streikus. Da 
gaivinamą poveikį padarė gandai apie tuos 
streikus į sąvokiausius jaunimo protus. Siau
čiant visuotinam nusivylimui, viešpataujant 
susmukimo nuotaikoms, kada rodės nesant kuo 
.remtis, kad vadinamoji liaudis, t. y. valstie
tija, apvylė inteligen
liaudį išlaisvinti nebesą vilties, 
liaudis esanti pačios 
giškai buičiai—tuo metu kažkuo drąsinančiu 
praskambėjo žinia apie pirmąjį didžiulį strei
ką, žybtelėjusį Peterburge.
tiek politinė, kiek osichologinė tų didžiulių 
streikų įtaka, imant 
požiūriu. Jautės, kai 
ga jėga—darbininkų 
ka vadovavo pirmuc 
judėjimo žingsnius, 
jautė.
platesniesiems skait. 
niams.
numatė genialusis 
kad judėjimas, praslkynęs sau kelią į Peter
burgo fabrikų rajonus, už dvidešimties metų 
apims milionus Rusijos darbo masių, bus jau
čiamas viso pasaulio kampuose, sukrės kapi
talistinės visuomenės ramsčius.

Simbolizmas ir dekadencija. Balmontas. 
Briusovas. Buninas. Sologubas.

Ši revoliucinė nuo 
dar nesijautė, be t 
totnis formomis, ku 
laikais, kai pats proletariatas prabilo savųjų 
poetų lūpomis. Paž;
m. ir 20-jo šimtm. 
tūroj Ničės mokslas 
smukimo nuotaika, 
vo žurnalas

juos literatūros istorijos 
d atsirado nauja galin- 
klasė. Nematoma rau

sius naujojo revoliucinio 
Tada šitą nedaugelis te- 

Lenino vardąs mažai tebuvo žinomas 
nčiosios publikos sluoks- 

Dauguma neįstengė numatyti to, ką 
revoliucionierius, būtent,

taika to laiko literatūroj 
;o ir negalėjo pasireikšti 
riomis* pasireiškė mūsų

ymėtina, kad tik 90-siais 
pradžioje pražydo litera- 
ir dekadentinė, t. y. su- 

šios krypties organas bu- 
šiaurės žinianešys”, o kritikas, 

gynęs jos idėjas—Volynskis, “šiaurės žinia
nešio” literatūrinė kryptis paprastai vadina- 

-siais ir 900-siais metais 
poetai, kaip Balmontas, 
ubas, Briusovas, Andrie- 
kt. Simbolizmo esmė glū- 
istai, lygiai kaip ir ro-

ma simbolistine. 9( 
jai priklausė tokie 
Merežkovskis, Solog

■ jus Bielij, Blokas ir 
di dualizme. Simbo 
mantikai, tikėjo gr^ta čionykšio, matomojo, 
kasdieninio pasaulio 

jmingesnį ir slaptingi 
me čionykščio paša

esant kitą daug reikš- 
ą, tikėjo, kad kiekviena- 
jlio reiškinyje ir daikte 

j reikią įmatyti atspindį kažko esančio už že- 
Kiekvienas daiktas—tesąs tiktai 

ženklas, simbolis kažko kito, slaptingo ir ne
paprasto. Suvokti’ kasdienybėj šį nepaprastu- 

priversti pajust: jį—esanti poeto paskir-

mės ribų.

ią, 
tis:

Kaip kiekviena akymirka slaptinga, 
Kaip žodžiai
Iš blyškios, pripuolamos buities 
Begalinį virpulį sukūriau.

Taip rašė Briusovas*) 1896 m. spaly. Strai- 
psnyj “Religija šių dienų literatūroj” Volyns
kis išdėstė simbolizną 
ja—rašo jis—mūsų 
tingąjį pradą, jokiomlis žmogaus žinojimo prie
monėmis neišaiškinamą, 
menys, jokia vienos 
švysteli nė vienu švi 
gyvenimo paslaptį, į 
ri ir liks visados pasl 
tėra tik sapnas, iš kurio mus tik mirtis pa
budina. Individualizmas griauna žemiškąjį ir 
pajungia asmenybę dieviškajam pradui, iš ku
rio ji kyla ir kurin

Taip rašė išsigini 
zinės inteligentijos

nuostabūs visi!

o krypties esmę. “Religi- 
pasauležiūron įneša slap

'Jokie mokslo duo- 
ar kitos rūšies idėja ne- 
esos spinduliu į žmogaus 
tą didžiąją paslaptį, ku- 

laptim. Mūsų gyvenimas

laturaliai grįžta.” 
stantieji smulkiaburžua- 
atstovai apie dievybę,

apie visokias paslaptis, tuo metu, kai Leninas 
jau dirbo savo didįjį darbą.

žymesnieji tos epochos poetai įvykdė minė
tąjį Volynskio testamentą. Balmontas**) ne
slepia savo neapykantos žmonėms ir čionykš
čiam pasauliui, “šiame pasaulyj” viskas 
“ūkanota ir negyva”. Ryški tik “savimeilė 
be sąžinės graužimo”, puiku tik “nieko už sa
vęs neregėti”. žmonės—“mašalai, puikus 
margas spiečius.” Jei jau jis—genijus, po
etui įstatymo nebėra. Jis galingas “žvarbiu 
paniekos šalčiu.” Jis težino tiktai “svajonių 
lepumus”, jis viską atiduos “laimei prašmat- 

• niems grožio prasimanymams austi.” žmonės 
nepažįsta išlaisvinančios svajonių jėgos. Jie 
“negražūs ir išblyškę”, gyveną “skaudžiai 
ankštuose namuose-milžinuose”, jie “susipan
čioję nužydėjusių žodžių prisiminimais, už
miršo kūrybinį stebuklą.” Poeto-simboliko, su
gebančio viską aplink užpildyti savąja fan
tazija, valdžią virš žemiškų daiktų jis atvaiz
davo sekamame eilėraštyje:

Vienam žvilgsnyj aš sukaupiau pasaulius, 
Valdovas aš,

Aš užuomaršą įveikiau šaltą, 
Sukūręs savo mintį.

Kas akymirka aš atveriu slaptybės, 
Visad dainuoju.

Dar vaizdingiau ši mintis apie pirmaujan
čią reikšmę kito, anojo pasaulio, atspindinčio 
kiekviename laikinam reiškinyj, skamba se
kamame eilėraštyje:

Kas tik žymėtas laiko ženklu, 
žėruoja apraiškos šviesa, 
Amžinu gyvenimu dvelkia, 
Kvėpuoja nežemiška tiesa.

Galų gale Balmontas pasivadino save “pilnu 
ugnies debesėliu”, o savąjį gyvenimą- pavertė 
kaprizo žaislu: “Aš-lūžis staigus, aš-griausmas 
smagus, aš-upokšnis skaidrus, aš-visiem ir me
keno.” Nenuostabų, kad būdamas tokių pažiū
rų į poeziją ir poetą, Balmontas paniekinamai 
žiūrėjo į žmonių rūpesčius, politinę kovą ir 
t. t. Tas viskas jam “gyvenimas prietemoje”, 
pelėj imas “varginančiuose namuose”, laisvu 
noru pasiimtos bausmės.

Lygiai toks pat ir pirmojo periodo Briuso
vas. Tas pats tikrovės šalinimasis, ta pati 
panieka miniai ir žemei:
?‘Ach, jei viską užmiršus, laisvu, vienužiu būti, 
Kilmingoje tyloje tysojančių laukų
Betiksliu ir plačiu savu keliu žygiuoti, 
Be ateities ir praeitų dienų.

Jis trokšta “mėgautis vienas savomis sva
jomis”. Jojo savybė, skirianti jį nuo kitų po- 
etų-simbolikų—jojo poezijos knyginis pobūdis. 
Jo poezija—romantinis universalizmas, klajo
jimas “amžiuose ir tautose”. Jis mėgsta kny
gas, mėgsta atkurti praeitį, imdamas be at
rankos įvairiausias istorines epochas, vaizduo
tėj persikeldamas į visas šalis. Knygas jis 
mėgsta labiau už tikrovę, šviečiant lempai, 
susigūžęs prie katalogo, jis mėgsta “gilintis į 
nežinomų knygų antraštes; žiūrinėti vardus; 
skiemuo po skiemens gilintis į svetimos kal
bos žodžius.” Jis kvėpuoja “kambarių dulkėm”, 
gyvena “tarp paveikslingų knygų”. Jis beve- 
lyja ne uolas ir rožes, o namus ir knygas. Jis 
neturi nieko nuosavo, jis skaitė ir mokės be 
galo: I

Lankiau sodus aš Akademijų, Licėjų 
Vaške žymėdavau aš išminčių žodžius, 
Kaip gerą mokinį visi mane mylėjo, 
O aš temylėjau tik derintus žodžius.

Jis pats darbo pelė, fantazijos skraidymų 
nežino, savąją svajonę jis vadina ištikimu 
jaučiu. Reikalauja, kad ji “darbuotųsi”, jis 
sako jai: “Aš greta tavęs, botagas mano sun
kus, aš pats darbuojuos, dirbk ir tu.”

XIX šimtmečio galo ir XX šimt. pradžios 
poetų tarpe ypatingą vietą užima J. A. Buni
nas***). Jo nepalietė simbolistiniai epochos 
patraukimai, jis beveik vienintelis palaikė re
alizmo tradicijas. Bet ir jis buvo tolimas au
drinantiems laiko klausimams, ir jei buvo ga
lima apčiuopti bet .kokią pasaulėjautą šiame 
gabiame poete, tai tebuvo žavėjimąsi senove, 
užsnūdusiomis sodybomis. Buninas, dvarinin
kas kilme, paskutinis stambus dvarininkiškų 
tradicijų atstovas rusų literatūroje. Bet jis 
-rašė tuo metu, kai sodybinė buitis merdėjo, 
taigi todėl visa jo poezija užantspauduota liū
desio. Jis dažnai būdavo vadinamas kaimo 
ištuštėjimo poetu ir šis pavadinimas gana 
teisingai nusako bendrą jo poezijos pobūdį:

1 Bet aš myliu klajojančius paukščius
Plačias gimtąsias stepes. Kaimai vargingi— 
Tėvynė mano; ir aš grįžau į ją,
Vienišų išvargintas klajonių,

Ir supratau jos liūdesyje grožį
Ir laimę—grožyj liūdname...
Bet ir jam kova svetima, išeitį jis randa 

amžinose klajonėse, stebėdamas įvairių tautų 
ir laikų paminklus, veržiasi “į šv. Sofiją ir 
Graikiją, panilėn prie Sfinkso, mačiusiojo Mo
zės veidą, į Abraomo ir Saros kraštą—į Ba- 
albeką, prie alkos griuvėsių, pastatytos paties 
Kaino išdidume ir beprotybėj.”

Jis priartėja prie simbolikų, galų gale pa
reikšdamas, kad esąs kaž koks saitas, susiejąs 
visą reiškinių įvairumą, šių dienų klausimai, 
kova, visuomeniniai-politiniai interesai savai
me jo dėmesio netraukia, jis ieško kažko auk
štybėse, nors atvirai ir kalba apie anojo pa
saulio jėgas:

Amžina tiktai jūra, bekrantė jūra ir dangus, 
Amžina tiktai saulė, žemė ir josios grožybė, 
Amžina tas tiktai, kas nematomu saitu 

susieja
Sielą ir širdį gyvųjų su laiko tolybėm 

tamsiom.
Tą patį priešingumą tikrovei, reiškinių pa

sauliui, tą patį slaptingumo ir nečionykščio 
ieškojimą randame ir Teodoro Sologu- 
bo****) kūryboj, vieno iš stambiausių poetų- 
simbolikų. Gal būt ryškiausiai idėja apie rei
škinių pasaulio niekybę ir apie nematomojo 
pasaulio reikšmę išreikšta to paties Sologubo 
šitokiu aforizmu:

Ir slėpiningo tebelaukiu
O nekenčiu to, kas apčiuopiama.

O praktiškoji simbolizmo filozofija puikiai 
išdėstyta jo paties šitokiame eilėraštyje:

Būt su žmonėm—kokia našta! 
Ach, kodėl lemta su jais gyvent! 
Kodėl negalima visad 
Burtus austi, ramiai kerėti...

žodžiu, gyvenimas atstumiantis. Bet vietoj 
ieškoti priežasčių, gimdančių neigiamąsias to 
gyvenimo puses, vietoj eiti su jomis kovoti, 
Sologubas randa parankesnį ir lengvesnį būdą 
išsigelbėti iš tos pačios tikrovės. Labai leng
vai ją galima padaryti malonia, jei vietoj rim
to rūpesčio jąja, pradėti fantazuoti apie ją. 
“Imu—sako jis—kąsnelį gyvenimo, šiurkštaus 
ir vargingo, ir iš jo kuriu saldžią legendą, 
nes aš—poetas. Ar stingsti tu tamsoj, blausus 
ir kasdieninis, ar įniršusiu gaisru siautėji— 
virš tavęs, gyvenime, aš, poetas, pastatysiu 
savo kuriamąją legendą apie žavingumą ir 
grožį.” Viename savo puikių veikalų “Smulkus 
kipšas”, Sologubas nupiešė klaikų priešrevoliu
cinės “obivatelinės” Rusijos vaizdą ir parodė, 
kaip tuščiaviduris ir beprasmiškas priešrevo
liucinių laikų gyvenimas privedė bekeik ligi 
visiškos beprotybės mokytoją Peredonovą, 
tapusį bukaus formalizmo, valdininkiško ap
snūdimo’ ir. scholastinės pažiūros į mokslą ben
driniu daiktavardžiu. ~ Tame veikale Sologu
bas pasirodė esąs žvalus rašytojas, giliai žvilg
telėjęs į pikto šaknis. Bet liūdna reakcijos 
epocha sukliudė rašytojui-inteligentui pada
ryti visas logiškas išvadas iš tos tikrovės, ku
rią jis pats taip ryškiai apibūdino. Jis ne
pajėgė užčiuopti tų visuomeninių jėgų, priar
tėti prie tos klasės, kuriai pati istorija buvo 
lėmus sunaikinti tą tikrovę. Jis bevelyjo kurti 
“saldžias legendas” ir, lygiai kaip Balmontas 
ir pirmuoju periodu Briusovas, “blyškią, pri
puolamą buitį” paversti “begaliniu virpuliu”. 
Jis parašė keistą romaną—“Undinės burtai”, 
kuriame tūlas’ Trirodovas, iškrypusių lytinių 
patraukimų žmogus, laiko kažkokią įtartiną 
“išblyškusiųjų vaikų” koloniją, su kuriais Tri
rodovas, matomai atlikinėja savo priešgamti- 
nes aistras. Sprendžiant iš kelių autoriaus 
užsiminimų, tie “ramieji vaikai”, lygiai kaip 
ir tūla Alkina, sadiste ir mazochistė kartu, 
ir įvairios kitos keistos figūros, sudaro savo
tišką ištvirkimo pasaulį, kuriame ieško išei
ties nuobodžiaujantis inteligentas. Nebūtų nie
ko ypatingo. Iš, literatūros istorijos jau žino
me, kad visuomeninių nuotaikų susmukimo pe
riodais pornografija literatūroj visada pražys
ta buiniomis spalvomis. Bet keista tai, kad 
Sologubas nori tame ištvirkime surasti kaž
kokią aukštesnę prasmę ir iš niekšo Trirodovo 
padaryti slaptingą figūrą, kaž-kokios aukščiau
sios idėjos nešėju. “Ankštas, nepakeliamas 
mums šis mūsasis pasaulis. Vargšas pasau
lis, kur žmonės patys sau pančius kala. O, 
Jelizaveta, ar tu žinai palaimintąją Oile že
mę? Ar norėtum ten patekti?... žemės ri
bose viena sekundė, o ten pragyvensime ištisą 
amžių, mėgaudamies nuostabaus gyvenimo 
džiaugsmais.” Taipgi, jei žemėje bjauru, labai 
lengvai galima viską sutvarkyti, įsteigti kolo
niją vaikų tvirkinimui ir, raitantis gašlumuo
se, jaustis gyvenant palaimintoje Oile žemėje.

(Tąsa 4 puslp.)

Aidiečiai Rengias Žieminiam 
Sezonui

Brooklyniškis Aido Choras, 
nepaisant vasaros karščių, 
rimtai rengias žieminiam se
zonui. Jau ilgokas laikas, kaip 
mokinasi “Kavos Kantatą” žy
maus vokiečių kompozitoriaus 
J. S. Bach.

šios kantatos muzika sunki, 
bet neapsakomai graži, todėl 
aidiečiai nesigaili nei laiko 
nei energijos.

B. Šalinaite

Kompozitorė B. šalinaitė, 
Aido Choro mokytoja, jau pa
rūpino orkestrą, kuri padės ai- 
diečiams išpildyt kantatos 
sunkią muziką. Ji pastaruoju 
laiku deda labai daug pastan
gų sumokinimui šio puikaus 
kūrinio.

“Kavos Kantatą” Brookly- 
no lietuviai turės progą išgirst 
ir matyt spalio 4 dieną, Labor 
Lyceum Svetainėj, 949 Will
oughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Prašome visų menininkų, 
dailės mylėtojų, išanksto įsi
gyt tikietus ir praneškite savo 
draugams apie šį nepaprastą 
aidiečių parengimą.

Tikietų kainos: $1.00, 75c 
ir 50c.

Po lošimui bus šokiai grie
žiant garsiajai William Norris 
orkestrai. Aidietis.

TEATRAS-DMNOS-MUZIKA
“Gypsies”.“čigonai”.—“Či- 

gonai” yra vienas iš geriausių 
judžių, Sovietų Sąjungos pa
gamintų. Ne tik kad geras 
dramatinis vaizdas rodoma iš 
čigonų gyvenimo, bet ir veika
lo technika yra gera.

Judis yra giliai dramatinis, 
pilnas kovų ir gausus muzika. 
Lietuviai vaidintojai turėtų 
matyti šį judį ne.tik kaipo vei
kalą, dramą iš čigonų gyveni
mo, bet ir kaipo pamoką mūsų/ 
vaidinimams ir veikalams.

“čigonus” parašė Z. Marki
na ir M. Vituknovski. Režisū
ra — Schneiderio ir Goldblat- 
to. Muzika — G. G. Labače- 
vo. Fotografavo N. Prozorov- 
skis. Vaidina geriausi vaidy- 
los, kaip tai: A. Granach, N. 
Mordvinov, M. Sinelnikova, A. 
černaja, M. Janšin ir kiti.

Judis vaizduoja Čigonus So
vietų gadynėje. Jie gyvena 
dar primityvį gyvenimą, visuo
met keliauja, vaginėja, bena
miai, nepritampa prie žemės 
dirbimo ir kitų darbų. Todėl 
iš karto Čigonai ir Sovietų Są
jungoje neperėjo revoliucijos 
pusėn. Jie tęsė savo laukinį 
gyvenimą. Vienok jų sunkia
me, laukų ir tamsių naktų gy
venime, pilna muzikos, poezi
jos. Todėl ir judyje ta sritis 
gerai vaizduojama. Muzika,

(Tąsa 4-tam pusi.)



Puslapis Ketvirtas šeštadienis, Rugpj. 15, 1936

MENO SKYRIAUS DALIS

Rūsy Literatūros Istorija
(Tąsa iš 3 puslapio)

Toliau paaiškėja, kad čia ne paprastas niekšiš
kumas, o “drąsus ir sunkus sumanymas” žmo
gaus, nešiojančio savo kūne dvejopą sielą ir 
du jungiančius savyj pasaulius.” Kokio susmu
kimo priėjo visuomenė prieš pat revoliuciją, 
rodo tai, kad ši beprasmė šlykštynė sužavėjo 
tolaikinį jaunimą ir plačius inteligentijos 
sluogsnius, iš tikro linkusius jame įmatyti 
aukščiausios išminties išraiška.

*) Valerijus Briusovas (1873-1924) ; ganė
tinai produktingas rašytojas, vien pjesių pa
rašė 420, simbolizmo klasikas, kūrėjas ir pa
grindėjas. 1923 m. griežtai atsiribojo nuo 
simbolizmo. Susigyveno su proletarine revo
liucija.

*♦) K. Balmontas (1876) ; prasidėjus pro
letarinei revoliucijai jis susvyravo, rašinėjo 
tai raudonuosius, tai baltuosius eilėraščius, ga
lų gale, emigravo į Paryžių. Dabar susiraši
nėja ir flirtuoja su liet, žvalgybininku-rašyto-

Hu L. Gira. Gira jį apskelbė esant lietuviu, 
išvertė (“židinyj” 192) m.) jo eilėraščius, da
rė protekcijų Balmontui persikelti Kauno uni
versitetan.

***) Ivanas A. B 
1917-18 m. revoliucija 

. slėnin. Po 1905 m. re 
dinti neva kaimietį, o įVykus proletarinei 17-jų 
Vietų revoliucijai tapo 
piktu priešu.
i ****) Feodoras Sologubas (Feodoras Kuz- 
tničius Teternikovas)—gimė 1863 m. 17 sau
sio.—1927 mirė, atšventęs 1923 m. savo 40 
m. kūrybos jubilėjų. 
jo tradicijų saugotojas.
^usitaikė. Jo kūryba 
teoretiniais str. baigia 
momis. Minėtasis jo romanas “Undinės bur
tai” (“Kuriamoji legenda”)—šlykštesnių tipų 
Rinkinys už Volodą
(“Antroji diena”). Dabar tą Sologubo romaną 
galima rasti Lietuvos, L 
jimų bibliotekose—Trir 
kytoją), neva dalyvauj 
fašizmas dabar naudo 
Revoliucionierių atsparumui.—

.minas (1870); įvykus 
Buninas emigravo už- 

voliucijos jis bandė vai-

muzikinės” Rusijos

Simbolizmo klasikas ir
Su prolet. revoliucija 

labai plati—pradedant 
nt apysakomis ir dra-

Safonova—Ęrenburgo

^atvijęs, Lenkijos kalė- 
odovą ir Alkiną (mo- 
ančius rev. judėjime— 
ja sulaužyti tardomų 

•Vertėjas.

JUDŽIAI-TEATRAS

eilė, 
čigonus

irbo taip
su- 
pat

kuopelė ir skleidžiasi literatū
ra. Ačiū vieno draugo nenu
ilstančiai darbuotei. Taip turė
tų būti ir kituose “užmirštuo
se” kampeliuose. Kur tik ko
kis šiek tiek susipratęs darbi
ninkas randasi, jis turi ne ty
lėt, bet į žmones kalbėt, dirbt, 
agituot, o pasekmės bus džiu- 
giiThnčios.

Gaspadine.

Pittsfield, Mass

PIKNIKAS

(Tąsa iš 3-čio push) 
dainos gražiai skamba.

Pagaliaus atėjo ir jų 
Sovietai pradėjo
traukti į kolektyvus, prie že
mės dirbimo. Sovietai siuntė 
savo agitatorius ir veikėjus 
pas čigonus. Darbas buvo ga
na sunkus. Nors aiškiai matė
si geresnis, laimingesnis čigo
nų gyvenimas prie naudingo 
žemės darbo, bet jie turi savo 
atsilikusius prietarus, papro
čius, teises, įstatymus. Kolek
tyvai juos bando pasikviesti į 
svečius, juos vaišina valgiais ir 
gėrimais, o čigonai ateina ir 
apsivagia.

Vienok pradėjo ir čigonų 
tarpe krikti senovė. Dalis či
gonų prisidėjo prie kolektyvų 
darbo. Kiti tam priešinosi — 
prasidėjo kova, intrigos, kerš
tas. Pagaliaus, priėjo prie kli- 
makso. Du čigonų vadai — 
vienas už dėjimąsi prie kolek
tyvų, o kitas prieš dėjimąsi— 
eina į duelių. Jie kapojasi bi
zūnais girioje iki kuris kurį 
nugali. Nugalėjo jaunesnis, 
kolektyvietis. Jis liko vyriau
siu vadu ir visą čigonų gentį, 
grupę, nuvedė prie naudingo, 
kolektyvų darbo. Tas duelis 
reiškia čigonų visuomenines 
kovas.

Matykite šį judį būtinai.

“I Was a Captive of Nazi 
Germany?’ — Tai ne tiek ju- 
dis, kiek tikras vaizdų atpasa
kojimas ir parodymas, kuriuos 
matė ir turėjo pergyventi Iza
belė Lillian Steele. Ji yra ame
rikone studentė ir žurnalistė. 
Ji buvo pagriebta nazių, kaipo

BEEK, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE 
A 10085 
Io sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8522 -4th '______ Z_____„ .J .............
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

CHARLES M. TOPP 
D-B-A M. H. RENKEN DAIRY 

8522—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 9936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
271 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises. 

LEO and SOPHIE S. SPRINGER
271 Kingston Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A - 9269 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 East 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

ABRAHAM LEVINE
834 E. 4th St., B’klyn, N. Y.

is hereby given that Licerwe No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

Avenue, Borough of Brooklyn,

834 E. 4th St., B’klyn, N. Y.

NOTICE i» hereby given that License No. 
A 7804 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5219—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY J. STEEN, INC.
5219—5th Ave.. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4969 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4118—8th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NILES PEDERSEN
411S—8th Ave., B’klyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7759 has been issued to the undersigned 
to sell .beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
539 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

C.EOROE CROSSHOLTZ
539 Central Ave., B’klyn, N. Y.

pa

politinė prasikalįėlė.
Jos kaltė buvį> tik ta, kad 

jinai sutiko rašyti ji 
nį iš tikrų nuotijkių. 
kurstė prie to d 
nazių šnipai.

Šiame judyje p. Steele 
rodo, kaip #ra baisus, barba
riškas, civilizacijjoj negirdėtas 
Vokietijos nazių Į teroras, 
niekur nieko jie 
tina ir įkalina r 
nes. Visa tų žmonių kaltė, kad 
jų veidai ne vokiški.

Judyje parodoma ta ugnis, 
kur buvo deginama knygos, 
parašytos garsiausių pasaulio 
rašytojų, o ypatingai Markso. 
Pamatymas šio juodžio kiekvie
ną nustato prieš [ Hitlerio fa
šizmą.

“Battle Hymn
Hymn” yra istorinis veikalas

Be 
baudžia, kal- 
ekaltus žmo-

tartie

Gavau Barti
dieną 

apie 
su-

Rugpjūčio amt ra 
Avanta Farmos ^svečiai, 
keturios dešimtys į žmonių, 
aukavo $23.00 Ispanijos kovo
jantiems darbininkams.

Didysis žydų tąutos komu
nistinis rašytojas i M. Nadir 
šiandien sulaikė [Avanta -Par
mos gaspadinę ir)smarkiai iš
barė, kam ši nepranešė dien
raščiui “Laisvei” [apie 
nėta auka. Į

Sako: “Tas yra [labai d 
jūsų dienraštis turi
skaitytojams, kacb’ miesto dar
bininkai išvažiavęįį laukus del 
poilsio ir vasarinio pasilinks
minimo neužmiršta už laisvę 
kovojančių savo draugų visuo
se pasaulio kraštuose.”

viršmi-

svarbu, 
pranešt

that License No. 
■> the undersigned 
inder Section

NOTICE is hereby given 
A 6168 has been issued 
to sell beer at retail Under Section 75 
of the Alcoholic Beveragd Control Law at 
3327 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HANSEN
3327 Fulton St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho ‘Alcoholic Beveragq Control Law at 
8204—5th Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

8204—5th
JOSEFH EHRLICH

Ave., B’klyn, N. Y.

is hereby given that License No.notice . _
A 9148 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under .___
of the Alcoholic Beveragd Control Law at 
5124 -9th Avenue, Borough of ' .
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

5124—9 th

beer at

Avenue,

Section

Brooklyn.

CHARLES WEISS
Ave., , B’klyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
A 6815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 Union Avenue, Borough of 
County of 
ixremiscs.

462 Union

beer at retail kinder Section 75

Avenue, Borough of Brooklyn,
Kings, to be cg^^mcd off the

MATTEO TEŪONE
Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
A 6122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Ralph 
County of 
premises.

374 Ralph

at retail Section 75
„ -------- -- —.......... „.............i

Avenue, Borough • of Brooklyn,
Kings, to be consumed off the

MAX LASHER
Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 4104 hes been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
387 Humboldt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

ANTHONY COLUCCI
387 Humboldt St.. B’klyn. N. Y.

---------- ;------------- —I-----------
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4116 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7$ 
erf tho Alcoholic Beverrga Control Law at 
364 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

364 Leonard St,,
JOSEPH MĄYO

B’klyn, N. Y.

iš amerikinio gyvenimo. Vei
kalą p 
fort ir 
radikal 
scenoje 
rius.

Šis v 
Brown 
ja laikas, 
negrai 
met ėjd pilietinės kovos. Vei
kalas turi labai daug istorinės 
reikšmė 
matyti, 
skaityti.

Dabar WPA teatro skyrius, 
tarpe k 
“Injuncl 
more T 
Ave. (New Yorke). Šis vaidi
nimas yra kaipo gyvasis laik
raštis, 
vaizdų.

įrašė Michael Blank- 
Michael Gold. Abu yra 
ii rašytojai. Veikalą 

s statė WPA teatro sky-

sikalas parašytas John 
kovų tema. Vaizduo

ki! om et Amerikoj 
dar buvo vergais, kuo-

is. Kurie jau negali jį 
tai turėtų bent per-

itų veikalų, vaidina 
ion Granted”, Bilt- 

'eatre, 47th St. ir 8th

ame yra gana g e r ų

i jis prisakė pranešti, 
bus 
del

Taipgi 
kad ateinantį sekmadienį 
ir vėl 
stiprinin 
lestinoje

renkamos aukos 
no Kom. Partijos

Na, tąi prie progos da 
nešiu, k 
rugpj. 
siųsta te 
bininkų 
nio
žmonių 
Avanta

nijos su 
tų i 
už jo d

Na, t 
ir dar
kad Uis 
m u karę 
žiebtis 
Čia jau

pra- 
ad po aukų rinkimui 
antrą dieną buvo pa- 
legrama Ispanijos dar- 
valdžiai šitokio turi-

Keturiasdešimt aštuonių 
grupė besiviešinti ant 
Farmos, Ulster Park, 

J. S. A., siunčia Ispa- 
vienytam žmonių fron-

ka ’ščiausius sveikinimus 
dvyrišką kovą.”
ii prie tos pat progos 
daugiau pranešiu, tai 
ter Parke, N. Y., pir- 

istorijoj, prasidėjo 
komunistinė ugnelė, 

gyvuoja Kom. Partijos

NOTICE is 
B 4076 has 
to sell

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

CHARLES VIGUNAS 
St., B’klyn, N. Y.

284 Scholes 
County of 
premises.

284 Scholes

hereby given that License No. 
been Issued to the undersigned 

■ at retail under .Section 76 
.K'._ _______ _ Z...... L............ ;

Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is I 
B 3710 has 
to, sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2251 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. _[___ _ ___  ________

2251 Church

NOTICE is
B 2308 has 
to sell bee

ICTOR W. STORCH
Avė., B’klyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been 

at 
of the Alcoholic

Broadway, __  ___ ,_______ ...
County of Kings, to be consumed on the

LEV-DAV LUNCH, INC.
282 Broadwa r,

282

premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn,

B’klyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section
Beverage Control Law at

Beach Ave., Borough of

NOTICE is 
B 3931 has 
to sell bee 
of the Alcoholic 
403 Brighton 
lyn, County >f Kings, to be consumed 
premises.

403 Brighton
SAN—MAR, INC.
Beach Avo. B’klyn,

76
..!■

Brook- 
on the

N. Y.

NOTICE is 1 
B 3376 has 1 
to sell bee • 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
332-38 Peni .: ....:.. _____
Sutter Aveni e, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

NATHAN FEIGELES
332-38 Pennsylvania Ave., A-K-A 638 Sut
ter Ave., 
NOTICE i«~ 
B 4136 has 
to sell bee • 
of tho Alcofi 
961 Grand 
County of 
premises.

961 Grand I

NOTICE is 
B 4106 has 
to sell bee 
of the Alco 
724 Wythe _____
County of Kings, 
premises.

GEORGE 
721 Wythe Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 76

sylvania Avenue. A-K-A 638

be consumed on the premises.

B’klyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

• at retail under Section 76 
lolic Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

STEPHEN BEDELL
S|t., B’klyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

■ at retail under Section 76 
lolic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

F. GALLAGHER
B’klyn, N. Y.

Rugpjūčio 9 d., apie 2:15 
vai. ryto, Edmondas L. Ketvir
tis, 20 metų, 25 Stellman Rd., 
R'oslindale, Mass, kurio tėvas 
laiko krautuvę 332 Broadway, 
So. Boston, Mass., su savo mo
tina, naujame automobilyje, 
išvažiavo į Chicago, Ill. Apie 
pora mylių nuo Pittsfield, 
Mass., sulig jo paties pasako
jimo, važiuodamas užsnūdęs, 
automobilis atsimušė į medį, 
išsisukę iš kelio ir nukrito 40 
pėdų. Pasekmės: motinai per
skelta galva, sulaužyta kele
tas šonkaulių ir abelnai visas 
kūnas labai apdraskytas. Sū
nus netaip sunkiai sužeistas, 
tiktai veidas ir kūnas apdras
kytas.

’i'

Berkshire Woolen audiny- 
čioj, kurioj iki šiol dirbo ant 
dviejų pakaitų, darbai taip 
sumažėjo, kad dabar dirba 
tiktai dvi dienas į savaitę. 

* * *
General Electric dirbtuvėj 

darbai pagerėjo, ypač “trans- 
formerių” skyriuje,! dirbama 
ir viršlaikį, bet atlyginimas už 
darbą ant pusės (sumažėjo. 
Samdo ir naujus darbininkus, 
bet tiktai tuos, kurie turi pa
žįstamų bosų, kitaip ir dirbęs 
negali gaut darbo.

* * *
Ant kampo North ir Depot 

gatvių Salaveišių Armija, So
cialistų Partija ir Socialistų 
Darbo Partija tankiai rengia 
prakalbas. Pas pirmuosius ir 
pastaruosius žmonių mažai 
klausosi; socialistams gi geriau 
sekasi. Bet pėtnyčioj, rugpjū
čio 7, Komunistų Partija su
rengė prakalbas. Tai pirmą 
syk Pittsficldo istorijoj žmo
nės išgirdo komunistą ant gat
vės aiškinant darbininkams, 
kaip galima pasiliuosuot iš ka
pitalistų jungo. Kalbėtojas 
buvo D. Parker, per ampli- 
fierį jis puikiai išdėstė Ko
munistų Partijos programą. 
Skersai North gatvę randasi 
V. F. W. svetainė, tai vyrai, 
per langus klausėsi. Po pra
kalbų. susirinko geras būrys 
žmonių su žingeidžiais klau
simais. Išdalinta literatūros • ir 
parduota keletas “Sunday 
Worker”. Pirmos prakalbos 
puikiai pavyko, nes, matyt, 
žmonės labiaus žingeidauja 
komunistų prakalbomis, negu 
socialistų.

Biržų Proletaras.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
B 1434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Cohtro) Law at 
4501—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DIANA COFFEE SHOP, INC.
4501—4th Ave., ; B’klyn, N. Y.

NOTICE is heieby given that License No. 
B 3877 has been issued to tljo undersigned 
to sell boor at retail under Sectiop 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

NATHAN FElRTAG
D-B-A THE TROY DELICATESSEN s 

B’klyn. N. Y.

NATHAN FElRTĄ 
r z z:z -- 

296 Troy Avė.,

NOTICE is hereby given that; License No. 
B 889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ~ ..1 Z'_
of the Alcoholic -Beverage Control Law at 
5011-13 Avenue L, T 
County of Kings, to 
premises.

FRANKLYN 
and DENNIS 

D-B-A MORAN’S 
5011-13 Avenue L,

retail under Section 76

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

A. MORAN
> CALLAHAN 

BAR and GRILL 
. Brooklyn, N. Y.

NOTICE iš hereby given that License No. 
RL 7195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 296 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH DENINGĖR
296 Nassau Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3710 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcohplic Beverage Control Law at 
2251 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

, VICTOR W. STORCH
2251 Church Ave. B’klyn, N. Y.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.
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Rengia N. Y. ir N. J. Valstijų Lietuviu Organizacijos

Naudai Dienraščio
’’LAISVES”

Nedėlioję 1A Rugp.-Aug.
1936 > V-F 1936

Old Cider Mill Grove '
Vaux Hall Rd. (arti Burnett Ave.), Union, N. J.

Programoj Dalyvaus 4 Chorai

Gera Orkestrą Šokiam
Bus Gerų Gėrimų ir Užkandžių

ĮŽANGA 25c\PRADŽIA 10 VAL. RYTE □----------------------------------
KELRODIS: Springfield Ave., karai ir busai iki Irvington Center. Im
kit Vaux Hall busą (žalias), kuris nuveš iki Vaux Hall Rd. Išlipkit 
čia ir paeikite iki pamatysite iškabą, “Old Cider Mill”. Automobiliais 
važiuokite Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd., ir po kairei bus parkas.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
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 prielankėmis 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)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
iiuo 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.

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

Middle Country Road 
CORAM, L. L., N. Y.

Turime p a r d a v i mui gražių 
ūkių, akrais ir Jotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me itf biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

B----------------------------------------------------------------------------- ------------□
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
’ * VALANDOS: 2—4 ir G—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

AUTO DRIVIN6 SCHOOL
$10 Kursas Važinėjimo $10 

Ekspertai Instruktoriai, L. TIKNIAVIČAS ir kiti.
228—2nd Avė. kampas 14th St. New York

NAUJOJE VIETOJE °®

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS,

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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V. M. MOLOTOVAS. Vertė JUOZAS.

Apie Pakeitimus Sovietų 
Konstitucijoje

(Tąsa)
Nuosekliai vesdami savo kursą, kurį 

paskelbė mūsų partijos programa ir so
vietų konstitucija, mes priėjom prie pa
naikinimo rinkimų sistemos pavienių ap- 
ribavimų, kurių laikiną pobūdį nuolatos 
pabrėždavo Leninas.

Atėjo laikas, kada Sovietų šalis, kad 
toliau stiprint sovietų sistemą, gali per
eiti prie pilno įkūnijimo gyveniman viso, 
kas yra geriausio visuotinoj, tiesioj, ly
gioj ir slaptoj rinkimų teisėj sovietų 
santvarkos pamatais. (Plojimai). Jeigu 
kapitalo šalyse buržuazijai dabar prisi
eina spiaudyti į tai, kas užrašyta kaipo 
augščiausi buržuazinės valstybės atsieki- 
mai jos pačios vadovėliuose, jos pačios 
literatūroj ir visuomeniniam moksle, tai 
sovietų valdžia ima visa, kas yra geriau
sio šių laikų valstybių vystymesi ir drą
siai praveda gyveniman darbo žmonių 
labui ir prieš eksploatatorius, socializmo 
statybos labui. (Plojimai). Sovietai bu
vo ir pasilieka mūsų šalies pagrindu. Bet 
tas, kas buvo geriausio parlamentarizme, 
o būtent: tiesūs, lygūs ,ir slapti atstovų 
rinkimai į valstybės valdymo organus vi
suotinai tame dalyvaujant visiems dar
bo žmonėms, kaip to reikalauja sovietų 
konstitucija, dabar turi būti pilnai pra
vesta Sovietų Sąjungoj.

Tokiu būdu, mes gaunam tolimesnį so
vietų sistemos vystymąsi pavidale sujun
gimo tiesioginiai išrinktų vietinių sovie
tų su taip pat tiesioginiais rinkimais sa
vo ruses sovietiškų parlamentų respubli
kose ir visos sąjungos sovietų parlamen
to. (Ilgi plojimai).

Jeigu buržuazijos lageryj daugiau nė
ra pasitikėjimo netgi savo demokratija 
ir savo parlamentarizmu, tai tas mums 
suprantama. Buržuazinė santvarka jau 
žiūri į savo kapą. Iš kitos pusės, mes įsi
tikinę, kad ne tiktai mūsų šalies darbo 
žmonės, bet ir toli už Sovietų Sąjungos 
sienų teisingai supras tolimesnio mūsų 
rinkimų sistemos demokratizavimo reik
šmę, mūsų vykdomo visapusiško demo
kratizmo reikšmę. Nežiūrint ką kalbėtų 
apie Sovietų Sąjungą jos klasiniai 
priešai,—ir mažam ir dideliam, ii’ pa- 
vieniose valstybinėse reformose, ir dabar 
siūlomam rinkimų sistemos pakeitime 
matyt proletarinės valstybės jėgų augi
mas ir jos įsitikinimas, kad ji laimės. 
(Plojimai).

Iš šito buržuazinių šalių ir Sovįetų 
Sąjungos vystymosi kelių sugretinimo 
padarys savo išvadas kaip mūsų priešai, 
taip ir mūsų draugai. Mes suprasim, jei 
buržuazijos lageryj pasigirs ne tiktai 
pikti pranašavimai, bei nusistebėjimo 
balsai del mūsų partijos drąsos, kurį iki 
galo išskleidžia proletarinio demokratiz
mo vėliavą. Taip pat mes suprasim, jei
gu mūsų draugų lageryj mes pamatysim 
naujos energijos pakilimą ir pasitikėjimo 
komunizmu padidėjimą. (Audringi plo
jimai).

Tas pilnai pateisins mūsų partijos pa
siūlymą padaryt kaikuriuos pakeitimus 
sovietų konstitucijoj. (Plojimai).

Marksizmas mus mokina, kad valstybė 
atsirado visuomenei pasidalįnus į kle- 
sas. Todėl istorija žino: vergijos savi
ninkų valstybę—kur vergų savininkai 
viešpatavo ant belaisvių žmonių—vergų; 
baudžiavos valstybę—kur dvarininkas 
viešpatavo ant baudžiauninkų valstiečių; 
buržuazinę valstybę—kur kapitalistai 
viešpatauja ant samdomų darbininkų.

Mūsų laikais jau nėra vergų savininkų 
valstybių, bet ir dabar yra buržuazinių 
valstybių, kurios nesišly^šti prekiauti 
vergais. Į tolimą praeitį nugrimzdo to
kios baudžiavos valstybės,’ kokia prieš 
šimtą m. buvo baudžiauninkiška Rusija 
priešakyj su savo pirmuoju (vyresniuo
ju) dvarininku—caru. Bet baudžiavos 
liekanos gajos ne tiktai atsilikusiose ko
lonijose, bet ir šių laikų kapitalizmo val
stybėse.

Nežiūrint viso skirtumo tarp pavie
nių valstybių, tų valstybių pamatas— 
vienas. Buržuazinė privati nuosavybė, 
kuri kapitalistams suteikia galimybės 
viešpatauti ant darbininkų ir valstiečių

masių—tų valstybių pamatas. Kapitalis
tinio vystymosi eiga tą nuosavybę sukau
pia vis mažesnio žmonių skaičiaus ran
kose, pavienių kapitalistinių monopolis
tų rankose. Ir vis didesnė gyventojų 
masė pasmerkiama samdomų vergų ir 
pusiau elgetų padėčiai, ypač kaime. 
Prieštaravimai kapitalistinėj santvarkoj 
aštrėja; o Rusijos revoliucinis išėjimas iš 
kapitalizmo sistemos 1317 metų spalio 
mėn. dienomis jau tuomet įrodė, kad ta 
sistema įtrūko ir eina prie savo žuvimo.

Šių laikų kapitalizmo padėties istoriš
ko beviltiškumo supratimas ne svetimas 
netgi pripažintiems kapitalistinių vals
tybių vadams. Įvairiais žodžiais, bet vis 
atviriau tie vadai kalba apie vieną ir tą 
patį: “Kapitalistinis gamybos būdas 
pergyveno save”—sako vienas: “Tai, kas 
vadinama 1929 metų krachu (pasaulinio 
ekonominio krizio pradžia.—V. M.), yra 
visos sistemos krachas”—sako kitas. Pa
našiai pasisako ir daugelis kitų.

Vienok, lengva suprasti, kad buržuazi
nės visuomenės vadai iš šitų savo pareiš
kimų nesugeba padaryt bent kiek nuo
seklių išvadų, kadangi visam buržuazi
niam lageriui privati nuosavybė gamy
bos priemonėms—visados “šventa ir ne
liečiama”. Visos buržuazinių vyriausy
bių pastangos nukreiptos į tai, kad iš
naudoti valstybės aparatą šitos nuosavy
bės gynimui, t. y. buržuazijos turto ir 
pelno gynimui nuo visų ir visokių “pasi
kėsinimų” iš darbo žmonių pusės, o tuo 
tarpu su privačios nuosavybės išlaikymu 
nepertraukiamai surišti ekonominiai kri- 
ziai, bedarbės nelaimės, kaimo skurdas 
ir vis didesnis visuomeninių prieštaravi
mų astre j imas.

Visos buržuazinės valstybės “refor
mos”, kuriomis taip turtingas, paskuti
nysis periodas, galų gale, suvedamos prie 
vieno: galutinai pašalint gyventojus nuo 
įtakos į valstybės aparatą ir visiškai su
jungti valstybę su galingomis monopo
listinio kapitalo organizacijomis. Tuo pa
tim apnuoginama valdžios, kaipo buržua
zinės diktatūros esmė, ir ji netenka bet 
kokių tariamo masių reikalų atstovavi
mo liekanų. Valstybė vis labiau išnau
dojama, galima sakyt, išnaudojama iki 
kiek tik gali, kaipo mašina nuslopinimui 
bet kokio protesto gyventojų tarpe, ry- 
šyj su tuomi nustodama paskutinio au
toriteto visuose darbo žmonių sluogs- 

. niuose.
Šita pagrindinė šių laikų buržuazinės 

valstybės vystymosi linija, nežiūrint ko
kiais fašistinio tipo antstatais besidang- 
stytų neribota kapitalistų valdžia, yra 
pagrindinis dabartinio periodo bruožas. 
Buržuazija imasi visko, kad padaryti 
valstybės aparatą įrankiu, kuris išlaiky
tų kapitalizmą su jo pagrindu—privačia 
nuosavybe. - Ji jau mato, kad senieji burr 
žuazinės demokratijos ir parlamentariz
mo metodai dabar netinka. Todėl ji vi
su frontu pereina prie teroristinių val
dymo metodų. Bet, kaip nurodė drau
gas Stalinas partijos XVII suvažiavime, 
čia pasireiškia ne tiktai dabartinio dar
bininkų klasės susiorganizavimo silpnu
mas, bet ir pačios buržuazijos silpnu
mas, kuri vis dažniau griebiasi pačių ne- 
pakenčiamiausių valdymo metodu. Ant 
kiek buržuazija perėjo prie vartojimo ši
tų didžiulei daugumai nepakenčiamų val
dymo metodų, ant tiek ji pereina prie 
Visiį savo priemonių išsėmimo, ginant 
buržuazinę santvarką. Tai reiškia, kad 
buržuazinės klasės jau griebiasi paskuti
nes priemones, o tuomi ilgai neissilaiky- 
si.. .•

Kitam pasaulyj gyvenam mes — Sovie
tų • Sąjungos piliečiai. Kitu keliu eina 
mūsų valstybės vystymasis, kuri pakeitė 
buržuaziniai-dvarininkišką s a n t varką. 
Darbininkų Jdąsės rankose valstybės ap
aratas tapo darbo žmonių paliuosayimo 
įrankiu ir didžiosios statybos ramsčiu 
remiantis visapusišku proletarinės, so
vietų demokratijos vystymu.

Proletarinė diktatūra, kuri remiasi 
darbininkų ir valstiečių sąjunga, — tai 
naujo tipo valstybė. Šita valstybė atsi
rado darbininkų klasei laimėjus prieš 
buržuaziją, kad pilnai likviduot buržua
ziją ir klases aplamai.

(Bus daugiau)

r a i s v ji Puslapis Penktas

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. Sebeikai, Malden, Mass. 

—Jūsų drauge, eilėraštis per- 
silpnas spaudai. Netalpinsime. 
Ačiū už rasinėj imą.

Viską Patyrusiam, Mexico, 
Me.—Straipsniu “Kaip Aš Li
kau Socialistu” — nepasinau
dosime. Rašykite trumpesnius 
straipsnelius.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

CHESTER, PA.
ALDLD. 30-tos kuopos susirinki

mas įvyks nedėlioj, 1G d. rugpj., 9:30 
vai. ryto, Lietuvių Kliube, 4th ir 
Upland gatvių. Visi nariai privalote 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Sękr. N. Du
donis. (191-192)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Suvienytų 

Draugijų komitetas rengia didelį ir 
linksmą pikniką nedėlioj, 16 d. rugpj. 
Olympia parke. Bus muzikali ška 
programa, ir dainuos Aido choras. 
Taipgi turėsim daug skanių užkan
džių, ir > šaltų gėrimų. Kviečiam vi
sus apylinkės ir iš toliau lietuvius 
dalyvauti. — Komisija. Į (191-192)

Augusto 16 d. tai nedėlioj, rengia
mas didelis piknikas Tom Mooney 
naudai, ant 19005 St. .Clair Ave. 
Bus dailės programa ir keletas gerų 
kalbėtojų. Nuo gatvekario tik kelios 
minutės nueit į pikniko vietą. Kvie
čiam visus darbininkus ir šimpatikus 
dalyvaut. — Komisija. (190-191)

MONTELLO, MASS.
Šaukiamas viešas susirinkimas 

“Laisvės” skaitytojų ir šiaip darbi
ninkiško judėjimo rėmėjus, farme- 
rius, ir fabriko darbininkus. Susirin
kimas įvyks antradienį, 18 d. rugpj., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainėje. 
Čia bus svarstoma kaip pagelbėti 
Ispanijos liaudies respublikai kovoti 
prieš reakcinį fašizmą ir kaip sėk
mingai pravesti Amerikos Komunis
tų Partijos rinkimus į šios šalies 
valdžią. Kviečiam visus lietuvius ir 
visus simpatikus skaitlingai ir laiku 
dalyvaut. — A. K. P. L. F. Komite
tas. (190-192)

EASTON, PA.
Didelis ir Svarbus Piknikas.

šeštadienį, 15 d. rugpjūčio, Daily 
ir Sunday Worker’io Komitetas ren
gia labai šaunų ir linksmą pikniką 
parėmimui viršminėtų laikraščių ir 
Komunistų Partijos rinkimų kampa
nijos. ‘Tikslas labai svarbus, tad

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard SL, 
kampas Inman SL, • ’ 
arti Cenral SkvSro,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakarę 
Nedeliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

111-40—128tb St., 
So. Ozone Park, N. Y

tu

kvieičam visus paremti. Piknikas 
įvyks Hackett .Parke. Prasidės lygiai 
12 vai. dieną ir trauksis iki 12 vai.« 
nakties. Grieš visiems žinoma Poch' 
Orkestrą. Jis griežia netik ameri-1 
koniškus, bet ungarų ir lietuvių šo-1 
kius. Bus skanių užkandžių ir gėri
mų. Taipgi bus duodamos dovanos.' 
Visi dalyvaukite. — Užkviečia — 
Workers’ Press Committee.

(191-192)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOK LYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179
...... n i mi i ui a

Petras Prasauskas
Budavoniii 

Kontraktorius
Budavojų naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prįeš Forest Parkway 

WOODHAVEN^ L. I., N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS- Z
110 East 16 Si., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.
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Liberty Park Bar & Grill
1144 LIBERTY AVE. HILLSIDE, N. J.

Tel. Wa. 3-9515 *

Vienatinis Lietuvių Parkas
Tarpe Nevyark’o, Elizabeth’© ir Irvington.

Bušai priveža prie pat parko.
Tinkama vieta visokiem parengimam, nes nereikia jieškoti
laukus. Yra ant gražaus kalno, vieta švari, galima rengti pik

nikus arba kitokius parengimus.

Prašome lietuvių sustoti bile kada nedeldieniais ir šiaip vakarais

Gera muzika Pėtnyčioas, Sukatoms ir Nekėlioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

SAVI^INJCAS F. LASĘCK.

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.

3
3
3

3

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 FOTOGRAFĖM STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

i?

B

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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

<3

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes fcleveiterio 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.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i 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 M
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
tų. Daug draugų pasiėmė 
pardavinėti.

Pasiūlyta nusipirkti tikietų 
važiavimui į “Laisvės” nau
dai rengiamą pikniką 6 d. 
rugsėjo (September), Pitman,

Socialistai Organizuotai 
Dalyvaus Didžiajame 

Parade Už Taiką

Komunistai ir Simpatikai Išgirs Apie Ispanijos 
įvykius Antradienį Madison Square Gardene

te rastą sugedusį maistą. Ir 
visi po'keturias valandas kas 
dieną pikietuokite šelpimo įs
taigas iki 21 rugpjūčio. Pikie-

Socialistų Partijos New 
Yorko organizacija davė žodį 
Amerikos Prieškarinei-Priešfa- 
šistinei Lygai, kad ji organi
zuotai dalyvaus Taikos Para
de 22-rą šio mėnesio. Taigi, 
dvi darbo žmonių partijos, 
Komunistų ir Socialistų, mar
šuos gretimai viena kitos di
džiausiame Taikos Parade 
New Yorko miesto istorijoj.

Parado Kapitonams.
Parado Kapitonų susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 20 
rugpjūčio. Jau išrinktieji, ar
ba kurie dar bus išrinkti pri
valo būti. O jei del svarbių 
kliūčių negalėtų būti patys, 
turi pasiųsti savo vieton kitus 
asmenis. Susirinkimas prasi
dės lygiai 7:30 vakaro, New 
School for Social Research, 66 
West 12th St., Room 25, New 
Yorke.

Komunistų Partijos New 
Yorko Distriktas šį antradienį, 
18 rugpjūčio, šaukia unijistus 
ir partijos simpatikus į atvirą 
Komunistų Partijos narių mi
tingą didžiojoj Madison Sq. 
Garden svetainėj.

Mitingas šaukiamas aiškini
mui Ispanijos įvykių ir komu
nistų bei komunistiniai nusi- 
stačiusios visuomenės pareigų 
link Ispanijos žmonių, taipgi 
nustatymo mūsų žingsnių to
kia linkme, kad nedaleistume 
tą pasikartoti Amerikoj.

Paimkite Lapelių.
“Laisvės” raštinėj dar ran

dasi pora šimtų moterų išleis
tų lapelių ir šiandien jau išė
jo iš spaudos Taikos Parado 
Lietuvių Komiteto išleisti la
peliai, kuriuose yra galutinos 
informacijos ir trumpas nuro
dymas šio parado tikslo. Atei
kite ir paimkite platinimui 
jums žinomose vietose tarp 
lietuvių, kurie neskaito “Lais- 

' vės”.
Vakar dienos spaudoj ma

tėme, kaip ištisi būriai Musso- 
linio ir Hitlerio fašistų orlai
vių pasiųsta naikinti Ispanijos 
žmones, padėti fašistams užsi
karti ant liaudies sprąpdbr 
Karo audra kabo virš mūsų 
galvų. Paradas yra vienas 
priemonių atitolinimui karo, 
palaikymui taikos. Taika reiš
kia apsaugą mūsų jaunimo ir 
šalių nuo sunaikinimo, tad 
kiekvienas įdėkite nors dalelę 
pajėgų darbui už taiką.

Traukinio Nelaimėj 1 Žuvo 
Ir Daug Sužeista

Ketvirtadienio vakaro, 10 v. 
prie 74th St., N. Y., 3rd Ave
nue augštosios linijos trauki
nys smogė į tuščią kitą trau
kinį, pasitaikiusį ant bėgių, 
motormanui nepastebėjus ran
kinio signalo. Motormanas ant 
vietos užmuštas, nes jo kama
raitė visai sutriuškinta.

Desėtkas ar daugiau žmo
nių sunkiai sužeisti, raičiojosi 
ir vaitojo nuo kančių skeveld
rų suvarstyti bei pritrėkšti iki 
gaisrininkai ir policija prilipo 
kopėčiomis ir juos ištraukė. 
Pribuvę daktarai ir slaugės 
negalėjo prieiti suteikti pir
mąją pagelbą kol juos neišrin
ko iš šiukšlynu pavirtusio 
traukinio.

Nelaimės metu buvę apie 
50 keleivių.

Ekspertai stebisi, kad trau
kinys neužsidegė ir kad pra
einantis priešingon pusėn ki
tas traukinys praėjo tik su iš
daužytais langais, nenugrūs- 
tas nuo bėgių 55 pėdas žemyn 
ant gatvės.

Keltuvų Darbininkai Įieško 
Naujų Rinkimų Unijoj

Namų Aptarnautojų Unijos 
Lokalo 32-B nariai reikalauja 
perrinkimo lokalo delegatų A 
F. of L New Yorko valstijos 
konvencijon. Jie sako, kad ke
li šimtai nepaduotų-nebuvusių 
balsų priskaityta viršininkų 
šalininkams. Jie taipgi turi 
bylą teisme prieš viršininkus 
Horan, Scalise ir Bambrick, 
kurioj kaltina viršininkus ne
silaikyme unijos taisyklių.

I

CLARENCE HATHAWAY.
Tuos svarbius klausimus dė

stys Clarence Hathaway, 
“Daily Workerio” redakto
rius. Jisai yra lietuvių pamy
lėtas kalbėtojas ne vien tik už 
žinojimą, bet ir už mokėjimą

Motery Taryba Rūpinas 
Biednuomenės Vaikais

Progresyvių Moterų Tary
ba siunčia delegates į organi
zacijų susirinkimus ir aiškina 
esančių ant pašalpos vaikų pa
dėtį, ragindamos veikti už vai
kų gerbūvį.

Pora deleg. atėjo ir į Bed. 
Tarybos susirinkimą. Pirmoji 
aiškino apie brangumą ir ne
švarų dalinimą pieno bedar
bių vaikučiams miesto pašal
pos įstaigose. Pienas gauna
mas veltui. Bet už popierinį 
puoduką reikia mokėti 1 cen
tą. Puoduke telpa tik 2 unci
jos pieno, tad kvorta atsieina 
vaikučiams 16 centų, penkiais 
centais brangiau, negu krau
tuvėj perkant.

O nešvarumas! Pieno dalin
tojas semia su blekine pieną 
ir pilsto į puodukus. Jo ran
ka sušlampa nuo pieno ir var
va atgal į semiamą pieną. Vie
toj įtaisyti pompą ir palaikyti 
sanitarišką sistemą — dar 
daugiau užteršia. Tai yra vie
na priežasių, delko daug vai
kučių serga įvairiomis ligomis. 
Patarlė sako: “Kur trumpa, 
ten trūksta,” taip ir su bedar
biais. Jie kenčia neapsakomą 
vargą, tai nuo jų dar lupa de
vynis kailius po skraiste šel
pimo.

Antroji delegatė kalbėjo 
apie vaikučių žaislavietę 
Bridge Plaza parke. Siūlė rei
kalauti, kad žaislavietė būtų 
aptverta augšta tvora. Atvirai 
esant, daug vaikučių sužeidžia 
automobiliai.

Išrinktas komitetas paga
minimui vaikų reikalais rezo
liucijos ir 18 šio mėnesio bus 
įteikta miesto šelpimo viršį- 
ninkui. Kaimietis.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jonas Vasikauskas, 48 me

tų, 32 Filmore PI., mirė rugpj. 
13 d. Laidos rugpjūčio 17 d., 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

aiškiausia perduot savo žino
jimą masėms suprantamiau
sioj kalboj. Jo aiški iškalba 
daro jo prakalbas pilniausia 
suprantamom ir mažai mo
kantiems anglų kalbos.

Paskelbdama tą mitingą, 
Komunistų Partija pareiškia, 
kad sumušimas fašizmo Ispa
nijoj reikš milžinišką smūgį 
fašizmui visame pasaulyje. Jis 
paakstins Vokietijos mases 
kovoti prieš Hitlerį ir Italijos 
mases pričš Mussolinį. Sumu
šimas fašizmo Ispanijoj padės 
Francijos Liaudies Frontui su
stiprinti savo kovą prieš fašis
tus. Sumušimas fašistų genero
lo Franco yra kirtis Hearstui.

Draugai darbininkai ir visi 
fašizmo priešai! Dalyvaukite 
kiekvienas ir šias likusias 4 
dienas pašvęskite darbui už 
sėkmingumą Madison Square 
Garden mitingo.

IW0 Rems Browder Mitingą
Tarpt. Darbininkų Ordenas 

(IWO) atsišaukė į Brooklyn e 
gyvenančius 30,000 narių, ra
ginant darbuotis, kad Brow- 
derio mitingas būtų sėkmin
giausias. Browder yra Komu
nistų Partijos generalis sekre
torius ir kandidatas į Jungti
nių Valstijų prezidentus. Jis 
dabar randasi Kalifornijoj su

• prakalbų maršrutu.
Šio mėnesio 27-tą jisai kal

bės Coney Island Velodrome, 
kuris yra didžiausia susirinki
mo vieta Brooklyne.

Williamsburg Bedarbiu 
Kovos Už Pašalpą

Trečiadienį, 12 rugpjūčio 
įvykusiam Bedarbių Tarybos 
susirinkime, organizatorius sa
vo raporte pažymėjo, kad bė
gyje paskutinių dviejų savai
čių nuo šelpiamųjų sąrašo nu
ėmė 135 šeimynas ir pavie
nius šioj sekcijoj. Ponam ne
rūpi alkani. WPA viešieji dar
bai vis daugiau sulaikomi, o 
darbininkai paliuosuojami nuo 
darbų.

Naujų pašalpos reikalavimų 
Bed. Taryba turi ant rankų 
68. Tas aiškiai įrodo, kad ba
das verčia mus kovoti. Dar 
niekad nebuvo tiek daug rei
kalavimų, kaip dabar yra. 
Laimėjimas priklauso nuo mū
sų kovingumo.

Rugpjūčio 13 d. prasideda 
pikietavimas šelpimo įstaigų. 
Mūsų vieta yra Greenpointėj, 
1066 Lorimer St. Vyrai atsi
veskite savo žmonas su ma
žais ar didesniais vaikais, o 
moterys atsiveskite savo vy
rus. Atsineškite rendų, gaso ir 
elektros nemokėtas bilas. At
sineškite pirmiau gautas mai
sto blėkines (cans), parodyki-

tas prasidės 9 vai. ryto kas
diena.

Dirbantieji lietuviai darbi
ninkai, padėkite iškovoti savo 
broliams ir seselėms lietu
viams bedarbiams pašalpą. 
Tarybos susirinkimus lanko 
nemažas būrelis lietuvių be
darbių. Daugelio dirbančiųjų 
irgi laukia bedarbių likimas.

Rugpjūčio 21, 11 vai. ryto, 
bus masinės demonstracijos ir 
pikietavimas centralinės šelpi
mo įstaigos, 902 Broadway, 
New Yorke. Prie tos svarbios 
kovos rengiasi visi New Yor- 
ko-Broo'klyno bedarbiai ir jų 
simpatikai, taipgi veteranai, 
WPA darbininkai ir daugelis 
kitų organizacijų.

Kaimietis.

Sofija Rovaiič Sužeista 
Gatvekario Nelaimėj

Sunkus trokas ir Putnam 
Ave. gatvekaris susidūrė prie 
Fulton St. ir Ashland Place, 
Brooklyne, pereitą ketvirta
dienį. Gatvekaryje buvo 70 
žmonių. Nelaimėj sužeista ke
turios merginos-moterys. Trys 
iš jų nuvažiavo namo sutei
kus pirmąją pagelbą, o Sofija 
Rovaitė, 301 Stuyvesant Avė., 
nuvežta Cumberland ligoni
nėn. Daug keleivių persigan
do ir tapo sukrėsti. Rep.

Sumušė Unijos Atstovą
Irving Halpern, Virėjų Uni

jos 325-to Lokalo biznio agen
tas, ketvirtadienį tapo užpul
tas prie Pitkin kavinės, Pitkin 
Ave. ir Bristol St., Brooklyne, 
ir žiauriai sumuštas. Nugaben
tas Bethel ligoninėn, kur su
dėta galvon 11 diksnių. Jis ten 
buvo nuėjęs unijos reikalais.

Iš AIDED 1 Kp. Susirinkimo
Amerikos Lietuvių Darb. Li

teratūros Draugijos 1 kuopos 
susirinkimas įvyko ketvirta
dienio vakarą, “Laisvės” sve
tainėje. Susirinkime apdisku- 
suota ir nutarta prisidėti prie 
rengiamo parado prieš karą 
—už taiką—, kuris įvyks. 22 
šio mėnesio, New Yorko mies
te. Reiškia, kuopa dalyvaus 
parade ir finansiniai rems vi
są prisirengimo darbą.

Tą turėtų padaryti Brook- 
lyno ir apylinkės visos ALD- 
LD kuopos.

Draugas Kovas išrinktas į 
rinkimų kampanijos komite
tą, kuriame jis atstovaus mū
sų kuopą. Jis ten raportuos, 
kas veikiama kuopoj, o kuo
pai raportuos, kas veikiama 
pas lietuvius rinkimų kampa
nijai.

Išdalytos knygelės su ku
ponais rinkimų reikalams. 
Parsiduoda nuo 10 iki 25 cen-

Važiuokite Busais į "Laisves” Pikniką 
Philadelphijo je

Jau pasamdyti busai važiavimui iš Brooklyn© į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 6 d. September, 
Pitman, N. J. Tai bus didysis “Laisvės” pikni- 

. kas, kurį rengia Pbiladelphijos organizacijos.

Kelionė $2.00 į Abi Pusi
Prašome tuojau įsigyti busų bilietus, nes vėlinimasis 

įsigyti bilietus daro daug keblumų.
4 HUDSON AVE., 8:30 V AL. RYTO 

Bušai išeis C. Brooklyne nuo
Iš Williamsburgho, nuo “Laisves”

427 LORIMER STREET, 9 VAL. RYTO

Atsiminkite, kad po pikniko ant rytojaus bus šventė, 
tai Labor Day šventė. Bus puiki proga pasilsėti.

N. J. Jį rengia philadelphie- Į 
čiai. Newyorkieciai ir apy
linkės draugai įsigykite tikie- 
tus iš anksto. Važiuos busais. 
Brooklyniečiai iš karto buvo 
nusiminę, nes nebuvo galima 
gauti busų pigiau, kaip už 
$2.50 kiekvienam. Bet pas
kiau nusileido. Dabar busu 
kelionė į philadelphiečių ren
giamą pikniką kainuos $2 į 
abi pusi. G. K;

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina arba moteris 

pagelbininkė j restaurantą ir “Beer 
Garden.” Užmokestis nuo $10 iki 
$15 į savaitę. Kreipkitės po nume
riu 148 Grattan St., kampas Varick 
Ave., Brooklyn, N. Y., arba telefo- 
nuokite Pulaski 5-9826.

(191-193)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliunas su pilnais lai- 

sniais del snapso, vyno ir alaus. Vie
ta randasi prie didelio fabriko ir ga
lima geras biznis padaryt, nes nėra 
kito saliuno arti. Taipgi baigiama 
statyt naujas fabrikas del pianų iš- 
dirbimo. Ateitis labai gera. Vietą 
parduosiu pigiai. Atsišaukite po se
kamu antrašu: 130-16 94th Avė., ir 
131st St., Richmond Hill, N. Y.

(190-197)

PARSIDUODA baro {taisos, taipgi 
krėslai ir stalai. Viską galima nu
pirk! pigiai. Kreipkitės j 223 Kent 
Ave., corner North 1st Street, Brook
lyn, N. Y.

(187-192)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vesbivčm, 
parėm, krikittynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. 1

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 jvairiom 
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

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.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Telephone:. EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

—■ ---------------

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystes reikale ■visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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

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

Kainos Suaugusiems $12.00 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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. 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, 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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, Suteiksime informacijas apie svorj Ir kainas.

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




