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

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Rochesteris.
Jaunimas.
Edna Vaivadaitė ir Kt.
Proga Augimui.

Rašo R. MIZARA .

Šie žodžiai rašomi trečiadienį 
(rugp. 19 d., Rochesteryje). 
Jau dvi dienos paaukota LDS 
Seimui.* Nors delegatų skaičiu
mi šis Seimas nėra didžiausias, 
bet savo harmonija, susiklau
symu ir naudingais nutarimais 
galima jį priskaityti prie ge
riausio.

Rytoj Seimą baigsime.
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Šiuo tarpu seka Jaunimo 
Konferencija, kuri yra trečia iš 
eilės. Pirmininko kėdėj sėdi 
jaunuolis Radzevičius, iš Los 
Angeles, Calif., o jo padėjėja 
graikšti, linksma ir iš visų pu
sių išlavinta atletė Sofija Vaigi- 
niūtė, iš Richmond Hill (Brook
lyn). Pastaroji buvo toji 
žvaigždutė, kuri nusinešė me
dalį ir unarą LDS jaunimo 
Olympiadoj pereitą sekmadienį. 
Sekretoriauja Jeanette Sastern, 
iš Binghamton, N. Y., daug ža
danti veikėja.

Geras raportas buvo Jono Or- 
mano, Nac. Jaunimo Komiteto 
Sekretoriaus. Po jo seka rapor
tai iš distriktų: Joe Kovingo, 
iš Clevelando, Ohio; Bella Poze- 
riūtės, iš Chicagos; Ben Med- 
lio, iš New Haven, Conn., ir 
Prano Vitkaus, iš Newark, N.J.

Visi raportai gerai apdirbti 
ir turiningi, bet apie juos bus 
vėliau.

Vakar vakarą Rocheste
ryje įvyko retai matyta pramo
ga. Ji daug delegatų ir pačių 
rochesteriečių nustebino. Bu
vo koncertas ir veikalėlis. Ne
paprastai sugabiai sumokintas 
vietinis Liet. Darb. Choras!

Be abejo, vyriausias kreditas 
priklauso jaunai, bet išlavintai 
ir talentingai chorvedei Ednai 
Vaivadaitei. Ji ne tik moka 
gražiai chorą išlavinti, bet ir ži
no, .kaip bei kokias dainas pa
rinkti. Pati taipgi gera daini
ninkė ir dainų interpretuotoja. 
Labai visiems patiko jos sudai
nuota daina “Dainius,” Juliaus 
Janonio žodžiai, o Petrausko 
muzika. Retai ši daina pas mus 
dainuojama, bet dar rečiau taip 
gražiai sudainuojama. Vaiva
daitė yra tikra artistė, ir Ro- 
chesterio liet, darbininkai ištik- 
rųjų gali pasididžiuoti ją turė
dama savo tarpe.

Gerai išėjo ir choro patiektas 
dalykas iš operos “Fausto,” tik, 
man rodosi, žodžiai nėra tin
kami ir atsaką momentui. Bet 
dėlto ne choras ir ne mokytoja 
kalti.

Puikiai pasirodė ir mūsų 
brooklynietė Lilian Kavaliaus
kaitė. Rochesteriečiams ji labai 
patiko, — patiko ir visiems de
legatams.

Svetainė perpildyta publika. 
Daug rochesteriečių išsireiškė, 
kad jau labai senai ši Gedimino 
svetainė tiek lietuviškos publi
kos matė.

šokius, kuriuos atliko jaunos 
mergaitės, vadovavo Evelina 
Andersoniūtė (Mietus). Eveli
na seniau dalyvavo keliuose mū
sų suvažiavimuose, jaunimo ir 
suaugusiųjų, ir dabar gražiai 
darbuojasi Rochesteryje.

O William Andersonas, čia au
gęs jaunuolis pasižymėjo paga
minimu “Lietuviško Vakaro.” 
Jis ne tik jį parašė, bet ir reži- 
sieriavo. Tai ištikrųjų buvo kas 
tokio įdomaus, kuris daugelį 
ne tik patenkino, bet ir nuste
bino.

žodžiu, Rochesterio lietuviai 
darbininkai menininkai parodė 
ką tokio gražaus ir įdomaus. 
Galėčiau sužymėti visą eilę var
dų tų, kurie dalyvavo progra
moj, bet vietos stoka neleidžia. 
Tegul tą padarys specialiai ko
respondentai.

Man sakė d. Mikita, kad jau

Liet. Darbininkų Su
sivienijimo Jaunimo 
Nacionalė Konvencija

Už Leidimą Jaunimui Žurnalo
ROCHESTER, N. Y. — 

LDS N. Jaunimo Konferen
cijoj, antroje sesijoje, buvo 
plačiai kalbama apie Orma- 
no raporte rekomendaciją 
leisti jaunimui žurnalą. Kai 
kurie iš delegatų išsireiškė, 
kad suaugusieji silpnai re
mia jaunuolių organizavimo 
darbą ir todėl žurnalo išlei
dimas būsiąs sunkus. Tą 
nuomonę rimtai kritikavo 
delegatas Paltanavičius, iš 
Cleveland, O. Jis sako: 
“Suaugusieji mūsų darbą 
širdingai remia finansiniai 
ir darbais. Tačiau jie nori 
matyti mūsų, pačių jaunuo
lių užsiinteresavimą, veiklu
mą ir darbo rezultątus.”

Strižauskas, iš Waterbu
ry, Conn., pareiškė: “Jei ne 
suaugusių finansinė parama 
ir pasidarbavimas, tai mes 
iš Waterbury nebūtume at
vykę j šią konvenciją.” To
liau Strižauskas sako: “Aš 
negaliu įsivaizduoti, kaip 
daugiau suaugusieji begalė
tu mus paremti. Būkim at
viri ir prisipažinkime, kad 
mes patvs negana veikiame 
savo reikalais ir uz tai gau
name kritikos, Dėt ta kritį-

16 Hitlerio Karo Laivų 
Prieš Ispanų Respubliką

jau stovinčių Ispanijos van
denyse devynių Vokietijos 
karo laivų, Hitleris siunčia 
ten dar septynis savo kar- 
nius laivus.

PARYŽIUS. — Bijoma, 
kad nazių karo laivai pra
dės veikti prieš Ispanijos 
respubliką, jeigu respubli
kos valdžia neatsiprašys 
Hitlerį del to, kad Ispanijos 
karinis laivas “Libertad” 
mušė tris grasinančius ka
nuolės šūvius virš nazių 
prekybos laivo “Kamerūno.”

London. — Anglų vyriau
sybė suturėjo du lakūnu, 
kurių orlaivis nukrito be- 
bandant skrist į Ispaniją, 
nežiūrint valdžios uždraudi
mo.

visa, eilė rochesteriečių padavė 
savo vardus, pareikšdami noro 
įstoti į mūsų Susivienijimą. 
Man rodosi, kad Trečiojo Sei
mo laikymas Rochesteryj su
stiprins ne tik jau ir taip stip
rias LDS kuopas ir jaunimo ju
dėjimą, bet ir visą mūsų judė
jimą bendrai. Tik reikia pasi
darbuoti.

Galima surasti Rochesteryje 
ir trūkumų (kur jų nėra), bet 
tai paliksim kitam sykiui. 

Visi Brooklyno, New Yorko ir Apylinkės Lietuviai, Šiandien Traukite į Taikos Paradą New Yorke, už Ispanijos Liaudį, prieš 
Nazių ir Mussolinio Kruvinus Planus! Susirinkite 12 Valandą prie Lietuvių Am. Piliečių Kliubo; Plačiau apie tai Viet. Žiniose

ka būna teisinga.” Nurodo, 
kad jaunimas organizuotai 
kuopose ir kitose organiza
cijose turi veikti gavimui 
naujų narių į LDS,* užinte- 
resavimui jaunimo darbi
ninkiška apšvieta. Jis ma
no, kad žurnalas bus galima 
leisti.

Kvarinskas, iš Brooklyno, 
nurodo, kaip bus leidžiamas 
jaunimui žurnalas, kad nei 
LDS ir nei viena kita nacio- 
nalė organizacija jo neleis 
ir nekontroliuos, bet bus lei
džiama įvairių jaunimo vie
tinių organizacijų, koopera
cijoje su Nacionaliu Jauni
mo Komitetu, kuris bus to
kio žurnalo vedėjas. Kva
rinskas išreiškė nepasiten
kinimo, kad vakarų komite
tas nekooperuoja su rytų 
komitetu.

V. Andriulis pažymi’nesusi
pratimus tarp rytų ir vaka
rų komitetų. Jis sako, kad 
kooperacija yra nebloga, bet 
tarpe tų komitetų esą įsivaiz- 
dinimų nesamo antagonizmo.

Andriulis už leidimą žurna
lo. Jis mano, kad vertėtų 
“Vilnyje” ir gal “Laisvėje” su-

(Tąsa 2-ram pusi.)

Žymūs Liaudies Fronto 
Laimėjimai Ispanijoje

Rugpj. 21 d. United Press 
pranešė, kad Ispanijos Liau
dies Frontas pasekmingai 
puola (kontr-atakuoja) fa
šistus visuose frontuose, 
ypač Iruno srityj, šiaurėj.

LISBON, Portugalija. — 
Respublikiečiai išdaužė di
delį motorizuotą fašistų ka
rių būrį ant Guadiana upės 
tilto ties Medelin ir išbom- 
davo fašistų pozicijas apie 
Navalmoral del la Mata. 
Taipgi sumušė fašistus Pe- 
guerinoj, Guadarrama kal
nuose.

BARCELONA. — Kata- 
lonijos Liaudies Frontiečiai 
kanuolėmis ir lėktuvų bom
bomis bombarduoja fašistų 
lizdą Palmą, Majorca salo
je.

Prakiurintas Ispaną 
Fašistą Šarvuotlaivis

Liaudies Fronto kanuolės 
šūviu pramuštas ties San 
Sebastianu. Ispanijos fašis
tų šarvuotlaivis “Almirante 
Cervera,” biski toliau nu- 
šlubavęs, atsidūrė pavojuj 
ir šaukiasi per radio pagel- 
bo& .

L. D. S. SEIMO $50 
AUKA KOVAI PRIEŠ
ISPANIJOS FAŠIZMĄ

$45 Lietuvos Priešfašisti- 
niams Kovotojams

ROCHESTER, N. Y. — 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Seimas pasveikino 
Ispanijos Kovotojus prieš 
fašizmą ir nutarė pasiųst 
jiems $50 auką.

Lietuvos priešfašistiniams 
kovotojams sušelpti Seimas 
paskyrė $45 auką.

LDS Seimas taipgi remia 
vajų už plieno darbininkų 
suorganizavimą į industrinę 
uniją.

(Plačiau apie tai skaityki
te kitame numeryje.)

Anglija ir Franci ja 
Bijo Greito Nazių 
Karo prieš Ispaniją
LONDON, rugp. 21 d. — 

Anglijos ir Francijos val
džios pasiūlė Ispanijos res
publikai, ‘kad atsiprašytų 
Vokietiją del to, kad respub- 
likįečių šarvuotlaivis “Lib
ertad” paleido iš • kanuolės 
tris šūvius virš Vokietijos 
prekybos laivo* “Kamerun,” 
sustabdė šį laivą, o “Liber
tad” jūrininkai padarė kra
tą “Kamerūne” ir paliepė 
jam grįžti atgal, neleisdami 
jam plaukti į Ispanijos fa
šistų valdomą uostą Cadizą.

Prancūzų ir Anglų val
džios supranta, kad jeigu Is
panijos vyriausybė neatsi
prašys, tai Hitleris galės 
panaudot tą nuotikį kaip 
karo priekabę prieš Ispanų 
respubliką. O Anglija ir 
Franci j a norėtų to išvengt. 

Fašistai “Svečiai” Italų
Karo Manevruose

ROMA. — Italijos armi
jos ir oro laivyno manev
ruose dalyvauja specialiai 
pakviesti atstovai Vokieti
jos, Lenkijos, Austrijos, 
Vengrijos ir Albanijos ar
mijų. _______ Į

Gandai apie Meksikos
Pagelbą Ispanijai

MEXICO CITY. — Buvo 
pasklidę gandai, kad Mek
sikos valdžia siunčia 30 va
gonų ginklų ir amunicijos 
Ispanų Liaudies Frontui 
prieš fašistus. Bet Meksi
kos Vyriausybė tatai užgin
čija. "

Washington. — Roosevel- 
to valdžia skaitliuoja, kad 
sušelpti nukentėjusius nuo 
sausros farmerius reikės 
bent $100,000,000.

Trockistai 4 Sykius Kėsinosi 
Nužudyt Staliną; Planavo Bom
bomis Jį Sudraskyt Gegužinėje

Trockis ir Jo Sūnus Išvien su Hitlerio Policija Siuntė Žudikus į Sovietų Šalį; Zinovjev Pri 
sipažino, kad jei Trockistai Būtų įsigalėję, tai Būtų įvedę Fašizmą.

MASKVA.— Per dvejus 
paskutinius metus trockis- 
tai buvo keturis sykius pa
sinešę nužudyt J. Staliną, 
Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos generalį sekre
torių. Ketvirtas, paskiau
sias jų pasimojimas ant jo 
gyvybės buvo suplanuotas 
įvykdyt laike šiemetinės Ge
gužės Pirmosios demonstra
cijos Maskvoj, kaip dabar 
rugp. 21 d. liudijo Valentin 
Olberg, vienas iš teisiamųjų 
trockistų-zinov j eviečių.

Olberg teisme pripažino, 
kad iš užsienio jį atsiuntė 
Trockis Į Sovietų Sąjungą. 
Sako, pasportą man parūpi
no Vokietijos slaptoji poli
cija; aš, girdi, buvau suda
ręs visus planus, kain nužu
dyt Staliną laike Gegužės 
Pirmosios parado; bet prieš 
pat tą dieną buvau areštuo
tas.

Olbergo-trockistų sumoks
iąs buvo toks:

“Mes turėjome pasiųst 
grupę Gorkio Mokyto- 
ių Instituto studentų (troc
kistų) į Maskvą, tuom 
neva atlyginant už jų pui
ku mokinimąsi. Fedotovas 
(Gorkio instituto direkto
rius) turėjo įduot jiem laiš
ką, perstatantį juos Mask
vos Mokytojų Institutui ir 
prašantį, kad Gorkio Insti
tuto tuos studentus įstaty
tų į Gegužės Pirmosios de
monstraciją. O Fedotovas 
žinojo du trockistus Mask
vos Institute. Tiem studen
tam buvo pagaminta bom
bos Gorkio Institute; ir jie 
tas bombas turėjo mesti į 
Staliną, praeidami demonst
racijoj pro pastolą (platfor
mą), kur stovės Stalinas.”

Jeigu šis iu planas nebū
tų iširęs, tai būtų likęs už
muštas ne tik Stalinas, bet 
ir kiti žvmieii Sovietu va
dai, kurie laike Gegužinės 
parado stovėjo su Stalinu 
ant Lenino paminklo Rau
donojoj Aikštėj.

Trockis Didžiausias 
Kaltininkas

Teisiamųjų liudijimai ir 
prisipažinimai parodė, kad 
vyriausias inžinierius žudy
nių sumoksiu prieš Staliną 
ir kitus Sovietų vadus tai 
buvo' Trockis, kuris dabar 
gyvena Norvegijoj. Po 
Trockio komanda buvo su
darytas ir tas suokalbis, per 
kurį 1934 m. tapo nužudy
tas S. Kirov, Leningrado 
komunistų vadas, artimas 
Stalino draugas.

Prokuroras - kaltintojas 

Andrius Višinskis pirštu 
■prikišamai įrodė, kad Troc
kini ir jo sūnui Sedovui tuo
se žmogžudiškuose planuose 
talkininkavo slaptoji Hit
lerio policija. O ir pa
tys kaltinamieji Zinovjevas, 
Kamenevas ir kiti prisipaži
no, kad jie naudojosi užsie
nio fašistų šnipų pagelba.

T. Smirnovas, vienas tei
siamųjų, bandė išsiginti, 
būk jis tiesioginiai nevei
kęs žudynių sąmoksluose su 
kitais trockistais. Už tai 
jį išvadino melagiam buvu
sioji jo žmona Anna Safono
va, kuri prisipažino pati bu
vus narė tų žmogžudžių 
grupės.

Bombarduojamas faktais 
ir klausimais prokuroro Vi
šinskio, teisėjo V. V. Ulri- 
cho ir pačių teisiamųjų sa
vo sėbrų, pagaliaus, ir Smir
novas prisipažino, jog Ber
lyne jis su Trockio sūnum 
svarstė, kaip nužudvt Stali
ną; jog jis iš Vokietijos par
vežė maskviškių trockistų 
centrui žudynių planus ir 
jog jis buvo trockistų gru
pės vadas. Ir po tų visų 
prisipažinimų S m i movas, 
taciaus, vėl bandė įpasakoti, 
būk jis asmeniškai “nepata
ręs” žudvti Sovietu vadus!

Be kitko, ir Zinovievas 
parodė, kaip jiedu su Smir
novu Maskvoj svarstė apie 
galabinimą žymiausių sovie
tinių vadų.
Zinovjevas Pasisako, kad 
Buvo Veidmainys, Melagis 

ir Teroristas
Zinovjevas p r i s ipažino, 

kad jis, 1927 metais išmes
tas iš Sovietu Komunistų 
Partijos, paskui padarė 
v e i d m ainišką “išpažintį,” 
būk apgailestaujas, kad su
sidėjęs su trockistais, ma
tas dabar savo klaida ir už
ginąs Partijos ir Sovietų 
politiką. Tąja išpažinčia. 
kaip dabar pats sako, jis no
rėjo tik vėl įsitrinti į Par
tiją; o kai buvo atgal į ja 
priimtas, tai ir vėl tęsė 
trockinį darbą jos eilėse.

Tariant Zinovjevo žo
džiais dabartiniame teisme:

“Mes niekad nenutraukė
me sąjungos (su Trockiu), 
niekados nebuvome. jos iš
davikai. Mes, tačiaus, ap- 
gavome Komunistu Partiją, 
vaidindami dviveidžių rolę 
išnaujo prisiekdami Parti
jai ištikimybę, idant galėtu
mėme naudoti tas priemo
nes, kurias Trockis naudojo, 
bet tik skirtingu būdu. Aš 
buvau melagis nuo pat to 

t

S

laiko, kada buvo pradėta ši 
kova prieš valdžią. Bet da
bar aš pasiryžęs pasakyt 
teisybę. Trockio vaidmuo 
šiame kontr-revoliuciniame 
darbe buvo didesnis negu 
mano, nors ir mano vaid
muo buvo gana didelis. Aš 
esu kaltesnis už Trockį to
dėl, kad aš buvau čia ir tik
rumoje dirbau tą darbą.” I I 

t
Pats Pasiuntė žudikus ir 
Pats Spaudoj Juos Smerkė!

Bet štai viena iš šlykš
čiausių Zinovjevo veidmai
nysčių. Kada po jo ir Troc
kio komanda 1934 metais 
buvo nušautas Kirovas, tai 
Zinovjevas parašė sovietinei 
spaudai straipsnį, aštriau
siai “smerkdamas” suokal- 
bininkus-žmogžudžius.

Zinovjevas dabar teisme 
pareiškė, jog tuomet ir Ka
menevas planavo rašyt veid
mainišką “ p a s m e rkimo” 
straipsnį prieš Kirovo 
žmogžudžius. Bet Kamene
vas užsigina; sako, neturė
jęs tokios intencijos. Už 
dalyvavimą sąmoksle, kurio 
pasėkoj buvo nudėtas Kiro-

(Pabaiga pusi. 4)
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Ispanų Laivas Apvalytas 
Nuo Fašistinių Gaivalų

CASABLANCA, Franc. 
Morokko. — Ispanų Liau
dies Frontiečiai jūrininkai 
žibalinio laivo “Campero” 
pavarė visus fašistinius gai
valus iš savo tarpo ir jų vie
tas užpildė priešfašistiniais 
darbininkais.

Mokytojai Aukoja $5,000 Is 
panų Liaudžiai prieš 

Fašizmą

Philadelphia, Pa.\— Ame
rikos Mokytojų Federacijos 
suvažiavimas rugp. 20 d. 
nutarė savo narių tarpe su
rinkti $5,000 paramos Ispa
nijos respublikai kovoje 
prieš fašistus.

BAYONNE, N. J
*

Bayonniečiai draugai jau 
turi sudarę busą važiavi
mui į “Laisvės” pikniką,

M

Pitman, N. J., Sept. 6. Ke
lionė į abi pusi $1.75. Bu- . 
sas išeis nuo M. Panelio, 347 ■

Norintieji važiuot greitai 
užsiregistruokite pas M. Pa
nelį, nes laikas jau trumpas.

Komisija.

‘ '■ J .• - ■ I ' ■ '
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> Ispanija ir Užsienio Fašistai
Jau prieš dabartinį fašistų sukilimą 

Ispanijoj buvo sudaryta tankus tinklas 
Vokietijos fašistų organizacijos, kuri iš
vien veikė su vietos fašistais. Vokietijos 
fašistai Ispanijoj nuolatos gaudavo pini- 

į *gų-nuo Hitlerio, o per juos pinigai plau
kė ir ispanams fašistams.

j Prieš Ispanijos fašistų sukilimą buvęs 
žandarų galva, reakcionierius generolas 
Jose Sanjurjo, lankėsi Berlyne pas Hitle- 

į rį. Jis turėjo ir vadovauti Ispanijos fa
šistų gaujoms sukilime. Bet 20 dieną 
liepos, pradžioj sukilimo, kada jis bandė 
pasikelti lėktuvu Lisbone, Portgulaijos 
sostinėj, ir lėkti pas savus, lėktuvas su
sikūlė ir Sanjurjo gavo galą. Jis norėjo, 
kaip 1932 metais, pagriebti į savo ran
kas galią ir įvesti žiauriausią fašistinę 
diktatūrą. Dabar Ispanijos fašistams 
vadovauja reakciniai generolai Molą, 
Franco ir kiti.

Kada reakcionierius Sanjurjo vedė de
rybas Berlyne su Hitleriu, tai Franco su 
vokiečiais fašistais Ispanijoj darė sukili- 

?■ mo planus. Pirm šio Ispanijos fašistų 
sukilimo zujo Ispanijos, Italijos ir Vo
kietijos fašistų agentai iš vienos sosti
nės į kitą.

Ant kokių sąlygų Vokietijos ir Italijos 
* fašistai pažadėjo remti Ispanijos fašis

tus, kol kas dar viešumoj nėra žinoma. 
Bet aišku, kad jie tą nepadarė del ispa
nų fašistų “gražių akių.” Jau dabar ei
na gandai, kad Ispanijos fašistai prižadė
jo Vokietijai ir Italijai atiduoti Ispanijos 

■ i Morocco Afrikoj. Italijos fašistai to la
bai trokšta, nes tuom jie užduotų smūgį 
Anglijos viešpatavimui ant Gibraltaro 

| peria jos.
Dar daugiau, Italijos ir Vokietijos fa

šistai, pasinaudodami Ispanijos įvykiais, 
nori užkurti pasaulinį karą už naują pa
saulio persidalinimą. Kaip tik sukilo Is
panijos fašistai, taip Vokietijos ir Itali
jos fašistų spauda pasiutusiu balsu pra
dėjo kaukti prieš Sovietų Sąjungą ir rei- 
kalauti atviro imperialistų įsikišimo į Is
panijos reikalus, atviros pagelbos ispa
nams fašistams.

Prieš šį reikalavimą Francija ir kitos 
šalys iškėlė savo obalsį, kad nei viena ša
lis nesikištų į Ispanijos vidaus reikalus. 
Sovietų Sąjunga tą tuojaus parėmė.

Aiškiai matosi, kad Hitleris ir Musso- 
linis nori uždegti pasaulį. Jiems dabar 
kaip tik geriausiai pasitarnavo ispanai 
fašistai.

nijos vandenyse, neva savo piliečius gel
bėti, bet tikrumoje jais pristatė ten daug 
ginŲų ir jieško priekabių, kad galėtų 
atvįrai padėti fašistams.

Vokietijos karo šarvuotis “Deutsch
land” bjauriausiai pasielgė prie prieplau
kos Ceuta. Kada Ispanijos Liaudies 
Fronto karo laivai pribuvo ten tikslu 
bombarduoti fašistus, tai “Deutschland” 
išplaukė priekyn ir pradėjo plaukioti, 
duodamas suprasti, kad ispanų laivai ne
bandytų fašistus bombarduoti. “Koelno” 
kapitonas ir įgula buvo išlipę nuo vo
kiečių laivo į ispanų fašistų užimtą Ceu
ta ir reiškė vieni kitiems solidarumą.

Kada Barcelonoje ėjo ęlideli mūšiai, tai 
prisiartinęs Italijos karo kreiseris jau 
buvo pasiruošęs apšaudyti Liaudies 
Fronto kovotojus, bet susilaikė nuo to, 
prisibijodamas gretimai stovinčio Angli
jos karo laivo. Aišku, kad čia tik keli ži
nomi Italijos ir Vokietijos fašistų žygiai 
prieš Ispanijos liaudį, prieš jos nepri
klausomybę.

Karo Padėtis ii- Melai
Ispanijos fašistų išstojimas pasuko už 

fašistus net ir tą kapitalistinę spaudą, 
kuri pirmiau atvirai už juos nerašė. Da
bar žinios apie mūšius ir kovas yra prie
lankios fašistams. Kapitalistinė spauda 
kiekvieną fašistų pasisekimą .išpučia, o 
Liaudies Fronto laimėjimus sumažina. 
Abelna dabar padėtis Liaudies Frontui 
yra daug geresnė,, negu ji buvo pradžioj. 
Tada fašistų sukilimai ėjo visur; kovos 
virė po visą šalį. Fašistai norėjo nuga
lėti laisvę ginančias jėgas, įvesti baisų 
terorą ir sunaikinti visas darbo žmonių 
laisves ir organizacijas. Jiems tas nepa
vyko^ Liaudies Frontas svarbiausiuose 
miestuose fašistus nugalėjo. Dabar dau
giau, kaip pusė Ispanijos yra Liaudies 
Fronto rankose. Dabar’ sulyg Sovietų 
žinių agentūros, Vokietijos ir Italijos fa
šistai jau rūpinasi, kaip išgelbėti savo 
brolius ispanus fašistus, kuriuos jie pri- 
kurstė sukilti.

Hitlerines Vokietijos Kalėjimuose
Dabartinė Vokietija yra 

panaši į milžinišką kalėji
mą.

Pasibaisėtiną įspūdį tei
kia dokumentai, supažindi
nanti apie gyvenimą ir ken
tėjimus Vokietijos žmonių 
po fašizmo jungu. Paryžiuj 
išėjo vokiečių kalba knyga, 
kurioje surinkta dokumen
tai apie politinių kalinių pa
dėtį Vokietijoj. Knygos var
das yra: “Vokiečių Žmonės 
Kaltina.”

Teroras prieš darbininkų 
klasę ir simpatizuojančią 
proletariatui inteligentiją 
yra vienas būdų vokiečių 
imperializmo rengimosi į 
karą.

Kova prieš darbo žmones 
per šnipų sistemą eina įmo
nėse, traukiniuose, gatveka- 
riuose, mokyklose ir net vi
duryj šeimynos. Specialė

puolė ant akmeninių grin
dų.”

“Vienam darbininkui iš 
Speldorfo (netoli Muelhei- 
mo), kuris nenorėjo liudyti 
taip, kaip šnipai reikalavo, 
Esseno kalėjime plaktuku 
sudaužė pirma rankų pirš
tus, o paskui ir kojų.”

Per visus tos knygos 300 
puslapių eina pasibaisėtini 
vaizdai. Kiekvienas knygoj 
aprašytas įvykis yra patik
rintas dokumentais arba 
liudininkų parašais.

Per 40 mėnesių fašistų 
viešpatavimo Vokietijoj 
apie 225,000 vyrų ir mote
rų tapo nuteista, sudėjus 
visus metus krūvon, 600 
tūkstančių metų kalėjiman 
už politinius ir religinius 
persitikrinimus arba re
miantis rasiniais į s t a t y - 
mais. Tame skaičiuje yra 
nemažai nuteista ant 15 me

tų, 10 metų ir visam am
žiui katorgom

Knygoj yra paduota len
telė, kuri duoda supratimą, 
kaip augo politinės bylos 
per pastaruosius kelis me
tus:

1931 metais, 14,000 bylų.
1932 metais, 23,000 bylų.
1933 metais, 40,000 bylų.
1934 metais, 68,000 bylų.
1935 metais, 86,000 bylų. 
Nestebėtina todėl, kad

Vokietijos kalėjimai kimš- 
te-prikimšti kaliniais. Vo
kietijoj randasi 1,145 dideli 
katorgų kalėjimai ir 1,927 
paprasti. Į viršminėtas 
skaitlines neįeina mažieji 
policijos kalėjimai, kurie 
randasi net ir mažiausiam 
miestely. Apart to randasi 
apie 100 koncentracijos 
kempių.

Visi augščiau pažymėti 
faktai yra tik maža dalelė 
stambios 300 puslapių kny
gos.

V. R.

ŠYPSENOS

Į Pelkę Kritęs—Sausas 
Nekelsi

• Fašistai Vieni Kitus Remia
Portugalijos fašistai atvirai remia Is

panijos fašistus ginklais ir amunicija. Tą 
geriausiai liudija ir žinios iš Lisbono, 
Portugalijos sostinės, kurios visada prie
lankios fašistams ir pilnos melų apie 
Liaudies Fronto armiją ir kovas.

Italijos fašistai jau desėtkus karo lėk
tuvų pasiuntė Ispanijos fašistams į Mo- 

j rokko. Tūli jų nukrito Franci jos koloni
joj ir atidengė tą fašistų žygį. Musso- 
linis dar kol kas nedrįsta prisipažinti, 
kad jis teikia ispanams fašistams pa- 

lt gelbą.
' Vokietijos fašistai atvirai remia ispa

nus fašistus. Rugpjūčio 1 dieną ispa- 
’i naras fašistams į pagelbą pribuvo 18 ka
il ro lėktuvų. Kiek vėliau dar 40 vokiečių 

lėktuvų. Guadarrama kalnų miškuose is
panai fašistai vartoja prieš Liaudies 
frondą vokiečių išdirbystės plienines ke- 

• 4>ures, kulkas ir kulkasvaidžius. Vokie- 
! tijoj( renkamos aukos neva “vokiečiams 
| nukentėjusiems Ispanijoj,” bet tikrumoj 

jos eina Ispanijos fašistų paramai. Vo- 
į kietija jau turi virš 10 karo laivų Ispa-

Ispanijos darbo liaudis] žmonės, mylin
ti laisvę, turi ginklus; jie ir yra vyriausi 
kovotojai prieš fašistus. Fašistai nega
lėjo sumobilizuoti dešimtis tūkstančių 
juodspalvių Morokkoj. Fašistus atakuo
ja valstiečiai ir darbininkai. Jie mato, 
kad prieš juos sukilo milžiniška Ispanijos 
liaudies didžiuma. Kąrąs dar gali būti 
ilgas, bet viskas rodo, kad fašistai turės 
pralaimėti.

Kaip Nugalėjo Fašistus Barcelonoj?
I

Barcelona, - tai didžiausias Ispanijos 
miestas ir industrijos centras. Fašis
tai ten sukilimą pradėjo 19 d. liepos ir 
mūšiai tęsėsi 36 valandas. Fašistų pu
sėj išstojo 13-tas pėstininkų ir 10-tas rai
telių pulkai. Fašistai puolė į miesto cen
trą ir kad apgauti savo priešus, tai šau
kė: “Lai Gyvuoja Respublika!” Jiems 
tas pavyko ir jie pagriebė centralinę te
lefonų ir telegrafų stotį, kelis didelius 
namus ir puolė ant Liaudies Fronto val
džios namų. Bet ten buvo patikti iš ka- 
nuolių ir turėjo atsitraukti. Tada prie 
fašistų prisijungė iš Ikarįa kareivinių ar
tilerija. Valdžia atsidūrė pavojuj. Bet 
tuom kartu jau spėjo susimobilizuoti dar
bininkai. Nuo jūrų pusės atmaršavo gin
kluoti žvejai, valstiečiai ir užpuolė fašis
tus. Kelių valandų mūšyje valstiečiai ir 
žvejai nugalėjo fašistus ir pagriebė ke
lias kanuoles. Fašistai įsidrūtino ant 
Catalonia ir Universiteto aikščių. Dar
bininkai durtuvais išmušė fašistus iš 
Universiteto aikštės. Fašistų likučiai 
užsibarikadavo universiteto name. Bet 
buvo apšaudyti ir priversti pasiduoti.

Labai žiaurūs mūšiai buvo ant Cata
lonia aikštės ir prie telefonų stoties. Čia 
daug krito iš abiejų pusių: Pabaigoj mū
šio visa aikštė buvo užversta žmonių, 
arklių ir mulų lavonais.

Pusė po penktos valandos vakare Liau
dies Frontas atakavo štabą 4-tos divizi
jos, fašistų centrą. Namą apsupo milici
ja ir ginkluoti darbininkai, fašistai ne
išlaikė atakų ir pasidavė.

Nakties metu dar buvo susirėmimų, 
bet prieš 4 valandą ryto, 20 d. liepos, jau 
visame mieste nebuvo nei yienos gerai or
ganizuotos fašistų gaujos. Liaudies 
Frontas 36 valandų mūšį laimėjo. Di
džiausias Ispanijos miestas su galinga in
dustrija ir 1,100,000 gyventojų buvo ap
valytas nu.o fašistinių gaūjų.

organizacija vadinama “Ge
stapo” pasiekia savo pirš
tais net tolimiausius kaime
lius ir planingai varo savo 
platų šnipavimo darbą.

“Gestapo” yra galinga or
ganizacija. Tam, kad išgaut 
prisipažinimą, “Gestapo” 
viršininkai išgalvoja įvai
riausius kankinimus, kurie 
viršija net juodojo vidur
amžio laikotarpio kankini
mus. Kankinimai pavirto į 
kasdieninį “Gestapo” prak
tikavimą. Žemiau p ri vėsi
me keletą parodymų tų 
žmonių, kuriems pavyko gy
viems. pasprukt iš “Gesta
po” nagų.

“Darbininkas Alfred Re- 
richt kasdien gaudavo po 
50 ir daugiau, lazdos kir
čių.”

“Breslav!: is 50 areštuo
tųjų išrinko tris, nužiūrė
tus tame, būk jie platino la
pelius kariniame parengi
me. Tyrinėjant jie tylėjo. 
Joki kankinimai juos nega
lėjo priverst kalbėt. Tuomet 
“Gestapo” sumanė naują 
būdą—suimt šeimynų na
rius! Visi giminės tų trijų 
kalinių tapo areštuoti. Slie- 
soriaus B. 68 metų motina 
tapo taipgi areštuota. Da
bar tų trijų kalinių kanki
nimas ėjo matant jų gimi
nėms. Moterys isteriškai 
rėkė, vaikai verkė, išleisda
mi širdį veriančius šauks
mus. Moterys ir vaikai pul
davo prie savo vyrų ir tė
vų... Bet štai sliesorius B. 
pamatė, jog smūgiai krinta 
ne vien tik ant jo. Iš sep
tynių metų duktės. galvelės 
pasipylė kraujas. Pasirodė 
kraujas ir ant pačios veido. 
Senukė motina apalpus par-

IDS Nacionalė Jaunuolių Konvencija
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

mažinti anglų kalbą jaunimo 
skyrius, o labiau koncentruo
tis ant žurnalo.

E. Jeskevičiutė, LDS Cent
ro Sekretorė, pabarė jaunuo
lius, kad permažai domisi vi
sais LDS reikalais'; perdaug 
skiriasi jaunimas nuo bendro 
veikimo su suaugusiais. Ir ji 
pažymi, jog iš suaugusių LDS 
kuopose jaunimo reikalais yra 
širdingai darbuojamasi, pade
dama visais atžvilgiais.

Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
kurių nuomone žurnalas tu
rėtų būt leidžiamas.

Mizara pastebi, ką$ iš Mas
sachusetts ir PennšylVanijos 
nėra delegatų. Jis sako, kad 
reikia dėti didelių pastangų 
suinteresuoti Mass., Pa. ir ki
tų. kolonijų jaunimą veikimu. 
Proponuoja, kad būtų suruoš
ta maršrutas gerai pralavin- 
tiems kalbėtojam iš paties 
jaunimo, su kalbėtojais turėtų 
būt dailininkų ir sportininkų, 
padaryti interesingus parengi
mus, kur būt galima pritrauk
ti jaunimą ir įtraukti į veiki
mą. Jis stoja už leidimą žur
nalo. Mano, kad intelektua- 
liškų spėkų pas mūsų jaunimą 
yra; apgailestauja, kad jau
nimo tarpe permažai proleta
rinio, fabrikų darbus dirban
čio jaunimo, pabrėžia reika
lą rūpintis įtraukimu į savo 
eiles proletarinių spėkų.

Buvo nusiskundimų, kad 
jaunimas bijo komunizmo ir 
todėl sunku gauti į mūsų eiles 
katalikiško jaunimo.

Andriulis nurodo, kad rei
kia mokėti komunizmą išaiš
kinti ir jaunimas jo nebijos.

Eina išdalinimas dovanų, 
laimėjusiems Olympiadoje. 
Kyla entuziazmas. Skamba 
dainos, eiliuojąs! delegatai ir 
maršuoja aplink salę dainuo
dami specialę L.D.S. priruoštą 
dainą. Padalinus dovanas iš
šauktas kalbėti Chas. Kwar- 
ren, kaipo Nacionalis sporto 
direktorius. Jis nurodė, kaip 
buvo rengtasi prie šios Olym- 
piados ir pabrėžė reikalą to
liau vystyti'sportą L.D.S. jau
nimo organizacijoje. Brook- 
lynietė, Sofija Vaiginiutė, 
gauna aukso medalį už atsi- 
žymėjimus. Ištisas laimėjusių
jų surašąs yra sekamas:

Senior-Suaugusieji

DONALD BARANAUSKAS, 
Pirmą dovana—aukso medalj.

ALEX YUDIKAITIS,
Antra dovaną—sidabrinį medalį 

FRANK BILLO, ‘
Trečią doVaną—bronzo medalį. 

VITTY PALSKIS,
Trečią dovaną—Bronzo medalį.

Intermediates-Jaunesnieji

AL MIKALEJUNAS,
Pirmą dovaną—aukso medalį. 

FRANK ŽVIRBLIS,
Antrą dovaną—sidabrinį medalį. 

CHARLES NORVIDAS,
Antrą dovaną—sidabrinį medalį. 

PETER BOIKA,
Trečią dovaną—bronzo medalį.

Merginos

SOPHIE WAIGINIS,
Pirmą dovaną—aukso medalį. 

BELLA POZER,
Antrą dovaną—sidabrinį medalį. 

JOAN CAPERN,
Trečia dovaną—bronzo medalj. 

OLGA PALSKIS,
Trečią dovaną—bronzo medalį.

Rezoliucijos:
Pasiųsta pasveikinimo rezo

liucija Lietuvos jaunimui, ko
vojančiam už atsteigimą Lie
tuvoje 'demokratijos.

Chicagos darbininkų paradas už taiką.

j

Priimta rezoliucija leisti 
žurnalą. Bet pirma bus sten
giamasi gauti 1,000 prenume
ratų ir sukelti atsarginį fondą 
iš nemažiau kaip $1,000.00.

Priimta visa eilė kitų rezo
liucijų organizaciniais ir ap- 
švietos klausimais, kurios bus 
išspausdintos “Laisvėje” jau
nimo skyriuje.

Išrinkta centro komitetas iš 
sekamų asmenų: Vete Zablac- 
kas, Brooklyn; Charles K war
ren, Brooklyn; Ben Medley, 
New Haven, Conn.; John Or
man, Richmond Hill; Al Kai- 
rukštis, Newark; Walter In
cas, South Brooklyn ir Jeane
tte Krūtis, Elizabeth, N. J.

Alternatai: Mildred Jami
son, Newark; Alda Kairys, 
Brooklyn; Mary Sineus, Broo
klyn ir Al. Klimas, Richmond 
Hill.

Nuo šio suvažiavimo jauni
mo ir švietimo darbas bus ve
damas daug platesne skale. 
Jaunimo7 eilėse jau yra gera 
grupė politiniai išsilavinusių, 
kurie mokės sėkmingai; pra
vesti konvencijos tarimus.

P. Buknys.

Šiame surėdyme įvairūs 
prasikaltėliai dažnai mano, 
jog tik būk sumanus, o vis 
pasiseks bausmės išvengti. 
Tačiaus ne visada taip yra. 
Kartais net gabiausiam kri
minalistui—jei tik jis ne
turtingas—tenka nukentėti. 
Čia atitinka ši pasakaitė:

Daugelis metų atgal, ka
da ši šalis buvo dar labai 
skystai apgyventa, vienas 
pereiva užmušė keleivį ir 
pasivogė jo mulą. Jisai tapo 
sugautas ir atvestas teisi
mu! į tūlą miestelį ant pat 
ribos tarpe Georgijos ir Ala- 
bamos valstijų. Teismą pra
dedant, teisėjas kaltinama
jam pareiškė:

“Mes čia turime dviejų 
rūšių įstatymus, Georgijos 
įstatymus ir Alabamos įsta
tymus. Sulyg kuriais įstaty
mais jūs norite būt teis
tas?”

Keletą minutų pamąstęs, 
kaltinamasis pasisakė pasi- 
renkąs Georgijos įstatymus.

“Gerai,” sako teisėjas, “aš 
nubaudžiu jus dešimčia do
lerių už pavogimą mulo, ir 
nuteisiu jus pakart už už
mušimą žmogaus.”

“Susilaikykit, jūsų mylis- 
ta!” sušuko kaltinamasis. 
“Aš padariau klaidą. Aš 
noriu Alabamos įstatymų.”

“Tegul bus ir taip,” tei
sėjas sutiko. “Sulyg Alaba
mos įstatymais, aš nubau
džiu jus dešimčia dolerių už 
užmušimą žmogaus, ir nu
teisiu jus pakart už pavogi
mą mulo.”

Surinko Juodvarnis.

Bridgeport, Conn.
Draugų Katinų dvidešimt 

metinių vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga, J. V. sve
tainėj, Lafayette St., Bridge
port, Conn., buvo surengta 
smagus pažmonis.

Čia buvo susirinkęs gražus, 
draugingas būrys draugų-gių, 
ne tik vietinio miesto, bet ir iš 
kitur, kaip antai: Stamford, 
Danbury, Waterbury, Hart
ford ir net iš Norwood, Mass.

Bankiete valgiai buvo ska
nūs, nes drg. Valatka, resto
rano savininkas, gamino val
gius. Buvo pakankamai ir
gėrimų. Graži muzika gro
jo iki vėlumai.

Draugai Katinai yra labai 
draugiški žmonės ir todėl turi 
daug draugų.

šiame bankiete buvo pa
rinkta ir aukų Liet, polit. ka
liniam.

Po dolerį aukavo šie drau
gai:

Geo. Valatka ir F.’ Labo
ms; po pusę dol.: A. Katinas, 
P. Katinienė, B. Bartkeviče, 
J. Petrušaitis, J. Barder, J. 
Kitra, A. Petrikonis, M. Petri- 
konienė. Po 25c.: M. Valat
kienė, J. Jocis, J. Mockaitis, 
W. Miler, M. Mureikienė, J. 
Gudaitis, A. šulčius, V. Am- 
brozaitis, A. Labutis, M. Ari
son.

Su smulkiais surinkta $9.00.
Visiems svečiams už atsi

lankymą ir gražias aukas, var
de drg. Katinų ir rengėjų, Šir
dingai aciuoju.

M. Ąrison.

New Yorke laikoma 29-ta 
negrių slaugių konvenciją. Jo
je dalyvauja virš 200 delega

čių. . . _

s
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Ką Skaito Amerika
(Sovietij korespondento nuomonė apie amerikonus).

Sunku įsivaizduot amerikoną be laikraš
čio. Amerikonas skaito savo vietinį laikraš
tį, o retkarčiais ir centralinį. Didelio miesto 
gyventojas neperskaito viso laikraščio, kuris 
išleidžiamas net iki 50 puslapių .didumo. Jis 
jį tik peržvelgia ir jieško jame tiktai to, kas 
ištikrųjų jį interesuoja. Mažo miestelio gy
ventojas skaito savo laikraštį atydžiau.

Jeigu aprokuot, ką vidutinis ir smulkus 
Amerikos buržujus skaito, tai pasirodys, jog 
20 nuošimčių sudaro skaitymas vietinių skan
dalų aprašymų, pasaulinių žinių ir visokios 
rūšies kriminalių aktų sensacijos; apie 30 
nuoš.—detektyvų istorijos; 15-20 nuoš. spor
tas, radio, judžiai, ir apie 15 nuoš.—biržos 
kursas (stakas) ir visokios rūšies apgarsini
mai. Tiktai apie 10-15 nuoš. skaitymo suda
ro rimti dalykai.

Amerikos smulkus buržujus arba inteli
gentas skaitymui pašvenčia labai mažai lai
ko. Po aštuonių, o kartais ir dešimties darbo 
valandų jis grįžta namo ir be abejonės ko
kius nors patvarkymus pasidaro savo na
muose, ir jeigu atlieka laiko, tai eina į kliu- 
bą, judžius, lošia bridge arba billiardą, eina’ 
pažiūrėt kumštynių, arklių lenktynių, klau
so radio. Vidutinis gyvenimo pastovumas 
amerikoniškos šeimynos yra gana vienodas. 
Mažai yra paskiriama laiko skaitymui rim
tos arba dailiosios literatūros. Nėra todėl 
stebėtina, kad vardai stambių Amerikos ra
šytojų ir poetų yra mažai žinomi. Iš dešim
ties amerikonų kiekvienas atsakys, kas toks 
yra Clark Gable (judžių artistas), bet var
giai du atsakys į klausimą, kas toks yra 
Theodore Dreiser. Kiekvienas amerikonas 
žino Hauptmaną, kuris yra nužudytas už pa
vogimą Lindbergo kūdikio, gengsterį Al Ca
pone, arba banditą Dillingerį, bet labai ma
žai kas žino rašytoją Dos Passos.

Sinclair Lewis labiausia pagarsėjo Jungt. 
Valstijose todėl, kad kai-kurie jo kūriniai 
buvo pritaikyti scenai ir padaryti judžiai. 
Upton Sinclair tik pastaraisiaias keliais me
tais tapo plačiai žinomas, bet ne kaipo rašy
tojas, o kaipo autorius demagoginio plano—* 
“Išgelbėjimas Californijos nuo vargo.” Bet 
užtai labai gerai žinomi vardai gatvinių ro
manų—Borrhouse, autoriaus Tarzano prieti
kių, Katlyn Norris, Booth Tarkington ir kt.

Suprantama, kad tarpe 127 milionų gy
ventojų yra žmonių, kurie skaito švarią lite
ratūrą. Bet visas skaičius tokių žmonių var
gu perviršys keletą milionų žmonių.

1935 metais didžiausį pasisekimą turėjo 
sekamos knygos: “Lėkimas per šiaurę į ry
tus”—Annos Lindbergh, “Ypatiška istorija” 
—Vincento Sheean, “Aš rašau, kaip noriu” 
—Walter Duranty, ir “Aš mainau pasaulį” 
—Annos Louise Strong. Visos tos knygos 
turi šiokio-tokio sąryšio su Sovietų Sąjunga.

Anna Lindbergh parašė paprasta kalba 
interesingą knygą apie savo lėkimą per Ka
nadą, Arktiką, Kamčatką, Japoniją ir Kini
ją.

Aprašymas Lindberghų lėkimo per Kana
dą, pakraščiais šiaurės okeano, o taipgi per 
Ochotsko jūres yra labai interesinga. Visas 
skyrius knygoje yra paskirtas aprašymui 
Kamčatkos. Nepaisant to, kad visai trumpai 
Lindbergham teko būti ant to pussalio, ta- 
čiaus jie įvertino Sovietų valdžios atsiekimus 
ant to tolimo žemės pakraščio. Knygoje pas
kirta daug vietos aprašymui pačios techni
kos lėkimo—ir viskas tas atlikta lengvoj, 
smagioj formoj ir suprantamoj kalboj bile 
skaitytojui.

Annos Louise Strong knyga—faktinai jos 
autobiografija—naudojasi dideliu populiaru-* 
mu. Autorė gerai žino savo šalį, išvažinėjo 
Kiniją, pažįsta daugelį kitų šalių. Per pas
taruosius dešimts metų jinai surišo savo gy
venimą su gyvenimu ir rūpesčiais SSRS. 
Apie tai jinai ir pasakoja savo knygoje, ir 
kaip paprastai, pasakoja karštai ir patrau
kiančiai.

Dar keletas meno kūrinių pastaraisiais 
metais turėjo nepaprasto pasisekimo Ame
rikoj. Priminsime porą iš jų: “Europa” — 
Brifo ir “To negali įvykti čionai”—Sinclair 
Lewis.

Brifo tėvas—francūzas, motina—anglikė. 
Jo knyga “Europa” pirmiausia buvo atspau
sdinta Jungtinėse Valstijose; sakoma, jog 
Anglijoj buvę sunku ją išleist. Brifo pagal 
savo apšvietą yra antropologas. Dabar jis 
turi virš 50 metų amžiaus. Ir žmogus, būda
mas viduramžio laikotarpyj, sumanė išban
dyt savo jėgas dailiojoj literatūroj.

Vadovaujamas asmuo kūrinyje “Europa” 
—anglų diplomato sūnus Brent. Savo kūdi

i

kystės dienas Brent praleido Italijoj, o jau
nystės—Anglijoj. Jis priklauso privilegi
juotai klesai. Tam sūkuryj, kuriame jis su
kinėjosi nuo mažens, interesų centras buvo 
tarptautiniai - reikalai. Brent’as iš mažens 
turėjo progos matyti, kaip diplomatai nežy
miai rengėsi prie karo.

Brifo gerai žino pirin-karinius diplomatų 
ratelius, kuriuos jis aprašinėja, žino jis taip
gi ir visą to laikotarpio istoriją.

Paskutiniuose romano skyriuose aprašo
ma kaip Brent’as judamas Londone po 
biskį pradeda susipažint su darbininkų gyve
nimu, su revoliucinių grupių veikimu Lon
done ir dalinai taip-gi su rusų revoliucionie
riais.

Sakoma, jog antroj savo knygoj, kurią 
dabar rašo, Brifo perves savo karžygį per 
ugnį piliečių karo Rusijoj. Visai neseniai 
Brifo lankėsi Sovietų Sąjungoj, ir jo laiškas, 
kuriame jis aprašo dalykų stovį Sovietuose 
paroao, jog skaičius draugiškų Sovietams ra
šytojų pasidaugins dar vienu, giliai apsišvie
tusiu ir kultūringu žmogum.

Knyga S. Lewis’o netiek įdomi, kaipo me
no kūrinys, kiek bandymas rimtai perstatyt 
problemą, kuri dabar interesuoja plačias 
amerikonų mases, tai problemą apie galimy
bes fašizmo Jungtinėse Valstijose. Pirmuose 
jo knygos—“To negali 
riuose pasakojama, kaip tūlas Windrip įgy
ja populiarumo miniose 
rikoniškas diktatorius.
vaizdą amerikoniškos fyhržuazijos, piešia at
skirus asmenis ir visas] grupes—jau pilnai 
pribrendusias prie fašizmo. Paskutiniuose 
knygos skyriuose piešdamas fašizmo perga
le. Lewis talentingai aprašo jo žiaurumą ir

ir

įvykti čionai”

ir vėliau tampa ame- 
Lewis duoda aiškų

lę, Lewis talentingai aprašo jo žiaurumą 
baisenybes, šiuose paskutiniuose skyriuose 
randasi visa knygos jėga ir vertybė.

Vertė V. R-tis.
(Iš “Pravdos”)

Apkaltino
(Tikras atsitikimas Valdaikių kaime, Smil

gių valse., Panevėžio apskr.)
1917 metais, kuomet vokiečiai turėjo už

ėmę Lietuvą—žmonės buvo labai suvargę, o 
ypač miestuose. Darbininkų maži vaikai ne
turėjo ką valgyt. Pradėjo badu mirti. Vo
kiečių valdžia nekurtose vietose įsteigė neva 
prieglaudas pabėgėlių ir miestų vaikams 
“maitinti.” Tokia prieglauda buvo Burbiš
kio dvare. 1917 metų rudenį vokiečiai taip 
susibankrutino su maistu, kad tokius vaiku
čius pradėjo atidavinėti į kaimus ūkinin
kams, bet žmonės nelabai puolėsi imti, nes 
visur buvo striuka. Vaikučiai, negalėdami 
pakęsti bado? pradėjo patys bėgt, kur kat
ram pakliuvo. Jų jieškojimu niekas nesirū
pino. Vienas tokių vaikučių atbėgo pasitu
rinčių buožių kaiman, 
kaimo gyventojai labai 
vaikų ir'vadindavo ben|kartais, vagimis.

Minimas vaikiūkštis buvo taip suvargęs, 
kad ir didžiausias šiurkštuolis būt priverstas 
suminkštėt. Jis buvo pageltęs, suvytęs, suša
lęs, nušašęs. Jis įbėgo pas vieną gyventoją- 
moterį, paprašė valgyt, ir pernakvot. Mote
riai pagailo vaiko ir priėmė. Bet ji vis mis- 
lijo, ką pasakys jos sūnus, kuris neapkentė 
“benkartų.” Vaikutis, pavalgęs bulvinės, se
nės vedamas, nuėjo daržinėn ir atsigulė. Jis 
jautėsi ramus ir greitai

Vėlai vakare parvaži 
turgaus biskį įsigėręs ( 
čių žandarus). Motina, 
pasakojo jam apie pabėgusį vaiką iš Burbiš
kio dvaro. Jis nelabai kreipė domės, tik at
sakė, kad vagių vaikai pavojingi ramiem 
žmonėm. Taip paaiškinęs motinai, nuėjo 
gult į tą pačią daržinę, 
žiūrėjo kišenes ir neradęs penkių markių, 
įtarė vaiką. Motina 
kam ji priėmė

čiau, kad toks mažas vaikas ne tik “vagis”, 
bet ir “apgaudinėtojas.” Tuomet dar žiau
riau pradėjo jį plakti, reikalaudami prisipa
žinimo.

S. baisiai įpyko, pagavo vaiko koją, kitą 
primynė ir žvėriškai sukriokė:

—Prisipažink, tų rupuže, ba perplėšiu 
per pus!

Kauliukai trekštelėjo. Vaikiūkštis sucypė 
nesavu balsu:

—Dėdyte, pasakysiu!
Senis paleido vaiką. J i s drebėdamas iš 

’skausmo ir baimes nurodė į netolimą krūmą, 
gale lauko.

—Na, tai vesk parodyk !—sukriokė senis.
Vaikutis eina arimu, o šeši vyrai, kaip 

liūtai seka jį. Pribėgęs prie krūmo vaikiūkš
tis pradėjo verkti. Vyrai, matydami, kad iš 
jo nieko negali išgauti, parbloškė ant žemės 
ir pradėjo mušti.

Pro jo gerklę veržėsi kraujas.
Vienas iš vyrų paėmė diržą, užnėrė vai

kui ant kaklo, prilenkė medelį ir norėjo pa
kart. Bet medelis, lyg tyčia, neišsitiesė — 
persilpnas buvo vaiko iškėlimui.

—Vyrai, veskim pas kunigą!—suriko se
nis S.—Gal jis ką nors žino apie šį vaiką.

Minimas kunigas mokindavo' poterių Bur
biškiu. dvaro vaikus.

Už pusversčio nuo kaimo buvo Šeduvos 
filija—Danbavas.

Vyrai nusivedė pusgyvį vaiką pas kleboną 
R. Jis išėjęs iš klebonijos pamatė garbin
gus vyrus su rūsčiais veidais.

—Kas atsitiko?—užklausė klebonas.
Senis S. girgždančiu balsu aiškino:
—Pereitą naktį apsinakvojo tas vaikas 

pas kaimyną Č. ir pavogė iš kelinių kišenės 
penkias markes. O dabar, kad jis tau prisi
pažintų rup . .. Ginasi, nors jį į šmotelius 
suplėšyk! Matomai benkarčiukas ... Tik
riausia yra kokios vagių šaikos sumoksiąs su 
šiuo vaiku. Ar neturit kokių žinių apie šį 
vaika ?

Kunigas į tai nieko neatsakė. Jis įsmeigęs 
savo niūrias akis į suvargusį vaikiūkščio kū
nelį žiūrėjo.

—Gelbėk, tėveli! Aš 
bėgdamas prie kunigo 
vaikas.

Klebonas R. smarkiai
sudribo ant akmenų krūvos ir nebeatsikėlė.

Vyrai,.matydami mirštantį vaiką, pabūgo. 
Vienas jų paklausė klebono:

—Kur padėt?
Klebonas ramiai atsakė:
—Būkit ramūs. Vokiečiai yra teisingi 

žmonės ir neteisingų neapkenčia,-lygiai, kaip 
ir jūs. Aš turiu tuščią bičių avilį, 
ir sudeginkit.

Moteris D., pasipiktinus kunigo 
pastebėjo:

—Kam dar avilį gadinti!
Vaiko išbalęs veidelis žiopčiojo,

su putomis iš burnos po biskį bėgo . . . dar 
žioptelėjo porą sykių ir užbaigė savo kan
čias.

Ūkininkas č., parėjęs namo, atsiminė, kad 
jis, važiuodamas į turgų, apsiavė kitomis 
kelinėmis, kuriose buvo j ieškomosios penkios 
markės. Baulcietis.

Binghamton, N. Y
svarbus
moterų

Narių
įsirašiu-

visai nekaltas!— 
verkiančiai teisinosi

stūmė vaiką. Tas

Valdaikiuosna. To 
neapkentė šios rūšies

užmigo.
avo ir šeimininkas iš 
mat buvo pas vokie- 
padavus valgyt, pa-

Ryte, atsikėlęs, ap-

i pradėjo prikaišiot, 
benkartą” į namus. Vaikas 

tebemiegojo daržinėj, kuomet senė paklau
sė jo:

—Ar neradai pinigų ?
Vaikas, pašokęs iš ir

jis visą naktį miegojo ir 
Šeimininkei pasidarė 

bauginti diržu, jeigu ne 
jęs pinigus.

iegų, paaiškino, kad 
jokių pinigų nerado, 
pikta, ji ėmė vaiką 
pasisakys, kur padė- 

Vaikiukštiį verkė. Kaimynai iš
girdę apie šią “rokundą” suėjo teirautis. 
Atėjo patsai to kaimo galva — S.

S. pasiteiravęs apie įvykį, suriko:
—Nepaleiskit!
Tuojaus pradėjo vaiką kamantinėti ir pla

kti, kad prisipažintų, kdr jis padėjo tas pen
kias markes. Vaikas, priverstas skausmų, 
pasakė, kad jis padėjęs penkias markes po 
paduška, kur gulėjęs. Pradėjo jieškot, Bet 

nieko nerado. Visiems pasidarė dar pik-

francūzų 
gasoliną 
Vidurže-

Prie mo- 
Primo d e 
jo ištiki-

Įdėkit jį

elgesiu,

kraujas

Ispanijos Piratai
su-Dabartiniam fašistų sukilime Ispanijoj 

si jungė visos juodosios reakcijos jėgos,—netik
tai dvarponiai, kontrevoliuciniai oficieriai, ka
talikų bažnyčia, bet ir pamatinis sluogsnis 
stambiosios buržuazijos. Sukilimo organiza
vime aktyvę rolę sulošė gerai žinomas Ispani
jos kapitalistas Huan March..

1934 metais, keletas mėensių pirm spalių 
sukilimo, Ispanijos rašytojas Manuel Benavi
des išleido knygą vardu—“Paskutinis Piratas 
Viduržemio Jūros,” kurioje, pagal jo paties 
žodžius—“pasistengiau duoti trisdešimties me
tų Ispanijos politinio gyvenimo kritiką.” To
je knygoje aprašoma, kaip turtingiausias Is
panijos žmogus, multimilionierius Huan March 
susikrovė sau turtus su pagelba kontrabandos, 
plėšimo, suktybių, papirkimų ir užmušimų. Iš 
kitos pusės tas talentuotas rašytojas piešia 
respublikoniškos buržuazijos charakterį ypa- 
toje Alexandra Lerus’o.

Huan March (knygoj vadina Huan Albert) 
yra svarbiausia knygos figūra. Sūnus Balea
ric salų cibulių pardavėjo, vėliau tapusio smul
kiu gyvulių pirkliu, Huan jaunose dienose pa
rodo nepaprastą troškimą ir mokėjimą pra- 
lobt. Būdamas vaikas jis jau susikrauna sau 
“kapitaliuką”, duodamas savo mokyklos drau
gams užtraukt cigareto dūmą už centimą. Ka-

da tėvas pritraukia jį prie savo gyvulių pirk- 
lystės, tai jis netrukus susikrauna kapitalą 
apgaudamas tėvą. Paskui jis užsiima tabako 
kontrabanda, ir šioje pirklystėje jis susikrau
na šimtus milionų pesetų (vienas pesetas ly
ginasi francūzų francui). Po jo valdybą ran
dasi didelis kontrabandinis laivynas, kuris ve
ža tabaką iš Alžyro į Ispaniją. Visur, kur tik 
pajunta pinigingą biznį, ten ir Huan March. 
Jis paperka laikraščius, korteso atstovus ir 
ministerius. Savo konkurentus jis prašalina 
su pagelba užmušimų ir apšmeižimų. Huan 
Marh’ą tankiai suima už suktybes, bet jis 
išeina iš vandens sausas. Keletą sykių bėgyje 
30-ties metų prieš Huan March užvedama ty
rinėjimas ir apkaltinimas užmušime, bet kiek
vieną sykį sprendžiamame momente byla prieš 
jį tampa panaikinta. Su papirkimų pagelba 
Huan March gauna monopolį pardavinėt taba
ką ispaniškam Morokke ir kasmet apvagia 
valdžią ant kelių desėtkų milionų pesetų. 
Laike pasaulinio karo jis tarnauja Anglijai 
kaipo šnipas, veža per Pirinejų kalnus ko- 
trabandos keliu supuvusį tavorą 
armijai ir tuo pat sykiu pristato 
vokiečių povandeniniams laivams 
mio jūrose.

March politikoj neturi principų, 
narchijos jis palaiko karalių. Prie 
Riveros diktatūros, March tampa
mu žmogum. Griuvo diktatūra ir March 
jau veda derybas su respublikonu Santiago 
Alba ir palaiko jo konstitucinę programą. 
Įsisteigia respublika ir March tarnauja jai. 
Bet 1932-33 mm. valdžią sudaro kairieji res
publikonų elementai. Prieš March sudaro 
bylą ir pasodina į kalėjimą. Ištikrųjų March 
galėjo pabėgt. Bet jį sulaikė godumas pini
gų : bijojo, jog,.- pabėgus, jo turtai gali būt 
konfiskuoti. Virš metų jis sėdi galėjime; 
faktinai, kalėjimas jam paverstas į sanato
riją. Jis turi papirkęs visus kalėjimo patar
nautojus. 1933 metų rudenį sugrįžta prie 
valdžios Lerus’o šalininkai ir March “pabė
ga” iš kalėjimo. Būna rinkimai į seimą,— 
March tampa išrinktas atstovu. Jis vėl grįž
ta Ispanijon ir vėl tampa šalies karalius be 
karūnos.

Knygoj yra pravesta ir kitas stambus Is
panijos politinis asmuo—didelis padauža 
Alexandras Lerus (knygoj vadina don Ale) 
—dezertiras, smulkus žulikas ir visokių “sky- 
mų” planuotojas. Lerus’o pagelbininku yra 
March’o agentas Emiliano Iglesias. Nekartą 
pakliuvęs atsakomybėn už mažesnes ir dides
nes suktybes, neišskiriant ir vagystės, Iglesias 

. prie respublikos buvo išmestas iš seimo, o 
sugrįžus reakcijai buvo paskirtas ambasa
dorium Meksikoj. Su juo išvažiavo ir jo pa
ti, buvusi Barcelonos prostitutė, kuri akty
viai dalyvavo visuose jo tamsiuose darbuose.

Savo knygoj, kurią pabaigė rašyt vasarą 
1934 metais, Benavides išreiškė negalimu 
esant perėjimą valdžios į Lerus’o rankas. 
Bet Benavides pats prisipažįsta: “Mano pa
sitikėjimas mane prigavo.” Pirmutinis maho 
knygą perskaitė prez. Alkai a ’Zamora ir tuo
jaus, spalių 4 d., 1934 m., įteikė valdžią 
Lerus’ui.

Knyga iškelia aikštėn tamsius politikierių 
ir kapitalistų darbus. Neveltui autorius Be
navides tuojaus po spalių sukilimo (1934 m.) 
tampa areštuotas ir išsėdi kalėjime 37 die
nas. Nesant faktų apkaltinimui būna pa- 
liuosuotas. Persekiojamas Lerus’o agentų 
Benavides turėjo bėgt į Paryžių. Jo knyga 
tapo uždrausta, bet jinai slaptai masėse turi 
didelio pasisekimo ir buvo perspausdinta aš
tuonis kartus, kas Ispanijoj labai retas atsi
tikimas.

-Vasario mėn. 1936 m. rinkimus laimi liau
dies frontas. Rinkimų kovoj reakcijos ir fa
šizmo jėgos tampa nugalėtos. Lerus’as rinki
mų kovoj sumuštas. Radikalų frakcija nuo 
101 atstovo sumažėjo iki aštuonių.

Iš karto reakcijos rateliai persigando ir 
nusiminė. Pradėjo bėgt užsienin dvarponiai 
ir stambieji buržujai. Bėga ir Huan March.

Bet liaudies fronto valdžia nepradėjo 
griežtos kovos prieš fašizmą ir reakcijos jė
gos pradeda organizuotis ir sukyla.

Suokalbio siūlai veda ir linkui Huan 
March. Nuo pat pradžios sukilimo jis veikia 
kartu su klerikalų lyderiu Robles’u. 
duoda Sukilėliams 
bles’ui organizuot 
nansuoja pirkimą 
generolo Franko.

Šioj knygoj labai aiškiai parodoma, jog 
demokratijos pergalė Ispanijoj negali būt 
užtikrinta neapsidirbus griežtai su visomis 
juodomis reakcijos jėgomis. V. R.

(Iš “Izviestijų”)

Dvi draugės iš

valandą. Mat čia 
tarnaičių unijos, 
duoda—tiek turi 
mes turime apie

nėra 
Kiek 
imti, 
porą

Rugpjūčio 6 d., pas drg. U. 
Šimuliunienę, įvyko 
ALDLD 20 kuopos 
skyriaus susirinkimas, 
dalyvavo 19: pirmiau
šiųjų dalyvavo—10, ir atėjo 9 
visai naujos.
viršminėtos kuopos įstojo į 
mūsų moterų skyrių, o 7 visai 
naujos atėjo: 5 įstojo susirin
kime, o dvi iš jų pasižadėjo 
sekančiame susirinkime įstoti. 
Gerai, draugės, mes lauksime 
jūsų!

Štai vardai ir pavardės drau
gių, įstojusių moterų skyriun; 
Ona Kireilienė, M. Kulbienė, 
K. Jozapaitienė, A. žiburie- 
nė, J. Sedonaitė, S. Sedonienė, 
D. Strolienė. Drg. Kasmaus- 
kienė ir Maslauskienė—pasiža
dėjo įstoti.

Didžiuma virš minėtų drau
gių, moterų-merginų,—sunkaus 
darbo darbininkės ir gyvena 
gana sunkiose sąlygose. Jų di
džiuma yra šeimininkės. Joms 
reikia apžiūrėti šeimas ir na
mų ruošą. Jos taipgi eina ir 
uždarbiauti padieniui, kur 
joms tenka sunkiai dirbti už 
25c. į 
jokios 
ponios 
Taipgi
merginų, kurios dirba plaukų 
taisymo ir veidų gražinimo įs
taigose. Dvi siuvėjos. 3 apsia- 
vų dirbtuvėj dirba. Porą drau
gių turime, kurių—viena yra 
smulkaus biznierio žmona, o 
kita—negaudama darbo—pri
žiūri namus, užlaikydama įna
mius. Reiškia, visos yra tik
ros proletarės.

Ateinantį susirinkimą mano
me ir vėl gauti naujų narių.

Buvo skaitoma ' paskaita 
apie gimdymo kontrolę. Vien
balsiai pasisakėme už gimdy
mo kontrolę ir pasirašę petici
ją, pasiuntėm atatinkamom įs
taigom.

Susirinkime draugės kalbė
jo apie reikalingumą lavini
mosi vakarų, kaip antai: ra
šymo, skaitymo, siuvimo, ke
pimo, virimo ir panašių. Susi
rinkime buvo draugių, kurios 
nei negirdėjo apie viršminėtą 
kuopą, neturėjo mažiausio su
pratimo apie panašius daly
kus. Bet reikia atiduoti joms 
kreditas, kad jos išsireiškė, 
kaip jos supranta tokius daly
kus ir kokių visai nesupranta. 
Draugės, seniau priklausą 
kuopoje, paaiškino nesupran
tamus dalykus nežinančiom 
draugėm. Visos skirstėsi pasi
tenkinusios ir pasižadėjo atei
nančiame' susirinkime dalyvau
ti ir duoti gerų patarimų apie 
valgių gaminimą, siuvimą. Ki
tos prisirengs aiškinti politi
nius reikalus.

Ateinančiame susirinkime 
skaitysime Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus knygą apie sveikatą ir 
kokius valgius gaminti.

Iš visko matyt, ateinantis 
susirinkimas bus įdomus. Jis 
įvyks*rugsėjo mėn. pirmą ket
virtadienį, pas drg. Mikalojū- 
nienę, Hazel St.

Prašome drauges dalyvauti 
ir naujų atsivesti.

M. Skyr, Korespondentė.

Jis 
pinigų, prigelbsti Ro- 
pristatymą ginklų ir fi- 
užsienyj amunicijos del

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

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847 .
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Lietuviu Komunistu Veikla
Philadelphia, Pa
(Diskusinis Straipsnis)

Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro dienotvarkis na- 
cionaliam suvažiavimui.

Mūsų organizacinės proble
mos ir kadrų auklėjimo klau
simas.

Mes labai mažai turime pa
sikalbėjimų su tais darbinin
kais, kurie nepriklauso mūsų 
organizacijose, bet jie skaito 
mūsų spaudą. Mes labai ma
žai turim susirinkimų su sim- 
patikais abelnai ir nesugebam 
išaiškinti Komunistų Partijos 
veikimo svarbos, naudai dar
bininkų klasės, todėl mes ma
žai galime įtraukti į Komu
nistų Partiją.
\ Kadrų reikale. Mes perma
nai turime savitarpinio lavini
mosi, diskusijų karo ir fašiz
mo klausimu, Lietuvos demo
kratinių teisių klausimu, kaip 
priešai gali užpulti Lietuvą ir 
gali sunaikinti jau ir taip silp
nas darbininkų teises bei jų 
organizacijas. Šios visos 
blemos mūsų draugams 
aiškios. Jie susitikę su 
šais tampa sukritikuoti,
randa pasitikėjimą ir neapsi- 
ima dirbti organizacijose. Pra
deda bijoti kalbėt asmeniškai.

’ Todėl ir negalime išvystyti 
kadrų.
Mūsų Kova už Lietuvių Dar

bininkų Vienybę ir Bendro
Fronto Problemos

reikia 
gios.
Mūsų

naujos literatūros ir pi-

pro
ne ra 
prie- 
pra-

Draugai, darbininkų ir val
stiečių pasireiškusios kovos 
Lietuvoj ir* fašistų užpuolimas 
ant Ispanijos valdžios (civilis 
karas) yra deganti klausimai; 
mes šiuos klausimus galime 
dėt bendro fronto pamatau. 
Tais klausimais mums reikia 
turėti pasitarimai su katali
kais, socialistais, bepartyviais 
ir kitais. Paskui turėt ben
dras diskusijas. Stengtis įro
dyti darbininkams, kokią blė- 
dį žmonijai neša fašizmas. 
Šaukt darbininkiškas organi
zacijas į bendrą frontą, o tas 
prives ir prie vienybės.

Mūsų spaudoj permažai yra 
diskusinių straipsnių dienos 
klausimais. Permažai nušvie
čiamos unijinės kovos su darb
daviais. Už tai, žinoma, mes 
esame kalti, kad mes tokių 
žinių nepaduodam spaudai.

Kelionės įspūdžių talpina
ma net per kelis numerius. 
Visokių parengimų apgarsini
mai, korespondencijos — jų 
pilna. Tas tai ir apsunkina 
mūsų spaudą ir jos platini
mą. Kitokia literatūra yra 
nebloga, tik ji jau pasenus,

Masines Organizacijos 
Ir Jų Veikla.

Mūsų organizacijų tarptau
tinis veikimas yra persilpnas. 
O tas pri 
trų. Co:
na organizacijas 
tarptautinį 
n i am veil 
blogai veikiam,

Gauso nuo mūsų cen- 
įtrai permažai ragi- 

įsivelti į 
veikimą. Tauti- 

dme mes jau netaip 
pakenčiama.

Jaunuolių Judėjimas
Mūsų 

gini a i,
jaunuoliai yra notin- 
jie myli užimt vado

vaujančias vietas. Tik jiems 
labai yra reikalinga mūsų pa
gelba—padėt jiems prasila- 
vint. O j mes nelabai rangūs 
jiems pagelbėti finansiniai ir 
dvasiniai.“ Šią pagelba gavę, 
jaunuoliai galėtų žymiai su- 
stiprėt organizaciniai. Į šį 
klausimą mes turime atkreipti 
daugiau domės ir juos sugru- 
puot į sporto organizacijas, 
chorus, LDS ir Jaunųjų Ko
munistų Lygą.

su pagelba mūsų or- 
ų, turėtume įsteigti 
alba darbininkiškus 

Mano manymu,
pakeltumo jaunimo

Beje 
ganizacij 
anglų h 
knyginė! ius. 
tik tadaj 
judėjimą

apart Sovietų vadų žudymo.
Kitas trockistas, Drei- 

tzer, kaip pasirodo, 1934 m. 
gavo Trockio ranka rašytą 
laišką, kurį Dreitzeriui per
leido Trockio sūnus. Laiš
kas šitaip skamba:

“Brangus Drauge! šian
dieną mes turime sekamus 
vyriausius uždavinius: pir
ma, nudet Staliną ir Voro- 
šilovą; antra, išvystyt dar
bą armijoj, organizuojant 
ten mūsų branduolius; tre
čia, karo atsitikime, panau
dot visus (Sovietų) nepasi
sekimus ir sumišimą, kad 
mes galėtumėm pagrobi va
dovybę į savo rankas.”

Sumokslams ir žudynėms 
Trockis su pagelba nazių 
slaptos policijos buvo at
siuntęs į Sovietų šalį šiuos 
asmenis: Olbergą, Bermaną- 
Juriną, Fritzą Davidą, Mo
zę ir Nathaną Lurie’us, ir 
kitus.

New Yorko Times mask
viškis korespondentas Har
old Denny sako, kad liudiji
mai, parodymai ir pačių tei
siamųjų prisipažinimai yra 
tokie, jog čia negalėjo būti 
susimokinimo tarp kaltina
mųjų. Nors Trockis Norve
gijoj vapalioja, būk teisia
mieji tomis “išpažintimis” 
norį palengvinti sau basinę.

vienos ir tos pačios valstijos 
piliečiai. Ką sakote?

Kaip žinių rinkėjui teks 
daugiau kas svarbaus sužinoti 
apie įvykstantį svarbų išva
žiavimą, tai jis ir vėl jum pra
neš.

ri dabar veikiausia bus nuo
latinė. FOTOGRAFAS

JONAS STOKES

Žinių Rinkėjas.

So. Boston, Mass
Pavojingai Sužeistas V. 

Jakštys
Groserninkas Vladas Jakš

tys, kurio biznio vieta randa
si ant kamp. D ir Fourth St., 
tapo pavojingai sužeistas, 
kuomet, jis b a n d ė sulaikyti 
įbaidytą arklį. Koks tai ped- 
liorius buvo pastatęs prie jo 
grosernės savo vežimą su ark
liu, kurį vaikai įbaidė taip, 
kad gyvulys pradėjo šokinėti. 
Tuomet Jakštys išbėgo iš sa
vo krautuvės ir bandė jį nu
malšinti, bet arklys jį parver
tė po savim ir kanopom su
daužė galvą. Sužeistasis 
greit tapo nugabentas į mies
to ligoninę ir rašant šiuos žo
džius tebebuvo ant “danger 
list”.

V. Jakštys yra bostoniečių 
mylimas kaipo švarus ir rim
tas vyras, todėl visi apgailes
tauja šią jo nelaimę.

Tek TRObridge 6339

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St, 
kampas Inman St, -| 
arti Cenral Skvčra, I'

CAMBRIDGE, MASS. .
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedeliomis ir šventadieniais* 

10-12 ryte

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Pirma Komunistų Radio Prakalba 
' Vjsai Šaliai

Komunistų Partijos rin
kimų kampanijos komite
tas praneša, kad jam pavy
ko susitarti su National 
Broadcasting kompanija del 
rinkimų prakalbos, kurią 
'Sakys draugas Browder ant 
radio. Drg. Browder p e r 
radio kalbės rugpjūčio 28 d., 
10:15-10:30 val.vakare, New 
Yorko laiku.

Sekamos ’ stotys ir seka
muose miestuose išnešios tą 
prakalbą:

WEAF—New York 
WEEI—Boston 
WTI C—Hartford 
WJAR—Providence 
WTAG—Worcester 
WCSH—Portland, Me. 
KYW—Philadelphia 
WFBR—Baltimore 
WRC — Washington 
WGY — Schenectady 
WBEN—Buffalo

WCAE—Pittsburgh 
WTAM—Cleveland 
WWJ—Detroit 
WMAQ:—Chicago 
KSD — St. Louis 
WHO—Des Moines, Iowa 
WOW—Omaha
WDAF—Kansas City 
WHIO—Dayton 
WCKY—Cincinnati 
WIRE — Indianapolis 
WTMJ—Milwaukee 
WIBA—Madison 
KSTP—Minneapolis-St.

Paul
WEBC—Duluth-Superior 
WDAY—Fargo 
KFYR—Bismark 
KOA — Denver
KDYL—Salt Lake City 
KLO — Ogden 
KPO — San Francisco 
KFI — Los Angeles 
KGW—Portland, Ore.- 
KOMO—Seattle 
KUQ — Spokane.

TROCKISTAI 4 SYKIUS KĖSINOSI 
NUŽUDYTI STALINĄ; PLANAVO BOM
BOMIS JĮ SUDRASKYT GEGUŽINĖJE

(Tąsa iš \-mo pusi.)
’vas, kaip jau žinoma, Zi- 
novjevas ir Kamenevas pas
kui tapo nuteisti 10 metų 
kalėjimo.

Zinovjevas Liudija, kad 
Trockizma$ Reiškė 

Fašizmą
Atsakinėdamas į prokuro

ro Višinskio klausimus, Zi- 
novjevas tarė: “Aš nuėjau 
visą kelią nuo opozicijos, 
per kontr-revoliuciją į tero
rizmą ir tikrovęj į fašizmą. 
Nes trockizmas, pridėjus 
prie jo terorizmą, yra fa
šizmas.”
Kamenevas Sako, kad Troc
kiniai Nusiminę del Stalino

Politikos Teisingumo
Kamenevas teisme pareiš

kė: “1932 m. mes turėjome 
pasirinkt vieną iš dviejų. 
Kadangi (Sovietų) valdžia

turėjo gerų pasisekimų, mes 
žinojome, kad mums (troc- 
kistams) nepavyko. Mes 
galėjome pasiduoti, pasige
rinti ir prisitaikyti prie Sta
lino politikos, arba mes ga
lėjome daryti teroro su mok
slus, kaip desperatiškas pa
stangas atgriebti sau galią 
valdžioj. Mes pasirinkome 
šį antrą kelią.”

Suokalbininkai tada pra
dėjo juo smarkiau darbuo
tis, telkti į krūvą visus Sta
lino priešus, taigi ir užsili
kusius baltagvardiečius, ca- 
ristus, idant suvienytomis 
jėgomis nuverstų Sovietų 
valdžią, kurios dvasinis va
das yra drg. Stalinas.

Kamenevas gana plačiai 
išdėstė, kaip jis su kitais 
trockistais įsitikino, jog es
amoji Sovietų politika taip 
sustiprino šalies pramonę ir 
ūkį, kad trockistai jau ne-

galėjo tikėtis sukelt žmonių 
minias prieš valdžią; todėl 
jie nusprendė žudyti Sovie
tų vadūs, idant tuo būdu 
galėtų pasigrobt šalies vy
riausybę. Kamenevas taip
gi pripažino, kad jis ir kiti 
trockistai jau nebeturėjo jo
kios politinės “pagerinimų” 
programos; vienatinis tiks
las, ko jie tada siekė, tai už
grobt Sovietų valdžią.

T. Reingold, kitas iš tei
siamųjų trockistų, kaltino 
KameneVą, kad Kamenevas 
siūlė paskui slapta išžudyti 
tuos žmones, kurie bus nu
žudę Staliną bei kitus Sovie
tų vadus. Kamenevo-Zinov- 
jevo tikslas čia buvę pasiųst 
“pas Abraomą” savo įran
kius, idant jie negalėtų iš
duot suijnokslo vadų. Kame
nevas į tai atsake: “Tai ne
sąmonė.
turėjomp intencijos nužudy
ti tuos,
pasitarnavę paimt valdžią į 
savo rankas.
Kodėl Stalinas Nebuvo Nu
žudytas Tuo Pačiu žygiu 

su Kirovu?
T. Reingold papasakojo 

teismui, kad, pagal Mask
vos trockistų centro nutari
mą, Ziųovjevo sekretorius 
A. Bogdenas turėjo 1934 m. 
gruodži 
liną į i 
šauti.
trockistas, sutiko; bet pas
kui pritrūko jam drąsos, ir 
todėl jis pats nusišovė ažuot 
eiti ir nušauti Staliną. Tai 
šiuo būdu Stalinas išliko gy
vas tą dieną, kada buvo nu
žudytas Kirovas.

“Tai tu ir Zinovjevas at
sakote už Bogdeno savižu- 
dystę!” šaukė Reingoldas 
Kamenevui.

Kamenevas taipgi liudija, 
kad pats Trockis būtų as
meniškai dalyvavęs kovoj 
prieš Sbvietų valdžią ir jos 
pagrobime, jeigu būtų pavy
kę padaryt sumišimą prieš 
ją.

Mrač^ovskis teisme pri
pažino : “Pūgai Trockio pa
tvarkymus 1930 metais, mes 
turėjome nužudyt Staliną, 
Vorošilovą ir Kaganovičių.” 
Mrackovskis taipgi paliudi
jo, kad trockistai neturėjo

Mirė senas “Laisvės” skai
tytojas ir rėmėjas Antanas At- 
galainis, gyvenantis 621 N. 
10th St., Philadelphia, Pa. Pa
šarvotas pas graborių Alisią 
Stankienę, 102$ Mt. Vernon 
St. Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, 24 rugpjūčio, 9 :30 vai. ry- 
-te, šv. Kryžiaus kapuose.

Ona Atgal ainienė prašo 
draugų, pažįstamų ir giminių 
dalyvauti laidotuvėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi Alisia Stankienę.

B. Ramanauskienė.

Conn. Vals. Spaudos 
Naudai Pikniko

Mes niekados ne-

kurie būtų mums

old. nueiti pas Sta- 
aštinę ir ten jį nu- 
Bogdenas, taipgi

jo, kad 
jokios politinės programos,

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
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

Mire B. Jurkonis
Keletą savaičių išgulėjęs 

goninėje, mirė Bronislavas 
Jurkonis, buvęs perkalbėtoju 
South Boston Court teismabu- 
ty. Velionis buvo pasiturin
tis lietuvis. Sako, kad jis 
daug pinigų pasidarė prohibi- 
cijos laikais. Kuomet ligos 
tapo parblokštas, jo vieta teis
me teko Juliui Mikaloniui, ku-

li-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue*)

Brooklyn, N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

didelis 
miesto

“Laisvei”, 
piknikas, 
Lietuvių 

24 ętoties, važiuo-
Glastonbury). 
darbininkiškos or- 
suruošia po didelį 

darbininkiškos sp ati
daroma ir 
rsti, kad

Būtų geru daiktu, kad kaip 
organizacijos, taip ir pavie
niai žmonės, nieko nerengtų 
rugsėjo 13 dieną. Nes tą die
ną įvyksta spaudos naudai, ar
ba kitaip sakant, 
“Vilniai” 
Hartfordo 
darže (prie 
j ant linkui

Kas met 
ganizacijos 
pikniką
dos paramai, taip 
šįmet. Teko nu 
draugai hartfordieeiai ruošiasi 
sudaryt gražų pikniką. Suda
rymui gražaus programo bū
sią užkviesti, o gal jau ir gau
ti apsiėmimai nuo visų darbi
ninkiškų Conn, chorų, taipo 
pat buvo žadėta, kad bandys 
gaut dailės spėkų ir iš toli
mesnių vietų. Ar pasisekė ko
kis choras ar šiaip grupė dai
nininkų gauti, kol kas žinių 
rinkėjui nepasisekė sužinoti.

Lietuvių daržas naujai per
taisytas; paimta gera muzika, 
geros ir patyrusios gaspadinės 
paruoš valgius.

Dabar lieka vienas dalykas, 
tai laukt rugsėjo 13 dienos, 
organizuoti visose kolonijose 
žmones į tą pikniką važiuoti. 
Kurių kolonijų draugai ne
dirbs suorganizavimui busų, 
tie gaus daug barti nuo žinių 
rinkėjo. Tad bandykime vi
suose miestuose ir farmose pa
dirbėti, kad suagitavus žmo
nes į šį svarbų pažmonį— 
spaudos naudai pikniką.

Specialiai kviečiame ir mum 
nepažįstamus farmerius, tai iš 
Brooklyno, Conn. Nors jiems 
tolima kelionė, bet būtinai tu
rime susipažinti, kad esame

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

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

j
Turime pardavimui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ii* 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumati.šką 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-r- 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63 rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už- 

I 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 $L85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti ęlar kitą dihną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Tel. StRRK 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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite 

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI) - •

Dr. L ZINS- :: X
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIE TUVI ŠKAL

AUTO DRIVING SCHOOL
$10 Kursas Važinėjimo $10 

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

NAUJOJE VIETOJE

DUONA 
O^SCHOiŽS BAKING

532 Grand St, Brooklyn
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 į visas dalis—Brooldyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 \ Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U. AVĖ., “ . * ' DETROIT, MICH.
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Apie Įvykį Kalvar>j 1906 Metais
Jau prabėgo daug metų nuo 

įvykio, bet aš niekur nema
čiau apie tą incidentą aprašy
mo, tarytum to įvykio daly
viai būtų visi išmirę. To ne- 
dėldienio įvykis yra įrašytas į 
istorijos lapus, kaipo kruvi
niausias įvykis.

Bandysiu šį nuotikį papasa
kot, bet kad skaitytojui būtų 
aišku, paimsiu tą laikotarpį, 
kada caras Mikė išleido mani
festą, kuris skelbė spaudos 
laisvę jo pavergtom tautom, 
žinoma, mūs dvasiškija, kaip 
lenkų taip ir lietuvių, tuoj už
sidegė patriotizmu. Tų laikų 
nekurie kunigai gavo įsaky
mus nuo vyskupų, kad Lietu
vos bažnyčiose griežtai už
drausta lenkiškai giedot laike 
pamaldų, turi giedot vien tik 
lietuviškai. Lenkai — žinoma 
— lenkiškai.

Vėliau vyskupai pamatė, 
kad nueita pertoli, kad tarpe 
maldininkų gali išsivystyt tik
ra revoliucija. Punske, Liuba- 
voj lenkų buvo daugiau, negu 
lietuvių, tai kad išvengt karo 
bažnyčiose, reikia daryt nusi- 
leidimų, kad turi būt laikomos 
pamaldos vieną nedėldienį lie
tuviškai, kitą—lenkiškai. Tuo 
klausimu taip buvo ir susitai
kyta. Kadangi Kalvarijoj len
kų buvo keli desėtkai (ir tie 
lietuviai, tik j i e vadindavos 
lenkais), tai sekmadienių ry
tais per pamaldas jie giedoda
vo lenkiškai, nors kunigai 
griežtai drausdavo, bet “proša 
pane” nei nebandė nusileist. 
Būdavo, rytais suėję susėda 
lonkosna ir kad užtrauks 
“zdrovas Marija”, 
—po kitu šonu—‘ 
rija.” Garbino tą 
lenkai ir lietuviai, 
ausų iš piktumo.

Kartą pats diakonas, atlai- 
i kęs mišparus, atsisuko ir sa- 

ko: “Dabar giedokite visi 
‘Aniuolas Dievo’, kurie kat
ruos užrėksite .. .”

Kunigui užbaigus šį pasiū- 
lijimą, bažnyčioj, tartum ko
kios nelaimės ištikti, maži ir 
dideli ėmė rėkt. Baisu. Tai 
buvo tikri prajovai! žydai, 
palikę krautuves, atlėkė pa
žiūrėt, kas čia darosi . . .

Kalvarijoj kasmet įvykdavo 
didžiausi atlaidai — Marijos 
vardo arba gimimo atlaidais 
vadinami. Tais metais, kaip ir 
kitais, kunigas sukviesdavo 
aplinkinių parapijų kunigus, o 
pastarieji savo parapijonus, 
kad visi važiuotų į Kalvariją. 
Būdavo net keliom savaitėm 
prieš tuos garsius atlaidus, ku- 

Y nigai agituoja, kad amžinas 
griekas bus, kuris tą dieną pa
siliks namie. Jeigu važiuosi į 
atlaidus, išklausysi mišių, pa
mokslo, atliksi išpažintį, tai 
grįši namo su švaria siela, 
kaip krikštolu; nusiplovęs vi
sokias nuodėmes. Tikrenybėj 
gi žmoneliai grįždavo su šva
riais kišeniais.

Eisime prie tikslo.
Kada atėjo minėtoji diena 

—žmonelių privažiavo iš visų 
apylinkių tiek, kad vos gali
ma buvo pereit per rinką. Var
gu buvo dasigaut ir į bažny-

gi lietuviai, 
‘sveika Ma- 
patį dievą 

paraudę iki

l

apie trys 
žmonių. Prisėdę 

žo-

čia, kurion tilpo 
tūkstančiai
žmonių ir ant šventorio, 
džiu, visur pilna, šios parapi
jos žmonės žinojo, kad bažny
čioj turės įvykt mūšiai tarp 
lenkų ir lietuvių, bet kad len
kai rengiasi šiandien — nie
kas nežinojo.

Suma užsibaigė kaip ir vi
suomet. Pranešė, kad nepoil- 
go bus mišparai.

Aš tuomet buvau mažas 
piemenukas, bet tuose atlai
duose man teko dalyvauti. 
Švogeris man davė, penkias 
kapeikas, apierai. Nesulaukęs, 
kada tas apieras išrinks, — o 
valgyt norisi, — palikęs sa
vuosius nuėjau pas Maušių. 
Pasiėmiau svarą pyrago ir sti
klą arbatos. Manau sau : pasi
stiprinsiu, kaip tikras turčius, 
bus geriau, negu atiduot kuni
gui. O taip mėgau tuomet py
ragą ! Svarą pyrago nebūčiau 
mainęs ant visos Rusijos. Be
baigiant valgyt pyragą su
skambėjo varpų aidai — šau
kė į mišparus. Mano pavėluo
ta. Vos dasigrūdau laiptais 
linkui bažnyčios durų, pro ki
tų tarpkojus, ir užgirdau ten,’ 
kur už vadinamo dievo stalo, 
lenko balsą, kurį vadindavo 
monopolio kalviui Tai buvo 
augštas, sausas, su smaila bar
zdele, kurio tipas perstatė tik
rą šlėktą. Jisai iškėlė į viršų 

“Jau atėjo 
Tuo 

suūžė

lazdelę ir tarė: 
laikas pradėt ‘vainą’ ”. 
momentu bažnyčioje 
moterys ir vaikai, tarytum bi
tės avily j ; pasigirdo griaudūs 
verksmai. Visi pradėjo grūstis 
linkui durų. Daugelis senų ir 
mažų tapo sutrypti po kojom.

Lenkų nusamdyti kareiviai 
nuo bažnyčios tą dieną toli 
nėjo, nes jie žinojo, kad pas
kirtasis laikas jau netoli, rei
kės atlikti kruviną bataliją. 
Aš sudrebėjau ir nėriau lau
kan, bet čia jau prie durų pa
sirodė sužvėrėję maskoliai, 
kurie veržėsi į bažnyčią ir kai 
vilkai ištroškę nekaltų žmonių 
kraujo, puolėsi mušt nekaltus 
žmones. Nei poros minučių ne
ėmė, kai maskoliai pasirodė 
net prie didžiojo altoriaus. 
Kur jie ėjo, iki kraujų primuš
ti žmonės gulėjo ant grindų: 
sulaužytais šonkauliais, pra
muštom galvom. Prieš mane 
stovėjo kaimynai ir abu stam
būs buožės, vienas mažiukas, 
kitas neapsakomai didelis. Jie 
buvo pirmaisiais cieliais. Kai 
mažasis gavo šautuvo drūtga
liu į galvą, tai jis sukrito ant 
akmenų ir jam užteko; o di
džiulis, po kožnam smūgiui 
kėlėsi, kad, pabėgt, o masko
lius tol davė, kol pastarasis 
visai nekėlė.

Panašiai buvo pavaišinti ir 
iš kitų parapijų, nieku nekalti, 
žmonės. Bažnyčioj ant grindų 
pasirodė kraujų. Tas sumiši
mas tęsėsi kokią valandą ar 
daugiau, kol pribuvo iš Ma
rijampolės dragūnai, kurie 
sulėkę su arkliais ant švento
riaus davė “trivogą.” Jie pa
darė tvarką. Nekuriuos lenkus 
gerai apmušė nagaikom ir lie
pė nešdintis namon. O lietu-

Važiuokite Busais į “Laisvės” Pikniką 
Philadelphijoje

Jau pasamdyti busai važiavimui iš Brooklyno į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 6 d. September, 
Pitman, N. J. Tai bus didysis “Laisves” pikni
kas, kurį rengia Philadelphijos organizacijos.

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

įsigyti bilietus daro daug keblumų.
Bušai išeis C. Brooklyne nuo

40 HUDSON AVE., 8:30 VAL. RYTO
“Laisves”
VAL. RYTO

IŠ Williamsburgho, nuo
427 LORIMER STREET, 9

rytojaus bus šventė 
tai Ląbor Day šventė. Bus puiki proga pasilsėti.

' Atsiminkite, kad po pikniko ant

Puslapis Penktas

PATERSON, N

Wilkes Barre, Pa
po

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.-5

susi-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NOTARY PUBLIC

Matthew P. BallasNEW BRITAIN, CONN
(BIELIAUSKAS)

BAYONNE, N. J
Iš L.A.U. Kliubo Susirinkimo

I?

Nėra valandų sekmadieniais

s
s
s

5

S

FRANK 
Avenue,

bendrai 
yra ALD 
ir lenkai.

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

kiti nedaug atsiliks, t a i bus 
didelė nauda.

daug 
para-

Dabartiniu laiku buvo 
rinkimui

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

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Lyga 
sukelti 
P. rin- 
ir pra- 

ore.

Piknikas įvyks nedelioj, 23 d. rugp 
Glinskio ūkėje, 2nd Ave., Warren 
Point, N. J., pradžia 1U vai. ryto. 
Įžanga 25c. asmeniui. Nuvažiuot rei
kia imt karas ant Broadway St., ir 
išlipt ant 2nd Avė., kaina tik 5c. 
ant karo.

Kasyklos visoj 
šiuom laiku labai 
ba. Nemažai yra 
kur darbininkus iš 
varė.”

Vietoj darbams taisytis—su 
kiekviena diena eina blogyn.

Kviečia Rengėjai.
(197-198)

Rengiasi Prie Spaudos Naudai 
Pikniko

susirinkime, o ne 
per keletą susirinkimų.

B. Ramanauskiene.
(198-199)

Patrulščikai, kurie 
į bažnyčią tapo sua- 
Pasirodo, jie visi bu-

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 25 d. 
vakaro, Liaudies 
mount Ave. Šis 
labai svarbus, tad 
dalyvauti, ir laiku ateiti, kad galė
tume visus svarbius dalykus užbaigt 
vienam susirinkime, o ne pratęst 
juos

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

rugpjūčio, 8 vai. 
name, 735 Fair- 
susirinkimas bus 

visi nariai privalo

Kreipkitės

PETER PROSS
1771 Stillwell Ave.,

Brooklyn, N. Y,
Telefonas Beachview 2-3103

apylinkėj 
mažai dir- 
atsitikimų, 
“pėdžių iš-

UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ 

SAVININKAS F. LASECK.

kius šokius. Pradžia 10 vai. ryto.
Rengėjai.

(197-198)

Atskiri asmenys ir grupės fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St Worcester, Mass

vids praleido pulkais net už 
miesto, 
briovėsi 
reštuoti.

BEEK, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

sell beer at retail under Section 75
1............/

Borough of Brooklyn, '

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.

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

Tel. Wa. 3-9515

Vienatinis Lietuviu Parkas
Tarpe Newark’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 nedėldieniais ir šiaip vakarais

Gera muzika Pėtnyčioms, Sukatoms ir Nedėtoms.

Keturios organizacijos 
rengia didelį pikniką. Tai 
LD 84 kp., rusai, Ukrainai

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOJ: 2—4 ir 6—8.

st..

s hereby Riven that

at retail
Beverage .Control 

Street, 
to

ADAM

given

of

B’klyn, N. Y.

given that License No.

Jaunųjų Komunistų 
veikia. Jie pasiryžę 
gražią sumą pinigų K. 
kimų kampanijai. Jie
kalbas rengia atviram 
Vienos atsibuvo rugp. 14 d., 
buvo sėkmingos. Jei jaunuo
liam taip seksis, kaip dabar 
sekasi, tai jie savo kuopą na
rių skaičium pralenks K. P. 
Jaunuoliai įtraukia į savo tar
pą apsukrių narių. Linkėtina 
jiems gerų pasekmių.

Exliks.

Norėdami rengt parengimus, 
turėtų susižinot su organizaci
jomis. Jiems yra lengviau 
tai sužinoti ir pasikeisti die
nomis. Tuomet ir parengimai 
būtų sekmingesni.

A. laukaitis,
Kliubo Sekretorius.

Visokios Žinios iš Mūsų Miesto
Rugpjūčio 15 dieną čia lan

kėsi prezidentas Rooseveltas.
žmonių buvo daug sutrauk

ta į miestą iš visos apylinkės.

Rugpjūčio 16 dieną buvo 
Kalėji- didelės prakalbos. Buvo kal- 

jbama apie Ispaniją ir dabar- 
jtines darbininkų kovas su fa
šistinėmis armijomis. Buvo du 
kalbėtojai. Vienas iš šios apy
linkės— kitas iš New Yorko; 
buvo kalbama ir angliškai, bet 
ispanų kalba daugiau kalbėta.

Parėmimui Ispanijos kovo
tojų likosi suaukota virš 40 

“’idol.
žmones j Dienraščio “Laisvės” pikni- 

. . . J kas jau artinasi; įvyks rug
pjūčio 30 dieną, Valley View 
.Parke, Inkerman, Pa. Laikas 
|visiems prisirengt šiam taip 
svarbiam piknikui. Draugės ir 

, kaip vietos, taip ir 
iš plačios apylinkės, kviečiami 
dalyvaut masiniai, nes tai bus 
vienas iš svarbiausių piknikų.

Pranešame draugams, kad 
šiame piknike bus ir laimėji
mas, kuris esą užsilikęs nuo 

Vyskupai, kunigai ir kiti ži-’seniau. Kurie pirkot tikietė- 
nojo, ką reikštų bažnyčios už-lius išlaimėjimui—išlošit pa
darymas. Tuomet ir rubliukai veikslą, gražią stiklinę 
jiems užsidarytų. Tai štai ko-Įdėt kvietkams. 
del toki metai!

Už poros savaičių, rodos žo- darbo įdėta 
linėj, vėl toks pat triukšmas šų Komunistų Partijos kandi- 
• v, ...----- ■. .j... —. _..x balotų.

apylinėje 
Ibus surinkta tiek, kiek kapi- 

panašūs m ū š i a i talistų klasė reikalauja nuo* 
i Komunistų Partijos.

Po tam įvykiui ėjo gandai, 
kad du iš jų buvo pakarti, bet 
tai veikiausiai tik gandai, nie
kas tikrai nežino. Po tų sker
dynių prie kiekvienų durų sto
vėdavo sargai su didelėm laz
dom. Jų pareiga buvo neleist 
į bažnyčią kareivių. Jei kuris 
norėdavo eit į bažnyčią turė
jo turėt bažnyčios liudijimą, 
kad jis yra krikščionis.

Dragūnai tuo laiku buvo iš
varyti Latvijon manevruot, o 
čia buvo atvaryti gudai. Tai 
juos lenkai ir nusamdė, kad 
padėtų sumušt lietuvius. Kuo
met sugrįžo dragūnai, tai net 
visas vaiskas susibuntavojo: 
pėstininkai pritarė lenkam, 
dragūnai—lietuviam. Mat jie 
nuo 1905 m. buvo suagituoti,
socialdemokratų su drg. V. Teko girdėti, kad iš mažesnių 
Kąpsuku priešakyj, kad reikia miestelių buvo duodama kelio- 
veihst caro valdžią ir įsteigt ne-.nė dykai, kurie tik norėjo 
priklausomą Lietuvą. Ko jie ir važiuoti, 
tais metais dar laikėsi. Tą pri
pažįsta ir draugas Kapsukas 
savo knygoj “Caro 
muojse.”

Po tai kruvinai puotai žmo
nes manė, kad bažnytėlė bus 
uždaryta ant visados arba: 
daugeliui metų, taip ir kuni
gai mėgdavo gązdinti savo pa
rapijonus. Bet kas kita pasi-Į 
rodė, kuomet jie turėjo savo 
žodžius įrodyt praktika. Su-! 
laukus sekmadienio, 
susirinko sužinot, kas atsitiks1 
su jų bažnytėle, tai sakykloj' 
pasirodė pat diakonas Zelens- 
kas ir sako: “Buvau pas vys-! 
kūpą Seinuose, o jisai gavo ži-' 
nia iš Rymo, kad Kalvarijos 
bažnyčia del kraujo pralieji
mo nebus uždaryta, anot jo,1 
šįmet toki metai, o jį praliejo1 
pagonys, kurie neturi teisę eit 
į krikščionių bažnyčią. Tai ši
taip nukalbėjo kunigas.

iškilo, kuomet vienas lenkas'datų uždėjimui k ant 
suriko: vyrai, kam jis manelAtrodo, kad šicįje 
spardo!

Dažnai
įvykdavo Lazdijuose, nes ten 
nebuvo kariuomenės.

' Žilinskas.

Aną dieną laikytame ALD 
LD 27 kp., susirinkime apkal
bėta ir nutarta; kad organi
zuoti žmones važiuoti į spau
dos naudai rengiamą pikniką, 
panašiai, kai ir į dainų dieną, 
kuris įvyks rugsėjo 13 d., Lie
tuvių Darže, Hartforde. Kuo
pa nuskyrė du darbininkių 
kad prigelbėti žmonėm patar
nauti piknike, nes hartfordie- 
čiai prigelbėjo, kuomet buvo 
toks pat piknikas New Britai- 
ne. Nariai turi būti pasiren
gę išdalinti plakatus, kuomet 
jie pasieks mūsų miestą, kad 
žmonės žinotų apie pikniko 
įvykimą. Turintieji nuosavas 
mašinas draugai, tepkite ra
tus ir
kad galėtumėte vėl daug žmo
nių nuvežti, kaip ir paskutinį 
sykį kad padarėt, į chorų iš- 
važiavima važiuodami, v •

beer at retail under Section 
Beverage Control Law al 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off tho

LOUIS WEISMAN
B’klyn, N. Y.

___  License No.
' ' ' ’... 1 
under Section 75

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

FRANK
B’klyn, N. Y.

. . HOLLON 
issued to the undersigned 
retail under Section 75 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

PANAGIOTOU
, B’klyn. N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under S< 

Beverage Control 
Street, Borough of

NOTICE
A 4!)!) 5
to
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
C>7 South 2nd Street, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WLADYSLAW BANASZEWSKI and 
ANTONI SZCZESNY

67 So. 2nd St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic 
603 Grand f‘ 
County of 
premises.

603 Grand !

NOTICE is
A 10321 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic 
370 Crescent 
County of Kings, 
premises.

*370 Crescent St.,

•ofsT os.uoorj xqo.iau st
A 74 50 has been 
to sell beer at 
of tho Alcoholic 
896—6th Avenue,
County of Kings, 
premises.

896—6th

NOTICE 
A 10318 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2970 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1

MAX LINDER 
(Champion Food Market)

2970 Fulton St., " "

NOTICE is hereby
A 9691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
502.3- -13th 
County of 
premises.

5023—13th

at retail under Section 
Beverage Control Law 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off tho

GEORGE LEVY
Ave.. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN J. STELL J ES
73G Wythe Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1096 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6520—14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

.TAMES R. BOVA 
(Bova’s Bar and Grill) (Pizzeria)

6520—14th Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1057 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 56 Columbia Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GERARD MOSCOSO 
D-B-A Jerry’s Tavern

56 Columbia Pl., B’klyn, N. Y.

F. ŠATO FOTOGRAFĖM STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO

TEL. STAGG 2-5043

Rugpjūčio 11 d. minėto kliu
bo susirinkime, tarp kitko, bu
vo apkalbėtas piknikų ir išva
žiavimų klausimas. Mat kliur 
bas rengia pikniką. Pasirodo, 
kad tą pačią dieną yra ren
giama panašus piknikas priva
tinių biznierių.

Taip’ rengiant parengimus 
nebūna pasekmių: kurie no
rėtų eiti į biznierių parengi
mus—turi eiti į organizacijų 
parengimą, kurie norėtų eiti 

suvaržyki! mūterkas, į organizacijų parengimą—tu
ri eiti į biznierių parengimą. 
Tas įvyksta ne tik šiemet, bet 
ir kitais metais.

Kliubiečiai priėjo nuomo
nės, kad biznieriai, atjausda- 
mi šiek tiek organizacijų vie
nybę, vengtų tokių dalykų.

Iš kuopos komisijos' rapor
tų girdėta, kad yra pasiryži
mas sukelti kuopai šiek tieR: 
pinigų, nes pasidaro įvairių iš
laidų, kaip rėmimas Kęmunis- 
tų Partijos rinkimų, rėmimas 
Lietuvos liaudies, kuri bando 
nusikratyti nuo savo sprando 
fašistinį rėžimą ir atsteigti 
demokratines teises. Be to, 
yra ir daugiau reikalų. Kuopa 
išleido tikietus ir gerai jie pla
tinas, Kiek girdėti, viena d. E. 
Valaitienė išplątipus jų apie 
50 knygučių. Manoma, kad ir

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia didelį pikni

ką nedelioj, 30 d. rugpj., Laudeman 
giraitėje. Draugai žinote, kad Ly
ros Choras plačiai dalyvauja dar
bininkiškam judėjime, išpildo pro
gramas ir kitokiais būdais remia 
darbininkų klasės parengimus. Tad 
ir mūsų pareiga juos paremti ne vien 
tik finansiškai, bet ir morališkai. 
Piknike turėsim skanių užkandžių, 
gėrimų ir gera orkestrą grieš viso-

Petras Prasauskas
Budavoniu 

Kontraktorius Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į Jūsų namus. Prašome 

. Isitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Visi Lietuviai j Taikos Paradą! 

Šalin Imperialistų Užmačias!
Lietuviai darbininkai, pro

fesionalai ir biznieriai!
Šiandien, šeštadienį, rug

pjūčio 22, 12 vai. dieną, susi
rinkite prie Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo, 280 Union 
Avenue. Iš čia važiuosime į 
Taikos Paradą, rengiamą New 
Yorke.

Parado rengimu rūpinasi 
Amerikos Prieškarinė-Priešfa- 
šistinė Lyga,^ j kurią įeina že
mųjų ir augštųjų mokyklų mo
kytojai, studentai, žymūs pro
fesionalai ir visi, kurie prie
šingi karui ir fašizmui.

Paradas įvyks visuose Jung
tinių Valstijų miestuose ir 
miesteliuose.

Karas yra didžiausią žmo
nijos nelaimė. Karas uždeda 
ant liaudies pečių sunkiausią 
ekonominę naštą. Karas ne
ša pražūtį kultūrai ir civiliza
cijai. Karas tūkstančiais iš- 
skina geriausių darbo klasės 
žiedų-vyrų ir tūkstančius jų 
palieka sužalojęs, užnuodijęs 
nuodingomis dujomis. Jie lie
ka amžinais paliegėliais.

“Už ką, kodėl”?—Ne vie
nas paklaus.

Vien tik todėl, kad imperia
listai to nori. Jie nori užgrobt 
svetimas žemes, pasidalint 
rinkas, užgrobt turtus.

“Kam iš to nauda” ? Impe
rialistam ir stambiem amuni
cijos gamintojam. Jie—mir
ties karaliai—susikrauna did
žiausius turtus; jie—pasistato 
palocius ant žuvusių kare dar
bo klasės sūnų lavonų.

Į Ispanijos civilio karo eigą 
atkreiptos viso pasaulio akys. 
Hitleris ir Mussolinis siunčia 
orlaivius ir amuniciją, gelbsti 
Ispanijos fašistams sukilė
liams prieš ispanų liaudį. 
Taipgi Hitleris pasimojo at
plėšt Klaipėdą nuo Lietuvos. 
Jis pasimojo sunaikint Lietu
vos nepriklausomybę. Plėšru
sis fašizmas rengiasi užgrobt 
mūsų gimtąją šalį ir uždėt sa
vo nagus ant mūsų tėvų, bro
lių ir seserų.

Mes dalyvaudami Taikos 
Parade, padėsime atmušt im
perializmo užmačias. Milio- 
niniai viso pasaulio antikari
niai balsai pasieks karo rengė
jų ausį. Priversime atitraukt 
jų nagus nuo Ispanijos ir Lie
tuvos !

Šalin Hitleris ir Mussolinis!
Karo priešai kviečia skait

lingai dalyvaut Taikos Para
de.

Lietuvių Taikos Parado 
Rengimo Komitetas.

Nurodymai Kur ir Kokios Org. Susirinks
SEKCIJA 2

(72nd St., i rytus nuo 1st Avė.)
1. Desėtkai vėliavų priešakyj parado.
2. Vyriausieji maršalkos.

v 3. Amerikos Lyga prieš Karą ir Fa
šizmą.

SEKCIJA 3
(73rd St., tarpe 1st ir 2nd Avės.)

4. Radio telegrafistai.
5. Vaisbiniai telegrafistai.
6. Dining Car Darbininkų Brolystė.
7. Mašinistu Susivienijimo lokalai 

1548, 1549 ir 416.
8. Geležies ir žalvario darbininkai, 
lokalas 455.

SEKCIJA 3A
(73rd St., tarpe 1st ir York Avės.)
9. Brooklyno maliorių taryba.
10. Namų aptarnautojai, lokalai 320 

ir 171.
11. Iškabų piešėjų lokalas 230.
12. Dailydžių lokalai 2090 ir 366.
13. Švinoriai ir pagelbininkai.
14. Veidrodžių dirbėjai.
15. United Vehicle darbininkai.

SEKCIJA 3B
(73rd St., tarpe York ir Exterior) 

- 16. Kepėjų lokalai 50, 87, 507, 164, 
79 ir 22.

17. Kafeterijų lokalas 302.
18. Viešbučių ir Valgyklų Darbinin

kų Unijos lokalas 119.
19. Mėsininkų lokalas 665.
20. Žuvų darbininkų lokalas 635.
21. Vištinyčių darbininkai.
22. Dešrų darbininkų lokalas 174.

SEKCIJA 4
't /(74th St., į vakarus nuo 1st Avė.) 
Z 23. ILGWU lokalai 22, 9 ir 31. 
124. Tekstilių “trimmeriai”.
/ . SEKCIJA 4A

(74th St., j rytus nuo 1st Avė.)

25. Kriaučiai.
26. Skyliniai.
27. Kailiasiuviai.

SEKCIJA 4B
(74t»h St., tarpe York ir Exterior)

28. Muzikantų lokalas 802.
29. Mokytojų Unija.
30. Socialiai darbininkai.
31. Knygų ir Magazinų Gildija.
32. B. S. ir A. U. nariai.
33. Rašytojų Unija.
34. Artistų Unija.
35. Modelių Unija.
36. Dantistai.
37. Inžinierių, ArchitektiĮ ir Techni
kų Federacija.
38. Judžių technikai.
39. Dabintojai.

Nebus mobilizacijos ant 
75-tos gatvės
SEKCIJA 6

(76th St., tarpe 1st ir 2nd Avės.)
40. Valizų ir portfelių darb. * 
41-42. Austinių tavorų aptarnautojai.
43. Departmentinių krautuvių dar

bininkai.
44. Fotografistai.
45. Judžių darbininkai.
46 Spaustuvininkai.
47. Vaistininkai.
48. Ligonbučių darbininkai.
49. Sužeistųjų Lyga.
50. Elektros ir radio darb.
51. Projektų taryba.
52. Projektų Darbininkų Unija.

SEKCIJA 6A
(76th St., tarpe 1st ir York Avė.)
53. Bedarbių Tarybos.
54. Vaikų organizacijos.

SEKCIJA 6B
(76th St., tarpe York ir Exterior)

55. Progresyvės Moterų Tarybos.
56. W.I.L., Brooklyno kuopa.
57. W.I.L., Bronxo kuopa.
58. Boro Hali kuopa Lygos už Tai-

□------------------------------------------ ,------
ką ir Liuosybę.

59. Union Settlement taikos grupes.
60. Motinų Kliubas—'University Set

tlement.
61. Bronxo Vaikų Gynimo Taryba. '
62. ALDLD Moterų 81 kuopa.

SEKCIJA 7A
(77th St., tarpe 1st ir York Avė.)
63. Amerikos Lygos Jaunimo Sekcija.
64. Bronx Community Boys’ Kliubas.
65. Sporto organizacijos.
66. A. S. U.

SEKCIJA 7B
(77th St., tarpe York Avė ir 

Exterior)
67. Jaunųjų Komunistų Lyga.

SEKCIJA 8
(78th St., j vakarus nuo 1st Avė.)
68. Komunistxj Partija.
69. Socialistų Partija.

SEKCIJA 8A
(78th St., į rytus nuo 1st Avė. iki 

Exterior).
70. All Peoples Partija.

SEKCIJA 8B
71. Religiniai Socialistai.
72. Farmerių-Darbo kliubai.

SEKCIJA 9
(79th St., į vakarus nuo 1st Avė.)
73. Tarptautinis Darbininkų Apsigy

nimas.
74. Sovietij Sąjungos Draugai.
75. Chinų Draugai.

SEKCIJA 9A
(79th St., tarpe 1st Avė ir York Av.)
76. Yorkville Susivienijimas už So

cial? Gerovę.
77. Apylinkės Kliubų Lyga.
78. Nauja šokikų Lyga.

SEKCIJA 9B
(79th St., nuo York Avė. iki 

Exterior)
79. Žydų Choras.
80. Daniel Shays Kliubas.
81. Eldorado Kliubas.
82. Rho Sigma Fraternity.

SEKCIJA 10
(80th St., į vakarus nuo 1st Avė.)
83. Tarptautinis Darbininkų Ordenas.
84. Solopkovitzer Podolios Draugija.
85. First Pzemysler S. B. Draugija.
86. Cherkasser Benevolent Ass’n.
87. First Shtekachinor S. and B. 

Ass’n.

SEKCIJA 10A
(80th St., į rytus nuo 1st Avė.)

88. Workmen’s Sick and Death Be
nefit Fund.

89. Cultur Verband.
90. Vokiečių Darbininkų Kliubų Fe

deracija.

SEKCIJA 11
(81st St., į vakarute nuo 1st Avė.)
91. Vokiečiai.
92. Prancūzai.
93. Ispanai.

SEKCIJA HA
(81st St. ,į rytus nuo 1st Avė.)

94. Italai.
95. Vengrai.
96. čechoslovakai.

SEKCIJA 12
(82nd St., j vakarus nuo 1st Avė.)
97. Lenkai.
98. Lietuviai.
99. Finai.
100. * Ukrainai.

SEKCIJA 12A
(82nd St., j rytus nuo 1st Avė.)

101. Rusai.
102. Estai.
103. Grekai.
104. Armėnai.

tik vienas doleris. Nepraleis
kite progos, nes jų retai pasi
taiko.

Kviečia Komisija.

Palaidojom Draugą Antaną 
Sinkevičių

* ■“ 1 1 '
Ketvirtadienį, 20 rugpjūčio, 

2 vai. po pietų, prie grabo- 
riaus Bieliausko koplyčios, 
susirinko gražus būrys žmo
nių atiduoti pagarbą miru
siam Antanui Sinkevičiui. An
taną palydėjo į kapus su virš 
dvidešimts kimštinai prisodin
tų automobilių. Dalyvavo An
tano giminės ir draugai iš 
įvairių miestų .ir vietiniai.

Prie velionio kapo atatinka
mą atsisveikinimo prakalbą 
pasakė drg. Weiss.

Kalbėtojas trumpai, bet 
nuosekliai apibrėžė velionio 
gyvenimą ir darbus.

—Baigdamas savo kalbą,— 
kreipė atydą kalbėtojas,— 
kviečiu imti pavyzdį iš velio
nio Antano. Jis nebuvo mūsų 
organizacijų vadovaujamas 
draugas, bet velionis buvo tas 
žmogus, kuris nuoširdžiai dir
bo mūsų judėjime tokį darbą, 
koks jam pakliūdavo. Velio
nis niekad neatsisakydavo pa
gelbėti mūsų darbininkiškom 
organizacijom darbu nei fi
nansais. Velionis priklausė 
visoj eilėj darbininkiškų orga
nizacijų ir jas nuoširdžiai rė
mė.

—Didžiausias Antano nuo
pelnas mūsų judėjimui,—tęsė 
kalbėtojas,—kad jis su savo 
žmona pajėgė duot mūsų ju
dėjimui sūnų Antanuką ir 
dukrą Marytę, kuriedu taipgi 
nuoširdžiai dirba darbininkiš
kam judėjime, ypač jaunimo 
organizavime. 'Į’odel aš kvie
čiu visus tėvus imti pavyzdį, iš 
velionio Antano.

Po prakalbėlei velionio ka
pą papuošė dideli vainikai gė
lių, nuo organizįącijų ir gimi
nių. Tai buvo, liūdniausia at
sisveikinimo sekunda,

Antanas Sinkevičius palai
dotas Alyvų Kalnelio kapinė
se.

Palydovai turėjo, pietus Ve- 
ličko’s ir Degulienės restorane.

“Laisvės” įstaigos darbinin
kai draugei Sinkevičienei, Ma
rytei ir Antanui reiškiame gi
liausią užuojautą liūdesio va
landoj . . .

“L.” Rep.

Lankėsi “Laisvėje”

PARADO KELIAS

Pereitą ketvirtadienį “Lais
vėje” lankėsi bayoniečiai 
draugai Radušiai su dukra ir 
sūnum, M. Višniauskienė, Am- 
šiejienė su sūnum, J. Rutkaus
kai ir dar keli kiti draugai, 
kurių pavardės neužgirdau. 
Bayonniečiai buvo atvyk? į 
Brooklyną atiduoti paskutinę 
pagarbą velioniui A. Sinkevi
čiui ir tuo pat kartu užėjo į 
“Laisvę” ir apžiūrėjo visą įs
taigą.

Draugai Radušiai, seni.“Lai
svės” rėmėjai, aukojo $2 “Lai
svės” reikalams.

šeštadien., Rugpj. 22, 1936

Trumpos žinutes
New Yorke gauta žinia, 

kad lenkas ristikas Wladek 
Zbyszko užmuštas Ispanijoje 
mūšyj tarpe fašistų ir Liaudies
Fronto kovotojų.

Helen Green, 54 metų mo
teris, užsimušė iššokus nuo 
ketvirto augšto pro langą, iš 
savo žento namo 325 Third 
Ave., New Yorke. Sako, kad 
ji jau ilgai sirgo.

John J. Jack, 50 metų am
žiaus, automobilistas, sulaiky
tas po $1,000 kaucijos. Sako, 
kad jis parmušė žmogų ant 
7th Avė. ir norėjo pabėgti.

J. Meany, 548 W. 159th St., 
šoko į Harlem upę nuo tilto. 
Bet tą pamatė du vyrai ir jį 
išgelbėjo. Vienok gelbėtojai 
apvirto su valčia ir kad biskį, 
tai vienas iš jų būtų prigėręs.

Advokatas D. T. Barry bu
vo prisidėjęs prie pikietinin- 
ku ties Big Food Center, 226 
W. 231st St. Jį areštavo, bet 
greitai policija paliuosavo. 
Taigi ir profesionalai įsitrau
kia į darbininkų kovas.

Vakar 66 policistai tapo pa
statyti į augštesnes vietas ir 
dar 190 vyrų priimta kaipo 
policistai.

Mirė Lietuvis Savišiūnas
Rugpjūčio 20 į 21 d. mirė 

J. Savišiūnas (Augimo kriau
čių siuvyklos partnerys). Pa
šarvotas graboriaus M. P. Bie
liausko (Ballas) koplyčioj, 
660 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y.

“L.” Rep.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių 54 Skyriaus ek
stra susirinkimas įvyks treciadienj, 
26 <1. rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 
11-27 Arion Place. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti, nes turim daug la
bai svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekr. Ch.. Nečiunskas.
(198-199)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja restauracija. Kam

pinis namas, visi įtaisymai, galima 
nuo pirmos dienos pradėt biznis. At
sišaukite po sekamu antrašu: Les
sing, 49 Montrose Ave., kampas Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

(198-200)

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.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

! sivažmėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
----------------- ?

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

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

♦***

55-tas METINIS PIKNIKAS
DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO 

Sekmadienį, 23 Rugpjūčio (August) 
Nuo 2 iki vidurnakčio 

KLAščIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Aves., Maspeth, L. L

•
Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietuvai
tės. Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikiausi pikni
ką, kur bus progos su pažįstamais sueit ir prie puikios 

muzikos pasišokt.
Du orkestrai gros be pertraukų. Muzika (1) Retikevi- 
čiaus gros lietuviškus šokius, (2) Kaiza—amerikoniškus

anga 40 Centų Asmeniui.
KELRODIS: Iš Williamsburgo, gatvekariu ar automobiliu, va

žiuokite Grand St. arba Flushing Ave. iki 58th (Rust) St., sukite 
po kairei ir važiuokit bei eikit iki Maspeth Avė. Parkas ant kai
riojo kampo. !

Nuo 72nd St. į šiaurius First Avė. 
iki 84th St.; į vakarus iki Lexington; 
j šiaurius iki 96th St.; į vakarus iki 
Madison ir iš ten iki 111th St. ii’ 
Lenox Ave.

Paskutinis Užkvietimas
Brooklyniškės Liaudies Te

atro grupės išvažiavimas jau 
čia pat. ši grupė vyks į “Meš
kų Kalnus”. Todėl norėtų, 
kad ir visi teatro mėgėjai ir 
simpatikai sykiu su jais vyktų.

Laivas išplauks 23 d. rugp., 
9 vai. ryte, nuo Battery Parko, 
New Yorke.

Važiuojantieji galit pasiimt 
iš namų kūro, tai yra valgių, 
kad galėtumėt* važiuodami 
pasistiprint. Kelionė į abi pusi

Kas Bus Rugpjūčio 30 d.?,
Brooklyne skleidžiasi žinia,, 

kad rugpjūčio 30 dieną įvyks 
kokia tai pramoga. Reporte
ris, bešnipinėdamas, sugaudė 
sekamas - informacijas. Mat, 
visi planai dar neišdirbti.

Bus linksmas ir gražus iš
važiavimas į Huntington, L. I. 
ant farmos, kurį rengia Di
džiojo New. Yorko Liet. Ko
munistų Frakcija. Reikia atsi
minti, kad vasarinis sezonas 
jau baigiasi, tai reikia pasi- 
nąudoti proga—pasilinksmin
ti farmoje.

Del tolimesnių informacijų, 
važiavimui į tą puikų paren
gimą, sekite “Laisvės” Vietos 
žinias.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, Čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliafir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-?pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doiighnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

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




