
KRISLAI
Lenkai šaudo.
“Bepartyviškumas.” 
šliupas Lietuvoj.
Dviveide Politika.

Rašo V. B.

“Tėvynė” rašo, jog lenkai la
bai “baisūs,” nes jie stelbia lie
tuvių “kultūrinį judėjimą, dras
kydami organizacijas, uždarinė- 
dami organizacijų skyrius, lik
viduodami skaityklas, tremdami 
ir į kalėjimus kišdami lietuvius 
veikėjus...” 0 kartais ir šau
do lietuvius.

. Tai kaiti teisybė. Barbariz
mas! Bet ar tik lenkai “uždari
nėja organizacijas?” Kodėl p. 
Vitaitis nepasmerkia Smetonos 
valdžią, kuomet ji, pačių lietu
vių valdžia, o šaudo lietuvius, 
uždarinėja jų organizacijas ir 
stelbia kultūrinį jų judėjimą?

SLA prezidentas, adv. F. J. 
Bagočius, ginčijasi su Vitaičiu, 
“Tėvynės” redaktorium, lietuvių 
kongreso klausimu. Tas ginčas 
netiek Svarbus pats savaimi, 
kiek svarbu pastebėti dviveidė 
Vitaičio politika.

Vitaitis aiškinasi, kad jo re
daguojama “Tėvynė” rėmė per
eitų metų Smetonos kongresą 
Kaune, o nerėmė Amerikos lie
tuvių kongresą Clevelande.

Kodėl? Todėl, kad Kauno 
kongresas buvęs “nepolitinis,” 
o Clevelando kongresas — po
litinis. O antra, kad Clevelande 
“žymų vaidmenį vaidino Komu
nistų Partijos vadai.” O SLA 
“bepartyvis.”

Tačiaus toks aiškinimas nie
ko neišaiškina. Vitaitis čia sa
ve pastato politiniu neišmanė
liu. Tie visi kongresai turi po
litinės reikšmės. Skirtumas tik 
tame, kad Clevelando ir Kana
dos lietuvių kongresuose, anot 
Vitaičio, “politiniai veiksmai” 
buvo progresyviški, darbininkiš
ki, o Kauno kongrese jie buvo 
fašistiniai, smetoniški.

Tai reiškia, Vitaičio vedama 
“Tėvynė,” nutraukus dviveidę 
kaukę, yra prieš darbininkų po
litiką, bet už Smetonos, už 
fašistinę politiką, kuri tramdo, 
slopina kultūrą ir visokį visuo
meninį veikimą.

>

Dar didesnė Vitačio nesąmo
nė, kuomet jis rašo, kad Kauno 
“kongresui pritarė ne tik visi 
SLA nariai, bet ir visi Ameri
kos lietuviai” (mūsų pabrėžta. 
—V. B.).

Kas sakė Vitaičiui, kad net 
visi Amerikos lietuviai pritarė 
Kauno kongresui? Jis meluoja, 
arba nežino, ką kalbąs. *Sje tik 
kad ne visi Amerikos lietuviai 
tam kongresui pritarė, bet eilė 
ištisų organizacijų protestavo 
prieš tą kongresą.

Dr. J. Šliupas, sugrįžęs iš 
Amerikos Kaunan, turėjo pasi
kalbėjimą su spaudos atstovais. 
Kalbant apie amerikiečių spau
dą, šliupas pasakė:

“Amerikos lietuvių spauda 
yra silpna, nes mažai teturi 
tinkamai pasiruošusių jų redak
torių.”
JĘrie “nepasiruošusiųjų” re

daktorių reikia priskaityti to
kius VitaičiUs, kurie nesilaiko 
jokios logikos.

Net prasitrynęs laikraščio 
korespondentas, rašydamas iš 
lokalės organizacijos veikimo, 
rfetai rašo, kad visi nariai tam 
ar kitam klausimui pritaria. 
Nes tikrovėje retai ir būna, 
kad visi nariai pilnai sutinka 
su tuo ar kitu klausimu.

Gi toks dalykas, kad visi 
SLA nariai ir net visi Ameri
kos lietuviai būtų pritarę fašis
tiniam Kauno kongresui, nei 
būti negali. Tai absurdas.

Taip gali rašyti tik asmuo, 
kuris neturi nei kiek visuome
ninio prasilavinimo. šliupas 
sako tiesa.

*>■
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Na, o kokia logika galima 
vaduotis, kad pereitais metais 
Kaune sušauktas lietuvių išei
vių kongresas neturėjo politinės

...................................................................
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Fašistų Lakūnai Bom
bardavo Madridą

Anglų Karo Laivai Grasino Ispanų Respublikai, Sulaikiusiai 
Anglijos Laivų, Nors Jis Vežė Fašistam Gazoliną

MADRID, rugp. 24.—Pra
nešama, kad 25 fašistų lėk
tuvai bombardavo Ispanijos 
sostinę Madridą. Bombas jie 
taikė ypač į kareivines, 
liaudies milicininkų patal
pas. Fašistai taipgi bom
bardavo kalėjimo sienas, 
matyt, norėdami duot progą 
savo sėbram iš ten pabėgti.

LONDON, rugp. 24.—An
glijos valdžia buvo pasiun
tus karinį didlaivį “Repul
se” su dviem mažesniais lai- 
vais-draskūnais šaudyt Is
panų respublikos karo lai
vus, jeigu šie dar sulaikys 
kokį anglų prekybos laivą 
“ne savo vandenyse.” “Re
pulse” ginkluotas kanuolė- 
mis šaudyti 15 colių storio 
šoviniais.

Savo karo laivus prieš Is
panijos valdžią Anglija pa
siuntė tuoj, kaip tik respub

Fašistu Lakūnai 2 Sykiu 
Bombardavo Madridą
VALLADOLID, Ispanija, 

rugp. 24.—Fašistų koman- 
dieriai praneša, kad 21 jų 
lėktuvas jau antru sykiu 
bombardavo respublikos or
laivių stotis ir kareivines 
Madride ir priemiesčiuose. 
Sakosi, kad numetę 400 
bombų ir sunaikinę 18 res
publikos lėktuvų.

HITLERIS STABDYSIĄS 
KARO PABŪKLUS
ISPANŲ FAŠISTAMS ?

BERLYNAS, rugp. 24.— 
Hitleris, kaip pranešama, 
nusprendė tuoj aus sulaikyti 
gabenimą Vokietijos ginklų 
ir amunicijos į Ispaniją, su
prantama, “jeigu ir kitos 
šalys taip padarys.”

Kaip žinoma, Hitleris rei
kalavo, kad būtų uždrausta 
aukų rinkimas bei savano
rių karių praleidimas Ispa
nijos Liaudies Frontui prieš 
fašistus; tik tada Vokietija 
nesiųsianti karo pabūklų Is
panijos fašistam.

Iki šiol Ispanų fašistai 
gavo desetkus karinių or
laivių ir lakūnų iš Vokieti
jos, taipgi daugybę bombų 
ir nuodingų dujų. Reikia su
prast, kad Hitleris ir dabar 
jiems slapta padeda kariš
kais reikmenimis prieš res
publikos gynėjus.

Madrid. — Ispanijos val
džia davė Liaudies Fronto 
milicijai tokias teises, kaip 
ir reguliarei armijai savo 
iniciatyva veikt prieš fašis
tus.

reikšmės? Jis turėjo. Ir* tai 
pripažįsta logiškesni ir inteli- 
gentiškesni Kauno ponai.

“T.” redaktorius to nežino. 
Juk ne kas kitas, kaip tik Sme
tonos politika ir reikalavo, kad 
toks kongresas būtų sušauktas.

likiečių šarvuotlaivis “Mi
guel de Cervantes”- sulaikė 
anglų tavorinį laivą “Gibel 
Zerjoną” ir padarė jame 
kratą. “Gibel Zerjon” vežė 
gazoliną fašistams į Meli
lla, ispanišką Morokką. Is
panijos šarvuotlaivis palie
pęs tam anglų laivui plaukt 
į respublikos uostą Malagą.

Bet kai respublikiečių 
šarvuotlaivio kapitonas pa
sisakė padaręs klaidą ir at
siprašė, taip šiuo tarpu ir 
užsibaigė tas nuotikis; ki
taip gi Anglų karo laivai 
būtų galėję pradėt bombar- 
duot Ispanijos laivus.

Ispanijos vyriausybė pri
žadėjo daugiau nestabdyt 
ir nekrėst anglų prekybos 
laivų “nesavuose vandeny
se”, tai yra, toliau kaip už 
3 mylių nuo Ispanijos pa
kraščio.

Fašistai Prisipažįsta 
Atmušti Ispanijoje

■.............................____________________________

VALLADOLID, Ispanija, 
rugp. 24.—Fašįstų vadai! 
pripažino, kad Liaudies 
Fronto milicija juos atmušė 
pietų-vakaruose. Atgal tapo 
atmesti ir fašistų užsienio 
legionieriai ir morokkiečiai. 
O fašistų komanda < dau
giausiai pasitikėjo, kacTšie 
žiaurūnai . nukariausią liau
dies frontiėčius ir jau žy
giuosią aUt Madrido.

Ispanijos Fašistai Sušaudė 5 
Prancūzus Kovotojus

BURGOS, Ispanija, rugp. 
24.—Fašistai skelbia, kad 
jie suėmę .ir sušaudę penkis 
Franci jos piliečius, savano
riai atvykusius į ispanų 
Liaudies Frontą kariaut 
prieš fašistus.

Valladolid. — Ispanijos 
fašistai skleidžia gandus, 
būk respublikiečiai San Se
bastiane ir Irune norį taiky
tis su jais. Šie gandai ne- 
pastvirtina.

Lisbon, Portugalija.—Fa
šistai leidžia paskalus, kad 
liaudies frontiečiai Barcelo- 
noje, sušaudę katalikų ar
kivyskupą Barraųuerrą.

Japonai Sušaudė 9 Rusus, 
Tariamus Komunistus

TOKIOf rugp. 24. — Ja
ponų karo teismo nuospren
džiu, Manchukuo krašte, ta
po sušaudyta 9 tariami ru
sai komunistai ir įkalinta 
18. Juos nusmerkė už tai, 
kad jie, girdi, organizavę 
“raudonuosius š t u r minin- 
kus,” partiząnus kovai 
prieš Japonijos valdžią 
Manchukuo žemėje.

100,000 Francos Darbinin
ku Reikalavo Ginklų 

Ispanijos; Liaudžiai
f

LILLE, Franc. — 100,000 
darbininkų n! asiniame mi
tinge rugp. 23' d. reikalavo, 
kad socialisto Blumo val
džia siųstų lėltuvų ir gink
lų Ispanijos Liaudies Fron
tui prieš fašistus. O gene
rates Darbininkų Konfede
racijos vadas Jouhaux teisi
no ir gyrė Blumo atsargu- 
ma.v

Fašistai Garsinasi 
Paimsią Madridą 
Per ‘Penkias Dienas

VALLADOLID, Ispanija, 
rugp. 24.—Fašistai skelbia
si užėmę Guadalupe fortą 
ties Irunu, šiaurėje, ir pa
grobę batarėją kanuolių 
ties Jaca.

Burgos, ^Ispanija.—Fašis
tų vadai garsinasi, kad jų 
kariai atmušę mainierius, 
dinamitu atakuojančius fa-
šistų lizdą .Oviedo. Jie taip
gi atėmę iš respublikiečių 
Zarauzą ir tuo būdu užkir- 
tę pastariesiems kelią tarp 
San Sebastiano .ir Bibalo. ’

Fašistai skleidžia gandus, 
būk respublikiečiai Irune ir 
San Sebastiane norį taikytis 
su jais. Šie gandai nepasi
tvirtina.
/ Fašistų komandierius ge
nerolas Franco giriasi už
imsiąs sostinę Madridą per 
penektą dienų. Jie ypač 
Stengiasi iš pietų pusės pra
silaužti Madrido linkon. Čia 
veikia gerkliapjoviai užsie
nio legionieriai ir pusiau- 
laukiniai morokkiečiai.

Nežiūrint, kad šiame 
fronte fašistai desperatiškai 
atakuoja Liaudies Frontą, 
bet iki šiol neturi pasiseki
mo.

PAVOJUS ISPANŲ FAŠIS
TAM PIETŲ FRONTE

LISBON, Portugalija.— 
Ispanijos respublikos kariai 
šturmavo fašistų tvirtumą 
Illares prie pat Cordobos 
miesto.

Liaudies milicininkai at
ėmė iš fašistų Belchite, ties 
Saragossa. Kova buvo žiau
ri. . Milicininkai, galų gale, 
durtuvais išvijo fašistus iš 
tos pozicijos. Bėgdami fa
šistai paliko tris savo ka- 
nuoles, daug kulkasvaidžių 
ir šautuvų.

Liaudies frontiečiai išmu
šė fašistus iš Villeil.

Patys fašistai pripažįsta, 
kad respublikiečiai gali pra- 
laužt jų frontą Cordobos 
apylinkėse ir tuo būdu įsta
tyt į didelį pavojų pietines 
fašistų armijas, kurios sten
giasi prasimušti linkui Ma
drido.

Lisbon. — Ispanijos fašis
tai perkėlė savo “laikinąją 
sostinę” iš Burgos į.Valia*1 
dolidą.

Kamenev, Zinovjev ir Kiti Troc
kį štai Sakosi Užsipelniję Sušaudyt
Sovietų Teismas Išnešė Mirties Nuosprendį Šešiolikai Trockis Jų už Kirovo Nužudymą ir* 

už Sumokslus Išteriot Sovietų Vadus ir Pasigrobt Valdžią.

■MASKVA, rugp. 24. — 
Sovietų Sąjungos Augščiau- 
sio Teismo karinis tribuno
las nusmerkė sušaudyt Gre- 
gorą Zinovjevą, Leoną Ka- 
menevą ir 14 kitų trockistų 
už tai, kad jie buvo padarę 
eilę sąmokslų nužudyt Sta
liną ir kitus Sovietų vadus 
ir jau 1934 m. per savo suo
kalbį nužudė S. Kirovą, žy
miausią Leningrado komu
nistų vadą.

Mirties nuosprendis pa
skirtas įvykdyt už 72 va
landų po jo išnešimo. Bė
gy j tų trijų dienų ir naktų 
jie gali atsišaukt į Sovietų 
Sąjungos Centro Vykdantį
jį Komitetą, kad pasigailė
tų. Bet labai abejotina, ar 
jie išvengs sušaudymo. Nes 
Zinovievas, Kamenevas ir 
kiti dabar nusmerkti troc- 
kistai jau ne pirma kartą 
darė sumokslus prieš Sovie
tų vyriausybę ir pasirodė 
nepataisomi; todėl milionai 
Sovietų darbo žmonių reika
lauja juos be pasigailėjimo 
sušaudyti.-

Sušaudvmui n u s m erkti 
vra šie: Zinovjev. Kamenev, 
T. Smirnov, A. Evdokimov. 
T. Bakajev, S. Miračkovski, 
V. Olberg, K. Berman-Ju- 
riev, Fritz David, Mozė Lu
rie, N. Lurie, T. Reingold. 
R. Pikel. V. Tervogąnian, 
E. Dreitzler ir E. Holzman.
Kaltininkų Prisipažinimai

Visi šie trockistai, apart 
T. Smirnovo, pirm nuteisi
mo patys prisipažino, jog po 
Trockio komanda darė su
mokslus išžudvt Sovietų va
dus. idant galėtų pasigrobt 
valdžią į savo rankas; taip
gi prisipažino, kad jie dirbo 
išvien su Hitlerio slaptąja 
policija ir tikėjosi naziu ka
riškos1 pagelbos. Smirno
vas pasisakė priklausęs tai 
šaikai, bet gvnėsi, būk tie
sioginiai nedalyvavęs suo
kalbiuose žudyt Sovietų va
dus.

Zinovjevas savo išpažin
tyje padarė išvadą, kad 
“trockizmas, pridėjus prie 
jo terorizmą, yra fašizmas.” 
Miračkovski pabrėžė, jog 
trockistai suoka Ibininkai 
neturėjo kitokios progra
mos, kaip tik išžudyt Sovie
tu vadus ir užgrobt valdžią. 
Miračkovskis sakė:

“Jeigu mums, trockis- 
tams ir zinovjeviečiams, bū
tų pavykę paimt valdžia į 
savo rankas 12 valandą die
ną, tai už 5 minučių po 12 
vai. mes jau būtume susipe
šę tarp savęs už vietas nau
jojoj valdžioj.” ’

Visi teisiamieji laike by
los skaudžiai kaltino save ir 
keikė kriminališkus savo ry
šius su Trockiu ir kitais 
Sovietų priešais. Užsibai
gus teismui, jiem • kiekvie-

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

nam buvo duota paskutinis^' 
žodis kalbėti, ką jie nori ir 
kiek nori.
Kamenevo “Atsisveikinimo” 

žodis
L. Kamenev paskutiniame 

savo žodyje apgailestavo, 
kad taip baisiai nusikalto 
prieš Sovietų santvarką; jis 
persergėjo kitus, liksiančius 
gyvais, prieš Trockį, kaip* 
prieš savanaudišką niekšą.

“Mirtis man nebaisi,” tę
sė Kamenev: “Aš jau iš pir
miau esu nuteistas 10 metų 
kalėti. Liktis kalėjime ir 
tik pro jo grotas žiūrėti į 
Sovietų pažangą, tai yra 
blogiau negu tuojaus numir
ti. Aš pasirenku mirtį.”

Kamenev savo kalbą už
baigė atsišaukimu, kaip ir 
testamentu, trims savo sū
nums, kurių vienas yra 
Raudonosios Armijos lakū
nas:

“Aš sutepiau jų vardą. 
Aš noriu, kad jie žinotų pa
skutinį mano troškimą1—kad 
jie dirbtų, kovotų, ir reikalo 
esant, mirtų tiktai po Stali
no vėliava. Aš netarnavau 
savo socialistinei tėvynei; 
todėl tegu bent mano mir
tis jai patarnaus.”
Zinovjev Sako, kad Mirties 

Nuosprendis Teisingas
Zinovjev savo “atsisveiki

nimo” žodyje tarė:
“Aš kadaise buvau net 

Lenino mokinys! Mano var
das nebus dabar įrašytas į 
istoriją greta tų vardų, su 
kuriais jis būtų andai galė
jęs būt sujungtas. Jis įeis 
istorijon sujungtas su Troc
kio vardu.

“Aš kadaise stovėjau gre
ta žmonių, kurių vardų da
bar nedrįsčiau net ištarti, 
—aš žinau gėdą, ką reiškia 
stovėti greta tokių Lurie ir 
Olbergo.

“Mirties n u o s p r e n dis 
mums būtų teisingiausias; 
ir, be abejo, tą nuopsrendį 
parems darbo žmonės šioj, 
šalyj ir užsieniuose; jį pa
rems ir karžygiškai kovo
jantieji Ispanijos darbinin
kai.

Trockio specialiai atsiųs
tas iš užsienio Fritz David, 
nužudyt Staliną, raudoda
mas pasiuntė atsišaukimą 
savo dukteriai, 4 metų mer
gaitei, kad būtų visuomet 
ištikima Sovietams.

Iš 16 nusmerktų tik Mo
zė Lurie ir Olberg prašė ne
bausti jųdviejų mirčia, ža
dėdami tolesniais darbais 
“atpirkti” savo piktadarys
tes. . . .
Socialistų Internacionalo 

Įsikišimas
Socialistų Internacionalo 

Vykdomasis Komitetas atsi
šaukė dovanot nusmerk- 
tiems gyvybę. Atsišauki-

mas, matyt, buvo paremtas 
klaidingu manymu, būk So-' 
vietų teismas nedavęs šiems i 
trockistams teisės turėti sa- • 
vo advokatus-gynė jus, kaip 
rašo New Yorko Times ko
respondentas Harold Den
ny. Bet faktas yra, kad 
jiems buvo duota advokatų- 
gynėjų teisė; tik patys kal
tinamieji nuo to atsisakė, 
ką girdėjo šimtai dalyvių 
teismo svetainėje.

Sovietų spauda į tai atsi
liepė, kad Socialistų Inter
nacionalo vadai vėl kišasi į 
sovietinės teisdarystės rei
kalą.

Lenino Našlės Prašymas 
Atmestas

MASKVA, rugp. 24. — A 
Lenino našlė Krupskaja 
prašė dovanot gyvybę šešio
likai nusmerktų trockistų,.' 
žmogžudiškų - suokalbinin
kų. • •

Radio pranešimais, jos 
prašymas atmestas.

K. RADEK SMERKIA 
TROCKISTUS

MASKVA.—Pirmiau bu
vę trockistai, bet paskui at
simetę nuo jų ir išstoję ko
von prieš juos, K. Radekas 
ir Piatkovas dabar “Izvies- 
tijose” ir “Pravdoj” kuo aš
triausiai pasmerkia Trockį 
su visa jo ir Zinovjevo gal
važudiška šaika, kuri darė 
sąmokslus išžudyt visus žy
mius Sovietų vadus.

Ką tik pasibaigusioj savo 
byloj, keli trockistai buvo 
itarę, kad ir Radekas ir 
Piatkovas “žinoję” apie vi
sus kriminališkus jų suokal
bius. Jiedu gi pareiškia, 
kad, sykį, su trockistais nu
traukę ryšius, toliau nieko 
bendrą daugiau su jais ne-’ 
turėjo.

PROTESTONŲ KUNIGŲ 
MANIFESTAS PASMER

KIA HITLERIZMĄ |

BERLYNAS. — Vokieti
jos protestonų kunigai rug
pjūčio 23 d. išleido manifes-| -i 
tą į savo tikinčiuosius, kad? 
kovotų prieš nazių sklei
džiamą pagonizmą. Mani
feste šie kunigai sako, kad 
už tai gręsia jiem kalė ji- : 
mas ir gal dar blogiau; bet, 
girdi, jau nebėra kitos išei
ties, kaip tik ryžta kova už 
savo religijos laisvę.

LENKŲ POGROMAS
PRIEŠ ŽYDUS , ji

Varsa va. — 200 lenkų fa
šistų išdaužė, išlaužė žydų 
namus, išplėšė iš jų krautu
vių prekes ir sudegino tur
gavietėje Wiszonki mieste- /į 
lyje. ■ Jį
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Foreign countries, per year............  $7.50
Canada and Brazil, per year........ .. $5.50
United States, six months ............... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ..........  $4.00
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

-Entered as second class matter March 11, 1924, 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act

* . of March 3, 1879.

at

į' Trečiajam LDS Seimui Praėjus
Tretysis LDS Seimas praėjo. Delegatų 

JhkalŽiumi jis buvo mažesnis už piemuo* 
bet savo darbais turi tiek pat veiks

imos, kaip ir anie du. Tūlais atžvilgiais 
/Tretysis Seimas buvo svarbesnis, negu 
pirmieji. Čia atstovauta daug platesnės 

Čšrytys, po kurias tfiūsų organizacija yra 
jįišsišakojusi. Pavyzdžiui, mes turėjome 
{;deJągatųMš Massachusetts, ko pirmes- 
jlniuosč seimuose nebuvo, kadangi tuomet 
Jiten dar neturėjome laisnių ir, tuo būdu, 
^negalėjome organizuoti kuopų.
•• Turėjome du delegatu iš tolimosios 
•;saulėtos Kalifornijos. Los Angeles dele
gatas, jaunuolis Radzevičius, dėjo di-
* džiausiu pastangų atvykti šin Seiman 
susipažinti su mūsų veikėjais, pasigauti

J!taip sakant organizacinės dvasios ,ir ug- 
tnies, kad, kai sugrįš į Pacifiko pakraštį, 
įgalėjus ta panaudoti kūrimui LDS kuo- 
fpų, kur jų dar nėra ir stiprinimui esamu
oju. Jis pasižadėjo, sugrįžęs, darbuotis 
Ldaug uoliau, negu iki šiol; jis prašė iš 
-ną.ūs Centro ir visų veikėjų kooperacijos. 
jpMės jam pažadėjome ir, be abejo, pažadą 
^turėsime ištesėti. Turėjome du delega
tus iš kito Jungtinių Valstijų krašto, 
pjMaine State’o,—viena jaunuolė (Vazniū- 
Jjte). Tai simbolis mūsų organizacijos iš- 
yjsiplėtimo ir parodymas, kaip gražiai mū- 
•»sų kuopos įvertina mūsų darbus, veda- 
j»mus nacionale plotme.
• Be abejo, Seimas būtų buvęs kur kas 

didesnis, jei jis būtų laikytas didesnėj
•?į lietuvių kolonijoj ir didesniam Centre. 
1 {’Jis būtų buvęs didesnis, jei ne Amerikos 

Į; Lietuvių Kongresas. Pastarajam dauge- 
'j į lis kuopų pasiuntė savo delegacijas ir 
4 j’dėlto patuštino iždus tiek, kad į savo or- 
r| j;ganizacijos Seimą nebegalėjo delegacijų 
j ^pasiųsti. Bet tas tik parodo mūsų veikė- 
| Jjjų ir narių gerą susipratimą ir įvertini- 
j j;mą didelių darbų. Juk kiekvienas žino, 

|;kad Amerikos Lietuvių Kongresas buvo 
I į; svarbesnis už visokius atskirų organiza- 

1 Bxijų Seimus bei suvažiavimus.
Seime viešpatavo sutikimas ir vienybė.

’,‘Kai kada toji vienybė tūliem atrodė net 
' '"perdidelė. Seimą labai pagyvino dalyva- 

JĮvimas skaitlingo būrio jaunimo.
}; Nepaprastai daug prisidėjo prie LDS 
T, prestyžo pakėlimo tas faktas, kad laike 
JJ Seimo įvyko mūsų LDS sportininkų 

Olympiada. Suvažiavo iš visos eilės mie- 
I JJstų būriai gabiausio mūsų jaunimo, už- 

V >Isiimančio sportu, tuo tikslu, kad laimė- 
| U jus dovanas ir tą unarą, kurį LDS Jau- 
• tinimo Komitetas suteikė. Tūli sportiniu* 
f ^3^1.tiek išsitobulinę, jog drąsiai gali sto- 
į * ti į žemiausias amerikoniškų sportininkų 
frXeilU........
Į ;; "Tasai jaunimas pamatė, kad mūsų 

j’LDS stoja su juom, kad mūsų pastogėje 
f£j§|$t’yrą yietQS tarpti sporte, kultūriškoj 

^k^įoiidškoj veikloj. Visose Seimo sesi- 
dalyvavo ne tik didelis būrys jau- 

į J’nuoiių, kaipo delegatų, bet ir kaipo sve- 
1 ?:«u sportininkų. Jie domėjosi mūsų dar- 

JJbais. Jie linksminosi su mumis. Jie dai- 
$navo dainas, jie kėlė entuziazmą ir šau- 
jfkė, tegyvuoja LDS! Jei tik mes mokė- 
" sime po Seimo tą visą ūpą ir šeiminį en- 

* 11 tuzjazmą konsoliduoti organizaciniai, tai 
|Į T greitu laiku pasieksime dar didesnių or- 
f į! ganizacinių laimėjimų.
f y5L Kiek liečia pačią organizaciją, Trečią

jį sis mūsų Seimas padarė naudingų nuta
ri rimų. Svarbiausias šiuo tarpu nutari- 
II mas tai, būtent, tas faktas, kad nuo da- 
•II bar į LDS nariai bus priimami 55 metų 
C amžiaus. Šis klausimas mums reikėjo iš- 
II rišti Antrajam Seime, tik kažin delei ko- 
.3 kių priežasčių nebuvo atliktas. Visa ei- 
m lė lietuvių darbininkų troško patapti 
į LDS nariais, bet kadangi jie buvo virš 50 
*1 metų amžiaus, tai jų aplikacijos nebuvo 
V priimtos. Dabar tegul mūsų organizato- 
u riai ir veikėjai šį faktą įsitemija ir pa-

I

■ i

F

konstitucinių pataisymų, patobulinančių 
mūsų tvarkymąsi. Darant tarimus ir 
konstitucijos taisymus, labiausia buvo 
atsižiūrėta į nariams palengvinimą, o ne 
pasunkinimą.

Padaryta pakaitų mūsų Centro valdy
bos sąstate. Vietoj mūsų darbščiosios 
ir sumaniosios Centro Sekretorės E. N. 
Jeskevičiūtės, griežtai atsisakiusios kan
didatuoti sekamam terminui į Sekreto
rius, Seimas išrinko Joną Siurbą, taip
gi darbštų, seną veikėją ir daug pasi
darbavusį mūsų organizacijos labui. At
sisakiusio iždo globėjo Jurgio Mikitos 
vieton išrinktas Antanas Matulis, iš Jer
sey City, N. J.

Trečiasis Seimas nepraleido pro pirš
tus ir kitų svarbių pasaulinės reikšmės 
dalykų. Jis*pasiuntė (per Ispanijos Res
publikos Prezidentą Azaną) karštą svei
kinimą Ispanijos kovotojams su fašiz
mu. O kad Seimo sveikinimas nepasilik
tų £ik paprastu formalizmu, jis paskyrė 
$50.00 aukų paramai kovotojams. Po
draug Seimas ragino LDS kuopas ir na
rius prisidėti prie parėmimo Ispanijos 
kovotojų moraliai ir medžiaginiai.

Seimas pasiuntė sveikinimą Amerikos 
darbininkų klasės kovotojams, kuriuos 
reakcininkai laiko kalėjimuos virš 22 me
tus, Tarnui Mooney ir Warren Billingsui.

Lietuvos klausimu Seimas ne tik pa
smerkė barbariškąjį fašizmą, smaugian
tį liaudį; ne tik paragino savo narius ir 
veikėjus remti Amerikos Lietuvių Kon
greso užbrėžtus darbus, bet taipgi pa
skyrė $45.00 aukų priešfašistiniams po
litiniams kaliniams, kuriuos smetoniškas 
režimas tebekankina katorgose.

Šis Seimas tarė žodį ir už tai, kad mū
sų kuopos, nariai ir pati Centro Valdy
ba gelbėtų C.I.O. (Komitetui už Pramo- į 
ninę Organizaciją) organizuoti plieno I 
pramonės darbininkus į Amalgamated 
Association.

Buvo ir daugiau padaryta įvairiais 
klausimais svarbių nutarimų, kurių del 
vietos stokos čia negalima suminėti.

Šitokia daug maž sutrauka mūsų Tre
čiojo Seimo nutarimų. Pasilieka mums 
veikti ir veikti, kad juos pravedus gyve
nimam Reikia daryti viskas dąr,dides
niam sustiprinimui LDS.

Nebetoli tas laikas, kai mes susivieny- 
sim su APLA. Tuomet bus daugiau 
ūpo darbuotis ir tų mūsų darbų gražes
nės pasekmės.

Ketvirtasis Seimas nutarta laikyt Pitts- 
burghe. Tai svarbi ir didelė lietuvių ko
lonija. Pagaliau, tai Centras, kurį leng
va pasiekti visom mūsų kolonijom, ne
skaitant tolimuose vakaruose esančių.

Jau dabar pradėkime ruoštis į Ketvir
tąjį Seimą. Kaip ruoštis? Stiprinkim 
mūsų esamas kuopas. Kurkime naujas 
kuopas, kur jų dar nėra. Kuodaugiau- 
sia jaunimo į mūsų eiles! Aiškinkim jau
nimui, kad Ketvirtojo Seimo metu bus 
antroji mūsų LDS Sportininkų Olympia
da. Konsoliduokim visas mūsų pajėgas 
stiprinimui savo organizacijos.

Per pastaruosius savo gyvavimo me
tus LDS, tūlų nuomone, padarė stebuk
lus savo bujojimu ir plėtimusi.

Kai LDS kūrėsi, pirmas šūkis buvo 
mestas: 10,000 narių artimiausioj atei
tyj ! Keletos metų prityrimai parodė, kad 
tai yra pasiektina. Trečiasis Seimas ir 
jame viešpatavęs entuziazmas parodė, 
kad tas galima pasiekt į sekančius porą 
arba biskį daugiau metų.

• Centro valdyba pasirengusi viską da
ryti kuopasekmingiausiam pravedimui 
gyveniman visų Trečiojo Seimo nutari
mų ir pageidavimų-. Prie to paties šau
kiame visus mūsų veikėjus, visus narius!

R. Mizara, LDS Prezidentas.

Fašistų sukilimas Ispani
joje yra paruoštas nuo se
niau. Jam pasiruošti leido 
ta sąlyga, kad valdžia ne
prašalino iš armijos reakci
nius generolus ir oficierius, 
o perkėlė juos tarnauti į 
Morokko. Ryšiai tarpe fa
šistų organizacijų buvo ge
ri. Todėl 17—19 dienomis 
liepos, Ispanijoj fašistų su
kilimas prasidėjo trijuose 
punktuose: (1) Morokkoj, 
(2) Cadiz-Cordova ir (3) 
Saragossa-Pamplona.

Matomai fašistų tikslu 
buvo greitai pulti ant Mad
rido iš trijų punktų ir su 
pagelba tūlų jo garnizono 
dalių užvaldyti sostinę.

Vienok, tas jiems nepavy
ko. Ištikima valdžiai armi
ja suspėjo Guadarrama 
kalnuose užimti perėjimus 
ir ten sulaikyti sukilėlius. 
Tas pirmas fašistų nepasi
sekimas, vedamų generolo 
Molą, turi didelę reikšmę. 
Ispanijos armija taikos me
tu niekados nebuvo paruoš
ta sėkmingiems lauko mū
šiams ir jeigu fašistų ka
riuomenei nepavyko ant 
greitųjų pagriebti Madridą 
ir kalnų perėjimus, tai rei
kia manyti, kad jiems tas 
nepavyks be išlaukinės pa- 
gelbos.

Pietuose fašistai iš karto 
kiek greičiau stūmės. Jiems 
pavyko užimti Cordovą. Bet 
tolimesnis jų stūmpnasis su
laikytas. Mūšis bėgyje pas
kutinių dviejų savaičių Is
panijoj padėties nepakeitė 
daug nei fašistų, nei val
džios naudai. Nepaisant 
valdžios (Bendro Liaudies 
Fronto) dalinu pasisekimų, 
sprendžiamų pasekmių dar 
nėra. Kova užsitęsė. Orga
nizuojasi frontai. Tai yra 
todėl, kad daug maž lygios 
kovojančių spėkos.

Ispanijos armija taikos 
metu turėjo ąpie 160,000 
kareivių: 8 divizijos pėsti
ninkų ir 1 vai tari jos; apie 
50 karo lėktuvų. Iš to arm- 
jos skaičiaus Morokkoj bu
vo 43,000 kareivių. Kaip ži
noma, ten buvęs legionas ir 
kitos armijos dalys yra fa
šistų pusėje. Prie to, sukili
me dalyvavo pilnai 2-ra di
vizija, stovėjusi Sevillėj ir 5- 
ta divizija, buvusi Saragos- 
soje. Šios dvi divizijos vėl 
sudarė apie 30,000-40,000 
kareivių. Prie to fašistų pu
sėj kovoja jų organizacijos. 
Tokiu būdu fašistų spėkos 
siekia 120,000 kareivių.

Valdžios pusėje veikia iš
tikimos dalys pasilikusios 
armijos, Liaudies Gvardijos 
ir visa Šturminė Gvardija. 
Svarbiausia valdžios jėga 
yra— darbininkų milicija, 
kuri susiorganizavo jau lai
ke fašistų sukilimo. Mad
ride yra apie 50,000 milici
jos kovotojų. ?, Katalonijoj 
labai drąsiai kaunasi darbi
ninkų milicija,, ji užvaldė ir 
Barcelona. Katalonijoj yra

apie 20,000 darbininkų mili
cijos kovotojų. Jeigu prie 
tų jėgų prijungti armijos 
dalis iš Valencia, Mursi ir 
Malaga, tai ir valdžios pu
sėje yra apie 120,000 kovo
tojų. Bet jų skaičius nuo
latos auga.

Taigi iš karto fašistai tu
rėjo daugiau jėgų, mat, su 
jais ėjo didžiuma armijos. 
Bet dabar bendras Liaudies 
Frontas sukaupė didesnes 
jėgas, vienok tam reikia lai
ko ir ginklų. Abiejų pusių 
jėgos pusėtinai išblaškytos. 
Kol kas dar valdžiai nepa
vyko sudaryti galingą gin
kluotų jėgų kumštį.

Kas liečia aviaciją, tai 
Ispanijoj šios jėgos pasida
lino daug maž taip, kad val
džios pusėje pasiliko didžiu
ma. Bet fašistams lėktu
vais gelbėj# Vokietijos ir 
Italijos fašistai. Jiems jau 
pasiųsta keli desėtkai karo 
lėktuvų. Kol kas lėktuvai 
dar svarbios rolės nesuvai
dino, nes jie nepasirodė di
desniu skaičium, kaip 5 vie
nu kartu. Vienok jie jau 
nemažai padėjo valdžiai.

Ispanijos karo jūrų laivy
nas pasidalino daug maž 
taip: 1 šarvuotlaivis, 4 di
deli kreiseriai, 13 submari- 
nų ir 14 “flotilių vadų” pa
siliko su valdžia. Kaip skel
bia fašistų generolas Fran
co, tai jo pusėje yra 1 šar
vuotlaivis, 3 kreiseriai ir 3 
maži naikintojai. Mažuma 
karo laivų pas fašistus, bet 
jiems jau gelbsti Vokietijos 
karo laivai. Pasilikę ištiki
mi valdžiai karo laivai ne
mažai daro kliūčių fašistų 
armijos permetimui įš Mo- 
rokkos. Vienok yaldžįos lai
vyno spėkos dar neganėti
nai tvirtos, kad supliekus 
fašistų laivus ir sugriovus 
Morokkoj jų prieplaukas.

Dabar Ispanijoj susifor
mavo sekami frontai:

1. Guadarrama kalnai. 
Valdžios armijai pavyko čia 
sulaikyti fašistų puolimą 
ant Madrido. Fašistų ban
dymai prasimušti per per
ėjimus nepavyko. Mūšiai 
kalnuose neduoda nei vie
nai, ųei kitai pusei didelio 
pasisekimo. Čia fašistai su-

Barcelonoj valdiškos jėgos, 
vadovystėje pulkininko San- 
dino, gana energingai vei
kia. Paskutiniu laiku jos 
jau užėmė miestelius apie 
20 mylių nuo Saragossos. 
Liaudies" frontas puola fa
šistus šiame fronte iš dvie
jų pusių. Sudarytas pavo
jūs fašistams Saragossoj 
gali priversti jų generolą 
Molą mestis šiam frontui į 
pagelba.

3. Pietų frontas. Pietų 
fronte sukilėliai eina išilgai 
Portugalijos rubežių. Ma
tyti jie gauna daug pagel- 
bos iš portugalų fašistų. 
Vėlesniu laiku jie užgriebė 
Badajoz miestą ir ten daug 
išžudė liaudies milicininkų.

Fašistai jau kelis kartus 
sakė, kad šiaurių ir pietų 
frontuose jų armijos susi
jungė ir bendrai puls Mad
ridą. Bet matyti, kad val
džios jėgų dar tame fronte 
yra ir fašistų susijungimas 
nėra tvirtas.

4 Pajūrio Frontas. Dabar 
eina dideli mūšiai šiaurių 
pajūriu, ties Irun, San Se
bastian, Santander ir Bil
bao. Ties Biskajaus užlaja 
jūrų pakraštį laiko Liau
dies Frontas. Iš čia jis su
daro pavojų šiauriniam ir 
Saragossos fašistų frontui.

Fašistai tą supranta ir 
daro viską, kad išmušus tas 
valdžios jėgas, kad apsitvir- 
tinus ant jūrų kranto. Prie 
to per tas prieplaukas jie 
greitai galėtų gauti iš Vo
kietijos ginklų.

Tokia tai padėtis Ispani
joj. Darbininkai, žvejai ir 
valstiečiai yra valdžios pu
sėje ir tai svarbiausios jė
gos kovai prieš fašistus. Vo
kietijos ir Italijos fašistai 
matydami, kaip jų priete- 
liams nevyksta, rengiasi at
virai ateiti Ispanijos fašis
tams į pagelba. 'Tokis jų žy
gis galėtų uždegti Europoj 
arba ir visam pasaulyj nau
ją'karą.

Kaip dabar dalykai Ispa
nijoj yra, tai atrodo, kad 
karas gali ilgai užsitęsti. 
Abelnai norisi manyti, kad 
jokiu būdu fašistai negalės 
laimėti, nes jau Ispanijos 
darbo masės suspėjo apsi
ginkluoti. D. M. Šolomskas.

LM SEIMAS PASIBAIGĖ

Sovietų vadai. Iš kaires j dešinę: Dimitrovas, Antipovas, Stalinas ir Kalini
nas. Juos rengėsi išžudyt teroristų grupė, kuri yra dabar teisiama.

Sesija Šešta.

Saginaw, Mich., LDS. 3-čia 
kuopa sveikina Seimą ir išreiš
kia džiaugsmą, kad LDS. au
ga be ponų, proletarų globo
je. Aukoja $2 tam tikslui, kur 
labiausia reikalinga.

Pranas Jočionis, iš Detroito, 
sveikina Seimą, ir prisiuntė 
dovaną $5. Jis apgailestauja, 
kad negali dalyvauti Seime.

Rockford, Ilk, LDS 95 kp. 
prisiuntė pasveikinimą su au
ka $5.

Montello, Mass, sveikina 
Seimą, velija LDS augti ir au
koja $5.

Brighton Park, 111., kuopos 
vajįninkai draugai Jokubaus- 
kai aukoja $5 ir drg. Sakalau
skienė aukojo $1; viso $6.

Pasveikinimų Komisijos na
rė draugė Palevičienė prane
ša, kad Seimui aukų prisiųsta 
$125. Iš tos sumos, $90 pa-' 
skirstyta su patarimu seimui 
paskirti tiem tikslams,^ kur la
biausia reikalinga. Komisija 
rekomenduoja, kad ta suma 
($90) būtų paskirstyta seka
mai: $45 Ispanijos Liaudies 
Frontui kovoje prieš fašizmą 
ir $45 Lietuvos priešfašisti
niams kaliniams. Kyla karštų 
diskusijų; daugelis delegatų 
pageidauja daugiau Ispanijos 
Liaudies Frontui. Dr. Palevi-

jame Centro Valdybą koope
ruoti su tuo komitetu.

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas.

Jau nuo senai jaučiama 
reikalas turėt žurnalą, pašvęs
tą pažangaus Amerikos lietu
vių jaunimo reikalams, kur jie 
galėtų reikšti savo idėjas, ga
bumus, troškimus, savo jauną 
kūrybą. Mūsų organizacijos 
mano, kad šitokio žurnalo rei
kalas nėra vienos kokios srio- 
vės reikalas, bet visų plačių 
Am. lietuvių masių prievolė.

LDS jaunimo skyrius kvie
čia talkon įvairias lietuvių or
ganizacijas, kad visiems ben
drai įsteigus tokį žurnalą an
glų kalboje ant pažangaus 
darbininkiško pamato, pašvęs
tą pažangiųjų Am. lietuvių 
jaunuolių reikalams. Iš savo 
pusės LDS jaunimas rems tą 
sumanymą.

šeštoji sesija—paskutinė— 
buvo entuziastiška. Stodami į 
eiles delegatai maršavo salėje 
dainuodami LDS maršą, ūžda
mi, kojom trempdami, džiaug
damiesi savo organizacijos au
gimu, pasižadėdami ją išau
ginti į milžinišką organizaciją.

Seimas baigėsi trumpom 
prakalbom iš jaunimo ir suau
gusių. Kalbėtojai iškėlė obalsį, 
kad sekantį seimą LDS laiky
tų turėdams 10,000 narių. Jau
nimas pasižadėjo naujais na
riais iš jaunuolių padvigubinti 
skaičium.

Svarbu dar kartą priminti, 
jog šis Seimas nutarė priimti 
narius į LDS. iki 55 metų am
žiaus. Duodama proga senes
nio amžiaus žmonėms įstoti į 
šią svarbią organizaciją.

P. Buknys.

čius prideda $5 prie Ispanijai 
skiriamų aukų, pasidaro $50. 
Tuomi diskusijos pasibaigia. 
Komisijos rekomendacija pri
imta.

Dr. Kaškiaučius nuo rezo
liucijų komisijos patiekia dar 
dvi svarbiais klausimais rezo
liucijas, kurias žemiau paduo
dame :

Plieno Darbininkų Unijos 
Organizavimu.

Plieno išdirbystės įmonė yra 
viena pamatinių įmonių, viena 
sunkiųjų industrijų Jungtinėse 
Valstijose. Darbai labai sun
kūs, pavojingi, bet apmokami 
menkai. Išnaudojimas, eksplo
atacija eina visu platumu. Vie
nintelis būdas darbininkų būk
lei taisyti, gerinti yra jų, orga
nizavimas į uniją, į galingą 
plieno darbininkų uniją — 
Amalgamated Association of 
Iron and Steel Metal Workers. 
LDS Trečiasis Seimas pilnai 
užgiria plieno darbininkų or
ganizavimą į uniją. Už In
dustrinio organizavimo Komi
tetą. Mes esame priešingi Wm. 
Green’o pastangoms trukdyti 
Industrinio organizavimo Ko
miteto darbą. Mes užigiriame 
suorganizuotą fraternalių or
ganizacijų komitetą, gelbėji
mui organizuot plieno darbi
ninkus į uniją, ir instruktuo

Binghamton, N. Y.
Iš Komunistų Partijos Pikniko

Devintą dieną rugpjūčio 
įyyko K1SP. piknikas drg. Va
lerijos Kaminskienės farmoje. 
žmonių piknikai! atsilankė ga
na daug ir įvairių tautų. Visi 
linksminosi iki vėlai nakties. 
Pelno liko apie 44 dol. Pelnas 
skiriamas K. P. rinkimų kam
panijai.

Sekami draugai aukavo 
daiktų šiam piknikui: Tomiš
ko—rolsus ir duoną; J. K. 
Vaičekauskai—gražų bukietą 
gėlių laimėjimui, už kurias su
rinkta apie 3 dol. Gėles lai
mėjo drg. Tomiško. Drg. 
Shwobs aukavo keiką iš savo 
kepyklos, kuris taipgi leistas 
laimėjimui. Pelno davė kelis 
dolerius. Rankų darbo kar- 
petuką aukavo Josephine Kar
čiauskienė—leista laimėjimui. 
Pelno davė keletą dol.

Draugė Zmitrienė aukavo 
kumpio senvičių vertės $1.40.

Drg. Ringai aukavo agurkų 
bušelį ir bulvių, ir bulvių pir
ko rengėjai “olsel praisu”.

Visiems aukavusiems minė
tam piknikui Komunistų 
Partija taria širdingą ačiū.

Vardai dirbusiųjų piknike: 
Roberts, Harry Ceegal, Jerry, 
J. Vaičekauskas,, O. Girnienė, 
A. Žemaitienė, J. K. Nava- 
linskienė, V. Z^itraitė, K. 
Šulskienė ir jos sūnus. Gelbė
jo dirbti: žemaitis, H. žemai
tis, F. žverblukė, I. Bormend, 
L. Miller, J. Karčiauskienė ir 
V. Kaminskienė.

Drg. A. Žemaitienė turbūt 
dirbo šiame piknike daugiau
sia. Ji iškepė visus valgius ir 
be to dirbo dar piknike. Dir
bo ir O. Girnienė su J. K. N. 
suorderiuodamos piknikui vi
sus reikalingus daiktus. Jos 
pašventė net tris dienas.

Šiame piknike, kaip ir per
nai, dalyvavo veik visi lietu
viški biznieriai.

Beje, W. Virukaitis aukavo 
31c., kada jam mokėjome bi- 
lą už mėsą. Černa aukavo do
lerį. Prašome visų lietuvių 
nepamiršti šių biznierių. Rei
kalui esant—atlankykit juos.

“L.” Korespondentė.
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Dardel Darbininkų 
Kautynių prieš Fašiz

mą Lietuvoje
(“L.” specialis koresp.)

Generalinis Streikas Birže
lio 18—19—20 Lietuvoj. De

monstracijos. šaudymai. 
Apgulos Stovis. Pirmą 
kartą Barikados Laisvės 

Alėjoj Kaune. Kovų 
Pamokos.

Dideles audras kartais su
kelia mažytės kibirkštys. 
Šį kartą palyginti nedidelė 
kibirkštis—160 darbininkų 
streikas Kamberio lentpjū
vėj sukėlė tokią galingą an
tifašistinę audrą, kuri be
veik vos nenušlavė ir fašis
tinį “seimą” ir “darbo rū
mus” ir gal net patį fašiz
mą.

Lentpjūvės darbininkas 
Kranauskas nušovė samdy
toją ir pats nusižudė vieto
je. Darbininką Kranauską 
j kapus palydėjo kelių de
šimčių tūkstančių darbinin
kų eisena. Fašistai eiseną 
puolė ginklais, užmušdami 
vieną darbininką Kęstučio 
gatvėj, daug sužeistų darbi
ninkų paspruko namo, de
šimtys sužeistų buvo sugru
sti į kalėjimą ir policijos da
bokles. 27 sunkiai sužeisti 
darbininkai atsidūrė ligoni
nėse. Tai paskutinės žinios. 
Trys iš sužeistųjų nuo žaiz
dų vėliau ligoninėse mirė.

Daug tūkstančių darbinin
kų su 40—46 vainikais pa

siekė kapus, kur rado apsi- 
barikadavusią policiją (apie 
2000 šautuvų). Įsiveržus 
pro policijos špalerius dar
bininkams į kapus—kapuo
se įvyko didžiulis darbinin
kų mitingas. Kalbėjo ko
munistai, socialdemokratai 
ir krikščionių demokratai 
(“darbo jaunimo” grupės). 
Kalbėtojus policija tuojau 
ėmėsi gaudyti. Vistik mi
tinge tos visos sriovės pa
spėjo iškelti generalinio 
streiko obalsį. Milžiniškos 
darbininkų minios jį mielai 
priėmė: generalinio streiko 
šaltinis buvo Kranausko ka
pas 17 birželio vakaro me
tu.

18. VI. 12 valandą prasi
dėjo generalinis streikas. 
Sukaukus fabrikams buvo 
mestas darbas, darbininkai 
pasipylė iš įmonių į gatves. 
Streikas prasidėjo nepa
prastai tvarkingai: visų fa
briku, dirbtuvių, net kai ku
rių krautuvių darbininkai 
12-tą valandą metė darbą 
lyg sulig įsakymu, nors nie
kas iš jokio centro įsakymo 
duoti nesuspėjo. Į gatves 
darbininkai išsiveržė savai
me, stichiniai, ir ta momen
tą jų niekas sulaikyti nega
lėjo. Jie tvino ir lieiosi 
kaip jūra, grupavosi patys 
būriais, įsiskverbdavo į 
dirbtuvėles, nuimdavo nuo 
darbo tebedirbančius ir leis
davosi Laisvės alėjos linkui. 
IŠ didžiųjų fabrikų, paskel
busių streiką paminėtini 
yra šie: “Silva”, “Inkaras”, 
“Liteks,” “Kauno Audiniai”. 
“Boston,” “Drobė,”“Raidės” 
skustuve, ir daugelis kitu.

paębirpnkų minios pasi
pylė JLafcvės alėjos link, 
prie Nepriklausomybės aik- 
š$S (soboro), iš kur rengė
si traukti į vidaus reikalų 
ministeriją. Užsikimšo visa 
alėja, minia traukė viduriu 
gatvės, miesto savivaldybės 
ir “Amlito” autobusų šofe
riai ir tarnautojai darbinin
kų napaklausė, prie streiko 
neprisijungė, lėkė su auto-

busais į minią, sausakimšai 
užsikimšusią gatvę. Darbi
ninkai jėga sulaikė autobu
sus, nepaklausiusiems iš
daužė langus, supjaustė pa
dangas. Pagaliau, negalė
dami kitaip sulaikyti lekian
čių minion autobusų—Lais
vės alėjoj . darbininkai su
krovė barikadas. Barika
doms buvo panaudoti esan
tieji alėjoje suolai, šiukšlių 
dėžės ir kt. daiktai.

Vidaus reikalų ministeri
jos darbininkai nepasiekė: 
prasidėjo policijos puolimas. 
Policija darbininkus puolė 
lazdomis, šautuvais ir aša
rinėmis bombomis. Policija 
suiminėjo darbininkus bū
riais, bet darbininkų drau
gai puldavo policininkus ir 
areštuotus draugus išlais
vindavo. Puolė arkliais re
zervinė policija. Policijos 
šūviai sužeidė daugybę dar
bininkų. Sužeistuosius poli
cija gabeno vienus į ligoni
nes, kitus į kalėjimą.

Pažymėtina, kad nei Kra
nausko laidotuvių metu, nei 
pirmąją streiko dieną (18. 
VI.) darbininkai nepaleido 
nė vieno šūvio. Fašistų 
spauda, provokuodama dar
bininkus; rašo, kad pirmieji 
šūviai pasipylę iš minios. 
Darbininkų mūšis su polici
ja Laisvės alėjoj baigėsi 
apie 4-tą valandą.

Darbininkų minios, išsi- 
sklaidydamos, sutarė susi
rinkti vakare 6-tą. valandą 
Mickevičiaus gatvėj prie 
“darbo rūmų”, bet ir ten 
ginklu, šūviais ir ašarinėm 
bombom buvo išsklaidyti.

Vykstant gatviniams mū
šiams užsidarė krautuvės 
visose svarbesnėse gatvėse: 
Laisvės alėjoj, Vilniaus g., 
Jablonskio g., Lukšio g., 
Daukšos ir kt. Darbininkų 
grupės, prabėgdamos iš
sklaidė turgavietėse preky
bininkus ir pirkėjus, aki
mirksniu ištuštėjo turgavie
tės Senamiestyj (prie prezi
dentūros), žuvų turgavietė, 
Žaliakalnio turgavietė ir kt.

Policija pasirūpino apsup
ti Kauno centra ir atkirsti 
jį nuo priemiesčių. Užėmė 
svarbesnes gatves, vedan
čias iš priemiesčiu ir Ne
muno bei Vilijos tiltus. Ža- 
liakalnyj tarp Zanavykų ir 
Malėtu gatvių įvyko tuo nat 
metu taip pat nemažas dar
bininkų susidūrimas su po

Ispanų savanoriai gelbsti L. Fronto valdžiai kovoje prieš fašistus sukilė
lius. Skubiai lipa j Guadarrama kai nūs, kuriuose sukilėliai buvo susisukę 
lizdus ir rengėsi pult Madridą. Tuoj po šio paveikslo nutraukimui respub
likos kareiviai išardė fašistinių kul kasvaidžių lizdus tarpkalniuose.

licija. Atėjus darbininkų 
grupei nuimti ten dirbu
sius kanalizacijos darbinin
kus iš darbo, policija puolė
si versti darbininkus dirbti. 
Susirėmimo metu policija ir 
čia pavartojo dujų bombas. 
Darbininkdi vistik pasišali
no iš darbo vietos.

Užėmus policijai kaiku- 
rias magistralines gatves ir 
tiltus ir sulaikius besiver
žiančius į centrą darbinin
kus—įvyko visa eilė susirė
mimų priemiesčiuose. Did
žiausias susirėmimas įvyko 
Vilijampolės (Slabados) 
priemiesty. Sustreikavusieji 
didžiuliai fabrikai, kaip “In
karas”, “Silva”, “Boston” 
ir kiti išsirikiavę ir palai
domis grupėmis patraukė 
centro link. Policija strei
kininkus sulaikė' prie Sla
bados (“Petro Vileišio”) til
to ir į miestą nepraleido. 
Beto, kad streikininkai ne
galėtų persikelti per Viliją 
(Nerį) — suareštavo visus, 
valtininkus ir keltuvinin
kus. Nežiūrint į šias polici
jos užtvaras, didesnioji dar
bininkų dalis kuo kas galė
dami grupėmis ir pavieniui 
persiyrę per Viliją ir nuėjo 
į miestą, kur vyko kauty
nės. Į Slabadą įeiti ir išeiti 
buvo uždrausta 18, 19 ir 20 
dd. birželio — visas tris 
streiko dienas.

Dalis valtininkų, nežiūrė
dami policijos uždraudimo, 
vistik perkėlė dalį darbinin
kų per Nerį į miestą. Poli
cija valtininkus suareštavo, 
sustatė protokolus, o kitus 
išvaikė namo. Darbininkai 
pradėjo veržtis tiltu. Poli
cija ėmė šaudyti pradžioje 
į orą, paskui paleido ašari
nes dujas, daužė lazdomis.

Kauno senamiesty —Vil
niaus gatvėj didžiulė strei
kuojančių minia stabdė au
tobusus ir uždarinėjo krau
tuves. Atlėkė raitoji poli
cija, gatvinių . policininkų 
padedama, ėmė pulti darbi
ninkus šūviais, dujomis ir 
lazdomis. Viena darbininkė 
liudija mačius, kad policija 
peršovė į ranka vieną dar
bininką iš Slabados, Vili
jampolės priemiesčio. Kaž
kur pati policija uždarinėjo 
krautuves, šaukdama:—Už
darykit, nes kitaip dar di
desnis triukšmas bus!

18. VI. įvyko gana smar
kus susikirtimas Kęstučio 
gatvėje prie “Amlit” bend
rovės, kur apsupus policija 
nenorėjo išleisti darbininkų 
iš dirbtuvių išeiti. Darbi
ninkai išlaužė vartus ir pra
simušę pro policiją išsiver
žė gatvėn. Daug smarkes
nis susirėmimas įvvko Šan
čių priemiesty!, prie “Dro
bės” fabriko. Mat policija 

sužinojus, kad prasideda 
streikas, apsupo “Drobės” 
fabriką ir neleido išeiti su
streikavusių darbininkų. 
Streikininkai veržėsi iš vi
daus per langus, vartus, 
tvoras, grumdamies su poli
cija už kiekvieną gatvės pė
dą. Darbininkams pagel- 
bon atėjo darbininkai iš ki
tų vietų, sujungtos darbi
ninkų jėgos pralaužė polici
jos špalerius ir nuėjo gat
ve.

Užsidarius krautuvėms ir 
sustreikavus kepykloms 
mieste tuojau pradėjo trūk
ti duonos ir šiaip maisto 
produktų. Maistu streikuo
jantieji leido aprūpinti tik 
ligonines. Didžiausiame 
Kauno duonos fabrike “Pa
ramoj” fašistai pastatė ka
reivius, kad būtų kepama 
duona kareiviams. Pirmą
ją dieną duonos neiškepė nė 
“Parama”, nes iš vakaro ne
buvo užraugta duonos tešla. 
Nestreikavo “Maisto” fabri
kas Aleksote (apie 4-ri kilo
metrai nuo centro), nepa
vyko sustabdyti ir gelžkelių 
judėjimo.

19. Vi. Vėl įvyko susirė
mimų. Karmelitų fabrikų 
rkjonė, kur yra “Litekso”, 
“Kauno audinių” ir kiti fa
brikai. Atėję pasižiūrėti į 
savo fabrikus, darbininkai 

►buvo fabrikantų ir polici
jos verčiami stoti darban. 
Dalis darbininkų stojo dirb
ti. Kita didesnė darbininkų 
dalis įsikišo, sustabdė pra
dėtąjį darbą. Policija gynė 
fabrikus. Įvykus mūšiui 
darbai vistik buvo sustab
dyti, policija šūviais ir du
jomis darbininkus išsklaidė, 
darbininkai gynėsi, nemažai 
gavo į kailį ir policija.

Tą pačią dieną įvyko 
smarkus mūšis ir Šančių 
priemiesčio fabriku rajone 
ir prie “Drobės”. Mat nedi
delės darbininkų grupės bu
vo pradėję dirbti. Darbinin
kų minios sustabdinėjo dar
bą. Policija gindama streik
laužius daužė streikuojan
čius darbininkus. Mūšio me
tu išdaužyti “Drobės” fab
riko langai, kitur vartai, 
tvoros ir kt. įrengimai.

20. VI. Darbininkai dali
nai grįžo į darbą ir pradėjo 
dirbti. Vaizdas darbo vie
tose buvo margas: vienur 
dirbo tik maža dalis darbi
ninkų, kitur nusė, kitur vi
sai nedirbo. Mieste vis dar 
trūko duonos, bet krautu
vės jau veikė nuo 19. VI.

20 ir 21. VI. mieste pa
sklido gandų, kad nirmadie- 
ni722. VI.) sustreikuos gel- 
žkeliečiai. Bet streiko pra
tęsti nepavyko. Pirmadieni 
streikas pasibaigė. Iš pro
vincijos darbininkų buvo 

gaunami raginimai ir pra
šymai kaip nors streiką 
pratęsti, kad išlošę laiko 
susiorganizavimui galėtų 
prisidėti ir provincijos dar
bininkai. Apie Jonavą (apie 
21 kil. nuo Kauno) strei
ko sąjūdis jau buvo gana 
aštriai jaučiamas; jau bu
vo pradėta pjaustyti tele
grafo stulpus. Jei streikas 
Kaune būtų dar kiek užsi
tęsęs—provincija būtų taip 
pat prisidėjus. Fašistai į 
Kauną sutraukė milžinišką 
policijos skaičių iš provinci
jos miestų ir beveik visą pa
sienio policiją. Atvykusius 
iš provincijos auto-sunkve- 
žimius policija sekvestravo, 
nuėmė numerius ir naudojo 
kovai prieš darbininkus. 
Auto-sunkvežimiai išbuvo 
sekvestruoti 18, 19 ir 20 VI.

21. VI “darbo rūmai” iš
leido atsišaukimą į darbi
ninkus, kviesdami stoti dar
ban ir pažadėdami, kad 
įmonininkai a 11 y g i ns už 
streiko dienas. “Lietuvos 
Aidas”, “Mūsų Rytojus” ir 
kt. fašistų laikraščiai pra
dėjo šmeižti, pulti darbinin
kus ir grasinti, kad grįžtų 
į darbą.

Ko gi darbininkai reika
lavo ? Darbininkų reikala
vimai buvo trijų rūšių: vie
tiniai ekonominiai (apmo
kėti už pavasario potvinio 
laiką, pakelti uždarbį), ben
dri ekonominiai (panaikinti 
mokesčių lupini ą, ligonių 
kasų reikalai) ir politiniai 
reikalavimai.

Šio streiko darbininkų 
reikalavimus geriausiai ir 
tiksliausiai apibūdina dar
bininkų memorandumas vi
daus reikalų ministeriui.

25. VI. darbo rūmuose su
sirinko visų fabrikų ir dar
bo vietų rinkti darbininkų 
delegatai, sudarė ištisą rei
kalavimų memorandumą ir 
darbo rūmų valdininkus 
vertė įteikti juos vid. reika
lų ministeriui. Šie atsisakė 
pareikšdami, kad galį įteik
ti tiktai ekonominius, o ne 
politinius reikalavimus. 150 
darbininkų delegatų pakėlė 
triukšmą, pareikalavo dar
bo rūmų duoti liudininką, 
kad 150 susirinkusių tikrai 
yra fabrikų delegatai ir pa
sinešė patys eiti pas minis- 
terį. Darbo rūmų valdinin
kai kiek pasiginčiję sutiko 
palydėti darbininkų delega
ciją—5-kių darbininkų ko
misija nuvyko pas vidaus 
reikalų ministerį.

Vidaus reikalų ministe- 
ris Čaplikas (“seimo” na
rys) pareiškė delegacijos 
oficialiai nepriimąs, reika
lus su darbininkais atliki
nėjus tik per darbo rūmus, 
bet kadangi atvykusioj! 
delegacija yra fabrikų dar
bininkų išrinkta—sutiko pa
sikalbėti “neoficialiai, in
formacijos dėlei.”

5-kių darbininkų komisi
ja įteikė darbininkų reika
lavimus, kuriuos perskaitęs 
fašistas Čaplikas pareiškė, 
nepatenkinsiąs nė vieno po
litinio reikalavimo, pasielg
siąs, kaip norėsiąs, o-ekono
miniai reikalavimai, kurie 
yra pažymėti ir darbo rūmų 
atsišaukime — būsią paten
kinti.

O streikavusių darbinin
kų reikalavimai tokie:

Memorandumas.
1) Paleisti visus suimtuo

sius Karnausko laidotuvėse 
ir sąryšyj su pastaraisiais 
įvykiais.

2) Visus surašytus minė
tu laiku protokolus palikti 
be pasėkų ir atimtuosius pa
sus grąžinti į namus.

3) Sužeistiesiems ligoni
nėse teikti lygiai tokį pat 
gydymą ir priežiūrą, kaip

ir visiems ligoniams.
4) Mirusius arba nukau

tuosius grąžinti giminėms 
arba tiems, kurie sutinka 
juos palaidoti.

(Pabaiga Pvytoj)

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.

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

Tcl. SUgg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
B^LZAMUOTOJAS

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.

Važiuokite Busais į “Laisvės” Pikniką 
Philadelphijoje

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

Kelionė $2.00 į 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 
Iš Williamsburgho, nuo “Laisvėn”

427 LORIMER STREET, 9 VAL RYTO

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

Telefonas: Humboldt 2-7064

H-

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ., DETROIT, MICH.

Nepasivėlųokite Užsisakyti 1936 m. Lietuvių Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Mokslų Mėnesinį • 

Darbininkų Žurnalą

“PRIEKALAS”
“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lie

tuvių proletarinės literatūros. Jame telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimą ir atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapi-
talo šalių gyvenimą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 

o politikos klausimais.

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

Metams — 3 rub. 60 kap.
6 mėn.—1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE, 

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—1 doleris
6 mėn.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.

Reumatizmas SulaikomasiMii

•seputjĮHA 8F I
Naujas New Yorko daktaro vaistas 

tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimu— i 
saugus jauniems ir seniems, nesuaa- *1 
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite Šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride-
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino,jautu, nau OAauoiHai p* ooiocmimv) ; 

grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiopo 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

.‘a

j

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

1'
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IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės: 

MOSKVA 
Izdatelstvo Inostranych 

rabočich v SSSR.

RED. “PRIEKALAS”

Amerikoj “Priekalą” galima 
išsirašyti per “Laisvę.”

v
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I PROTOKOLAS
I (Tąsa)

ANTRQJI SESIJA.
Birželio 20 d., 7 :30 vai. vakare.

1. Demokratinės tvarkos atsteigimo Lietuvoj klausimas. Re-
ferantai:
Z pr. P. Grigaitis, A. Bimba ir Dr. A. Rutkauskas.

; diskusijos.
3. Rezoliucijos pasiūlymas, apkalbėjimas ir priėmimas.

TREČIOJI SESIJA.
Birželio 21 d., 9 vai. ryto. ,

politinių kalinių 
R. Mizara ir S. 
diskusijos.

i Dr. P. Grig 
T į. Referatu

Amerikos Lietuvių Demokratijos Kongresas, girdėdamas 
apie šitokius baisius Lietuvos vyriausybės smurto žygius, kelia 
griežčiausią protesto balsą ir reikalauja, kad ta žiaurių valdo
nų klika, susitepusi Lietuvos žmonių krauju, tuojaus pasitrauk
tų ir atiduotų valdžią atstovams vyriausybės, kurią buvo pa
skyręs paskutinis teisėtai išrinktas (1926 m.) Lietuvos seimas 
—iki bus išrinkta Steigiamojo Seimo nustatytais pagrindais ir 
susirinks tikroji Lietuvos žmonių atstovybė.

9. Kongreso sekretorė E. Mikužiutė skaito Kongresui svei
kinimus laiškais ir telegramomis ir mini prisiųstąsias aukas, 
kurių

10.
šioj sesijoj įplaukė $82.65.
Pirmininkas Dr. J. T. Vitkus uždaro sesiją.

SESIJA II.
Sesiją atidaro vicc-pirmininkė Helena Ješkevičiutė 7:30

tą
£ 
i

klausimas.
Strazdas arba Jankauskas .

apkalbėjimas ir priėmimas.
4
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f* 1. Lietuvos
Referantai:
2. Referatų

Rezoliucijos pasiūlymas,
Rezoliucija Vilniaus lietuvių reikalais.
Planas tolimesnei veiklai ir Kongreso tarimų vykdinimui.

' 6. Atsisveikinimo kalbos ir M
E 7. Kongreso uždarymas.
į Dienotvarkis vienbalsiai užgirtas.

7. Kongreso pirmininkas Dr. J. T. Vitkus pakviečia pirma 
“Keleivio” redaktorių S. Michelsoną, paskui “Vilnies” redak
torių L. Pruseiką išdėstyti Lietuvos ūkininkų padėtį, pas juos 
atsiradusio bruzdėjimo priežastis, ir valdžios represijas. Ir 
faktais ir skaitlinėmis jiedu nuodugniai išaiškina dalyką.
l Delegatai, ypač neseniai grįžusieji iš Lietuvos, papildo refe
ratus savo patyrimais ir žiniomis.

8. Rezoliucijų komisija siūlo ir vienbalsiai tampa priimta 
.Sekama rezoliucija:
f Jau netoli metai laiko, kai Lietuvoje tęsiasi valstiečių ne- 
ramumai, kuriuos valdžia stengiasi sustabdyti vis žiauresnė
mis ir žiauresnėmis priemonėmis. Valdžia areštuoja ūkininkus 
ir ją darbininkus vien už tai, kad jie pasako aštresnį žodį po
licininkui arba sueina pasitarti apie savo reikalus. Valdžios 
žvalgyba ir pasienio sargai puola ir žvėriškai muša ramius 
kaimo •žmones, jeigu pasitaiko didesnei jų miniai susirinkti 
■nlesto aikštėje arba prie bažnytkiemio šventoriaus—kaip kad 
Itšitiko šių metų vasario 16 dieną šakiuose.

Bet didžiausiu įdūkimu Lietuvos tautininkų valdžia perse
kioja valstiečius, kuriuos ji sučiumpa beskaitant arba beplati- 
lant kokį slaptai atspausdintą lapelį, kuriame ūkininkai yra 
•aginami kovoti del savo būklės pagerinimo ir reikalauti lais
tą. Tokius “nusidėjėlius” ji atiduota karo lauko teismui, ku
ns baudžia sunkiųjų darbų kalėjimu ir net mirtim, štai, tik 
>er tris dienas, gegužės 18-21 dd. šių metų, tasai “teismas,” 
eįriame apkaltintasai neturi progos pastatyti savo liūdinin- 
įuį, nei pasinaudoti advokato pagelba, pasmerkė mirčiai 7 
phones, o sunkiųjų darbų kalėjimui 10. Keturi iš tų pasmerk
tųjų A. Petrauskas, K. Narkevičius, B. Pratasevičius ir P. Šar- 
tauskas buvo tuojaus sušaudyti.
I Tai šitaip elgiasi ta valdžia, kuri vadina save “tautiška.” 
'i privedė Lietuvos ūkininkus prie didžiausio skurdo ir atėmė 
ęms visas piliečio teises—o už, tai, kad tie žmonės dabar 
.engiasi išgelbėti savo turtą ♦nito'bankroto ir bando atgauti 
aisvę, tai ji juos galabija. Nė Rusijos nelabasis caras už to- 

' dus dalykus Lietuvos valstiečių mirtin nebausdavo.i SM

11.
vai. vakare.

12. Delegatų vardošaukis ir jiems ženklelių dalinimas. Ka
dangi ne visi delegatai dar užrekorduoti ir vis naujų atvyksta, 
tai mandatų komisija praneša, kad darbą nėra pilnai užbai
gusi.

13. Referatai apie Lietuvos tautininkų diktatūrą ir demokra
tinės tvarkos atsteigimą. Raštu ir žodžiu referuoja “Naujienų” 
redaktorius Dr. P. Grigaitis, “Laisvės” redaktorius A. Bimba 
ir Dr. A. Rutkauskas. Detaliai nušviečia Lietuvos nepriklau
somybės atsteigimą, steigiamąjį seimą, jo pagamintąją Lietu
vai tvarkytis, konstituciją, sekamų seimų sudėtis ir darbus, Lie
tuvos keblią tarptautinę padėtį ir įsisteigimo vargus, kuriuos 
žymiai palengvino Amerikos lietuviai. Perbėgama trumpais 
ruožais visą tautininkų diktatūros istoriją. Faktais išaiškina
ma, kokioj vergijoj ir desperacijoj atsidūrė Lietuvos žmones 
netekę pilietinių ir civilių teisių ir laisvių. Įrodoma, kad' tauti
ninkų valdžios sušauktasis seimas nėra jokis seimas, nėra 
žmonių atstovybė. Nė carų laikais Lietuvos žmonės nebuvo 
tiek slegiami, tiek beteisiai ir tiek žiauriai persekiojami ir 
baudžiami.

Kadangi referatai buvo ilgi ir tiek rūpestingai priruošti, tad 
ir diskusijos apie juos buvo visai trumpos.

14. Rezoliucijų komisija pasiūlė ir vienbalsiai tapo priimta 
sekama rezoliucija:

Kadangi Lietuvos tautininkai, su krikščionių demokratų 
pritarimu ir pagelba, 1926 m., gruodžio 17 d., ginkluota jėga 
nuvertė teisėtą Lietuvos vyriausybę ir pasigrobė valdžią į sa
vo rankas, sutrempdami respublikos konstituciją, kurią net jie 
patys buvo iškilmingai prisiekę saugoti;

Kadangi tie uzurpatoriai išvaikė Lietuvos Seimą ir per de
vynerius su viršum metus valdo kraštą be tautos atstovybės, 
sakydami, kad lietuvių tauta dar nesanti subrandusi savo at
stovus rinkti; per devynerius su viršum metus slėgė kraštą, 
atėmę žmonėms žodžio, spaudos, susirinkimų ir organizacijų 
laisvę, žiauriai persekiojo savo politinius priešus ir ypatingu 
nuožmumu slopino kiekvieną darbininkų ir valstiečių pastan
gą iškovoti geresnes gyvenimo sąlygas.

Kadangi ta fašistiškus despotus pamėgdžiojanti tautininkų 
valdžia grąžina dykaduoniams dvarininkams žemes ir miškus, 
kurie buvo nusavinti vykinant žemės reformą, užlaiko didelę 
armiją šnipų ir žvalgybininkų, moka iš valstybės iždo algas 
kunigams, teikia visokias privilegijas dvasiškių luomui ir atsi- 
krausčiusiems iš svetimų kraštų bažnytiniams ordinams, kad 
jie dvasiniai pavergtų Lietuvos liaudį ir trukdytų jaunuome
nės proto pažangą.

Kadangi Lietuvos tautininkų valdžia, pabūgusi didėjančio

Lietuvos žmonių nepasitenkinimo, dabar suganė apdumti jiems 
akis ir suklaidinti viešąją opiniją pasaulyje paskelbdama neva 
tautos atstovybės rinkimus, bet neduodama piliečiams nei lais
vai statyti kandidatus į seimą, n e i svarstyti jų tinkamumą 
spaudoje ir susirinkimuose ir uždrausdama visų opozicinių 
partijų veikimą, taip kad šitų partijų šalininkai buvo priversti 
rinkimus boikotuoti; tai,

Tebūnie nutarta, kad Amerikos Lietuvių Kongresas Cleve- 
Idnde, susidedąs iš delegatų nuo 412 organizacijų su 80,326 
narių įvairiose lietuvių kolonijose Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoje, šiandien birželio 20., 1936 m., pareiškia, jogei dabar
tinė ‘Lietuyos valdžia yra ne žmonių valdžia, bet žmonių prie
šų ir išnaudotojų; toliaus,

Tebūnie nutarta, kad šis Amerikos Lietuvių Kongresas pa
reiškia, jogei ta valdžia, neturėdama Lietuvos žmonių pritari
mo ir pasitikėjimo, negali nei tinkamai tvarkyti krašto reika
lus viduje, nei sėkmingai ginti Lietuvos interesus užsieniuose 
ir todėl kol ši valdžia nepasitrauks arba nebus pašalinta, tol 
ne tik bus labai apsunkinta Lietuvos kova del Vilniaus atga
vimo nuo lenkų imperialistų ir Klaipėdos apgynimo nuo hitle
rininkų, bet ir nuolatos grasins pavojus pačiai Lietuvos nepri
klausomybei, ir toliaus

Tebūnie nutarta, kad šis Kongresas nelaiko tikra tautos at
stovybe to neva seimo, kuris Lietuvoje buvo renkamas birželio 
9 ir 10 dd., bet reikalauja, kad be atidėliojimo būtų paskelbti 
nauji seimo rįnki'mai, leidžiant Lietuvos žmonėms laisvai sta
tyti kandidatus, laisvai už juos agituoti ir balsuoti—tąja tvar
ka, kurią seimų rinkimams buvo nustatęs Steigiamasis Seimas, 
pagalios,

Tebūnie nutarta, kad šis Kongresas sveikina Lietuvos dar
bininkus ir valstiečius, kovojančius del geresnės būklės ir lais
vės, reiškia užuojautą tautininkų teroro aukoms bei jų šeimy
noms ir pasižada visais galimais būdais tą Lietuvos žmonių 
kovą remti, idant kaip galint greičiau tenai būtų atsteigta lais
va demokratinė santvarka.

15. Įnešta atsistojimu pagerbti visus tuos, kurie žuvo 
tautininkų žiaurios diktatūros kovoj už Lietuvos žmonių
vę ir gerovę. Įnešimas vienbalsiai priimtas. Visi Kongreso na
riai atsistojo ir nulenkę galvas pagerbė žuvusius kovotojus ir 
fašizmo aukas.

16. Sesiją uždarė pirmininkas Dr. J. T. Vitkus 10 vai. vak.
(Bus daugiau)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 1. 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y, 

Telefonas Evergreen 7-T312

OFISO VALANDOS

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Paraamdau automobilius vestuvėm, 
parėtu, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.
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Aberdeen, Wash
Sidabramarškiniai f a š i štai 

buvo nuoširdžiai priimti Aber
deen miesto fašistų.'-Bet juos 
paniekino darbininkai. Fašis
tai pasigarsino, kad jie turės 
prakalbas Eagles svetainėje, 
svetainės komitetas (“trus
tees”) nutarė svetainės neduo
ti. Vėliau jie gavo Legiono 
svetainę ir bandė laikyt pra
kalbas, bet darbininkų unijos 
sudarė apie trijų šimtų pikie- 
tą, pikietavimui tos svetaiaės.

žydų draugija dalino lapejius 
prieš silver shirts. Fašistai 
bandė teisintis, būk jie nenie
kina žydų darbininkų, tik ko
voja prieš žydus bankierius. 
Bet nieką* netikėjo jų burbu
lui. Svetainėje išbuvo iki 9 
vai. ir išdūlino nieko nepešę. 
Darbininkai juos paniekinan
čiai išlydėjo pareikšdami, kad 
jie daugiau nedrįstų atvažiuo
ti į Aberdeen miestą.

P. P. Grybas.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
KreipkitSs j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
les, 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.LZINS—
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. Ir Irving PL

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

MES KALBAM LIETUVI&KAL

Laisvės” Naudai Parengimai: Prašom Įsitėmyt ir Kviečiam Juose Dalyvaut
Et S s- B .b

P

= Wilkes-Barre--Scranton _
*<• ' T . < f. > V. r t . _ * • .

■■ p---------------------------------------------------------------------------------p.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas
Apskritys rengia didelį

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

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

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

Puiki proga jaunimui pasilinksminti. Vieta yisiem gerai žinoma 
kaipo patogiausia piknikam:

• < u »

VALLEY VIEW PARK
f Ą "»» T<« » i - -T * | ’ < f 1 f 1

—

I INKERMAN,PA
DRG. D. M. SOLOMSKAS SAĘYS PRAKALBĄ

49 0

PHILADELPHIJOS DIDYSIS PIKNIKAS
i t . r t. . r r

Philadelphijos Organizacijų didysis piknikas su dovanomis bus

Rugsėjo 6 September
Puiki muzikale programa, kurią išpildys sekanti chorai: Aido Choras, iš Brooklyn©; 
Sietyno Choras, iš Newarko; Lyros Choras, iš Shenandoah, ir Lyros Choras iš Phila

delphijos. Bus ir daugiau dailės ir sporto kavalkų

Nauja) Nepaprastai Graži Vieta
Puikus ežeras, maudynės, laivais pasivažinėjimai.

500 Stalų Grupėms Naudotis
Patogi vieta automobiliams ir parkas platus, daug medžių ir visi pąrankumai.

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

$300 DOVANOMIS PIRMA DOVANA $1001 t

«

I.

Šokiams Grieš Gera Orkestrą
13 i
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PASAULINĖS ŽINIOS
su 200,000

Pul- 
Frontą

Begėdiškas Mussolinio 
“Bepusiškumas” Ispa

nų Fašistų Naudai

Popiežiaus Riksmai prieš Is
panų Liaudies Frontų

PAMPLONA, Ispanija. — 
Fašistų generolai rugp. 22 
d. pasiskelbė, kad pradedą 
patį didžiausią žygį prieš 

Jie siun- 
» kariu v

Liaudies Frontą. , 
čią 200,000 savo 
grumtis linkui šalies sosti
nės Madrido. Pasak fašistų, 
tai jų pietinė armija esanti 
jau netoli Toledo, 50 mylių 
nuo Madrido. Jie taipgi iš- 
naujo pasmarkintai pulsią 
San Sebastianą, šiauriniame 
pajūryje.

Fašistų vyriausias koman- 
dierius gen. Franco didžiuo
jasi turįs apie 10,000 žiau
riausių “narsuolių,” krimi
nalistų užsienio legionierių 
ir pusiau laukinių morokkie- 
čių. Fašistų radio pagarsi
no, būk pietinėje Malagoje 
respublikiečiai kariai “suki
lę” prieš savo valdžią.

Tuose iašistų praneši
muose skamba tik pasigyri
mai, ką jie “padarys”; bet 
nepaduoda, ką jie ištikro 
padarė šiomis dienomis.

ROMA. — Mussolinio val
džia rugp. 22 d. įteikė Fran
ci jai, Anglijai ir kitoms ša
lims sąlygas, kuriomis Itali
ja neva sutiktų neremti Is
panijos fašistų prieš respub
liką. Mussolinis ne tik rei
kalauja, kad kitos šalys ne
pardavinėtų ginklų Ispani
jos valdžiai; jis taipgi pa
brėždamas reikalauja, kad 
kitos šalys sustabdytų liuos- 
norias pinigų rinkliavas 
naudai Ispanijos respubli
kos. Čia jis nori sustabdyt 
darbininkų aukas apgyni
mui Ispanų demokratijos 
nuo fašizmo. Be to, Mus
solinis sako, kad turi būt 
uždrausta savanoriams vyk
ti iš Franci jos ir kitų šalių 
talkon Ispanijos respublikie- 
čiams.

Mussolinis grūmoja: jeigu 
Ispanijos valdžia priims bet 
kokią paramą iš užsienių, 
tai Italija “bus liuosa” į pa
dėt ispanų fašistams.

Tai tokias begėdiškas 
lygas Mussolinis išstato 
to, kai jis jau nusiuntė
panijos fašistams desėtkus 
savo armijos orlaivių ir la
kūnų ir pristatė jiems dau
gybę bombų ir kitų karo pa
būklų. O ir dabar jis veik
liai teberemia fašistus prieš 
respubliką.

VATIKANAS. — Popie
žiaus diplomatai paskelbė, 
būk Ispanijos “komunistai 
vieną katalikų vyskupą gy
vą sudeginę,” o kitus ketu
ris kitaip nužudę. Tie po
piežiaus minties išreiškėjai, 
pąpėdžiaudami fašistams, 
vėl prapliupo prieš Ispanų 
r e s p u b likos valdžią, pra
keikdami jos neva “žiauru
mus.”

Hitleris, Balbo, Horthy Suo- 
kalbiauja prieš Sovietus
SALZBURG, Austria. — 

Į vasarnamį pas Hitlerį 
rugp. 22 d. atvyko Vengri
jos fašistinis diktatorius 
Horthy. Pranešama, kad 
jiedu slapta planuoja kariš
ką talką prieš Sovietus. 
Įžiūrima, kad sykiu su jais 
kuždasi ir Mussolinio mar
šalas Balbo.

MAINIERIAI ŽUVO, 
2 IŠGELBĖTI

Pavojus Fašistams Huescoj, 
Granadoj, Cordoboj, Major- 

coj, Leridoj
Respublikos kariai, blokš- 

dami fašistus atgal, dasiva- 
rė iki Huescos, provincijos 
sostinės. Huesca yra laiko
ma raktu į fašistų tvirtumą 
Saragossą. Respublikiečiai 
prisiartino atakuot Leridą. 
Liaudies Fronto milicija 
bombarduoja Teruelį, pro
vincijos sostinę. Tuom nori 
užkirst kelią susisiekimui 
tarp šiaurinės ir pietinės 
fašistų armijų, kad jos ne
galėtų užpult Madrido iš va
karų pusės.

Pulkininko Uribarri’o mi
licija, žymia dalim sudaryta 
iš Valencijos laivakrovių ir 
pasivadinus “vaiduoklių bū
riu,” sėkmingai žygiuoja 
prieš fašistus, mušdama 
juos linkui Portugalijos pa
sienio.

Respublikiečiai faktinai iš 
visų pusių apgulė fašistus 
Cordoboj. Jie kietai apsu
po fašistų lizdą Cordobą; ir 
rugpjūčio 22 d. iš ryto buvo 
pranešama, kad Liaudies 
Fronto milicininkai jau 
įžengę į šį miestą. Associa
ted Press žiniomis, kai res
publikiečiai įėjo į Cordobą, 
dalis fašistų karių norėjo 
pasiduot, o kita dalis—ne; 
todėl tarp jų pačių įvyko 
kruvina kova.

Manoma, kad fašistai ne
užilgo būsią priversti pasi
duot Major co j, svarbiausioj 
iš Balearic salų.

Respublikiečiai dabar ran
dasi tik už 20 mylių nuo 
svarbiausios fašistų tvirtu
mos Saragossos.

Guadarrama k a 1 n u ose 
“liaudies generolas” Julio 
Mandaga per šaunią kontr
ataką sunaikino fašistų bū
rį ties Navalperaliu, nors 
fašistai Guadarramos fron
te abelnai dar veda užpuo
limų kovą.
Liaudies Frontas Atakuoja

ša
po
Is-

“Jaime I” Bombarduos 
Fašistus Palmoj

HENDAYE, Franc. — Is
panijos valdžia patvarkė, 
kad svetimų šalių laivai bė- 
gyj 24 valandų pasitrauktų 
iš Paima prieplaukos, Bale
aric salose.

Valdžia siunčia garsųjį 
karo laivą “Jaime I” ir šar
vuotlaivius bombarduot fa
šistus Palmoj.

Italijos lakūnai buvo pasi- 
gyrę, kad jie didžiule savo 
bomba “mirtinai sužeidę” 
Ispanų respublikos karinį 
laivą “Jaime I”; o jis ir vėl 
žygiuoja!

Ispanija Nekresianti Anglijos 
Prekybos Laivų

LONDON. — Ispanų res
publikos valdžia rugp. 22 d. 
pranešė Anglijai, kad neda
rys kratos anglų prekybos 
laivuose toliau kaip už 3 
mylių nuo Ispanijos pakraš
čio. Tai Ispanų vyriausy
bės atsakymas į Anglijos 
persergėjimą, kad anglų ka
ro laivai nutaikys savo ka- 
nuoles j Ispanijos karinius 
laivus, jeigu pastarieji gra
sins Anglijos prekybos lai
vams arba bandys daryti 
būk tai “neteisėtas” kratas 
juose.

FUSUNGE, Korėjoj, 
mandžūrai užpuolė japo
nus; nužudė tris jų karius 
du policininkus ir 27 ki
tus. Japonai paskui lėktu
vais bombardavo ir išblaš
kė mandžūrus.

Įd. Ispanijos res- 
atakuojapwU

fašistus astuoniuose iš vie
nuolikos naminio karo fron
tų, kaip pranešė Associated 
Press rugp. 22 d. Sykiu 
respublikiečiai s u d r ū t ino 
jiozicijas Madrido ir San

Sebastiano frontuose, pra
džioj šeštos savaitės nuo fa
šistų sukilimo.

Kaip respublikįecių vadai, 
taip ir fašistai spėja, kad 
kova galės dar tęstis bent 
porą mėnesių.

MOBERLY, Missouri. 
Angliakasyklai {griuvus, 
mainieriai nuodingomis du
jomis užtroško, o du po 72 
valandų tapo išgelbėti. Tris 
dienas ir naktis ’jie ten iš
buvo nevalgę ir be tinkamo 
kvėpuot oro. Todėl jųdvie
jų išlikimas gyvų daugeliui 
atrodo “stebuklas.”

Lawrence, Mass

du

Vieni Nepaiso, Kiti Apgailes
tauja, Kad Kunigas Valadka 

Pabėgo
Lawrence “neprigulmingos” 1 

parapijos kunigas Valadka iš
sinešdino iš Lawrenco, paliko 
parapijonus be kunigo, ku
riem prisiėjo pasikviesti lenkų 
kunigą ant greitųjų. Sakoma, , 
kad Valadka išdūmė neatsi
sveikinęs, nesutvarkęs, neatsi- 
skaitliavęs su parapijonąis.

Į kun. Valadkos prasišalini- 
mą parapijonai atsineša dve
jopai — vieni nepaiso, sako— 
trauk jį paibeliai, išvažiavo 
tai ir gerai, o kiti dūsauja už 
širdžių susiėmę ir sako: — 
reikia atsiprašyti kunigėlio, 
reikia greičiausia surasti jį ir 
prašyti, kad grįžtų.

Del Valadkos išsinešdinimo 
mažai kam širdį skauda čia; 
aišku, jei didžiuma parapijo- 
nų nepaiso, ne parapijonams 
dar mažiau apeina. Abelnai 
vietos lietuviuose Valadka ne
turėjo jokios įtekmės, o pas
kutiniu laiku jis prarado savo 
įtaką ir didžiumoj parapijonų.

Niekas net serijoziškai ne
kalba apie Valadkos prasišali- 
nimą. Pavyzdžiui, andai ei
nant Lawrence gatve nugir
dau vieną vyrą klausiant kito:

—Ar girdėjai, kunigas Va
ladka pabėgo ?

—Ištikro! Ar su merga?
—Na, kad jam mergos, bile 

pinigų yra, o mergą ras ir ki
tur.

Jam pritarianti parapijonai 
sako, kad kunigas išvažiavęs į 
Scranton, Pa., sveikatos patai
syti. Bet jei jie žinotų a.pie- 
Scrantono “populiariškąsias” 
gatviukes ir “aileis”, palei’ 
“dypą,” kur merginos neduo-i 
da ir praeiti vyrams — kuo 
ne iš kiekvienos stubos iškišų-! 
sios galvas per langus kaip 
balandėliai tik girįasi kaip jos-1 
gražios, kiek daug jų randasi,! 
kaip galima pasirinkti, kokia 
,tik patinka, tai jie taip negar-t 
sintų apie kunigo išvažiavimą, 
nes senberniai pradėtų dar 
“niekus” kalbėti ant kunigo.

Del kokios priežasties kuni
gas apleido parapijonus, mes 
nežinome. Tai yra parapijonų 
ir kunigo reikalai. Kiek gali
ma spręsti iš paJių parapi-t

Ijonų kalbų, tai parapijonams 
teko susikirsti su kunigu del 
piniginių reikalų. Sakoma, kad 
kunigas buvęs didelis “pro- 
speriatistas,” vis ką naujo iš- 
galvojąs: tai jam čia farma, 
čia įrankiai del farmos, čia 
parkas, čia kapinės, čia “boL 
leris”, čia bažnyčia taisyti, čia 
klebonija lopyti ir vis parapi- 
jonų pinigais, visur pats kuni
gas bosauja, parapijonams nė
ra reikalo rūpintis, kaip vis
kas bus atlikta — tik duokit 
pinigų ir pinigų.

Pagaliaus , parapijonai vis 
tankiau ir tankiau pradėjo 
prisiminti kunigui, kad ši pa
rapija yra “nepriguĮminga” ir 
kas parapijos, tas parapijonų, ' 
o ne kaip rymiečių, kur vis
kas aprašyta ant vyskupo ar • 
kardinolo. O kunigas atšauna, 
kad viskas kas parapijos, tas 
skirtas del dievo ir j i s esąs 
dievo tarnas, skirtas prižiūrėti 
visą, kas dievo ir ganyti para
pijonus.

Parapijonai su tuo nesutin
ka. Jie sakosi galį ir patys 
prižiūrėti visą tai, kas skirta 
dievui. Ypatingai parapi jo
nam įdomu sužinoti, kodėl vis
kas taip brangiai kainuoja, 
o naudos nesimato nei dievui, 
nei parapijonam. Kunigas 
griežtai uždraudžia parapijo
nam kišti savo nosis į šį rei
kalą, o parapijonai sako, mes 
kišime ir žiūrėsime, kad vis
ką būtų tvarkoj. Apsižiūri 
Valadka, kad visa didžiuma 
parapijonų nori žinoti, kaip , 
parapijos reikalai tvarkomi įr!kiancius paiapijonus 
tie “drąsuoliai” didžiumai ipi iruos piogą savo 
vyrai, o iš jam pritariančios 
mažumos veik vienos'moterys. 
Na, jau jis pats mato, kad ar
mijos nesudarysi iš beginklių 
moterų, o čia nėra nei vysku
po, nei kardinolo, nei popie
žiaus, 1 
parapijonus suvaldytų. Na ir. 
vargšas, ganytojas, “dui” iš 
Lawrenco viską palikęs. Ar 
jis viską paliko, ar kai ką iš
sivežė, nieko nežinome. Tik 
■žinome, kad parapijonams 
dievą paliko.

Lawrence randasi ir rymie
čių parapija, kurioj kunigau
ja kun. Juras. Jei palyginti 
kun. Valadką*su kun. Juru, 
tai galima pasakyti, kad kun. 
Juras turi savo ‘ parapijonus, 
parapiją ir ten dirba. Negir
dėjome, kad jis viešai niekin
tų, šmeižtų kitų pažiūrų žmo
nes, kad kabinėtųsi prie ki
tų.

Šiuo žvilgsniu Valadka bu
vo skirtingas: Jis sukiršino 
savo parapijos narius ir pri- 
.tarėjus su progresyviais vie
tos lietuviais. To dar neužte
ko, jis įkalbėjo Vytauto Drau
gijos nariams (ši draugija pa
ties Valadkos sumanymu bu
vo įsteigta), kad 
“debatus”, kuriuose 
progresyviai buvo prilyginti 
Lietuvos išgamoms, Sovietų 
Sąjungoj komunistai ir pro
gresyviai žmonės prilyginti 
arkliavagiams ir tt. Ir po šiai 
dienai, nei kun. Valadka, nei 
Vytauto Draugystė, nėra ati
taisę, atšaukę šio negražaus 
atlikto darbo. *

Del to, iš progresyvių pusės 
į; kun. Valadka buvo žiūrima 
su panieka; nesykį ir ne iš 
vieno progresyvio lūpų buvo 
išmestas negarbingas 
ant Valadkos, kas, žinoma, 
dar labiau kiršino “nepri- 
gulmingiecius” su 
viais.

Pastaruoju lail^u jau nebu
vo galima susitaikinti bend
rai veikti kaip del pagelbos 
Lietuvos žmonėms ir tt. Kada 
kitose kolonijose, kaip Ha
verhill, Nashuh, Lowell, pui
kiai, sutartinai veikia skirtin
gų pažiūrų draugijos, haver- 
hilliečiai net penkis delegatus 
pasiuntė į Amerikos Lietuvių 
Kongresą.

Gi progresyviai, kada nuė
jo pas Valadka tartis, manant, 
kad bus galima su juo susikal
bėti ir pradėti bendrą veiki
mą, bet niekas 
griežtai 
sis, kad

MONTELLO, MASS.
I Masinis darbininkų susirinkimas

naudos Lietuvos žmonės netu- šėrimų ir gera orkestrą grieš viso- 
_ . _ ... , kius šokius. Pradžia 10 vai. ryto.resią is musų veikimo, nebus _ Rengėjai. (200-201)

galima nieko subudavoti, nie^ 
kas nuveikti, neapsimoka nė 
pradėti.

Nors kun. Juras skaitomas įvyks ketvirtadienį 27 d., rugpj., 7:30 
kiek žmoniškesnio dnrpsniu vaL vakare’ Liet- Tautiškoj svetai-KieK zmonisKesniu, doresnių^ 669 N Main st> kampas Vine

vietos lietuvių gyvenime, vie-1 
nok, kun. Valadkai apleidus 
Lawrenca, išspausdino ir pa-' 
skleidė atsišaukimus į “nepri- 
gulmingiečius,” kad mestų 
“neprigulmingąją” parapiją ir 
eitų prie rymiečių.

Mūsų supratimu, ir vieni ir 
kiti, palaikydami kunigus, pa
rapijas bereikalingai eikvoja 
pinigus, laiką, o svarbiausia, 
laiko save atsirubežiavę nuo 
darbininkiškų organizacijų, 
unijų, nuo darbininkų 
mo, judėjimo, kovų, 
“neprigulmingiečių” ir 
čių skirtumas yra tik 
kad “neprigulmingiečiai 
pasitenkinę kunigo gaspado- 
riavimu, gali jį ^prašalinti iš 
bažnyčios, o rymiečiai, tokia
me atsitikime, patys gali likti 
prašalintais, gali netekti 
nyčios ir kito turto, kurį 
centais įsteigė.

“Keleivis”, socialistų 
raštis, atspausdino raštą 
kios karštos davatkos, 
me teisinamas kunigas Valad
ka, pasakojama, kad jis išva
žiavęs vakacijoms, pataisyti 
sveikatą, ir kaip tik pasveik
siąs vėl grįšiąs.

“Keleivio” redaktorius ma
no, kad spausdindamas tokius 
raštus suvedžios teisybės sie- 

ir taip 
didžiumojipriruos savo draugui,

(kunigui Valadkai, vėl sugrįžti 
į Lawrencą. Ne tik parapijo
nai, bet ir socialistai nepasi
tenkinę tokiu “Keleivio” re
daktoriaus elgesiu.

Andai vietos socialistas pa- 
viešai Michelsonui,

St. šiame susirinkime kalbės “Kelei
vio” redaktorius St. Michelsonas, an
gliškai kalbės J. Weber nuo komu
nistų partijos. Prakalbos bus apie 
Ispanijos kovotojus, kurie nori su- 
tvert liaudies valdžią. Visi lietuviai 
privalo dalyvauti ir dažinoti teisyt 
bę apie Ispanijos kovotojus. — Kvie
čia Rengėjai. (200-201)

fW Ml NUM Nl IUI mi M M MIUIIUIM M M M im M MIW M M An

veiki- 
Tarpe 
rymie- 
tame, 

ne-

baž-
savo

laik- 
ko- 

kuria-

niekam pasiskųsti, kad!S^e^®J0
kad socialistams nepritinka su 

f ’ , . _ _ , , , . . , 1 V J •kunigu Valadka taip karštai 
draugautis. Michelsonas teisi
nosi jam, kad tai galima, nes 
Valadka ir kiti “neprigulmin- 
gieji” 
Rymą.

Tai 
raščio 
vo draugus, skaitytojus. Net 
ir tas draugas socialistas nu
sišypsojo, išgirdęs tokį atsaky
mą. O Michelsonas nuvažia
vo pas Valadka ant pietų.

“L.” Rep.

kunigai kovoją prieš

šiaip socialistinio laik- 
redaktorius mokina sa-

PRANEŠIMAI K KITUR

surengtų 
viešai

CLEVELAND, OHIO
Liet. Kom. Frakcija rengia smagų 

vakarą su šokiais subatoj, 29 d. 
8 vai. vakare, Bedarbių svetainėje, 
6615 Wade Park Ave. Kviečiam vi
sus lietuvius ir apylinkės draugus 
dalyvauti. Galėsite linksmai laiką 
praleisti skanių užkandžių gauti ir 
užtektinai šaltų gėrimų del visų. 
Taipgi gera orkestrą grieš visokius 
šokius.

Rengėjai.
(199-201)

PHILADELPHIA, PA.
Lyga prieš karą ir fašizmą rengia 
masines demonstracijas ketvirtadie-. 
nj, 27 d. rugpjūčio, 5 vai. vakare, 
Renborn Plaza. Visi darbininkai da
lyvaukite, nes svarbu visiems žinoti 
apie Ispanijos kovotojus. Visur siau
čia karas, ir Amerikoje gali prasi
dėt tas pat, tad visi privalote daly- 
vaut. — P. Puodis. (200-201)

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia -didelį pikni-

Žodis ką nedėlioj, ,30 d. rugpjūčio, Laude- 
man giraitėj. Draugai žinote, kad 

____.’ Lyros Choras plačiai dalyvauja dar- 
-_” bininkiškam judėjime, išpildo pro-

progresy- gramas ir kitokiaais būdais remia 
darbininkų klasės parengimus. Tad 
ir mūsų pareiga juos paremti ne vien 
tik finansiškai, bet ir morališkai. 
Piknike turėsim skanių užkandžių,

neišėjo: jis 
atsisakė, tejsindapia- 
jis manąs, jog jokios

JOHN C. BALTUS I
REAL ESTATE

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

Turime p a r d a v i mui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir , 
visokių n,amų. Taipgi .parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

00

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

Tel. Wa. 3-9515

Vienatinis Lietuvių Parkas
Tarpe Newark’©, Elizabeth’© ir Irvington.

Rusai 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 Petnyčioms, Subatoms ir Nedelioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

SAVININKAS F. LASECK.

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.
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F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORJUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Tejefonupkite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 (Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ji stypčiojo skersai gatvę. Tak
sės draiverys nesustojo. Praei
viai užtėmi j o laisnių paskuti
nius tris numerius ir pranešė 
policijai.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Negrų Unija Apvaikščioja 
Priėmimų Federacijon

Iškėlė Trockisty Melus

Miegamų Traukinių Porte
rių Brolija jau gavo čarterį iš 
Am. Darbo Federacijos. Ši 
unija susideda iš negrų ir yra 
pirma negrų unija oficialiai 
gavus Am. Darbo Federacijos 
čarterį. Ta proga unija gavo 
daug sveikinimų nuo įvairių 
darbo unijų ir. žymių asmenų, 
£aipgi nuo šalies prezidento, 
r. Apvaikščiojimui tos iškil
mės, tris vakarus iš eilės, uni
ja rengia masinius mitingus su 
gymiais kalbėtojais, čarterio 
priėmimo mitingas įvyko pir
madienį, Zion Church, 137th 
St. ir 7th Avė. Kitas mitingas 
įvyks šį vakarą toj pat vietoj, 
O .trečias mitingas bus tos uni- 
jps patalpoj, 36-38 W. 135th 
St Pastarajame kalbės Audė
jų Unijos vice-pirmininkas 
Gorman ir Brophy, Industri
nės Org. Komiteto direktorius.

Aštuoniolika Jaunuolių 
Išžagino Moterį

Ne vien tik miškuose ran
dasi žvėriškų gyvulių, bet ir 
pačiame Brooklyne jie slan
kioja naktimis. Skirtumas ta
me, kad Brooklyno gyvuliai 
yra žmogvagiai, jauni vaiki
nai, kurie pagriebia jaunas 
merginas ir moteris nuo gat
vių ir jas kriminališkai ata
kuoja.

Pavyzdin, pereitą subatos 
naktį Elizabeth Tapperbaum, 
29 metų moteris, išėjo pasiųs
ti laišką. Ties Fulton St. ir 
Brooklyn Ave. privažiavo au
tomobilis ir išlipęs jaunuolis, 
grąžindamas peiliu, privertė 
ją įlipti į karą, kuriame B(Wb 
dar 4 ypatos. Jie tada nuva
žiavo į automobilių pastaty- 
mą- lauką, Truxton St. netoli 
Fulton St., ir visi iš eilės iš
žagino moterį. Negana to, jie 
dar pasišaukė penkis kitus vy
ru?, kurie irgi apsidirbo su ja. 
T&da jie' ją nusivežė į namą 
iri:ten dar astuoni vyrai ją 
kiriminališkai užpuolė ir tik 
tada ją paleido.

Isteriškai verkdama, mote
ris išpasakojo viską policijai, 
kuri suėmė penkis žmogva- 
gius. Jų amžius siekia nuo 20 
iki 25 metu. Tai jau trečias 
toks atsitikimas Brooklyne 
trijų mėnesių laikotarpyje.

Komunistų kandidatas j as- 
semblymanus 6-me A. D., Ru
bin Shulman, pasiuntė Soc. 
Partijos N. Y. Miesto Komit- 
tui laišką, raginantį atmušti 
melus, kuriuos skleidžia nese
nai prisidėję prie Soc. Parti
jos trockistai.

Tame distrikte buvo toks 
įvykis: Socialistai turėjo atvi
ro oro mitingą prie Rivington 
ir Clinton Sts. To mitingo kal
bėtojas trockistas pareiškė, 
būk Komunistų Partija esanti 
išstačiusi Roosevelto emblemą 
savo patalpoj, antram augšte 
44 Avenue C. Kuomet vienas 
iš publikos užprotestavo, pa
aiškindamas, kad tie paveiks
lai kabo Demokratų Kliubo 
patalpoj, kuri randasi pirmam 
augšte po tuo antrašu, tai 
trockistas atsakė, būk komu
nistai tverią apgavingas ben
dro fronto organizacijas, kad 
gauti Roosevelto paramą.

Shulmanas savo laiške per
spėjo Soc. Partiją apie mela
gingumą to Soc. Partijos kal
bėtojo pasakymo ir reikalavo, 
kad Miesto Komitetas padary
tų viešą pareiškimą, kuris iš
aiškintų ar S. P. oficialiai re
mia prisišliejusių prie jos troc- 
kistų tokią taktiką.^

Amterio Reikalavimas 
New Yorko Majorui
Komunistų Partijos kandi

datas į New Yorko miesto Al- 
dermanų Tarybos prezidentus 
I. Amter pasiuntė majorui La 
Guardijai ilgą laišką. Jame 
reikalauja paaiškinti, delko 
majoro žinioj esantis Visuo
menės šelpimo Departmentas 
areštavo draugą Leeds, Kum. 
Partijos N. Y. valstijos iždi
ninką, nž rinkimą pinigų Is
panijos Darbininkų Raudoną- 
jam Kryžiui. Amter nurodė, 
kad toks pasielgimas yra atvi
ra parama fašistam.

Laiške reikalaujama tuojau 
panaikinti prieš Leeds bylą, 
taipgi atsakyti, kuo remiantis 
majoras rėmė Italijos Raudo
nojo Kryžiaus aukų rinkimą, 
jei rėmimą Ispanijos Darb. 
Raudonojo Kryžiaus jis skaito 
nelegališku.

ryto, prie teisėjo Curran. Dar
bininkai privalo perpildyti 
teismabutį ir parodyti fašis
tams, kad mes neatsisakysim 
nuo savo teisės paremti Ispa
nijos kovotojus prieš fašizmą, 
nežiūrint, kaip tas būtų nema
lonu fašistams.

Coney Islande Bus Puikus 
Masinis Mitingas

Iš Jurginės Pikniko
Sekmadienį, rugpjūčio 23 

diehą, Clinton Parke, Mas- 
pethe, įvyko Jurginės pikni
kas. Nuo 2-ros vai. po pietų 
pradėjo žmonės traukti į šį 
garsųjį pažmonį. O apie sep
tynias vakaro didžiulis parkas 
bpvo pilnutėlis linksmais daly- 
yjąis. Dienos būta šiltos, todėl 
fru alui duota garo. Po me
džiais stalus apsikrovę įvai
riom stiprylom vaišinosi suau
gusieji. Jie sudarė tikrai lie
tuvišką gegužinę. Čia storos ir 
plonos mamės traukė liaudiš
kas daineles visokio tūrinio. 
Vyrai nuo jų neatsilieka, ne
pasiduoda. O jaunimas net pa
sišokinėdamas 
garo, smagiai 
čiaus orkestrai

Jeigu kur
mesnį būrelį vyrų-moterų, tai 
ten galima buvo girdėt disku
sijų apie pasaulinę padėtį. 
Daugiausia apie Ispanijos <*ivi- 
Ho karo eigą.

Apie 9’ vai. pradėjo štur
muoti lietutis. Tai kai kuriuos 
linksmintojus paskubino par
varyti namo.

Iš visa ko atrodo, piknikas 
pušiai vykęs ir duos gra- 
j pelno Jurgio pašalpinei

Dalyvavęs.

duoda polkai 
prof. Retikevi- 
griežiant.
pastebėjai ra-

Coney Island Gėrimuose 
Rasta Daug Bakterijų

Pasitikimui sugrįžtančio .iš 
ilgo prakalbų maršruto Ko
munistų Partijos prezidentinio 
kandidato, Earl - Browder, yra 
rengiamas milžiniškas masinis 
mitingas šį penktadienį, 28 d. 
rugpjūčio, Coney Island Velo
drome. Jame yra 16,000 sėdy
nių.

Prisirengimo komitetas jau 
turi suregistravęs tūkstantį 
patarnautojų, kurie nurodinės 
svečiams vietas ir prižiūrės vi
są tvarką. Tai bus 
masinis mitingas 
Apart Browderio 
kuri bus pašvęsta 
mui karo padėties,

SUSIRINKIMAI
BENDRŲ PARENGIMŲ KO

MITETO SUSIRINKIMAS
ŠĮ ketvirtadienj, rugpjūčio 27 d., 

įvyks Bendrų Parengimų Komiteto 
svarbus susirinkimas apkalbėjimui 
rudeninio sezono veiklos. Visų orga
nizacijų atstovai pribūkite Į “Lais
vę” lygiai 8-tą vai. vakaro.

Nekurie dar nesugrąžinote pikni
ko tikietų, tai pasistengkite šiame 
susirinkime priduoti. Tie, kurie ne
paisys šio paraginimo, bus skaitomi, 
kaipo neatsakomingi asmenys, ir jų. 
vardai bus viešai paskelbti. Supras
kite, draugai, del jūs apsileidimo iki 
šiam laikui dar negalima padaryt 
pikniko atskaitos. Pasitikima, jog, 
draugai, kreips domės į šj paragini
mą. — Pirmininkas. (200-202)

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)

Lai Jūsų Draugai Girdi 
Browderio Prakalbų

Laisvėj”
Earl

Jau buvo seniau 
rašyta, kad draugas 
Browder, Komunistų Partijos 
kandidatas į Jungtinių Valsti
jų prezidentus kalbės per ra
dio šį penktadienį, 28 d. rug
pjūčio, 10:15 iki 10:30 vaka
ro, dienos taupinimo laiku. Jo 
kalba bus girdima visoj šalyje. 
New Yorke jį girdėsim iš sto
ties WEAF.

“Laisvės” skaitytojai prašo
mi tos prakalbos garsinimui 
praleisti bent po 5 centus. 
Kiekvienas turite
draugų, kurie neskaito ‘ 
vės.” Nupirkite penketą 
ručių ir pasiųskite jiems 
nešimą apie Browderio 
kalbą.

Vartotojų Unija iškėlė aikš
tėn, kad Coney Islande gau
namuose gėrimuose ir skanė
siuose randama miriadai bak
terijų. Jų rasta daugiau gėri
muose, negu išmatomis užterš
tam vandenyje, kuriame žmo
nės maudosi. Tyrinėtojai at
žymėjo, kad už tai ne visada 
galima kaltint tų gėrimų ir 
skanėsių išdirbėjus, bet kad 
daug bakterijų galėjo į ska
nėsius patekti del blogo užlai
kymo ir padavimo.

Tyrinėtojai sako, kad mai
sto padavimo metodos Coney 
Islande esančios tokios, kokio
mis Park Avenue ponia nesu
tiktų leisti aptarnauti savo an
traeilį sūnelį. Dalis tų bakteri
jų nesančios labai pavojingos, 
tačiaus tokios sąlygos parodo, 
kad ten yra gera dirva ir 
vėjingosioms veistis.

pa-

giminių ir 
Lais- 
atvi- 
pra-. 
pra-

Ant Manhattan Tilto 
Įvyko Nelaimė

vai.
va-

Lietuviu Moterų Svarbus 
Susirinkimas Ketverge

Amerikos Lietuvių. Darb. 
teraturos Draugijos Moterų 
kuopa turės savo susirinkimą 
šį ketvirtadienį, 27 į-ugpjūčio, 
8 vai. vakaro, “Laišvės” sve
tainei. Į susirinkimą yra 
kviečiamos visos fnerginos- 
moterys, kaip narėsį taip ir 
nepriklausančios į ALDLD.

I
Vienu iš svarbiųjų dieno- 

tvarkio punktų bus svarsty
mas ,kaip mes pamirlėsim Dvi
dešimties Metų Jubjilėjų nuo 
pirmo Am. Lietuvių [Darbinin
kių Nacionalio Suvažiavimo ir 
išleidimo pirmo moterų laik
raščio “Moterų Balsąs”. Bus 
kiti svarbūs reikalai^

Sekretore.
, , , - - , >

Progresyviai Laimėjo 
Lokalo Rinkimuose

Li- 
81

ir

šio- 
vir- 

Juose

Kailių Darb. Lokajas 85 
mis dienomis turėjo bokalo 
šininkų perrinkimus, 
dalyvavo didžiausias skaičius
narių. Išrinkta visas iprogresy- 
vių eilinių narių užgertas slei- 
tas. Tūli progresyviai jau bu
vo 
j u 
tu 
vo 
mi 
sitikėjimą. Už kandidatus pa
duota po 500 su virš balsų. 
Minėtas lokalas apdirba krali- 
kų ir ėriukų kailiusJ

lokalo vadovybėj pastaruo- 
laiku. Jiems pavyko šim- 
nuošimčių suorgariizuoti sa- 
amato darbininkhs ir tuo- 
užsipelnė pilną barių pa- 

■ " --- * _

j
I

didžiausias 
Brooklyne. 
prakalbos, 
analizavi- 

grieš 80 
kavalkų benas ir dainuos“ mil
žiniškas choras iš 250 balsų. 
Įžanga 25c ir 35c. Rezervuo
tos sėdynės po 49c. Tikietai 
gaunami visuose darbininkų 
knygynuose.

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys. Yra visi Įtaisymai, šiltas 
vanduo ir šiluma. Atsišaukite seka
mai:—406 So. 3rd St., kampas 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(199-201)

Maspetho Lietuviai Rengias 
“Laisvės” Piknikan

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

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAUR ANTĄSu
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., ^Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS • 

LAISNIUOTAS 
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 SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

Sekmadienį, kaip 1:10 
po pietų, Manhattan tiltu 
žiuojantis automobilius . smar
kiai drožė į tilto apsaugos 
tvorą ir nukrito 25 pėdas iki 
pasivaikščiojimo vietos. Gerai, 
kad vienas balkis sulaikė au-: 
tomobilį, kitaip jis būtų nu
kritęs 200 pėdų į East upę.

Nors automobilis tapo smar
kiai sudaužytas, vienok penki 
važiuojanti jame žmonės išli
ko gyvi, nors jie skaudžiai su
žeisti. Keturi sužeistieji, Sam 
Schultz, 45 metų, jo žmona 
Sarah, 32 metų, mergaitė Ele
anor, 6 metų, ir sūnus Philip, 
10 metų, gyveno po num. 970 
E. 179th St., Bronxe. Penkta
sis, Hyman Berbenstein, , 64 
metų, tos šeimos tėvukas, gy
vena 282 So. 8th St 
lyne.

Iš pasikalbėjimu su maspe- 
tiškiais pasirodo, kad jie ren
gias į “Laisvės” pikniką, įvyk
stantį sekmadienį, 6 rugsėjo, 
Pitman, N. J. jie jau perkasi 
tikietus, ir verbuoja važiuoto
jus j šį didžiulį spaudos pikni
ką. Taipgi žingeidauja, ką da
ro Brooklynas . tuo klausimu. 
Reikia pasakyt, kad ir Brook
lynas nesnaudžia. Jau platina
mi busų tikietai.

Bušai išvažiuos nuo “Lais
vės” 6 d. rūgs., 9i vai. ryto. Ti- 
kietų kaina 2 dol. į abi pusi. 
Kas nori užsiįikrint sau vietą 
buse, prašome įsigyt tikietus 
anksčiau. Brooklyne t i k i e tų 
galima gaut “Laisv.” raštinėj.

Maspethe tikietus galima 
gaut pas Pakalniškį, 70-42 
Link Court. . %Rep.

Drgg. Sinkevičių Šeimyna 
Širdingai Ačiuoja

Brook-

Ispanijos Kovotojams 
Aukų Rinkimas

Šiomis dienomis į Kom. Par
tijos New Yorko valstijos 
įsteigtą Ispanijos Liaudies Gy
nimui Fondą vėl suplaukė 
$300.70. Iki šiol jau gauta $8,- 
468.21. Kaip tik surenkama, 
pinigus partijinis komitetas 
priduoda į Darbo Unijų Fon
dą, kuris v ė 1 tuojau siunčia 
Ispanijoj darbininkams.

Visuomenės Šelpimo Depart
mentas, Hearsto įkvėptas, nori 
sulaikyti aukų rinkimą ir areš
tavo fondo iždininką Leeds. 
Jo perklausinėjimas įvyko pe
reitą penktadienį. Byla atidė
ta į šį trečiadienį. Ji bus West 
54th St. teismabutyje, 10 vai.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Vifiniauskas 
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.

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

Mes širdingai tariame dide
li dėkui visiems draugams ir 
draugėms, kurie mūsų nuliūdi
mo valandoj, t a i yra, laike 
mirties A. Sinkevičiaus vienaip 
ar kitaip mums padėjo.

Tariame didelį ačių LDS 
Seimui, “Laisvei”, ir giminėms 
už vainikus. Ačiuojame drg. 
J. Weiss už pasakytą kalbą, 
drg. Aldonai Kliumiutei už 
taip didelį darbą ir rūpestin
gumą? širdingai ačiuojame 
drgg. Purvėnams, visiems 
draugams ir draugėms daly
viams šermenyse ir palydėju- 
siems į kapus.

U. Sinkevičiene, 
Maryte ir Antanas.

TRUMPOS ŽINUTES
Anna Kawula, 29 metų, gy

venanti 58 Moore St., Brook- 
lyne, iššoko pro penkto augš- 
to langą ir mirtinai susižeidė. 
Saužudystės priežastis neži
noma.

Penkios dešimts žmonių ta
po išnešti gaisriniais laiptais iš 
degančio 7 augštų namo, 
229-31 E 12th St., New Yorke, 
tarpe 2nd ir 3rd Avės. Dar 
100 žmonių patys paspėjo iš
bėgti. ’

i' -----------
... Trijų metų mergaitė Marion 
Bohn, 844 Columbus Ave., ta
po taksės partrenkta, kuomet

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Charles Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ ORC

KIRPIMAS
SKUTIMAS JSC

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

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

paveiks-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

---- ---------

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama’ 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečiu^ čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin* duonai 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausia? pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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