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Pasiliko
Tik Dvylika.
Visų Knygų Nesudegino.
Conn. Tekstiliečiai

Organizuojasi.
Trockistų Triksai.
Copeland ir Rinkimai.

R. Mizara.

Prieš fašistų užviešpatavi- 
• mą Vokietijoj buvo apie 100 

rašytojų daug maž pasauliniai 
žinomų.

Iš jų šiandien tik 12-ka te
begyvena Vokietijoj. Kiti visi 
pabėgo užsieniuosna.

Jų turtai konfiskuoti, tū
liems ir pilietybės teisės atim
tos.

Atsimenat, kai Hitleris degi
no žymiausiųjų autorių kny
gas?

Dabar sužinota, kad jis tik 
mažą dalį konfiskuotų knygų 
sudegino. Kitas Hitleris išga
beno užsieniuosna, atidarė ten 
(per savo agentus) knygų 
sankrovas ir pardavinėjo vo
kiškai skaitantiems žmonėms.

Veikalų autoriai jokio atly
ginimo už tai negavo — visus tyt iš Peipingo apygardos, 
pinigus suėdė naziai. O kny-jjjnaį pradėjo atakuot japo- 
gos buvo pardavinėjamos že-'nų kareivius, kurie taisė te- 
miau normališkų kainų, kad. jefono vielas prie Langfan- 

zN/vn I m or At1 « 1/a-h Ir h vAYi m i o • . -xnegalėtų stoti į konkurenciją 
privatiškos knygų leidyklos.

šituos bjaurius darbus iškė
lė aikštėn Lion Feuchtwanger, 
žymusis vokiečių rašytojas, 
dabar gyvenąs Francijoj.

Connecticut valstijoj jau su
organizuota į uniją virš 10,000 
tekstiliečių darbininkų. Kaip 
žinia, ten organizuoja CIO 
speciališkas komitetas.

Be abejo, tame skaičiuje 
randasi nemažai ir lietuvių. 
Kurie dar nesate nariais,— 
nieko nelaukdami patapkite.

Atspėkit, iš kur vokiški na- 
ziai Amerikoje gauna pinigų 
steigimui savo kempių ?

Jų geradčjas Hitleris duoda.

Paskaitykite:
Ispanijos žmonių mases turi 

būti išgelbėtos iš britų kapi
talizmo ir Komunistų Interna
cionalo nagų . . .

Kas taip rašo ?
“Socialist Call,” redaguoja

mas trockistų.

Trockistai filozofuoja, kad 
šiuo tarpu Ispanijos Negrino 
vyriausybė ir Katalonijos 
Companys’o vyriausybė yra 
Komunistų Internacionalo ir 
Britanijos kapitalizmo ranko
se !

Dėlto trockistai veda griež
tą kovą prieš Negrino vyriau-
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Amerikoje toji kova eina 
demonstracijomis prie Ispani
jos respublikos konsulatų ir 
leidimu visokios paškudnos 
“literatūros,” kurioj bjaurioja- 
ma Ispanijos respublikos val
džia.

Kada trockistai šitaip šmei
žia Ispanijos kovojančią liau
dį ir josios vyriausybę, tai jie, 
žinoma, geriausiai pasitarnau
ja fašistams, o niekam kitam.

Senatorius Copeland mano 
būti kandidatu į New Yorko 

. miesto majorus nuo republiko- 
nų partijos.

Senatorius Copeland yra de
mokratas, bet reakcinis. Jis 
kovojo prieš prez. Roosevelto 
pažangesnius pasiūlymus kon
grese. Copeland — Hearsto 
bernelis.

Dėlto New Yorko dešinieji 
demokratai su dešiniaisiais 
republikonais stoja už Cope- 
landą, o pažangesnieji demo
kratai ir pažangesnieji repub- 
likonai — už La Guardią.

Mes jau senai nurodėme, 
kad partijinės sienos griūva, 
šiandien d^ugelyj vietų reak
cinis deh>čkratas greičiau su
sitars su reakciniu republiko- 
nu, negu su savo partijos pa
žangesniais žmonėmis.

Reikia tikėtis, 1938 metais 
įdomių kongresinių rinkimų.

O dar įdomesni bus 1940 
metų prezidentiniai rinkimai!

Alton, Missouri. — Laike 
patkavų mėtymo varžytinių 
perkūnas pritrenkė 11 žiū
rovų; bet jie buvo atgaivin
ti.

Darbo Žmonių 
Dienrašti*

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykite* I Jū* Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

Japonų Lėktuvai Vėl 
Bombarduoja Chi
nus Peipingo Fronte

SMARKI CHINŲ ARTI
LERIJOS IR KULKA- 

SVAIDŽIŲ KOVA

Tokio, liepos 26.—Šiauri
nės Chinijos armijos 37-ta 
divizija ne tik neklauso Ja
ponijos paliepimo išsikraus- 

go, svarbios karinės pozici
jos palei geležinkelį tarp 
Peipingo ir Tientsin, kaip 
sako japoniški pranešimai. 
Penki japonai tapo sužeisti.

Užsimezgė kova, kuri tę
sėsi visą šį rytą. Baubia 

i kanuolių šūviai ir zvimbia 
kulkasvaidžių ir šautuvų 
kulkos iš abiejų pusių.

Japonai vėl griežtai pa
reikalavo, kad chinų kariuo
menė Langfange pasiduotų. 
O kai chinai išnaujo atsisa
kė pasiduot, japonai atsiun
tė būrį savo lėktuvų ir bom
bardavo chinų kareivines. 
Sako, kad padarę chinam 
didelių nuostolių.

Japonijos valdžia reika
lauja, kad seimas paskirtų 
dar 96 milionus jenų pinigų 
kariškiem tikslam prieš 
Šiaurinę Chiniją.

Nunuodytas Stačiatikių 
Jugoslavų Patriarchas?

Viena. — Buvo pranešta, 
kad nuo kraujo apsinuodi
jimo mirė patriarchas Vai- 
nava, stačiatikių - pravo
slavų bažnyčios galva, Bel
grade, Jugoslavijoj. Bet 
daugelis kalba, kad jis nu
nuodytas. Vainava vadova
vo pravoslavų kovai prieš 
Jugoslavijos valdžios pada
rytą sutartį - konkordatą su 
popiežium.

Jugoslavų stačiatikių 
bažnyčia e k s k omunikavo, 
išbraukė iš savo tarpo, vi
sus buvusius namie pravos
lavus ministerius ir seimo 
narius tuo laiku, kai pasi
rašyta sutartis su popie
žium.

J u g o s 1 avi jos karaliaus 
vietini nkas kunigaikštis 
Pavlas ir karo . ministeris 
tuo metu buvo Slovėnijoj; 
todėl jie dar neišbraukti iš 
pravoslavų bažnyčios.

Laivų Savininkai Užvedė Bylą 
Prieš Ispanų Valdžią

London. — Fašistiniai sa
vininkai septynių Ispanijos 
prekybos laivų kreipėsi į 
Anglijos teismą, reikalauda
mi neleist Ispanijos respub
likai naudot tų laivų.

Ispanijos valdžia pernai 
birželio mėnesi išleido įsa
kymą, kad visi Ispanijos 
prekybos laivai turi pereit 
į valdžios žinybą ir tarnaut 
karui prieš fašistus.

Minimi septyni laivai yra 
užareštuoti Anglijos prie
plaukose, iki teismas pada
rys sprendimą. '

Dar 4,500 Tonų Amunicijos 
Japonam

Tientsin, Chinija, liepos 
26. — Japonija trimis savo 
laivais atsiuntė į šią Chini
jos prieplauką dar 4,500 to
nų ginklų ir amunicijos ka
rui prieš chinus. Japonija 
monopoliškai užvaldė Chini
jos Tientsin-Peiping gele
žinkelį ir nieko kito nelei
džia juom vežti, kaip tik 
karinius, reikmenis Japoni
jos armijai. Japonai taipgi 
užėmė chinų miestelius ir 
kaimus palei tą geležinkelį.

Peiping, liepos 26. — Chi
nų armijos 37-ta divizija 
stiprina savo pozicijas prieš 
japonus Yuanpinge ir ki
tuose punktuose “senojo 
fronto.”

Šiaurės Poliaus Temperatū
ra — 32 Laipsniai

Sovietų šiaurės Poliaus 
Stovykla ant ledyno nuplau
kė jau 135 mylias nuo po
liaus į pietų vakarus. Tem
peratūra stovykloj liepos 
25 d. buvo 32 laipsniai Fah
renheit. Lietus ir ūkana 
taip temdė orą, kad buvo 
matyt ne toliau kaip per 
500 jardų.

Naujas Italų Karo Lai
vas Esąs Galingiausias

Trieste, Italija. — Perei
tą sekmadienį iš laivų sta
tyklos tapo nuleistas ant 
vandens ir pakrikštytas 
naujas Italijos karo laivas 
“ Vittorio Veneto,” 35,000 
tonų įtalpos. Jis lėšuosiąs 
virš 50 milionų dolerių.

Laivo šonai yra iŠ 10 co
lių storio stipriausio šian
dien žinomo plieno, ir galė
sią atlaikyt tiesioginius ka
nuolių, oro bombų bei tor
pedų šūvius. Jis ginkluotas 
devyniomis 15-colinių ger
klių kanuolėmis, dvylika 
6-colinių, dvylika 3.6-colinių 
kanuolių ir taipgi kulkas- 
vaidžių batarėjomis. Šis ka
ro milžinas plauksiąs su 32 
mylių greičiu per valandą 
ir, kaip mussoliniečiai sako, 
būsiąs galingiausias pasau
lyje.

Chicago Sifilitiku Kvota .
ChicagOj III. — Miesto 

sveikatos skyrius išsiunti
nėjo 2,000,000 blankų pilie
čiam su klausimu, ar jie su
tiktųtiktų pasiduot daktariš
kiems kraujo ištyrimams, 
idant sužinot, ar neturi si
filio. Taipgi klausinėjama, 
ar sutiktų pasiduot regulia
riam gydymui sergantieji 
ta lyties liga. Žada jų var
dus laikyt slaptybėje.

Franco Padarė Apaštalą 
“Raitelių Kapitonu”

Salamanca, Ispanija. — 
Apaštalui šv. Jokūbui gene
rolas Franco suteikė ciną 
“raitelių kapitono,” kaipo 
“Ispanijos patronui.”

■ f

PHILADELPHIA PAGERBS 
SOVIETŲ LAKŪNUS

Philadelphia, Pa. — Mies
to valdžia oficialiai pagerbs 
tris Sovietų lakūnus, per 
šiaurės polių atskridusius 
Amerikon: M. Gromovą, A. 
Jumaševą ir S. Daniliną. 
Rugpjūčio 2 d., vadovaujant 
miesto majorui Wilsonui, 
jiem bus surengtos priim
tuvės City Hali rūme.

Vakare tą dieną, bus su
ruošta mitingas Metropoli
tan Opera House, kur So
vietų lakūnai dalyvaus kaip 
garbės svečiai.

Ispanų Fašistai Užgrobė 
Sovietų Motorinį Laivą

Gibraltar. — Pranešama, 
kad ginkluoti Ispanijos fa
šistų laivukai suėmė Sovie
tų motorinį laivą “Varlaam 
Avanesov” Gibraltaro są- 
smaugoj, nusivarė jį į Ceu- 
tos prieplauką, Isp. Morok- 
koj; ir užgrobė to laivo kro
vinius. “Varlaam Avane
sov” yra 6,557 tonų įtalpos.

Susikirtimai Phila. Majoro su 
Penu. Gubernatorium

Philadelphia, Pa. — Tapo 
areštuotas valstijinis polici
ninkas W. F. Ely, kad jis 
prisijungęs vielą prie tele
fono einančio į namus L. W. 
Wilgardes, P h iladelphijos 
miesto majoro S. D. Wil- 
sono sekretoriaus. Ely lai
komas teismui po $5,000 už
stato.

Majoras paskelbė, būk 
Pennsylvanijos g u bernato- 
rius Ėarle šnipinėjąs savo 
politinius priešininkus. Ear
le, vienas iš pažangesnių 
gubernatorių, p a reikalavo, 
kad majoras Wilson atsi
prašytų už tą įtarimą. O 
Wilsonas reikalauja, kad 
gubernatorius a t s i p rašy- 
tų...

Ely Buvo tarnautojas 
Ruth valstijinės komisijos, 
kuri tyrinėja Philadelphijos 
miesto teismų suktybes.

Suimtas už Grūmojančius 
Laiškus Prez. Rooseveltui
Atlantic City, N. J. — Tū

las kunigas Wm. West 
siuntinėjo prezidentui Roo
seveltui grąsinančius . laiš
kus, reikalaudamas atsiteist 
už “dvasiškus jo pasitarna- 
vimu,” kurie padėję Rodse- 
veltą išrinkt į prezidentus. 
Jis sako, per 40 valandų 
taip “įtempęs savo dvasią, 
kad Rooseveltas turėjo būt 
išrinktas.”

Dabar tas^ dvasiškas grą- 
sintojas areštuotas.

Amerika Sutiktų Dovanot 
Anglijai Pusę Skolų

Washington, liepos 26. — 
Sakoma, Jungtinių Valstijų 
vyriausybė sutiktų panai
kint antrą pusę Anglijos 
skolų šiai šaliai, jeigu An
glija užtikrintų atmokėji- 
mą vienos pusės.

200 Lėktuvų Mūšiaį
Madrid, liepos 26. — Oro 

mūšiuose prieš Brunete fa
šistai dar pirmą sykį nau
dojo, naujausius, mirtin- 
giausius nazių Dornier lėk
tuvus. Tuose mūšiuose da
lyvavo 200 lėktuvų iš abie
jų pusių. Tai buvo didžiau
sia oro kova visoj istorijoj.

20,000 Naujų Itali
jos Karių Šturmavo
Liaudiečius Brunete

Fašistai Užėmė Brunete, 
bet Jų Pulkai Išmėsinėti 
Madrid, liepos 26.—-Fašis

tai vėl atsiėmė iš Ispanijos 
respublikiečių Brunete mie
stelį, už 15 mylių į vakarus 
nuo Madrido. Nuolatiniai 
įtūžę mūšiai dėl Brunete šė
lo per 43 valandas. Tai bu
vo mirtiniausias susikirti
mas iš visų šio karo kauty
nių.

Kuomet r e s publikiečiai 
atlaužė atgal generolo 
Franco maurus ir fašistus- 
monarchistus, tai prieš res- 
publikiečius buvo atmesta 
20,000 šviežios Mussolinio 
kariuomenės.

Brunete miestelį bombar
davo didelis daugis Vokieti
jos kanuolių ir desėtkai na- 
zių lėktuvų. Oro mūšiuose 
8 Hitlerio lėktuvai tapo nu
kirsti žemyn ir žuvo vienas 
valdžios lėktuvas.

Fašistai atakavo Brunete 
tirštomis masėmis, pagal 
nazių planą. Todėl ypač 
daug jų čia žuvo. United 
Press korespondentas sako, 
kad -ištisi fašistų pulkai li
ko išmėsinėti per jų atakas 
prieš Brunete.

Trockistai Bus Iššluoti 
iš SSRS Redakcijų

Maskva. — Slapukai troc
kistai redaktoriai, užsilikę 
įvairiuose Sovietų laikraš
čiuose, tyčia daro žalingas 
klaidas neva “spaustuvės 
darbininkų” ir visaip iš pa
salų varo krikdymo darbą.

Sovietų Komunistų Parti
jos organas “Pravda” rašo, 
kad visi tokie turi būt iš
šluoti iš redakcijų. “Prav
da” primena, kad šalyje 
yra desėtkai tūkstančių ge
rai išlavintų jaunų laikraš
tininkų, bolševikiškai-teisin- 
gų. Bet trockaujautieji se
niai neįsileisdavo jų į re
dakcijas arba persekiodavo 
juos, o rėkdavo, būk “trūk
sta literatinių jėgų” laik
raščiams.

Sovietinė spauda smerkia 
Lešinerį, direktorių Jau
nuolių Leidyklos, kad jo - v t____
globoj buvo leidžiama šiam-1 derybos dėl naujos sutar- 
štai. Pasirodo, jog Lešine- ’ ties, 
ris ištisus metus darbavosi ■ 
rašydamas biografiją troc- 
kisto komandieriaus M. Tu- 
chačevskio, kuris birž. mė
nesį buvo sušaudytas, kaip 
Hitlerio ir Japonijos parsi
davėlis - šnipas.

Naziai Įkalino Du Brolius 
Protestoną Kunigus

Berlin. — Hitlerio slapta 
policija areštavo protestonų 
kunigą Walterį Niemoellerį 
už tai, kad? jis per savo pa
mokslus perskaitė sąrašą 
naujai suimtų protestonų 
kunigų. ‘ Vyresnysis jo bro
lis, žymiausias protestonų 
vadas, kun. Martin Niemo- 
eller įkalintas jau nuo lie
pos 1 d. už tai, kad prieši
nosi nazių diktatūrai baž
nytiniuose reikaluose.

fronte 
50,000 
antros

Kautynėse šiame 
dalyvauja bent po 
karių iš vienos ir 
pusės.

Fašistų štabas Madrido 
Fronte, liepos 26 d., pasi
garsino, būk jie nukovę bei 
sužeidę “30,000 respublikie
čių,” būk sunaikinę 89 res- 
publikds lėktuvus ir būk su
daužę bei pagrobę 35 val
džios tankus.

Atakon prieš Brunete fa
šistai pasiuntė ir pulkus 
maurų raitelių, ginkluotų 
didžiuliais kardais. Juos 
pasitiko respublikos raite
liai ir “susirakino” į vieną 
kruviniausių tiesio ginių 
mūšių. Raitelių arkliai iš 
vienos ir antros pusės per 
kautynes buvo sugrūsti į 
vieną kietą masę.

Madrid.—Respublikiečiai 
suėmė 45 fašistus nelaisvėn, 
tarp jų tris lakūnus nukir
sto nazių lėktuvo. Klausinė
jami, jie pasisakė, kad yra 
nariai Vokietijos reguliario 
karo orlaivyno. Pirm siun
čiant juos Ispanijon, jiem 
buvo įpasakota, būk kariaut 
prieš Ispanijos liudiečius 
tai esą tik “žaislas,” bet čia 
atvykę jie patyrė ką kitą.

Fašistų Lakūnai Šaudo 
Vaikus Barcelonoje
Barcelona, Ispanija. — 

Būrys fašistų lėktuvų bom
bomis ir kulkasvaidžiais nu
žudė 65 nekariškius gyven
tojus, vaikus, moteris ir vy
rus šiame mieste; sužeidė 
150. Žemai skrisdami lakū
nai kulkasvaidžiais skynė 
bėgančius pasislėpti vaikus, 
moteris ir šiaip civilius 
žmones.

Dviejų Plieno Kompaniją 
Mainieriai Grįžta Darban
Pittsburgh, Pa. — Pagal 

patvarkymą Jungtinės Mai- 
nieriu Unijos vadovybės, 
sugrįžta dirbt 6,500 mainie
rių, streikavusių prieš 
Youngstown Tube & Sheet 
plieno kompaniją ir prieš 
Bethlehem Plieno korpora
ciją. Tuo tarpu bus vedama

Bet tebėra tęsiamas strei
kas Republic Plieno korpo
racijos mainierių.

Kukluksų Govėda Tykojo 
Nulynčiuot 4 Scottsboro

Jaunuolius
Chattanooga, T e nnessee. 

—Baltųjų kukluksų govėda 
buvo susibūrus išplėšt iš 
traukinio ir nulynčiuot ke
turis išlaisvintus Scottsboro 
negrus jaunuolius, beva
žiuojant jiem iš Decatur, 
Ala., į New Yorką. Bet pa
vyko juos apsaugot nuo 
baltųjų galvažudžių.

Auto. Nelaimėj Žuvo 6
Abeville, Francija. — Susi

dūrus turistų automobiliui su 
našlaičių prieglaudos automo
biliu, užmušta 6 asmenys ir 
sužeista virš 30.

ANGLIJOS KARININKAI 
BANDO “ORO MINAS”

London. — Kariniai An
glijos vadai bando naują iš
radimą—“oro minas”. Vie
na rakieta iškelia 32,000 
pėdų aukštyn dvidešimt 
bombų. Kiekviena bomba 
yra viela pririšta prie ne
didelio parašiuto. Prieš nu
sileidžiant žemyn bomba 
sprogsta.

Svarbu esą ypač tas, kad 
tokias oro minas galima 
įtaisyti kur kas aukščiau 
negu lėktuvas galėtų iškilt. 
O 32,000 pėdų aukštyj jos 
dažnai būtų priešui nema-. 
tomos.

Šis išradimas manomą’ 
panaudot prieš atskrendan- 
čius priešo lėktuvus bei ka
ro laivus ir sudaryti ore 
sproginių “baražą”-užtvarą.

Girdai apie Generolo Franco 
Kreipimąsi į Franciją

London.—Darbiečių dien
raštis “Daily Herald” pas
kelbė girdus, kad Ispanijos 
fašistų galva Franco “labai 
slapta” kreipėsi į Franciją. 
Jis nepatenkintas, kad Hit
leris ir Mussolinis dar “ne-, 
gana” remią Ispanų fašis
tus.

Franco štai ką siūlo: už- 
tikrinkit, kad nebus siun
čiama- daugiau pagelbos Is
panijos liaudiečiam iš Fran
cuos ir Sovietų; pripažin- 
kit lygias karo teises fašis
tam, kaip ir liaudiečiam, ir 
žadėkit pripažint mano val
džią, kai “laimėsiu” karą; 
tuomet aš politiniai atsime« 
siu nuo Italijos ir Vokieti
jos, o susitarsiu su Franci
ja. 4

Pranešama, kad Franci- 
jos valdžia atmetė šį Fran
co pasiūlymą.

Liaudiečiai Tebevaldo Pozici
jas Brunete Srityje

Madrid. — Nors fašistai 
užėmė Brunete, bet Ispani- 
jos respublikiečiai dar te
bevaldo Quijorna, Villanu
eva de la Canada ir dauge
lį kitų pozicijų, kurias atka
riavo nuo fašistų per pas
kutinę savo ofensyvą. Fa
šistų žygiavimas sulaikytas 
pusiaukelėje tarp Brunetė 
ir Villanueva de la Cana
da. Iš paties Brunete mie
stelio nieko nelikę, tik grio- 
vėsių krūvos.

Liaudiečiai tebeturi vieš
kelį tarp Boadilla del Mon
te ir Quijorna.

Fašistų lakūnai bombar
duoja respublikos užfrontes 
miestelius Colmenara ir ki
tus.

Sov. Lakūnai pas Preziden
tą Rooseveltą

Washington, liepos 26. —w 
Pas prezidentą Rooseveltą 
atsilankė ir buvo priimti 
trys Sovietų lakūnai: Gro
mov, Jumašev ir Danilin; 
atskridę iš Maskvos per 
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Rinkimų Įstatymas Sovietų Sąjun
goj ir Kapitalistinėse Šalyse

Su įtemptu dėmėsiu seka daugmilioni- 
nė Sovietų liaudis SSR Sąjungos Centra- 
linio pildomojo komiteto 4-tosios sesijos 
darbą. Su didžiausiu susidomėjimu viso 
pasaulio darbo žmonės nagrinės svarsto- I 
mą dabar Sovietų Šalies Rinkimų Įstaty
mą, kuris yra įkūnijimas gyvenime Sta- 
liniškos Konstitucijos paskelbtų didžiųjų 
sovietų rinkimų teisės principų.

Didžioji Staliniškoji Konstitucija, ku
ri yra socializmo laimėjimų veidrodis, 
pasaulinės kovos prieš fašistinę barbary
bę vėliava, savo XI skyriuj paskelbė pa
grindinius Sovietų šalies rinkimų siste
mos principus. Įstatymas apie rinki
mus SSRS Aukštąjį Sovietą konkrečiai, 
realiai garantuoja tvirtą ir nuolatinį šitų 

j . didžiųjų įstatymų vykdymą gyvenime. 
Jis yra valstybinė garantija visuotinos, 
lygios ir tiesios rinkimų teisės ir slapto 
balsavimo, ką užkariavo Sovietų Sąjun
gos tautos ir kas užrašyta SSRS Kon
stitucijoj.

Rinkimų įstatymo projektas, svarsto
mas dabar SSR Sąjungos Centralinio 
Pildomojo komiteto 4-tojoj sesijoj, yra 
istorijoj dar nematytas valstybinis do
kumentas, kuris įvykdo tuos socializmo 

)ir demokratijos principus*, už kuriuos 
šimtmečių bėgyje kovojo darbo žmonija, 

į Dėka liaudies masių laimėjimo prieš feo- 
^—dalizmą, • atėjusi prie valdžios buržuazi

ja formaliai skelbė savo koiištitucijose ir 
kalbėjo savo rinkimų įstatymuose apie 
visuotiną, lygią ir tiesią rinkimų teisę.

4 Bet dargi ten, kur buržuazija formaliai 
neneigė visuotinos, lygios ir tiesios rin
kimų teisės, ji faktiškai paversdavo ją 

» nieku, apkarpydavo ją, skelbė, anot 
Markso, “laisvę—bendroj frazėj, laisvės 
pašalinimą—paaiškinime.”

Mūsų Rinkimų Įstatymas įveda tikrą 
visuotiną rinkimų teisę visiems Sovietų 

‘ Sąjungos piliečiams, pasiekusiems 18 
metų, atmesdamas bet kokius apriboji
mus atsižvelgiant į tautinį, turto ar ki
tokį požymį. Daugelio kapitalistinių ša- 

4 lių rinkimų įstatymai apriboja visuotiną 
k rinkimų teisę, jie faktiškai atima iš pi- 
. liečiu didžiulių kategorijų šitą teisę, rei

kalaudami, pavyzdžiui, sėslumo cenzo. 
Kitų kapitalistinių šalių rinkimų įstaty
mai, pavyzdžiui, Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, iškelia turto cenzo reikalavi- 
ma, tuo ryškiai pabrėždami savo klasinį 
pobūdį.

Sovietų Sąjungos Rinkimų 'Įstatymas, 
kaip ir Staliniškoji Konstitucija, giliai 
internacionalinis. Jis išeina iš visų tau
tų ir rasių teisių lygybės. Daugelyj ka
pitalistinių šalių tautinės ir rasinės ma
žumos neturi balso teisės. Klasinis pa- 

SH vyzdys yra Amerikos Jungtinės valsty
bės, kur dalis negrų gyventojų neturi 
rinkimų teisių, arba Lenkija, kur yra ei-* 

( lė apribojimų tautinėms mažumoms.
SSRS-oj moteris naudojasi teise rink

ti ir būti išrinkta lygiai su vyrais. Dar
gi tokiose buržuaziniai demokratinėse 
šalyse, kaip Francija, Belgija ir Šveica
rija, moterys, t. y. apie pusė šalies gy
ventojų, neturi rinkimų teisių.

t Dargi labiausiai demokratinės buržua
zinės valstybės atima aktyvią ir pasyvią 

! rinkimų teisę iš jaunimo, kuris- yra armi
jos eilėse. Įstatymas apie rinkimus į 
SSRS Aukštąjį Sovietą, atatinkamai su- 
lyg Staliniškąja Konstitucija, suteikia 
asmenims, esantiems Raudonojoj armi
joj, tikrą galimybę dalyvauti rinkimuose 
ir būti išrinktais. Buržuazijai armija 
reikalinga kaip klasinės priespaudos 
įrankis, kaip instrumentas savo imperia
listinių, užkariavimo tikslų įgyvendini
mui. “Armija turi būti politiniai betei-

i
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sė,”—tokia visų buržuazinių rinkimų 
įstatymų aksioma. Raud. Armija tiesio
giniai dalyvauja savo didžiosios šalies po
litiniam gyvenime, nes ji yra tos šalies 
vaikas, ištikimas jos rubežių sargas, jos 
nuolatinės taikos politikos ramstis.

Ligi rinkimų teisė įgyvendinama pagal 
Rinkimų įstatymo projektą sudarant rin
kimų apygardas rinkimams į Sąjungos 
Sovietą vieningu principu, vienodu mies
tui ir kaimui, t. y. darbininkams ir vals
tiečiams.

Nelygybė yra charakteringas buržua
ziniai demokratinių šalių rinkimų siste
mos požymis. Sudarymas nelygių rin
kimų apygardų—labiausia tipinga, isto
rinė buržuazijos priemonė, kad tikreny
bėje apriboti formaliai paskelbtą lygią 
rinkimų teisę. Anglijoj greta rinkimų 
apygardų, kurios siunčia į palatą po vie
ną atstovą, yra 18 apygardų, kurios 
siupčia į palatą po du atstovu ir viena 
apygarda, kuri siunčia tris atstovus. Kai 
kurie miestai Anglijoj ligšiol neturi savo 
atstovybės parlamente: atstovus į par
lamentą siunčia tik atskiri tų miestų 
kvartalai. Franci j o j, kaip taisyklė, pra
moningos apygardos su proletariniais 
gyventojais renka į parlamentą daug 
mažesnį atstovų skaičių, negu apygar
dos, susidedančios iš mažų kaimiškų ko
munų, kurios yra dvarininko, kunigo 
ir valdininko politinėj įtakoj.

Rinkimų įstatymas Sovietų Sąjungoj 
garantuoja tiesią rinkimų teisę, t. y. kan
didatų išrinkimą tiesioginių rinkimų bū
du. Buržuaziniai demokratinėse šalyse 
paprastai veikia antroji palata, kaip, pa
vyzdžiui, senatas Franci jo j, kuris renka
mas ne tiesių rinkimų keliu, o taip vadi
namos “kolegijos,” kuri susideda iš par
lamento atstovų nuo tos apygardos, iš 
generalinės ir apygardos tarybų narių, 
iš savivaldybės tarybos narių. Anglijoj 
antroji palata susideda daugumoj iš 
žmonių, paskirtų arba įgijusių vietą lor
dų palatoj iš įpėdininkystės; tik nedidelė 
dalis susideda iš asmenų išrinktų, bet ir 
tai iki gyvos galvos.

Sovietų Rinkimų Įstatymas garantuo
ja balsavimo paslaptį rinkimuose. Dau
gelyj kapitalistinių šalių balsavimo pa
slaptis yra fikcija, nes balsai rinkimuo
se, vos ne viešai, parduodami ir perka
mi, kaip tai vyksta daugelyj Šiaurės 
Amerikos valstijų. Visam pasauliui yra 
žinomi toki pavyzdžiai, kaip rinkimai 
Chicagoj, kuriuos seka atviras teroras 
rinkikų atžvalgiu, užpuolimai; ant rinki
mų vietų, apšaudymai jų. iš kulkosvai
džių. “Dolerio demokratijos” istorijoj 
yra tokie precedentai, kaip municipali
niai rinkimai vienam iš stambių Chica- 
gos priemiesčių, kada plėšikų ir degtin
darių gauja priešakyj su Al Capone tero
ro ir smurto keliu pravedė į municipali
nę tarybą ginkluotų plėšikų gaują.

Bet dargi šitą toli gražu ne visuotiną, 
ne lygią ir ne tiesią rinkimų teisę bur
žuazija suteikia tik ne daugelio šalių 
darbo masėms,—ten, kur tą apkarpytą 
teisę darbininkų klasė išplėšė per kovos 
dešipitmęčius. Rinkimų teisės atimtos 
šimtams milionų kolonijų ir priklausomų 
šalių darbo žmonių. Didžiulė dauguma 
darbo žmonijos prie kapitalistinės san
tvarkos neturi jokių rinkimų teisių.

Fašizmas, kuris yra teroristinė bur
žuazinės diktatūros forma, viešai po ko
jomis sutrempia visas plačiųjų masių tei
ses. Vokietijoj ir .Italijoj fašizmas su
daužė buržuazinės demokratijos likučius, 
sunaikino tautų rinkimų teises, parla
mentą pakeitė fašistinių smogikų ir juod- 
marškinių paradais. Fašizmas viešai 
skelbia ištisų tautų nelygybę, skelbda
mas rasinę teoyiją, šaukiančią viešpatau
ti vieną “išrinktąją” rasę ir pąvefsti ki
tas tautas fašistinių užkariautojų ver
gais.

' Staliniškosios gadynes rinkimų įsta
tymas yra smūgis žmogaus neapkenčian
čiam fašizmui, jo trockistinei-buchariniš- 
kai diversinei agentūrai. Nepajudina
mas Sovietų šalies Rinkimų Įstatymas 
yra naujas ginklas mūsų kovoje už socia
listinės tėvynes gynimą nuo kapitalisti
nio apsupimo ir nuo jo trockistiniai bu- 
chariniškų šnipų.

Darbininkų ir valstiečių socialistinės 
valstybės rinkimų įstatymas išdirbamas 
vadovaujant draugui Stalinui, kuris bu
vo naujosios Konstitucijos iniciatorius ir 
kūrėjas, kurio vardas’liko simboliu pa
saulinės kovos už socializmą ir demok
ratiją, vėliava komunizmo laimėjimo vi
sam pasaulyj. Sovietų Rinkimų Įątaty-

Gyvenimo Tiksiąs
Mes su asmeniniais ir idė

jiniais draugais dažnai pa
sikalbame įvairiomis temo
mis, įvairiais klausimais. 
Bet mes dažnai vengiame 
pakalbinti tuos žmones, ku
riuos susitinkame gatvėje, 
kelionėje, valgykloje, suei
goje. Jei jie nėra asmeni
niai arba idėjiniai mūsų 
draugai, mes dažnai netu
rime su jais kalbos. Val
gykloje atsisėdame su žmo
nėmis prie vieno stalo, bet 
kalbos su jais neužvedame, 
nedrįstame, nežinome nuo 
ko pradėti.

Ar šitoks mūsų elgėsis 
pateisinamas? Manau, kad 
ne. Juk jei mes turime 
bent kokį supratimą apie 
mūsų gyvenimo tikslą, jei 
mes turime savas idėjas ir 
esame į jas įsitikinę, jei mes 
norime, kad tomis idėjomis 
ir kiti žmonės persiimtų, 
mes turime apie jas kalbė
ti, jas populiarizuoti, ap
ginti, dėstyti. Tylėdami 
mes savo idėjų nepraplėsim, 
neįkvėpsime kitiem.

Idėjos sukurtos tam, kad 
jas plėsti, kad realizuoti, 
įgyvendinti. Ir dėlto, kuo
met mes jau esame šiek tiek 
persiėmę jomis, mes turime 
atstovauti jas.

Kaip su žmogum pradėti 
kalbėti, kokiais klausimais 
pagauti jo dėmesį į save?— 
užduotis nelengvai išriša
ma. Ne kiekvieną žmogų 
su ta pačia kalba sudomin
si. Vienas domisi vienu da
lyku, kitas kitu, o trečias 
trečiu. • Dažnai reikia pri
imti ir jo dėstymus, ir jo 
paklausyti. Dar gal ir ge
riau: pirma paklausyti jo, 
o paskui dėstyti savo. Ta-

da jis bus alkanas, kada jis 
jūus žyųiius trūkumus savo 
gyvybei palaikyti. Jis ve
lyk sutiks kad ir nuodėmę 
papildyti, o ne kęsti badą 
ir šaltį, tuo pačiu sykiu tra
tant, kad tų dalykų, kurių 
jam labiausia trūksta, yra 
perpilnai, tik jis neturi bei
siu pasiimti jų. O kuomet 
gyvenimo eisena prispiria 
žmogų daryti galutiną 
sprendimą — laužyti teises 
ar atsiimti savo gyvastį, jis 
dažniau pasirenka pirmąją 
išeitį. Savo elgesiu jis, ži
noma, religijos dėstytojų 
skelbimu, prasižengia ir pir
mąją ir antrąją išeitį pasi
rinkdamas.

Pasiturįs žmogus, mažai 
tesirūpinąs socialiu gyveni
mu, o daugiau žvelgiąs “tik 
pats į save, savo gyvenimo 
tikslą stato: atsidėkoti se
niems savo tėvams už išau
klėjimą, taip pat tinkamai 
išauklėti savo vaikus, kad 
jie, pasiekę vyro ir moters 
metus, būtų dėkingi jam. 
Religijos dėstymu jis tiek 
domisi, kiek tas dėstymas 
paliečia jo būklę. Jei jis tu-

ri tarnų ir religija mokina 
tarnus klausyti savo pono, 
jis nuduoda esąs religingu. 
Bet kur religija liepia ati
duoti bažnyčiai “dešimtinę 
iš tikro ir iš pilno,” jis tą 
“dešimtinę” labai sumažina.

Ar šitie suminėti gyveni
mo tikslai yra užtektini? 
Manau, kad didžiuma skai
tytojų sutiks su manim ir 
atsakys—ne! Iki šiol pasiek
tas žmonijos socialio gyve
nimo laipsnis mums tartum 
rodyte rodo, jog žmogus 
tam tikrų planų keliu turi 
siekti skaidresnio savo gy- 
veniimn rytojaus.

Socialio gyvenimo proble
mos sukurią idealus, ir žmo
gus, persiėmęs tų idealų 
svarba, įsigilina į reikalą 
įkūnyti, įgyvendinti, reali
zuoti juos. Jis labai rim
tai planuoja kelius, guriais 
jo branginami idealai, leng
viausiu būdu taptų įgyven
dinti. Jis nenuilstamai’ dir
ba tiems idealams, pasiau
koja del jų, ir kentėdamas 
del jų—nedejuoja. Jis įsiti
kina, kad visas jo gyvenimo 
tikslas—dirbti tąjį darbą, 
kuris vedamas dėlei socia
lio visos žmonijos gerbūvio!

St. Jas—nis.
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Sviesto ir Kiaušinių Eksportas

Pienocentras jau suvedė vi
so šių metų pirmojo pusmečio 
sviesto ir kiaušinių eksporto 
duomenis. Viso šiemet per pir
mąjį pusmetį sviesto ekspor
tuota 101,071 statinė. Pernai 
per tą patį laiką buvo ekspor
tuota 98.844 stat. Į Angliją 
šiemet eksportuota 63,5% vi
so , eksportuotojo kiekio (per
nai 77,7%), į Artimuosius Ry
tus 13,4% (pernai 10,5), į 

_ , 13,8% (eksportas
Išklausiau tavęs,' pernai pradėtas tik antrame

, į Afrikos pa
kraščius 2,8% (pernai 1,8%) 
ir tt.

Kiaušinių šiemet per pirmą
jį pusmetį eksportuota 50,249,- 
160. Pernai per tą patį laiką 
buvo eksportuota 48,424,680. 
Kiaušinių taip pat daugiausia 
eksportuota į Angliją, toliau 
—Vokietiją, Čekoslovakiją, 
Šveicariją ir kitur.

Kleboniškio Miške Išniekinta 

ir Nužudyta 13 m. Mergaitė 

Kleboniškio miške, turinčia
me apie ^00 ha, 145 kvartale, 
Kleboniškio I eiguvos eigulrs 
Jurgis žiūra, surado į pfelkę 
įmestą ir šakomis uždengtą 
negyvą mergaitę. Vėliau nu
statyta, kad tai yra žydų tau
tybės Taibala Cveiginaitė, 
penktadienį iš Kauno atyežusi 
vasarojantiems Kleboniškiuose 
savo tetos vaikams maisto pro
duktų. Jos motina ir tėvas 
Kaune Senojoje rinkoje, 'pre
kiauja daržovėmis ir maisto

da jauties turįs daugiau į Vokietiją l?-l n 11 m o 11 4- t ▼ zs r* I rxzMvnni' w
dabar tu paklausyk manęs.” | Pusmetyje), į Šveicariją 3% 

Viena tinkamų temų yra (Pe™ai ^,6), į ' •
—pasikalbėti su bile žmo- 
gum apie gyvenimo tikslą, ! 
Kodėl žmogus gyvena? Ko- i 
kis jo gyvenimo tikslas? 
Kaip jis to tikslo siekia? 
Ar nėra kito vertingesnio 
tikslo, negu jo siekamasis?

Religijos vadai mokina 
savo pasekėjus turėti vie
ną svarbiausi gyvenimo tik
slą—išganyti savo vėlę ir 
džiaugtis pomirtiniu gyve
nimu. Šį tikslą jie liepia 
žmogui visuomet turėti 
omeny. Tačiau beveik kiek
vienas žmogus sutiks, kad 
kasdieninių gyvenimo pro
blemų painiava nustelbia tą 
religijos vadų dėstomą tiks
lą, nes pats žmogaus gyvy
bės pasilaikymo instinktas 
dažnai nusveria jį priešin
gon pusėn.

Svajoti apie pomirtinio 
gyveriimo džiaugsmus nela
bai seksis žmogui tada, ka-

Šarvuotas laivelis, esąs Amūro upėj, dėlei kurio ne
labai senai buvo stiprus diplomatiškas susirėmimas
tarp Japonijos ir Sovietų Sąjungos.-Japonijos impe

rialistai, kaip žinia, užpuolė SSSR laivelius.

mas parodo visam pasauliui, kas ta tik
roji socialistine demokratija, t. y. tikroji 
liaudies valdžia, o ne valdžia ant liau
dies, kuri gyvuoja prie buržuazines de
mokratijos. Mūsų Rinkimų Įstatymas

produktais. Atvežusi maistą, ji 
neradusi nieko namie. Maistą 
palikusi ir ėjusi į arklių lenk
tynių pusę, nes ten grojo mu
zika.

Cveiginaitės pasigesta ir 
pradėta jieškoti. Pradžioje bu
vo manyta, kad ji miške galė
jusi įkristi į Vieną tų šulinių, 
kurie yra likę dar iš rusų lai
kų. Apjieškoti visi šuliniai, 
bet Cveiginaitės nerasta. Ji su
rasta tik sekmadienį vakare.

bet kuriam laikui praslinkus 
atsiradę Jr įvairiausių išdaigų. 
Viena iš tokių ilgesniam laikui 
išardė iš pagrindų šeimyninį 
Maženių gyvenimą.

š. m. sausio 5 d. netoli nuo 
Maženių km. esančio Kairių 
k. ūkin. Leono Bačiulio Šuo iš 
kažkur parnešė naujagimio 
galvą. Bačiulis savo šunies 
radiniu susidomėjo ir, norėda
mas išaiškinti šį dalyką, pa
sekė šunį, šuo, nešinas kūdikio 
galvą, savo šeimininką nuvedė 
į netolimus Joniškio k. krū
mus, kuriuose Bačiulis atrado 
storą paklodę, šiek tiek spalių 
ir vaiko lavonėlio'kaulus, ku
rie šunų buvo ištąsyti į visas 
šalis.

Buvo įtartos kelios apylin- 
kinių kaimų moterys, mat, čia 
ankstybas kūdikių gimimas 
dėl motinų kaltės buvo jau ži
nomas. Kuriam laikui praslin
kus, vis dėlto prie lavonėlio 
liekanų rastoji paklodė prive
dė prie tikrosios kaltininkės. 
Paklodės raštai ir audimas 
atatiko Maženių namų audi
nius.

Įtariamoji Maženienė kvo
čiama kalta ilgai neprisipaži
no, bet liudininkai jai nuo at
sakomybės išsisukti neleido. 
Visas kaimas žinojo Mažonie
nę buvus nėščia, tačiau kūdi
kio jų namuose niekas nema
tė. Praslinkus kuriam laikui, 
kai išnyko Mažonienės nėštu
mo žymės, kaimas pradėjo 
įvairiai kalbėti ir nerimauti. 
Kaltinamajai teko pasisakyti, 
kur dėjo naujagimį. Sukinėjo
si, sakėsi, kad kūdikis gimęs 
negyvas, palaidojusi, bet kur 
—neatsimenanti vietos.

Pagaliau kalt. V. Maženie
nė kalta prisipažino, kad kai 
tik kūdikis gimęs, Įritą dieną 
jo vyras MĮaženis naujagimį 
tvarte nužudęs, o kad nesivai- 
dintų — nupjovęs jo galvą. 
Tai padaręs dėl to, kad kūdi
kį palaikęs priklausančiu ki
tam tėvui, o tokio nenorėda
mas savo šeimoje laikyti ir au
ginti nutaręs juo atsikratyti.

Nors kalt. Maženis kaltu ir 
neprisipažino, tačiau tardytojo 
nutarimu abu buvo sulaikyti 
ir patalpinti į Kauno s. d. ka
lėjimą.

Min. Lozoraitis Priėmė pp. Po
dolsk}, Fransonį ir Skalickį

Trečiadienį, liepos 7 d., už-; Bylą svarstant kalt. Maže- 
sienių reikalų ministeris p. nienė kalta prisipažino. Prašė- 
Lozoraitis priėmė Sovietų Są- si pasigailėjimo, sakėsi jau 
jungos nepaprastą pasiuntinį esanti kito gyvo kūdikio mo- 
ir įgaliotą minister} p. Podols- tina. Gimdžiusi kalėjime, bet 
kį, Italijos nepaprastą pasiun- nenorinti, kad jos mažasis, ku- 
tinį ir įgaliotą min. p. Fran- ris niekuo kaltas, augtų be 
sonį ir Čekoslovakijos nepa
prastą pasiuntinį ir įgaliotą 
min. p. Skalickį.

Pavogęs Pinigus Mažametis 
Mėgino Keliauti Apie Pasaulį

Į vieną Kauno viešbutį at-' 
vyko 12—13 metų vaikas, ku
ris paprašė atskiro nakvynei 
kambario. Viešbučio savinin
kas nustebo’ir dėl visa ko pa
prašė dokumentų. Vaikas do
kumentų neturėjo ir už' nak
vynę siūlė net brangiau nei 
kambarys kainuoja. •

Netrukus mažametis buvo 
policijos sulaikytas. Iš pradžių 
melavo norėdamas paslėpti sa
vo kelionės tikslą. Vėliau pa
aiškėjo, kad tai yra Jazulėnas, 
kil^š iš Panevėžio. Pas jį rastas

saulės už niūrių kalėjimo sie
nų.

Maženis kaltu neprisipaži
no. Prašėsi išteisinamas, nes 
ir taip kalėjimas jam nusibo
dęs.

Į Teismas išžiūrėjęs bylą Ma
žonienę nubaudė 1,5 m. s. d. 
k., o Maženį išteisino. Mažo
nienė grįžo į kalėjimą, o Ma- 

. ženis — į ūkį, kuriam nub 
metų pradžios ’ šeimininkauja 
svetimi žmonės.

ŠYPSENOS

Antradien., Liepos 27, 1987

senas vokiečių karinis durtu
vas, žiūronai, apie 100 lt., že
mėlapis, gebgrafijos vadovėlis 
ir kt. Po ilgesnio tardymo vai
kas prisipažino pavogęs iš tė
vų pinigus ir sumanęs keliauti 
apie pasaulį.

PANEVĖŽIO KRONIKA

Nubaudė Žiaurią Motiną

Liepos 2 d. Apygardos teis
mas nagrinėjo VI. Maženio ir 
jo žmonos Mažonienės bylą, 
kurioje jie buvo patraukti at
sakovais už ■'snvo 'kūdikio nu
žudymą.

Prieš porą ipetų Panevėžio 
valse., Maženių k. turįs neblo
gą ūkį, bet mažai apsimetęs 
ir prietaringas Vladas Mažė- 
nis vedė žmoną, šiomis vedy
bomis, kaip paprastai, susido
mėjo visas kaimas stebėdami 
kokį gyvenimą ves ši naujoji 
pora.

Liudininkų parodymais ši 
pora gyvenusi netaip blogai,

Ginklų Krautuvėje 
f

—Tai didžiausia apgavys
tė! Du sykius savo vyrą šo
viau jūsų krautuvėje pirk
tu revolveriu, ir abudu kar
tu “užspringo” revolveris! 
—Apvali poniutė išmetinėjo 
krautuvininkui.

‘ —Netaip karštai, poniu
te, patykiau. Atvęškite čia 
sayo vyrą ir mes ant vietos 
išbandysime. — Krautuvi
ninkas ramino poniutę.

Veismūniškis.

įeis į visos priešakinės ir progresyvios 
žmonijos arsenalų kaip galingas įrankis 
kovoje del socializmo ip demokratijos įgy
vendinimo visam pasaulyj.

(“Pravda” 19R7. VII.'9).
' f \

Amerikoniškai-Lietuviška 
' ' Kalba

% « •

Mergaitė nešė kiaušinius 
į stubą ir iš rankų išpuolė 
du ir susimušė. Jos teta sa
ko jai: “Turi pasakyt ma
mai, ką padarei.”

Mergaitė ' nubėgo į kitą 
kambarį ir sako: * “Mama, 
aš užmušiau du kiaušiniu.”
(Surinkta iš Senų Laikraščių)
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THE EDITOR

TRIES TO THINK
LET’S DANCE

Girl convicts in Oklahoma State 
Reformatory, 38 of them, gave a 

. dance at which 38 boys from three 
Oklahoma colleges were their danc
ing partners. The idea behind the 
party was that the girls were sup
posed to learn about “the finer 
things of life” by dancing with col
lege boys.

Evidently the authorities think that 
dancing is much more conducive to 
clean living than a good job and a 
good home.

It’s a fine world where dancing is 
the only solution for those who have 
failed to adapt themselves to life. 
Such minor things as supplying 
jobs and decent housing conditions 
are too trivial to worry about. After 
all, dancing is the thing!
DEATH. . .

A year and a half ago the nation 
was shocked by the silicosis tragedy 
at Gauley Bridge, W. Va. which 
slowiy killed 476 victims of corporate 
greed. The company, eager for 
profits, gave no protection to the 
workers from the silica dust and 
callously sent them to their death. 
Since then scores died like flies... 
with mathematical precision.

Men, victims of silicosis, are doom
ed to a slow painful death. They 
cannot get jobs—no one wants to 
give a dying man work. The tun
nel is finished, the government did 
nothing, men are dying—just because 
the corporation wanted more profits.

LITHS IN SPAIN
On this page you see a letter from 

a Lithuanian-American youth who is 
taking part in the most severe fight
ing at the Jarama River sector* in 
Spain.

At first glance the letter reads as 
if from a story book about a hero’s 
deeds in war. Reading it I felt 
a thrill of pride to think that my 
own countrymen are facing death 
daily in the struggles so that liberty 
and democracy may mean more than 
words out of books. Day in and day 
out they fight and risk their lives 
so that Spain may grow into a free 
democracy.

Here in America we have our 
troubles—some of us are looking for 
jobs, some are trying to fight for 
better conditions and some simply 
find life too exciting to worry about 
Spain. But in spite of all that we 
must never forget what our brothers 
are doing. They are offering their 
lives and their youth so that an 
ideal may live. Can we say as 
much ?

We can help. We can help by 
supporting and contributing to an 
organization as The Lith-American 
Friends of the American Battalions 
in Spain. This committee has done 
splendid work in raising money for 
the boys in Spain. It' has done an 
important part in making the Lithu
anians in America conscious of the 
fact that many Lithuanian-American 
youth are now fighting in Spain. 
It deserves our fullest support. Help 
it!

IN ACTION
A news item from the daily press:
“The United States volunteers of 

the Abraham Lincoln and George 
Washington Battalions, who a year 
ago were clerks, students and work
ers of every sort back home and to
day are hardened veterans, were 
thrown into the most dangerous area 
of the Brunete fighting. All through 
the late afternoon until the early 
evening, they threw back one wave 
after another of the insurgent army 
and stood in their original lines when 
fighting stopped for the night with 
both sides exhausted”.

WAGES
A recent survey revealed that the 

average income for share-cropper 
families down in the South was 10 
cents a day! And this ip the midst 
of a country that is supposed to be 
going out of the depression!

LDS Sec’ty Returns 
From Branch Tour

John Orman, Secretary of the LDS 
National Youth Committee returned 
last Friday from a tour of LDS 
Youth branches in the west.

He took an active part in the 
American Youth Congress and was 
elected to the national council of the 
AYC. Later he participated in the 
LDS youth leaders conference and 
was one of the leading figures who 
helped to clarify the plans of the 
LDS for expansion and improve
ment amongst Lithuanian-American 
youth.

Back to his work desk, John is 
now ready to work once again for 
the benefit of our Lith.-Amer. youth.

She: Is your wife economical?
He: Sometimes. She had only 

eighteen candlek on her thirty-first 
birthday cake.

YOUTH SECTION

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

SNOOPING AROUND 
ELIZABETH

Ashamed of the counterfeiting of 
“Spotlight on Elizabeth” this writ
er has decided to do his own news
casting. My efforts shall always be 
honest, interesting; foremost will be 
the desire to rouse the activity of 
Elizabeth. I hope you won’t take 
offense if I tease you at times (I’m 
playful)—and I hope you like me.

----- 0-----
Do you blame me for dragging in 

the inactivity of the Vanguards and 
Bangos Chorus? The counterfeit 
“Spotlight” explained everything — 
they’re true facts, no exaggeration. 
There was to have been a monthly 
meeting of Bangos Chorus last Fri
day, July 18, an important meeting 
at that, did any one come? Yes, 
the officers were there—that is, ex
cept for the secretary. Of course 
members appeared—three of them—■ 
some activity. . .The same holds true 
with the Vanguards—only with them 
members and officers don’t appear...

Anthony Pociūnas and Stan Rengle 
are snoopin’ around Elizabeth for 
work. How’s snoopin’ boys ? Stan 
did work for a pretzel magnate—at 
the time of starting, when inter
viewed, he stated: “Today I am a 
man; tomorrow I am a bum”. When 
interviewed after quitting, Stan stat
ed (exclusive): “What that bird (the 
employer) needs is the CIO to come 
in and do some organizing. This 
concern is America’s perfect example 
of a sweat shop. Hours are impossi
ble and so are the wages—only a 
sucker would work for that bird” ...

Anthony and Al Pociūnas have 
been doing wonderful work on the 
ol’ homestead—only Tony is gloomy 
because he can’t find work, cheer 
up, Tony. . .

Say, what has gotten into Edward 
Pociūnas? He rides by in his chariot 
without saying “hi” to a fellow— 
getting high-hatted, huh? (faugh on 
you).. .Exclusive News Flash: Where 
did Eddy Druthchas get the idea of 
going out with my best girlfriend, 
Beatrice Krūtis, last Sunday ?... Say 
Steve, who is the new boy friend? 
...This writer signed up for the 
L.D.S. insurance a few months ago 
—when will I get my policy Kay? 
(Many more than myself are won
dering if the policy will ever come 
our way).

----- 0------
I’m going to work along with the 

people in Elizabeth—I invite them 
to contribute to this column. Leave 
your choicest morsels at the club 
addressed to: Boake.

THAT LIFE
By BQAKE ARTHUR

Dedicated To The Eradication of 
Wallflowers

There is no doubt that you have 
seen those gentlemen reposing so 
nonchalantly against the walls of a 
dance-hall. Those gentlemen—we’re 
told—are commonly known as “wall
flowers”. Why? They’re supposed 
to decorate the walls.

Their day is supposed to be gone 
—we have no “wallflowers”. Yes— 
there are no wallflowers—in organi
zations of other nationalities (espe
cially American-English). These or
ganizations have come to the realiza
tion that wallflowers are detrimental 
to their activity. Have we Lithua
nians realized they are detrimental 
to our activity?
In Fact—

Every organization interested in 
the increase of members should be
come “wallflower” conscious. Dance 
classes should be listed as a primary 
means of gaining this increase.

The greatest headache is getting 
the girls to do the teaching. Now, 
I don’t say all girls are reluctant to 
teach the boys—some are. If a 
committee was organized which 
would ask these girls individually, 
the matter would be simplified. (It 
would be a splendid idea to appoint 
girls for that committee—having 
done this you could call the matter 
as already done.)

Having received the promise of 
girls to teach, pass the word along 
that a dance class has been organiz
ed. By gosh—there will be a stam
pede. No doubt plenty of “wise 
guys” will come in along with the 
stampede. It’s always a good idea 
to purge the organization of these 
misfits. They tend to make life 
miserable for the others and in do
ing so injure the organization.

When the boys are pretty well 
ądvanced a dance should be held. 
This will help to reduce self-con- 
ciousness and sensitivity of the be
ginners. It would also be a good 
idea to hold a dance at the end of 
the course in honor of the girls who 
helped.
Lacking—

Very few organizations realize the

—IUgg!

. Puslapis Trečias •

CAN’T MAKE THE GRADE

Count of Covadonga, eldest son of ex-King Alfonso of Spain, in 
Havana with his new fianceq, Miss Marta Rocafort, Cuban dentist’s 
daughter. Scion of a played-out line, he was divorced from Edal- 
mira Sampedro last May. Even Fascist Gen. Franco will have none 
of the count and when day-dreaming about a future king for the 
war-torn land, turns his thoughts to a younger brother, Jaun.

Kids Go Picketing 
On Picket Line

STATEN ISLAND.—Sisco ship- 
yard strikers, all 1,500 of them, are 
back on the picket line with renewed 
vigor. They saw their kids picketing 
for them las.t Saturday and it did 
things to them.

The kids showed a fight that did 
their dads credit. About 150 of them 
marched to the gates of the plant in 
the heat of the hottest July 9th, in 
Staten Island history.

“Don’t Scab on Mįy Dad” read one 
placard they bore. “I’ll Never Grow 
Up to be a Scab” and “More Money 
Means More Milk” were two of the 
others.

When they reached the plant they 
were stopped by the cops. The gag 
was that picketing was destructive 
of both the health and morals of 
youngsters.

After the cops had stalled them 
off for two hours, they started to 
march and the cops fell back.

Shouting slogans and singing 
songs, they completed their march 
and then returned to strike head
quarters where they staged a cele
bration at a party tendered them by 
the Ladies Aid.

The Sisco strikers are fighting 
one of the hardest battles in the 
shipyard strike.

Announcements!
The Educational Group of the 

BuiLDerS are holding a meeting 
this Tuesday evening at Laisve Hall 
at 8:20. It is imperative that all 
members attend as this meeting will 
decide our future policies. Chairman.

i This Wednesday the “Amer.-Lith. 
; Friends of the American Battalions 

in Spain” are holding a meeting at 
Laisve to discuss new plans.

All members should attend this 
important meeting. A Member.

NORFOLK, Va.—A Norfolk church 
is swinging its debt away with swing 
music. St. Peter’s Episcopal parish 
is slicing away at a debt of long 
standing with weekly dances at a 
nearby barn. Parson and lay lead- 
ers act as chaperones at the affairs 
which have been successful because 
of the attraction of a local brand 
of swing music.

SECOND PART

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

OF YOURS
great benefit it would be to have 
hostesses at any affair being held. 
Instead of being left to get along 
on their own hook, strangers would 
find it easier to seek out a hostess.

The stranger would introduce him
self to the hostess—ask for a dance. 
At the end of the number the hos
tess would introduce the stranger to 
someone. The stranger will enjoy 
himself (so will the hostesses) and 
carry home praises for the organi
zation. It would be a good idea to 
have male and female hostesses to 
see that everything is running 
smoothly. This plan would make 
every affair a success.

Walter Kubilius was kind enough 
to supply this philosophization: 
“What we give into the lives of 
others, comes back someday into our 
own”. Digest that, friend, there is 
much truth in it.
This Is—

Boake Arthur, sending an SOS to 
Johnnie Q. Reader of Laisve Youth 
Section to come to the aid of yours 
truly. Your writer is running short 
on subject matter—how about send
ing some in? If you really are en
joying these articles show it—tell 
me what you want me to write 
about.

Builders Plan New 
Club Activity

Contrary to popular reports, we, 
the BuiLDerS, are not as inactive 
as it may seem. This is our schedule 
for the next few weeks:

July 28—Splash Party. We meet 
at 6:30 P. M? in front of Laisve to 
go—God knows where—fcr a splash 
party.

August 4—Moonlight Picnic at Al
ley Pond. Need more be said? We 
shall meet at Laisve •Hall at 6:30 
P. M.

August 11—Something special, be 
sure to attend.

That is all for the present, you 
will hear about the success of these 
events later.

She: When you asked Betty Sit- 
back to dance, did she accept quick
ly?

Robbie: She was on my feet in 
an Instant.

BOYS! HEIL HITLER 
IN NEW JERSEY!

Heil Hitler! 8,000 German throats 
heiled Hitler lustily at the opening 
ceremonies of the Nordland Camp in 
Sussex, New Jersey, Sunday July 18. 
Here 300 hundred German-American 
boys and girls are going to study 
the unprincipled principles of Adolph 
Hitler and the Third Reich.

The decorations were in the usual 
Nazi good taste. Swastikas abound
ed and uniformed Ordnungs Diensts 
marched with Italian Blackshirts. 
August Klapprott (sweetly appro
priate name) president of the Ger
man-American Bund Auxiliary, Inc. 
and Dr. Salvatore Caridi, Italian 
American Fascist leader both de
nounced Representative Citron of 
Conn, for asking the State Depart
ment to investigate aliens connect
ed with this movement. “Germany 
and Italy are the two best nations 
in the world and each is a model of 
order and discipline”, said Caridi.

Well, what are we going to do 
about this open display of Nazism? 
This camp is going to be only one of 
21 camps sponsored for 200,000 Ger
man-American children in the. na
tion. These children will be requir
ed to converse in German, and God 
knows what perverted ideals will be 
inculcated in them. Here is fascism 
in open guise. We have to act and 
act fast. Send individual and group 
protests to President Roosevelt, to 
Secretary of State Hull, Representa
tive Norton of N. J. and McCor
mack of Mass. Don’t delay, for if 
these camps are allowed to spread 
there’ll be hell to pay.

Al Kairukštis.

HOUSTON, Tex.—Bruce McKnight, 
19-year-old winner of a Women’s 
Christian Temperance Union essay 
contest, was charged before the Har
ris County grand jury with driving 
while intoxicated. McKnight, a high 
school student, did not state whether 
the alleged liquor vias bought with 
the prize money.

Mrs. Mumb (whose son is in col
lege) : Dear, do you remember when 
Frank wrote home last?

Mr. Mumb (wearily): Wait till I 
look at my checkbook stubs.

UNION IN FORD
The vast factory lies waiting, watchful 
Of the myriad figures inside.
Tense is the air.
The union has lifted its head;
Is slowly stretching its powerful arms.
Everywhere service men. . .
Brutal minds, muddled minds.
Spying, snooping, questioning. 
Seeking to throttle the union, 
Cast it out.
Deep inside the workers laugh;
Suppress their anger.
Confident, they gather their strength ;
Gird for the battle,
Finding union their strength.

Isabelle Legmalis.

THE RULING CLAHSS

ft fil/wJdO.r

by A. REDFIELD

First Company Union Leader: “Hey, why are you telling ’em 
need a better life?” ,

U. S.-LITH BOYS NOW IN ACTION 
ON THE SPANISH WAR FRONT

Americans Now Advancing in Madrid Area
Jarama Front 
Spain

of July, well, if you increase that about a 
give ©■ 
like.

and

Dear Editor:
As a former correspondent to the Youth Section I suppose it 

is in order for me to send you a little news as to what is hap
pening in Spain. '

For the past few days there has been a terrific artillery 
duel in progress. The fascists have been shelling the dry 
wheat fields with incendiary shells in the hope of burning the 
wheat crops. As a result of this the boys of the George Washington Bat
talion are giving a hand in the harvesting of the wheat. _The other night 
during a terrific rainstorm the fascist forces tried to attack our lines. Such 
a sight I’ve never witnessed in my life. Many of you have seen a gala dis
play of fireworks on the fourth 
couple of hundred times it will 
you an idea as to what it was

In Action At Front
Soaked to the skin, slipping

sliding in the slimy mud, Veery 
flares bursting m air, the continu
ous yammering of the machine guns, 
rifle rife, the fascists advancing un
der cover of their own artillery and 
machine gun fire make every man in 
our lines tense. Other machine guns 
going into action, we can see the 
fascist lines wavering, hundreds be
ing mowed down by oui’ fire. Final
ly they break and run, over the top 
we go, every step a foot deep in 
mud.

The fascist forces retreat to their 
front line trenches, we are given an 
order to take it; moving slowly we 
advance again forcing the enemy to 
retreat to their second line of de
fense. So what happened as a fas
cist attack turned out as a victory 
for us.

Even thotfgh Bilbao has fallen 
(temporarily) with the indominable 
fighting forces we have, we will, as 
one of our fighting songs go: every 
inch shall we recapture, every inch 
of Spanish soil.

Concerning the Lithuanian Friends 
of the Lincoln Battalion, I hope you 
have been doing good work. We re
quire soap and gun cleaning kits 
especially. All contributions should 
go through the regular channels. Not 
a thing must be mailed to individuals 
as they will not receive them.

Salud and good luck to the com
mittee and all... Joseph S—
Address: 
S.R.I.
Albacete, Spain.

Very Bad Manners 
To Go on Strike!

PE7RTH, Western Australia. — 
(YNS) — Though an eminent pro
fessor of history has stated his opi
nion that strikes are “very bad 
taste,” students of St. George’s Col
lege, Perth, have 
strike is the only way for them to 
get better Sunday night meals.

The menu at Sunday “high tea” 
caused an incipient rebellion here 
against Storrs, acting Warden of 
the college.

A student leader, John Hepworth, 
commented on the incident as fol
lows: “It appears that the govern
ing bodies of the school attempted to 
carry out the Lord’s command of 
‘six days shalt thou labor and the 
seventh day shalt thou rest.’ They 
certainly did not labor on the seventh 
day to produce decent food for the 
students’ teas. Instead they collected 
all the scraps that had been left 
during the week and hashed them 
up on Sunday night.”

Another student grievance is the 
attitude of Storrs toward attendance 
at chapel. “It is not a matter of re
ligion,” he said, “but a question of 
duty to the school.”

Further student action in the 
chapel and food situations is planned 
for next term.

decided that a

; v

Nitwit: I live only with 
thoughts.

She: Empty life, isn’t it?

my

■*T'**'

SINS I HAVE COMMITTED
By AL KAIRUKŠTIS

ER. That shouldn’t be hard. There 
are many companies manufacturing 
both beer and soda so it’s not neces
sary to do without either in order 
to help the strikers.

1»V

MJ

to work 12 hours 
demand for soda 
Prohibition), 
was strong—the

a day to meet 
(this was dur

superintendent

“Watch out for Leslie”, they told 
me, “he’s a rat”. But all I want
ed was to rest, to place my tired 
body beside some cool spot and sle- 
eeep—for ever, if possible. The 
summer was unusually hot and we 
had 
the 
ing

I
(a former German army officer) had 
made šure of that when hiring me. 
But lifting boxes of soda weighing 
70 pounds or more and piling them 
into stacks eight feet high, handling 
200 boxes an hour was ruining my 
arches. The pay, in spite of the 
hellish hours, didn’t amount to much. 
There was some talk of organizing 
a union but because of the known 
presence of rats, Leslie among them, 
no definite plans were made. Be
sides, due to the practice of em
ploying German immigrahts who 
were for the most part unable to 
speak English, the company made 
sure that no serious steps were tak
en towards strike action. Many of 
the employees were formerly soldiers 
in the German army and were used 
to strict discipline and hard work 
which was plentiful in Hoffman’s.

I spent two years in that hell 
hole. Oh, it was sanitary and all 
that, to impress visitors. Two years 
of almost unmitigated slavery. True, 
it developed my body, but the work 
ruined many a young man who un
wisely threw away his youth and his 
strength. Broken glass, caused by 
faulty bottles exploding under heat 
and gas pressure, added to the hard
ship. My hands bear scars that 
will be with me as long as I live. 
But I stuck it out for two years.

Now, I see that the employees of 
Hoffman Beverage Company are out 
on strike, demanding better condi
tions and union recognition. It’s not 
going to be an easy struggle. The 
company is employing all the ap
proved terroristic tactics developed 
and improved by the steel companies. 
Picketing has been prevented by a 
court order, and strike breakers are 
running the plant.

These strikers need your coopera
tion. It’s little enough they ask for. 
DON’T BUY HOFFMAN’S BEVER
AGES UNTIL THE STRIKE IS OV-

So This is America! *■ A-Jr j

that 
S.W.

YOUNGSTOWN, O.—The stormy 
careei' of tow-headed Bob Burke, 
once a Golden Gloves boxing cham
pion and later a student expelled 
from Columbia University for too 
vigorous an anti-fascist protest, made 
news again here.

Burke, former Republic Steel 
strike chief for the Steel Workers’ 
Organizing Committee, is under in
dictment with 200 others for “in
citing to riot”. He is at liberty
der $500 bond. His lawyer, retain
ed by the Committee for Industrial 
Organization, did not know when the 
case would come up for trial of 
whether there would be a jury trial.

For two days during the week of 
July 5th his status seemed in doubt 
as news reports emanating from 
here simultaneously declared that • 
Burke had been indicted and 
he had been “ousted” from the 
O. C. Burke has,not been expelled 
and is being defended by the C.I.O., 
Philip Murray, chief of the S.W.O.C. 
and John L. Lewis’ first lieutenant, 
declared, however, in response to 
queries.

Youngstown organizer for the S. 
W.O.C. ever since the drive began 
and since his expulsion from Colum- J<%r 
bia as a result of his leadership of 
the student protest against Colum- 
bia participation in the June, 1936, 
Heidelberg University anniversary , - 
fete, Burke’s transfer from direct 
organization work to administration • 
of strike relief appeared to some as 
a part of a “C.I.O. Red Purge”. This, j 
however, has been denied in 
ed quarters.

inform

She: I suppose when you 
ed to her she said, ‘This is 
den.’

He: No, she was frank and said, 
‘Gee, the suspense has been terrible.’

propoa- 
so sud-

W’W’t w*



Antradien., Liepos 27, 1987Puslapis Ketvirtas

vartus, pro tubs vartus, kurie skiria ka
ro žemę nuo taikos žemės—įėjimas į pa
laimintą Gibraltaro žemę.

Dar dabar viskas atrodo lyg sapnas.
(Lietuvių kalbon vertė “Liet. Žinios.”)

Aš negalėjau patikėti jo žodžiams. Aš 
visiškai apsvaigau. Buvo lyg sapnas.

Turėjau išbūti dvi dienas La Lineos 
kalėjime. Bėt, pagaliau, penktadienį, ge
gužės 14 d. aš pražengiau pro geležinius

ARTURAS KOESTLERIS.

Ispanijos Fašistų Kalėjimuose

arba net

žemesnio

(Pabaiga)
31/

Ispanijos respublika bent gali didžiuo
tis savo taip vadinamais “pavyzdingais 
kalėjimais” Madride, Barselonoje ir Se
vilijoje. Jie pastatyti pagal paskutinius 
pareikalavimus ir yra geriausi Europoj. 
Celių langai yra dideli ir pro visus gali
ma matyti didelį “patio” (kiemą”. Kiek
vienoj eilėj yra geležinė lova, su šiaudi
niu čiužiniu; geležiniu stalu ir kede; 
prausykla su tekančiu vandeniu ir W. C.

Žinoma, dabartiniai nenormalūs laikai 
paveikia ir kalėjimo gyvenimą. Sevilijos 
kalėjimas perpildytas: kur normaliai tu
rėtų tilpti 800, dabar jame yra 1,300 ka
linių ir daugumoj paskiriems žmonėms 
skirtose celėse yra po keturis 
ir penkis kalinius.

Kalėjimo prižiūrėtojai ir
rango personalas tebėra dar vyrai iš 
“ancien regime” (senosios valdžios); tai 
reiškia, kad juose dar yra užsilikusių kai 
kurių respublikos humaniškųjų tradici
jų. Beveik 50% prižiūrėtojų dabar pri
klauso “Falangai” (Ispanijos fašistų par
tijai), bet, su keliomis išimtimis, jų el
gimasis su kaliniais, ir ypatingai su po
litiniais kaliniais nepasikeitęs. Jie arba 
malonūs arba indiferentiški; kai kurie 
labai malonūs ir geri. Kaip sakiau, aš 
kalbu tik apie žemesnio rango prižirėto- 
jus. Per mano buvimą Sevilijos kalėji
me, aš nemačiau, kad kalinius muštų ar
ba fiziškai blogai su jais elgtųsi.

Maistas buvo tikras kalėjimo maistas 
—gana bloga kava rytą, sriuba pietums 
ir sriuba vakarienei su duona. Po kiek 
laiko aš visiškai pripratau prie to davi
nio.

6:45 vai. ryto trimitas keltis. 7:30 vai. 
kaliniai, išskyrus izoliuotuosius, būdavo, 
pagal Ispanijos kalėjimų paprotį, išveda
mi į “patio”, kur praleisdavo beveik iš
tisą dieną.

Yra du “patioš”, mažesnis su medžiais 
ir gėlėmis, parengtas politiniams kali
niams, ir didesnis be medžių ir gėlių kri
minalistams. Bet kai prasidėjo pilietinis 
karas viskas pakeista; dabar politiniai 
kaliniai leidžiami į “blogąjį patio,” o 
žmogžudžiai ir vagiai leidžiami į gėlių 
darželį.

8:30 vai. pusryčiai; 12:30 vai. pirmoji 
sriuba. Pirmą vai. kaliniai grąžinami iš 
“patio” į celes, kur jie išbūva iki 3 vai.

Nuo 3 iki 7 jie vaikščioja po “patio”; 
7 vai. vakaro sriuba; 9:30 vai. trimitas ir 
į lovą.

Taip, kalėjimo dienos gyvenimas gan 
normalus. Bet taip pat ateina ir nak
tys. ..

Bet šūvį išgirdau tik po kelių minučių.
Tuo tarpu kunigas ir prižiūrėtojas grį

žo j kalėjimą. Jie atidarė sekančią celę. 
(Mes nuteistieji mirti buvom greta vie
nas kito).

Vėl “Que”? Ir vėl malda ir varpelio i 
skambesys, šis verkė kaip mažas vaikas.

Tuomet jis šaukė motiną: ■
—Madre! Madre!
Prižiūrėtojas pasakė:
—Žmogau, kodėl negalvojai apie ją 

anksčiau ?
Jie jį išvedė.
Jie priėjo prie sekančių durų. Kai ma

no kaimyną pašaukė, jis nieko neatsakė. 
Greičiausiai, kad jis buvo jau atsikėlęs 
ir pasiruošęs. Bet, kai kunigas baigė 
maldą, jis lyg savęs paklausė:

—Kodėl turiu aš mirti?
Kunigas atsakė penkiais žodžiais:
—Religijos žmogau. Mirtis reiškia lai

svę.
Jie jį išvedė.
Jie ątėjo prie mano celės, ir kunigas 

atstūmė užraktą. Aš pamačiau j j per ma
žą skylelę.

—Ne, šito, tai ne,—tarė prižiūrėtojas.
Jie nuėjo prie sekančių durų. Jis taip 

pat buvo pasiruošęs. Jis nieko neklausė. 
Kai kunigas pradėjo maldą, jis pradėjo 
tyliai dainuoti Marseljetę.

Jie jį išvedė...

New Britain, Conn
Dainų Diena Waterbury

šiais metais menininkai vė
lai pradėjo garsinti dainų die
ną, bet, kaip ten nebuvę, 
žmonių joje bus daug. Mūsiš
kiai chorai (Conn, valstijos) 
turėtų apsižiūrėti, kad Aido 
Choras iŠ Brooklyn, N. Y., ne
nustumtų juos toli į užpakalį 
pasirodyme su dainavimu. Ta- 
čiaus, Torrington Jaunuolių 
Choras gali iškirsti visiem 
šposą. Hartfordo Laisvės Cho
ras iš senovės turi gerų balęų. 
Apie visą programos sudėtį 
nedaug turime žinių. Bet jau 
iš turimų galime spręsti, kad 
Dainų Dienoj programa bus 
puiki.

Nuteistieji mirti sušaudomi tarp vi
dunakčio ir 2 vai. ryto.

Man ir dabar nejauku, kai pagalvoju 
apie pirmą naktį išgirstus sušaudymus.

Aš atsikėliau vidunaktį. Kalėjimo ty
lumoje, kur 1,300 vyrų buvo sumigę, iš
girdau kunigo maldą ir mišių varpelio 
skambesį.

Tada atsidarė trečios nuo mano celės 
durys ir kažkieno pavardė buvo surikta. 
Mieguistas balsas atsiliepė:

—Que?—(Ką?).
Staiga kunigas garsiau prabilo ir var

pelis pradėjo garsiau skambėti.
Ir dabar pabudęs žmogus suprato. 

Pradžioj jis tik dejavo, paskui užkimusiu 
balsu pradėjo šaukti pagalbos:

—Socorro! Socorro!
—Žmogau, nėra pagalbos, — pasakė 

prižiūrėtojas, kuris buvo kartu su ku
nigu. . _

Jis tai pasakė nei kaip priešas nei kaip 
draugas — abejingai, konstatuodamas 
faktą. Minutėlei einąs mirti žmogus ap
tilo; prižiūrėtojo tylus balsas jį sukom
promitavo. Ir tįomet jis pradėjo juoktis. '

Tai nebuvo garsus ir skardus artisto, 
vaidinančio pasiutėlį, juokas; žmogus su
davė sau per kelius ir gana tyliai, pri
slėgtu balsu’juokėsi.

—Jūs juokiatės,—sakė jis kunigui.
—Aš iš pat pradžių žinojau, kad juo

kaujate.
—Žmogau, čia ne juokai,—atsakė pri

žiūrėtojas tokiu pat sausu balsu, kaip ir 
anksčiau.
Tada jie jį išvedė pro didžiąsias kalėjimo 

duris. Aš girdėjau, kai jis lauke rėkė.

Iki balandžio 14 d.—lygiai du mėn. po 
mano perkėlimo į Seviliją—aš buvau vi
sai izoliuotas nuo pasaulio ir man buvo 
uždrausta išeiti iš celės.

Balandžio 14 d. aš buvau pirmą kartą 
išleistas dviem valandom pasimankštinti 
kieme. Kai išėjau į tyrą orą, apalpau.

Tai buvo 1 vai. popiet, per siestą, kai 
“normalūs” neizoliuoti kaliniai buvo ce
lėse. Bet kieme buvo dar trys; visi taip 
pat nuteisti mirti.

Vienas jų Nikolas, buvęs milicininkas. 
Jis davė man trupinį maisto, kurį buvo 
gavęs nuo savo žmonos.

Antrą dieną, kai pirmą valandą išė
jom, mes buvom tik trys. Nikolą praėju
sį vakarą sušaudė.

Tą pačią balandžio 14 dieną man leido 
pirmą kartą rašyti laišką. Aš parašiau 
Britų konsului Sevilijoj ir po trijų dienų 
dar kartą jam^parašiau. 21 d. gavau 
konsulo atsakymą, kuriame jis rašė, kad 
buvo prašęs valdžios leisti jam mane pa
matyti.

28 d. konsulas pirmą kartą mane ap
lankė ir pirmą kartą išgirdau, kad britų 
vyriausybė ir britų viešoji opinija drau
giškai reagavo del mano padėties.

Gegužės 4 d. gavau kompanijoną-*-ita- 
lą karininką iš Franko armijos. Jis buvo 
suareštuotas del mažo ginčo su ispanų 
civiline gvardija.

Aną vakarą jis buvo išgirdęs sušau
dymus ir todėl jį užklupo isterija: abi 
jo kojos buvo suparaližuotos.

Jis man papasakojo, kad jis buvo kar
tu su italų kareiviais, kai Malaga buvo 
paimta. Dabar aš turėjau jį slaugyti. 
Abiejų nusistebėjimui mes tapom geriau
si draugai.

Gegužės 8 d. karo teismo tardytojas 
atėjo į mano celę ii’ pirmį kartą po mano 
suėmimo aš buvau apklaustas.

Aš paklausiau tardytojo, kuo aš buvau 
kaltinamas. Jis sakė, kaid, pagal karo 
įstatymus, kaltinimai yra laikomi paslap
ty j. Tačiau aš pastebėjau bylos viršelį 
ir supratau, kad esu kaltinamas “už su
teikimą pagalbos kariniam sukilime.”

Tokiu būdu špionažo kaltinimas buvo 
atmestas pačių sukilėlių valdininkų. Bet 
vis tiek, “suteikimas pagalbos kariniam 
sukilime” baudžiamas mirtimi.

Po keturių dienų mano celės durys 
atsidarė ir aš buvau išvestas iš kalėjimo. 
Aš neturėjau jokio supratimo kur mane 
veda arba kas atsitiks.

Jie nuvedė mane į aviacijos stovyklą; 
ten stovėjo dvivietis lėktuvas “Douglas.”

Už valandos mes nusileidom prie La 
Lineos, tai yra ispanų pasienio stotis 
prie Gibraltaro.

Ten sužinojau, kad būsiu iškaistas ant 
Valensijos vyriausybės kalinio Senjoros 
Hayjos, piloto, kuris mate atvežė, žmo
nos.

Pirmu kart American Hard
ware (Corbin dirbtuvėse) dar
bininkam davė vakacijas su 
mokestim liepos paskutinę sa
vaitę. Darbininkai jaučiasi ga
lingesni, mat, per aktyviškumą 
CIO unijos, kompanija turėjo 
darbininkam suteikti apmoka
mas vakacijas.

Liepos 22 d. unija laikė su
sirinkimą, kuriame iš raportų 
girdėjosi, kad pagal naują 
valdžios aktą unijos komitetas 
daro spaudimą ant valdžios, 
kad paskubėtų su rinkimais, 
kuri unija turi būt pripažinta.

Kyšy su unijos aktyviškumu, 
daug kredito pripuola unijos 
organizatoriui Mike Petaųo- 
vich. Jaunas žmogus, bet jis 
turi daug energijos ir gabu
mų. Jis pats tankiai kalba prie 
dirbtuvių vartų rytais ir per 
pietus, jis gauna ant susirinki
mų iš kit. kalbėtojų, o paįvai
rinimui kalbų prie vartų, dųo-

da trumpai ir muzikos per ninku. Daugelis manė, kad 
nauja tikrai bus lenktynės su CIO 

unija, bet kas tau. Viskas ty
ku, ramu, tik, va, pasirinko 
barzdaskučius šuo rganizuoti. 
Kad barzdaskučius (barbe
nus) organizuoja, tai nieko 
blogo, įik iš to organizavimo 
matosi, kad norima, jog barz
daskučiai nuo kostumerių im
tų didesnę mokestį, tai viskas.

Barz daskučius organizuo
jant, viename jų susirinkime 
Mr. Clerkin, ADF organizato
rius, pasakė juokingą dalyką. 
Jis pasakė šitaip: Kuomet 
jūs būsite organizuoti, tai fe
deracijos nariai jum duos dar
bo, lankysis tik jūsų barzda- 
skutyklose. Juokinga. Barzda
skučių yra virš šimto, o ADF 
narių vargu randasi tris syk 
tiek. Jei būt pasakęs, kad CIO 
unijistai juos parems, tai būt 
kas kita, nes šių yra tūkstan
čiai narių mieste.

Vikutis.

Wilkes-Barre, Pa.

“laudspykerius.” Tai 
metodą, bet tinkama. Darbi
ninkai klausosi prakalbų ir 
pasilinksmina dainom, kurias 
per “laudspykerį” perduoda. 
Dainos girdima, kaip “On the 
picket line” ir panašios tai.

CIO nauja buveinė gražioj 
vietoj, 278 Main St., antros lu
bos. Ten dvi didžiausios uni
jos laiko vieną ofisą, t. y. Lo
kalus 207 Landers dirbtuvės 
ir Lokalas 232 American 
Hardware. Ant trečių lubų 
yra svetainė dėl “šop” komi
teto susirinkimų. Ateityj, ma
noma, visos mieste esamos 
unijos palaikys tik vieną ofi
są ir tas duos keletą gerų re
zultatų : vieną, kad susitiks 
unįjistai veik kas dieną iš 
skirtingų dirbtuvių: antra, at
ėjus laikui didesnėse kovose 
bus artimas susirišimas vienos 
unijos su kita ir tt. Pav. apie 
savaitė laiko tam atgal, vie
nos unijos moterys darbinin
kės laikė susirinkimą, bet bo
sas, atsistojęs prie svetainės* 
durų, joms liepė neiti į susi
rinkimą, o kurios eisiančios, 
tai jis tas įsitėmys ir, reiškia, 
diskriminuos. Pasitaikius “ša- 
pos” komiteto susirinkimui tą 
vakarą, komitetas, išgirdęs to
kį boso elgesį, virš 50 narių 
grupė nuėjo prie tos svetainės, 
suleido moteris į susirinkimą, 
o bosą prašalino nuo tos vie
tos. Tai matome, kokią' tvarką 
darbininkai gali padaryti, kuo
met jie jau organizuoti. Gelbs
ti vieni kitiem atsiginti nuo 
bosų grūmojimo. ■ ,

Amerikos Darbo Federacija 
buvo pasigarsinus, kad su pa
baiga geg. mėn., pradės smar
kų vajų organizavimui darbi-

Visko Po Biskį iš Mūsų 
Miesto

Kaip kitur, taip ir .čionai 
CIO darbuojasi. Daug jau yra 
suorganizuota darbininkų į 
uniją ir jųjų būvis likosi šiek 
tiek pagerintas. Bet dar mies
te ir apielinkej yra streikų ir 
pikietuojama tos įstaigos, ku
rios nepasiduoda CIO unijai.

šiuom laiku labai daug mai- 
nierių vaikščioja be darbo. 
Ne tik Glen Alden Coal Co. 
visas mainas uždare, bet ir ki
tos kompanijos tą patį padarė.

WPA Darbininkų Vargai

Kada likosi atleista 9,000 
darbininkų iš darbo, tai jųjų 
būvis labai pabįogėjo. Kada 
jie dirbo, tai su tokiais uždar
biais taipgi buvo sunku gy
vent tokiam maisto brangume, 
o netekus darbo, tai nustok ir 
valgęs. Ant pašelpos dasigaut 
greit negalima, jie suranda vi
sokių trūkumų, ir bedarbiai 
tokiu būdu daug nukenčia.

Kai kuriuos, atleistus iš W 
PA. darbininkus, pašaukė at
gal prie darbų, bet tuose dar* 
buose yra daug visokių trūku
mų, taipogi ir mokestis ne lai
ku išmokama, dėl ko darbi
ninkai daug nukenčia nuo to
kios betvarkės. Darbininkų 
tarpe eina didelis bruzdėji
mas; rengiamasi prie streiko.

Workers Alliance kuopose 
daug veikiama. Vietomis bu
vo sėdėjimo streikų pašalpos 
stotyse. Delegacijos buvo nu
vykę į Harrisburg, Pa. su vi
sokiais reikalavimas, kad 
nors ką išgaut dėl bedarbių, 
kad nors kiek pagerint tų be
darbių būvį arba gauti dau
giau darbų dėl nedirbančių 
darbininkų WPA skyriuose.

Senas Bedarbis.

Hollywood, Calif. — Dak
taro S. L. Estes žmona, ku
ri nevalgo nieko virto ar 
kepto, o tik žalius daiktus, 
pagimdė jau vienuoliktą 
,weiką kūdikį. Už dviejų 
valandų po gimdymo jinai 
sakė kalbą per radio, būda
ma jau gana stipri. — Veg.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieks,• kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
jj

■it, ■■kiaa mDAINŲ DIENA
Įvyks Sekmadienį, Rugpjūčio (August) 1

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos Conn. Apskritys

Vilijos Choras iš Waterbury, vadovaujamas K. Strižausko irgi dalyvauja programoje.
\ .•  ‘ .

LIETUVIU DARŽE, WATERBURY, CONN.
Už LAKEWOOD EŽERO PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ

4..—■—   —■—»—■>-    ■ —■ ■ B     

D. M. Šolomskas, ALDLD Centro Sekretorius iš Brooklyn, N. Y. 
sakys prakalbą svarbiais šių dienų klausimais

Programoj taipgi dalyvius Coiin.’Vaisi, chorai: Bridgepo rto, TorrihgtoftO, Hartfordo, New Britaino ir New Haveno



iP?W»PI
iWWRlBiBrf

1 *''<' 't ^''W?*ĮFWyiWĮiWĮįĮM»

Antradien., Liepos 27, 1937 E A I S V fl Puslapis

Leiskite Man Gyventi!
Aš gimiau gegužės 6, 

1913 m., mažame Wyoming 
miestely, Ohio valst.

Aš sunkiai sirgau, gulė
jau lovoje. Didžiai malonus 
rūpinimasis motinos, brolių 
ir seserų, labai giliai sujau
dino mane. Mano ligos lai
kotarpis aštriai sujaudino 
mane tuo viskuo, kas dėjosi 
aplink mane.

Mano motina Harriet 
(mes, vaikai, šeimynoje va
dindavom ją Hattie) buvo 
mums ne tik motina, bet ir 
gera draugė. Ji yra mulatė 
negrė, jos gyslose teka indė
no ir balto žmogaus krau
jas. Aš visados manyda
vau, kad ji yra puiki; net 
ir šiose dienose ji atrodo 
iauna ir žavėjanti, »taip 
kaip bile viena mano sesu
čių. Mano liga labai pakir
to jos jėgas, ji apleido net 
ir namų ruošą. Ji nuolatos 
mane dabodama aprodė la
bai susirūpinusi. Aš buvau 
jai lyg kūdikis. Aš atjau
čiau jos nelaimę ir mano 
širdis buvo pasiganėdinus 
jos simpatišku dėkingumu. 
Vieną naktį, tyliai verkda
ma, ji įėjo mano kambarin, 
paėmė mane ant savo ran
kų ir širdingai apkabinus 
pasakė:

“Ką skauda, motinos kū
diki, sakyk man? Dabar 
tu turi skubiai keltis ir 
greitai pasveikti.” Tada ji 
man jausmingai padainavo. 

. Ant sienos prieš mano lovą 
kabojo didelis Jėzaus pa
veikslas. Rodos jis žiūrėjo 
žemyn, savo rūsčiai jieškan- 
čiomis akimis, tiesiog į ma
ne. Kada motina pabaigė 
savo dainelę, prisiartino ji 
prie paveikslo ir giliu jaus
mingumu sako man: “Jo 
valia bus su tavim.”

Aš klausiau jos: “Kas 
yra Jėzus?”

Ji atsakė man, kad Jė
zus yra dievo vienintelis, iš 
dvasios pradėtas, sūnus, ku
ris atidavė savo gyvybę, 
kad išgelbėti mus. Tie, ku
rie netiki jam, visi eis į 
peklą ir nuolatos degs sie- 
rinėje ugnyje, o tie, kurie 
tikės išganytojui, visi eis į 
dangų ir ten amžinai gy
vens.

Aš klausiau jos: “Ar tu 
manai, kad Jėzus gali mane 
pagydyti?”

—Motina dievobaimingai 
atsakė: “Jėzus gali padaryt 

. viską, ką tik jis nori.”
Kiekvieną naktį ji klū

podavo priė mano lovos, 
kada aš žiūrėdavau ant šie; 
nos į Jėzaus paveikslą. Ji 
giliai susijaudinus melsda
vos: “Oh, viešpatie, aš nu
silenkiu ne dėl mados ar 
pavidalo, bet nuoširdžiai 
pasitikėdama tau, kuris ga
li viską sunaikinti, pribūk 
valia tavo apgynimui ma
nęs, prigelbėk mane šioje, 
taip reikalingoje valandoje. 
O viešpatie, tu žinai, kokia 
S ė ir be pagelbos aš 

losi čionai, šiame žmo
nių griešnam pasaulyj. Mel
džiu, pone, užlaikyk mano 
mažutėlį sūnų.”

Mano motina buvo labai 
religinga, dievas būdavo vi
sada su jąja. Tas gana na
tūralu, nes jos tėvas ir tė
vukas buvb kunigai. Ji tan
kiai sakydavo man: “Gėlo, 

' tu išbusi kunigu.” Tas pri- 
. duodavo man tūda pasidi- 
, džiavimo.

Angelo Herndon 
prasdamas, ką žodis “ni- 
ger” reiškia? Visi vaikai 
pasileido juokais ir aš juo
kiausi širdingai kartu su 
jais.

Bet po tokio užvardinimo 
susidarė netikėtas įvykis.

“Ar tu nori žinoti, ką 
‘nigeris’ reiškia?” — sako 
piktai baltasis vaikas.—“Aš 
parodysiu tau.”

Tuoj aus, kartu su kitais 
vaikais, jis pradėjo mėtyti 
į mane akmenais. Aš bėgau, 
nešdamas savo brangią gy
vybę.

Po kiek laiko, pavargę po 
tokio užsiėmimo, jie paliko 
mane ramybėje, su labiau 
skaudančiu p a n i e kinimu, 
negu kūno žaizdos.

Ėjau aš link namų. Kaip 
tik įėjau į stubą, bėgau rau
dodamas prie motinos. Be- 
aimanuojant man pavyko 
atsikvėpti ir susivokti apie 
tą svarbųjį klausimą: “Mo
tin, kas yra ‘nigeris?’” Jo
sios veide pasirodė skaudus 
pasipiktinimas.

Vieną dieną patėminau 
baltus vaikus Žaidžiant 
marbeliais. Netikėtai, visai 
be jokių blogių minčių, sto
jau su jais žaisti marbeliais. 

x Turbūt ant mano nelaimės 
pasitaikė man išlošti visus 
marbelius iš žaislavietės. 
Vienas iš baltų vaikų pava
dino mane “nigeriu”. “Ni
ger?” aš atkartojau, nesu-

i

Grįžtant iš mokyklos na
mo, mes negrų vaikai, sy
kiu su baltaisiais vaikais, 
bėginėdavome pakol mes 
buvome grupėje; jie mums 
nieko nedoro nedarydavo. 
Bet, ant nelaimės, jei vie
nas iš mūs likdavom tarpe 
jų, tada tai atsiimdavom iki 
valios. Iš sykio mes nesi- 
gindavom, bet tuoj aus pa- 
bėgdavom, kad pasišalinus 
nuo skaudžių akmenų smū
gių. Bėgti turėdavom tan
kiai taip, kad ant mūs ba
sų kojų susidarydavo užtri- 
nos. Sykį, besiskundžiant 
motinai apie savo skaudan
čias kojas, motina paklau
sė, kaip tai atsitiko ? Aš 
paaiškinau jai: tą dieną, 
kai mes apleidom mokyklą, 
nekurie balti vaikai, pasi
slėpę už namo, laukė pakol 
mes prisiartinsime. Kada 
mes priėjome arti, tada jie 
pradėjo mėtyti į mus akme
nimis. Mes bėgome pasis
lėpti, gelbėdami savo gyvas
tis. Vienas iš mūs gavo 
pramušt galvą akmeniu, ku
rį baltasis vaikas paleido į 
mus. Jie vijosi mus, bet mes 
pabėgome.

Mano motina supyko, jos 
akyse blikstelėjo ugnis.

“Ir tu vadiniesi mano sū
nus, Gėlo!”,—ji riktelėjo ant 
manęs, išvadindama mane 
avinu, ir pareiškė, jei aš 
kitą sykį neapsiginsiu save 
nuo baltųjų vaikų užpuoli
mo, tai, sako, nepareik nei 
namo.

Vieną rytmetį, 1926 me
tų pavasarį, mano brolis 
Lėo ir aš, apleidome nanlus, 
iškeliaudami į Lexington, 
Kentucky. Važiavome mes 
tavoriniu traukiniu. Žmo
nės pasakodavo mums, kad 
galima daug pinigų uždirbti 
Kentucky anglių kasyklose, 
jei mes norėtumėm sunkiai 
dirbti. Kadangi ten galu
tinai nebuvo atžymėta lega- 
lis amžius angliakasiams 
tuo laiku, tai mes jautėmės 
užtikrinti, kad gausiiiie 
darbą ir galėsime uždirbti 
pakankamai pinigų, f idant 
pagelbėti užlaikyti šeimyną. 
Laimė buvo su mumis. Tuo- 
jaus mes gavome darbą. 
Kadangi niekas nesirūpino 
patirti apie tokių jaunų 
darbininkų amžių, tai buvo 
gana paprastas dalykas 
ėmimus jaupūolių tbki'eiris 
darbais, taip kad nfės pra
ėjome net nepaklausti apie 
tai. Lęd ir aš gavome dar
bų krauti anglį į karus. An
glis, kuriį ftiės krovėme, 
buvo kertama mašinomis ir 
šaudoma 'dinamitu. Skyriu
je, kuriame mes dirbome, 
buvo tiktai trys-keturios 
pėdos aukšęio, todėl mes be 
pėrtraukos daužydavome

galvas į lubas. Darbininkai 
buvo paskirstomi dirbti po
romis. Darbas buvo labai 
sunkus. Man nugarą skau
dėjo, mano visas kūnas bu
vo sustingęs ir jautrus nuo 
įtempto darbo, o už vis blo
giausia buvo tai su tomis 
mano kojų užtrinomis ir 
pūslėmis, sumuštomis ant 
rankų. Gyvenimas buvb vi
siškai nepakenčiamas. Ma
no laimei, tik draugystė su 
Leo suteikdavo man susira
minimo. Mes drauge pasi- 
gelbėdavom vienas kitam, 
mes jautėmės, kad abu sy
kiu galėsime geriau pergy
venti visus keblumus.

Kas dvi savaitės laiko 
kompanija apkainuodavo 
mūsų darbą. Leo ir aš sykiu 
gaudavom uždarbio, po to 
paprasto algos atitraukimo, 
apie 35 dolerius už tą laiko
tarpį. Už viršlaikį mes ne
gaudavom mokėti. Ir tas 
buvo gerbūvio laikotarpiu, 
kada algos buvo aukštai 
pakilusios. Aišku, kad mes 
buvome skriaudžiami per 
anglių kompaniją. Neužga
vo tada mus per daug 
skaudžiai todėl, kad mes 
turėjom nekaltą vaikišką 
supratimą į pasaulio eigą. 
Aš atkartoju, tą pirmą nak
tį, kaip Leo ir aš įstojome 
į anglių kasyklą, mudu pa- 
jėgdavom prikrauti dvide
šimt tonų anglių. Ant ryto
jaus mes jausdavomės ne
apsakomai sustingę ir skau
danti, sekančią naktį mes 
negalėjome tęsti savo dar
bo del didelio nuovargio.

Leo sako man: “Ar tu, 
manai, pajėgsi išlaikyti tą 
viską?”

Aš prieš paklausiau: “Na, 
o kaip tu pats?”

“Oh, aš nesirūpinu apie 
save”—jis atsakė.-“Viskas, 
ką aš noriu žinoti, ar tu 
jautiesi gerai?”

“Žinoma, aš jaučiuosi ge
rai,”—aš jam melavau ty
čiomis. Skausmai nugaroj 
buvo beveik nepakenčiami, 
bet aš, atkakliai, neprisipa- 
žinau prie to. Baisi mintis 
apie padėtį namuose sustip
rindavo mano nugarkaulį;

Priedui prie to įtempto 
darbo, nuo saulės nusileidi
mo iki užtekėjimo, mes pri
versti buvom eiti tris-ketu
rias mylias kelio iš anglių 
kasyklos apačios iki viršui. 
Buvo* ir keltuvas anglių 
krovėjams. Tiktai tie, kurie 
turėdavo kompaničnus dar
bus (darbus su nustatyta 
alga), galėdavo važiuoti 
keltuvu.

Kiekvienų  j e mokesties 
dienoje, aš gaudąvau ' kon- 
verte kompanijos atskaitą, 
su atitraukta mokestim. Pa
prastai, siekdavo nuo dešini; 
ties iki penkiolikos dol. Tai 
būdavo už maudynę (kurio
je aš neturėdavau progos 
maudytis), už mokyklą (aš 
buvau tada trylikos metų 
amžiaus, nevedęs ir neturė
jau vaikų, lankančių moky
klą), už medikalį ir ligoninės 
patarnavimą, už apdrau
dę ir reikmenis. Visokios 
reikmenys, kaip tai, lempu
te, dinamitas, jungtukas, 
bądyklis ir tt., turėjo būt 
perkami iš kompanijos 
krautuvės, niekur kitur. Bi
le kuris, kas pirkdavo daik
tus kitur, tokiam gręsė 
ūmas praradimas darbo. 
Vieną subatos popietį mes 
gavome savo dviejų savai
čių uždarbį. Pasirodė, kad 
nepaprastai daug mūs pini
gų atitraukta dėl virš sumi
nėtų dalykų.

Leo ir aš net apsvaigome. 
Kompanija dar nebuvo pa
siganėdinus vien tik tai ati- 
traukinėjimu mūs algų. 
Darbininkai buvo neorgani
zuoti, jie buvo sistematiškai 
apvagiami. Kompanija bu-

vo jiems kaip dievas ir tė
vas, ji darydavo ką tik no
rėdavo. Jeigu darbininkas 
pasidrąsindavo užprotestuo
ti tam viskam, tai tuoj aus 
būdavo išmestas lauk iš šios 
vietos. Jie apvogdavo mus 
su atviru begėdiškumų, iš 
kurio aš ir šiandien dar ste
biuosi. Būdavo, karai pri
krauti mūs anglių, važiuo
davo visu smarkumu per 
svarstykles, juos anglių svė
rėjas praleisdavo visai ne- 
sustabdęs. Tokiu būdu ka
ruose, kuriuose tilpdavo po 
keturis tūkstančius svarų 
anglių, mes niekados ne
gaudavom prirokuoti dau
giau, kaip po 1700 ir 1900 
svarų. Vieną dieną, atlie
kant paprastą svėrimą, ka
da aš pamačiau kompanijos 
vogimą mūsų sunkaus dar
bo vaisių, kurį mes uždirbo
me prakaite kaktos ir skau
dančiais kūno sąnariais, aš 
nustojau lygsvaros. *

Staigiai prabėgo pro ma
no akis vaizduojanti mintis 
apie verkiančias motinas ir 
kūdikius, už duonos kąsnį. 
Pakilo mano kovos dvasia. 
Aš nubėgau prie užveizdos 
ir nepasijutau, kaip riktelė
jau jam į veidą:

—“Tu neturi teisės taip 
daryti! Aš turiu po 4000 
svarų anglių tuose karuose, 
o tu priskaitai man tik po 
1700 svarų. Tas yra suktybė 
ir aš nepaisau tą pasakyti 
tau!”

Užveizda įpuolė į padūki
mą, pagriebė mane už gerk
lės ir pradėjo smarkiai pur
tyti. Aš buvau smulkutis ir 
silpnas, beveik vaikas, bet 
daugiausia mane užgavo, 
kuomet išgirdau jo žodžius: 
“Tu, purvinas mažas nigeri, 
uždaryk savo slastus, ir ne- 
daleisk man daugiau išgirs
ti tavo balso. Imk, tu, ką 
gauni ir būk dėkingas už 
tai; jei tau nepatinka čio
nai, eik lauk į peklą iš čia. 
Matysi, ar pasielgs, .kas ge
riau su tavim kur kitur.”• * *

Jau birželio mėnesį, 1932 
m., pašelpos stovis Atlanto
je buvo nupuolęs. Pašelpos 
biuro viršininkams buvo 
duodama dykai smagūs pa
sivažinėjimai. Balti bedar
biai gaudavo mažiau, negu 
60 centų savaitėje ant kiek
vieno šeimynos nario. Iš to 
aišku, kad negrai bedarbiai 
gaudavo labai mizęrną pra
gyvenimą. Paaiškinimui 
nuosprendžio nutraukimui 
pašelpos dvidešimčiai tūks
tančių žmonių, miesto ir ap
skričio viršininkai pareiš
kė, kad iždas tuščias. Dar 
prie to, maldingai iškreip
dami ir niekingai įžeisdami, 
pareiškė:

“Kas, ar dabar bedarbė? 
Naujoji dalyba panaikino 
bedarbę.”

Taip pat, kad parodžius 
pasaką demokratinių teisių 
ir palaikius žmonių ūpą, 
Fulton ' apskričio komisio- 
nieriai iškilmingai patvar
kė, pakviesdami visus tuos, 
kuriems būtinai reikalinga 
pašelpa, ypatiškai atstovau
ti savo skundus.

Mes greitai užsakėme at
spausdinti dešiiritį tūkstan- 
kių lapelių, šaukiančių į de
monstraciją prie teismabu- 
čio. Mario nuostabai ir 
džiaugsmui, devintai valan
dai atėjus, tai buvo dar visą 
valanda prieš susirinkimo 
atidarymo laiką, darbinin
kai, balti ir juodi, taip pat 
ir smulkūs vertelgos/skait
lingai rinkosi į aikštę. De
šimtą valandą, susirinko 
apie tūkstantis darbininkų, 
iš kurių veik daugiau pusės 
sudarė baltieji; susiforma
vę į eiles, sykiu maršavome, 
petis petin, pamiršdami 
skirtumą spalvų, užpildėme 
vietą prie teismabučio na
mo. Mūs troškimai išsipildė. 
Sekančią dieną pašelpos vir
šininkai pranešė, kad jie 
paskyrė 6,000 dol. dėl pašei-

ELIZABETH, N. J.
Kadangi ALDLD 54 kuopos regu- 

liaris susirinkimas neįvyko dėlei ne
atsilankymo narių, tai kitas nepa
prastas susirinkimas dėlei susidėju
sių svarbių aplinkybių yra saukia
mas sykiu su TDA susirinkimu liepos 
28 dieną (trečiadienį), 8 vai. vakare, 
L. D. P. Kliube, 408 Court St. Drau
gės ir draugai, būtinai malonėkite 
dalyvauti visi, nes labai reikalinga 
mums daug svarbių dalykų išrišti, 
kuriuos kuopos valdyba negal išrišti. 
Tad visi nepamirškite! — Sekr. P. 
Poškus.
Poškus. (175-176)

pos. Taip pat sulaikymą pa
šelpos apie dvidešimts trim 
tūkstančiam šeimynų, pas
kelbė panaikintu.

Po teismabučio demon
stracijai, vienos dienos va
karą aš išėjau į paštą. Pasi
jutau aš sugriebtu iš užpa
kalio dviem tvirtom ran
kom. Man besistengiant pa- 
siliuosuoti, pastebėjau pilną 
paniekos policininko veidą.

“Advokatas Boykin nori 
matyt tave, saulės vaike, už 
.tuos nepadoriai grąsinan- 
čius laiškus, kuriuos tu esi 
paskleidęs aplinkui.”

Aš maniau, kad jis turi 
mintyj tuos lapelius, ku
riuos mes išplatinom prieš 
demonstraciją. Per tris mė
nesius aš turėjau pūti suge
dusiam kalėjimo ore. Kaltas 
ar ne, jie nusprendė laikyt 
mane kalėjime iki tol, kol 
jie pajėgs kaip nors suda
ryt kokį tuščią teismą. Tuš
čias turėjo būt todėl, kad 
jie neturėjo nei krislelio 
prirodymo apkaltinimo 
prieš mane. Buvo tai sun
kiau gauti man gerą advo
katą dėl neištirto, iškalno 
nuspręsto, apkaltinimo, kai
po negro ir dar raudono, 
negu man patapti Suvieny-.------ < v-—- -1}A, tt i r-• 1 ’j x iC.O.D. kastus, kada jis atneša BA-tų Valstijų prezidentu. Nie- rUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
kingumas mūsų gyvenimo,|U8 valandas). Jei jūs nesijausite, 

j 1 ikad skausmas praėjo sugrąžinkiterodos, kad pilte pylėsi į ma-lnesunau{]OįUS vaistus ir jūsų $i;85 
no gyslas, apvogdamas ma- bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki- 
ne nuo visokio ramumo. Pa- MVytoV?W°pi &S 
liko pas mane visai mažai VT17THQ
noro gyventi tokiame pa- blVlAUdUb VlElUo 
šauly j. Kas sulaiko mane ir 
priduoda stiprumo gyventi, 
tai moralė užduotis veiksmo 
šviesoje mano nusmerkimo.

Vertė I. U.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybes Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatišktis Sopulius is Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
amatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant

ATOSTOGAUTI
Pas lietuvius farmerius, čia Į 

yra gražios maudynės ir neto- i 
Ii nueiti. Namuose yra visi pa-1 
togunaai. Gausit šviežio pieno, '

• A- f • v* • • '__ ... n i _ . z,. . sviesto, kiaušinių ir įvairiųKatalikų ravyskupis Gina daržovių. Kainuos jums čia la-
' . l-x -i rl va /r r-, ni n n H Mm

J. L. Lewisą, CIO Vadą
Cleveland, Ohio.—Katali

kų vyskupo pavaduotojas, 
prelatas Smith susirinkime 
3,000 streikierių, liepos 21 
d., smerkė Republic Plieno 
korporaciją, kad jinai tero
rizuoja darbininkus “grū
mojimais, ginklais ir savo 
kompaniška policija.” Jis 
pageidavo vienybės tarp In
dustrinio O r g anizavimosi 
Komiteto, arba CIO, ir Am
erikos Darbo Federacijos, 
bet sakė: “Aš esu tikras, 
kad p. Lewis (pirmininkas 
CIO) yra teisingas ir toli 
matantis vadas, vedantis 
darbininkus į didesnius lai
mėjimus ir į didesnes aukš
tumas, negu jie bet kada 
buvo pasiekę.”

kada

bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam.
rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights,

Dėl informacijų

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MARIJAMPOLĖ
Zuikio Šposai

Liepos 1 d. Marijampolė— 
Kaunas plento ruožu važiuo
jančiam autobusui Nr. A. 15 
užbėgęs ant plento zuikis šoko 
j autobuso langą, išmušė stiklą 
ir įkrito' pas šoferį į mžtšiną. 
Laimė, kad duždami stiklai 
nesužeidė šoferiui akių.

SUSIRINKIMAI
. , «

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas Del 

^Laisves” Pikniko
Liepos 29 (ketvirtadienį), įvyks vi

suotinas organizacijų, “Laisves” 
skaitytojų ir dalininkų susirinkimas, 
Liaudies name, 735 Fairmount Ave., 
lygiai 8 vai. vakare. Draugai ir 
drauges, dalyvaukit' ant šio susirin
kimo ko daugiausiai, nes reikės su
registruoti darbininkai; bus išduoti 
raportai išrinktų komisijų. Dalyvau
kit medžio darbininkai, nes mes nu
sitarę pabudavoti 100 stalų, tai pa- 
gelbėsit padaryti. Bus surengta pare 
tiems darbininkams.. Jau yra išdirb
ta planai. Galėsiu) padiskusuot ir tru
kumus pereitų piknikų. Dekim pas
tangas visi ir padarykime sėkmingą 
parengimą.

V. K. Valdyba.
(174-177)

CLEVELAND, OHIO
Į Pagelbą Streikuojantiems 

Antradienio • vakare, liepoš 27 d., 
v. yra šaukiamas susirinkimas8

Clevelando Lietuvių Moterų su tikslu 
išdirbimo' tinkamų būdų teikimui pa
ramos streikuojantiems plieno, audi- 
nycių ir mezgimo darbininkų. Susi
rinkimas jvyks Lietuvių JDarb. Svet., 
920 E. 79th St. Kviečia ALDLD 15 
Apskr. Moterų Kom;

Tel. SUgg 2-0783 NOTARY
Home Tel. PUBLIC

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu- 
tno. Farsamdau 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

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tek: Glenmore S-6H1

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins.
JALINSKAS)

i.£TUVlS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pu iermeną pietą 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
PrieS Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

, TeJ, TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

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

Rūgšti ruginė, snt’di ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vioiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama poliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice, Cake. Stollen, 
DpUghnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.■ .< t* . < < - į v b. * , a | ■ ' “ • ' •*»■'!*

(173-175) Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Puslapis šeštas

REIKALAVIMAI į
Reikalingas namų prižiūrėtojas 

(Janitor) prie 8 šeimynų namo. 
Džianitorius gaus sau 4 kambarius 
ant vietos. Geras atlyginimas. Atsi
šaukite iki 10 vai. ryto ar 5 vai. va
karo sekamu antrašu: Walter Kubi
lius, 378 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

LAISVĖ

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Sąryšio Išvažiavimas 

ir Auka Ispanijai
Palyginimas “Laisvės” 
Pikniko su Dienraščio 

“Freiheit”
Pereitą sekmadienį Ulmer 

Parke įvyko Brooklyno darbi
ninkiškų organizacijų pikni
kas. Nors buvo labai smarkiai 
ruoštasi, tačiau publikos bu
vo nedaug. Gerai bus, jeigu 
rengėjai išeis ant lygių.

Programos išpildyme daly
vavo Aido Choras, Pirmyn 
Choras ir Sietyno Choras. Iš 
amerikoniškos dainininkų gru
pės “No Pasaran” pora drau
gų taip gi prisidėjo su daina
vimu bei kitu kuo. Labai pui
kią trumpą prakalbą pasakė 
,drg. Stember, nesenai sugrį
žęs iš Ispanijos, vienas iš ame
rikiečių bataliono komandie- 
rių. Taip pat kalbėjo drg. A. 
Bimba. Abu prašė Ispanijos 
kovotojams finansinės ir mo
ralės paramos. Buvo tam tiks
lui rinkta aukos ir surinkta 
$33.01. Po stambesnes sumas 
aukojo sekami: Po $1 — V. 
Keršulis, A. Ašmantas, J. Mik- 
šus ir Laužas; po 50 centų: 
Budreika, Puskaitis, J. Stirbis, 
A. Bimba, A. Balčiūnas ir Bal
trušaitis; po 25 centus: M. 
Klimas, Čepulis, A. Pross, H. 
Bepirštienė, A. Tamošiūnas, V. 
Šupeika, Kavaliauskienė, Kli- 
mienė, M. Petkauskas, P. šo- 
lomskas, P. Taras, Beliauskie- 
nė, V. Naskau, Bulauskas, V. 
Paukštys, Rudaitis, A. Klimai- 
tienė, F. Pakalniškis, šalinienė, 
Kovas, K. Yonuška, Degutis, 
A. Purvėnaitė, Joseph Vroles- 
ki, J. Janusin, J. Klastov ir 
Skistauskienė. Rep.

. Gubernatorius Bensonas 
' Vadovaus Paradui

Šiemet New Yorko prieška
rinėje demonstracijoj rugpjū
čio 7 d. bus labai svarbių po
litinių figūrų. Gautas praneši
mas nuo Minnesota guberna
toriaus Bensono, jog jis sutin
ka pribūti New Yorkan ir 
maršuoti pirmosiose eilėse. Su 
juo maršuos ir senatorius Wa
gner.

JAUNA MERGINA SUDEGĖ 
NUO SAVO CIGARETO

Jersey City po num. 84 Old 
Rogers Road įvyko baisi nelai
mė. Jauna mergina, Margaret 
Kelsey, 16 metų amžiaus, atsi
gulus lovoje rūkė cigaretą ir 
užmigo. Cigaretas iškrito iš 
rankų ir uždegė lovą. Ji pati 
visai sudegė, o kiti to namo 
septyni gyventojai apdegė.

žydų dienraščio “Freiheit” 
piknikas įvyko irgi Ulmer par
ke pereitą šeštadienį, žmonių 
veikiausia buvo daugiau negu 
“Laisvės” piknike, mat daržas 
ir gi didesnis paimta. Abelnai 
jų publika ramesnė, mažiau 
gyvumo. Prakalba buvo sako
ma gan ilgoka ir agitatyviška 
(angliškai), bet laike- prakal
bos svetainė buvo apytuščia, 
kiek daugiau klausėsi lauke, 
nes jie turėjo puikų garsiakal
bį. Įėjus į parką siūloma pirk
ti špilkutės, kvietkučiai, lite
ratūra ir rinkliavų dėžutės pa
kišama.

Keliose grupelėse girdėjosi 
dainuojant; jie nerėkia per
daug garsiai, bet sutartinai ir 
melodingai; dainuojant vado
vauja patyręs dainininkas, 
šiaip jaučiasi labai organizuo
tumo dvasia. Alaus už baro tu
rėjo, bet gėrikų matėsi labai 
mažai. Bačkutėms alus nepar
davinėjama, degtinės visiškai 
nebuvo. “Sodės” ir “Icecrea- 
mo” tai galybės sunaudota. 
Turėjo puikią profesionališką 
orkestrą. Turėta ir programa, 
bet į programą pavėlavau.

Veismūniškis.

Sėkminga Taikos 
Konferencija

Amerikinė Lyga Prieš Karą 
ir Fašizmą sušaukė konferen
ciją liepos 24 d. prisiruošimui 
prie apvaikščiojimo 23 metų 
sukaktuvių nuo pasaulinio ka
ro. Konfetencija įvyko New 
School of Social Research pa
talpoje ant 12th St. Delegatai 
buvo nuo įvairių organizacijų 
įvairių pažiūrų žmonių, taip 
pat visokių rasių. Visi susivie
niję kovoti prieš karą ir fa
šizmą, kuris grūmoja Ameri
kos demokratijai. Daugiausia 
delegatų buvo nuo darbo uni
jų. Viso buvo 153 delegatai, 
kurie atstovavo 330,000 orga
nizuotų žmonių.

Konferencija padarė tari
mą, kad 7 d. rugpjūčio de- 
monstracijon sutraukti dau
giausia darbininkų ir darbinin
kių. Planuojama, kad šita tai
kos demonstracija būtų dar 
didesnė už 1 gegužės apvaikš- 
čiojimą. Bus raginama, kad 
įvairių tautų žmonės maršuo- 
tų savo tautiniuose kostiumuo
se. O Ispanijos vaikai ir mo
terys maršuos pirmosiose ei
lėse. Kaimietis.

Priminimas Brook- 
lyniečiams

Jau artinasi rugpjūčio 22 
d. Kaip žinote, tą dieną bus 
dar viena dienraščio “Lais
vės” naudai ruošiama iškilmė. 
Tai bus ekskursija laivu į Rye 
Beach. Norime paraginti, kad 
visi, kurie norės turėti gerus 
laikus, tuojaus įsigytų tikie- 
tus. Tikietus perkant išanksto, 
tiktai vienas doleris ypatai. 
Ten pat prie laivo perkant jau 
kaštuos $1.25.

Degtinė ir Važiavimas 
Nesimaišo

Jeigu kuris sako, kad jis 
geriau ir saugiau vairuoja au
tomobilį būdamas'išsitraukęs, 
tai žinok, kad jis buvo girtas, 
kada taip manė. Vairavimas 
mašinos yra be galo atsako- 
mingas ir atsargus darbas. 
Smegenys turi būti visada blai
vios. Sekundos, dviejų sekun
dų laikas gali kaštuoti gyvy
bę.

Taigi, jeigu turi vairuoti 
mašiną, negerk. O jeigu geri, 
tai nevairuok mašinos!

Traffic Precinct “K.”

davimą policijos darbdaviams.
Be to, ginkluoti skebai ban

dė padaryti užpuolimą ant 
unijos raštinės pereitą penkta
dienį. Jie norėjo unijos patal
pą sugriauti. Laimė, kad dar
bininkai laiku apsižiūrėjo ir 
streiklaužių suokalbį ištaškė. 
Dabar kasnakt unijos raštinė
je unijistai budi. Jeigu mušei
kos pasirodytų, tai jie susidur
tų su gera unijistų apsauga.

La Guardia Nebenorįs Repu- 
blikony Nominacijos

Miesto majoras La Guardia 
sako, kad jis visai nepriimtų 
senosios republ.ikonų partijos 
nominacijos, jeigu ji jam ir 
siūlytų. Tos partijos vadai esą 
susirišę su raketieriais iš Tam
many Hall.

La Guardia būsiąs kandida
tu šiuose rinkimuose, bet jis 
kandidatuosiąs ant nepriklau
somo tikieto, kuris yra vadina
mas “Fusion ticket.” Be to, La 
Guardia jau turi prižadą nuo 
Amerikos Darbo Partijos, kad 
jinai jo kandidatūrą rems, 
idant neleidus vėl į miesto sve7 
tainę sugrįžti Tammany Hali 
šaikai.

Lietuviu Komunistų Atydai
LAIKRAŠČIŲ STOČIŲ DAR

BININKAI BALSUOS

šiandien balsuoja visų I. R. 
T. ir B. M. T. laikraščių sto
čių darbininkai unijos klausi
mą. Manoma, .kad didelė di
džiuma balsuos už CIO uniją.

Pažiūrėjimui Valdžios 
Namai Jau Gatavi

Williamsburge valdžios pas
tatyti apartmentiniai namai 
jau įrengti pažiūręjimui. Tri
juose apartmentuose sudėta 
rakandai ir žmonės galės juos 
apžiūrėti. Kiti gi apartmentai 
būsiąs gatavi tiktai kada nors 
vėlai rudenį. Kaip žinoma, no
rinčių tuose namuose gyventi 
yra keliolika sykių daugiau, 
negu vietų.

Šį ketvirtadienį, liepos 29 
d., 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje įvyks Brooklyno lie
tuvių koįriunistų susirinkimas. 
Visi partijiniar draugai ir 
draugės privalo dalyvauti. 
Taip ir jaunieji komunistai 
(Lygos) nariai turi dalyvaut 
šiame susirinkime.

Turėsime svarstymui visą ei
lę svarbių reikalų. Nepamirš
kite, susirinkite laiku.

Frakcijos Sekretorius,
P. Taras.

120 METŲ AMŽIAUS 
ČEREPOKAS

Laikraštininkų Gildijos 
Referendumas

Lakraštininkų Gildijos Ta
ryba nutarė leisti nariams re
ferendumu nubalsuoti klausi
mą prisidėjimo prie CIO. 
(Committee f oi4 Industrial Or
ganization). Manoma, kad di
delė dauguma" narių balsuos 
už prisidėjimą.

r

Kova už Ateivių Teises 
WPA Darbuose

Komitetas Gynimui Ateivių 
Teisių pradėjo tikrai nepapra
stą darbą apgynimui ateivių, 
kuriuos WPA administracija 
varo iš darbų. Komitetui jau 
pavyko išimti indžionkšiną 
(uždraudimą) prieš poną 
Somervell, WPA administrato
rių. Jam uždrausta atleidinėti 
iš darbo nepiliečius.

Jei šita Komiteto kova pa
vyks, tai bus labai didelis lai
mėjimas visiems ateiviams, ku
rie nėra piliečiai, bet kurie 
dabar dirba prie WPA.

Protestas Prieš Japonijos 
Konsulatą

Liepos 29 d. New Yorko ko
munistai ruošia protesto de
monstraciją prie Japonijos 
konsulato. Demonstracijos tik
slas pareikšti smarkų protestą 
prieš Japonijos plėšikiškus žy
gius Chinijoje. Demonstracija 
prasidės 5 vai. po pietų. Japo
nijos konsulatas randasi po 
num. 500 Fifth Ave.

Du Milionai Žmonių Maudėsi

Didelio Džiaugsmo Sąjūdis
Harleme tarpe negrų masių 

eina didžiausias džiaugsmo są
jūdis, kad pavyko išlaisvinti 
keturis Scottsboro jaunuolius. 
Tai laimėjimas visos negrų 
tautos ir visos Amerikos darbi
ninkijos. Tūkstančiai negrų 
dalyvavo pasitikime jaunuo
lių, kuomet jie su advokatu 
Leibowitz pribuvo į New Yor- 
ką pirmadienį.

“Laisvėje” Lankėsi Svečia#
Pirmadienį “Laisvėje” lan

kėsi draugas 'Antanaitis, iš 
Scrantono. Jis čia su savo sū
num jieško biznio apsipirki
mui. Norėtų surasti tinkamą 
arba valgyklą, arba valgyklą 
ir saliūną. Rep.

Pereitą sekmadienį buvo ne
paprastai šilta New Yorke, 
todėl visose miesto maudynėse 
buvo didžiausias prisikimši- 
mas žmonių. Apskaitoma, kad 
per Coney Island ir Rock
away’s maudynes buvo apie 
du milionai.

Nelaimių irgi buvo. Vienas 
žmogus užsimušė, 42 buvo be- 
nuskendą ir tapo išgelbėti. O 
net 600 žmonių prisiėjo su
teikti pirmąją pagelbą dėl 
susižeidimo.

Bandė Nusižudyti, Bet 
Nepavyko

Max Epstein, 52 metų, kuris 
gyvena po num. 65 Central 
Park Ave., rastas pusgyvis. 
Jis turėjo britva persipjovęs 
riešą ir perdaug paėmęs mie
gojimo miltelių. Bandė žmo
gus nusižudyti, bet nepavyko.

(174-176)

išrandavojimaI
BROOKLYN, N. Y.

Išsirandavoja kambarys vienam 
ar dviem vyram apartmentiniam na
me. Yra visi parankamai: šiltas van
duo ir tt. Pamatyt galit vakarais nuo 
6 iki 8 vai. Antrašas: A. Novak, 
344 So. 4th St. Apt. 2E, tarpe 
Hooper ir Keap Sts., Brooklyne.

(174-176)

“Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.
•

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliornj 3c

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

I Clement Vokietaitis
| LIETUVIS ADVOKATAS
5 50. Court Street

' Tel. Triangle 5-3621
Brooklyn, N. Y.

h 168 Grand Street
j| Tel. Evergreen 8-7179

Brooklyn, N. Y.

Miestelyje Matituck, Long 
Island, rastas čerepokas, ant 
kurio nugaros užrašyta “E. H. 
A. 1817.” Tai lygiai šimtas 
dvidešimt metų nuo jo gimi
mo.

Surado Laivelį,. Bet Neranda 
Žmonių

Long Island Sounde polici
ja rado apsivertusį laivelį, bet 
nesuranda jojo savininkų. Ma
noma, kad tie, kurie laiveliu 
plaukiojo, yra nuskendę. Ta
čiau jų lavonų vanduo dar ne
išnešė į krantą.

Pasiklausykite Geros Radio 
Prakalbos

Rytoj, liepos 28 d., per ra
dio stotį WNYC, 11 vai. ryte 
kalbės drg. Harry Gannes, 
“Daily Worljerio” užsienio 
skyriaus redaktorius. Jis kal
bės 15 minučių. Šią programą 
duoda “Peoples Forum of the 
Air,” kurią tvarko WPA ir 
miesto valdžia. Apart Gannes, 
kalbės ir New York “Times” 
rašytojas Dr. Lengyel.

Skebai Planuoja Atakas Ant 
Streikieriy

Industrial Union of Marine 
Workers, CIO organizacija, 
kaltina New Yorko policiją 
laužyme laivų statytojų strei
ko. Ji sako, kad policija suga
beno į Drydocks kompanijos 
šapą kelius šimtus ginkluotų 
skelbų. Skebai esą’ ginkluoti 
geležinėmis lazdomis ir gumi
nėmis paipomis. Jie prisirengę 
pulti streikierius pikieto lini
joje ir juosjnušti.

Tai tikrai bjaurus dalykas, 
kad miesto policija yra tokiam 
bosų tikslui panaudojama. 
Darbininkai smarkiai protes
tuoja prieš valdžią už tokį ati

Drg. Daduk Išvyksta 
Su Maršrutu

Nesenai pribuvęs iš Ispani
jos Stephen Daduk, Lincolno 
Batai jono jaunas oficierius, 
išvyksta su maršrutu. Jis ap
lankys daug miestų ir sakys 
prakalbas apie padėtį Ispani
jos liaudies kovos su fašizmu. 
Drg. Daduk yra puikus kalbė
tojas. Jis sugrįžo Amerikon 
pasidarbuoti dėl gausesnės pa
ramos Ispanijos kovotojams.

Išdraskė Gemblerių Gūštą
Sekmadienį policija užklupo 

ir išdraskė Long Island gem
blerių gūštą, kuri buvo susuk-
ta miestelyje Centerport. Su
areštuota visas tuzinas žmo
nių, vyrų h’ moterų, kurie ten 
bandė vienas kitą apskusti.

Naujas Komunistų Žurnalas
Komunistų- Partijos žydų* 

frakcijos Centro Biuras prade
da leisti mėnesinį žurnalą 
“žydų Gyvenimas.” žinoma, 
eis žydų kalba. Tai dar vienas 
priedas prie jau šiaip tvirtos 
komunistinės literatūros.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dienų ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stepben Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Grabelius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos, dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų ♦
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Antradien., Liepos 27, 1937

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

51

0

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČĮUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

m

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

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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Tekfonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661




