
KRISLAI
Pocius Vertas Palociaus, o 

PaJocius—Pociaus.
Naujas Veikalas apie SSSR.
A. Stripeika Chicagoj.
Caballero ir Dešinieji.
Atsakymas.

Rašo R. Mizara

Dažnai pasitaiko šitokių 
“zbitkų”: Tysliava ką nors 
parašo “Vienybėj” pirmiau, o 
paskui Strazdas tą pakartoja 
savo gazietoj. Tuomet Tyslia
va sako: žiūrėkit ir Strazdas 
rašo taip, kaip aš. Reiškia, tu
ri būti teisybė.

Panašiai buvo su pp. Kvar- 
tūnams suruošta pramoga, ku
rią “Vienybė” apmelavo ir dėl 
kurios apšmeižė mane.

A

Bet šis — ne pripuolamas 
atsitikimas. Nuolat ir nuolat 
tiedu karžygiai tokiu būdu 
šmeižia komunistus ir jiems 
pritariančius žmones. Ir po to 
jiedu, matyt, jaučiasi labai 
puikiai.

Jiems labai limpa tas'len
kiškas posakis, kurį gerai žino 
Vilniaus Dzūkija:

Palac wart Paca,, a Pac pa- 
laca.

Viking Press išleido naują 
žymaus Vokiečių rašytojo, 
Lion Feuchtwangerio knygą, 
šiuo tarpu jis parašė ne nove- giers. _
lę, bet įsnūdžiu knyerą: “Mos-1 kapitoną ir vieną tarplauti- 
___  iai’?. nA., y/:.:*. . v._cow, 1937: My Visit Des
cribed for My Friends/’ (Mas
kva 1937: Mano vizitą, apra
šyta mano draugams).

Knyga labai žingeidi ir ver
ta praplatinimo.

Reikia žinoti, kad Lion Fe
uchtwanger gyveno Sovietų 
Sąjungoj keletą mėnesių. Jis 
turėio pasikalbėjimą su d. 
Stalinu. Net tris valandas jie
du kalbėjosi ir rašytojas iš
dėstė Stalinui savo nuomonę 
apie Sovietų Sąjungą, nieko 
neperdėdamas ir nesušvelnin
damas.

Išviso d. Stalinas kalbėjosi 
tik su dviem užsienio rašyto
jais: Anglijos, Welsu, ir Vo
kietijos, Feuchtwangeriu. Su 
Wellsu pasikalbėjitnaš, tačiau, 
buvo paskelbtas spaudoj.

Mūsų valininkas d. A. Stri- 
peika apsilankė Chicagoj. Jis 
ir ten padarė crražaus įspū
džio. Atsilankė “Vilnyj” ir pa
aukojo iai $1 naujos mašinos 
pirkimui.

Chicagoj d. Stripeika rūpi
nosi “Laisve”, gavimu nauju 
skaitytoju. Ji pareiškė “Vil
nies” redakcijoj, kad “ir da
bar, vasaros metu, galima 
gauti skflifvtoiu.” Per visai 
trumoą laika jis anksčiau ga
vo “Laisvei” 6 skaitytojus.

Tai pavyzdis mums visiems!
f

Kai Laredo Caballero buvo Is
panijos vvriausybėj. tai deši
nieji socialistai jį peikė ir net 
smerkė. Dabar gi, kai jis iš 
vyriausybės tapo pašalintas 
dėl apsileidimo, tie patys so
cialistai jį kelia į viršų, kaipo 
visuomet buvusį didelį kovo
toją.

Argi Ispanijos socialistai ir 
komunistai ne geriau žino už 
amerikiečius, kuris asmuo 
šiandien tinkamesnis vadovau
ti respublikos vyriausybei?

o 
‘ar 
ką

re-

“Naujienos” klausia, 
“Vienybė” pakartoja tai, 
‘Laisvės’ redaktoriai yra 
girdėję apie Jagodą?” 

Bėda su tų laikraščių
daktoriaiš: “Laisvės” redak
toriai girdėjo apie tą sutvėri
mą kur kas daugiau už tuodu 
ponus. Apie tai pas mus buvo 
rašyta. O kai reikės, dar dau
giau apie jį bus parašyta.

Blogumas su tūlais redakto
riais yra ne tame, ar “L.” re
daktoriai ką girdėjo ar n e gir
dėjo, Sėt tame, kad tokis Gri
gaitis ar Tysliava kraipo da
lykus. Ir jie mano tuomi su
kritikuos Sovietų Sąjungą, su
kritikuos “Laisvę” ir visą pa
saulį.

Tai tragiškas jų apsiriki- 
-mas!

L o n d on. — Pranešama, 
kad gen. Franco fašistai, 
bombarduodami M a d ridą, 
užmušė ir vieną popiežiaus 
atstovybės sekretorių.
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Ispanijos Fašistų La
kūnai Bombardavo 3 
Svetimų Šalių Laivus
Algiers. — Trys “nežinia 

keno” lėktuvai per visą va
landą mėtė bombas į Angli
jos prekybinį laivą “British 
Corporal,” į Franci jos gar

laivį “Djebel Amour,” gra
fino antram Franci jos lai
vui “President del Paiz” ir 
bombardavo Italijos tavori- 
nį laivą “Mongioia,” Vidur
žemio Jūroj, 30 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Al- 

Sužeidė “Mongioia” 

nį “bepusiškumo prižiūrėto
ju”

Anglijos konsulas Algiers 
praeitą šeštadienį pranešė 
savo valdžiai, kad tai Ispa
nijos fašistų lėktuvai bom-

Franco “Begaliniai” 
Dėkingas Hitleriui

Berlin. — Hitleris savo 
vasarnamy j, Bavarijoj, pri
ėmė Ispanijos fašistų “val
džios arhbasadorių” A. de 
Magazą. Pastarasis sakė, 
kad generolo Franco “val
džia” lygiai, kaip ir nazių 
valdžia, baisiai neapkenčia 
komunizmo ir kad Ispanijos 
fašistai yra “begaliniai dė
kingi Vokietijai už tikrą ir 
nuoširdų draugiškumą” (su
prask, už Hitlerio armijas, 
ginklus ir amuniciją prieš 
Ispanijos žmonių valdžią).

Hitleris, iš savo pusės, 
“širdingai linkėjo generolo 
Franco armijai laimėti... 
prieš komunizmo jėgas.” 
(Ispanijos liaudiečius fašis
tai apskritai vadina “ko
munistais.”)

Anglija Išveja Tris Hitlerio 
Korespondentus, Šnipus

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministerija 
paliepė trims Vokietijos na- 
zių laikraščių koresponden
tams apleisti Angliją bėgy
je dviejų savaičių. Jie sako, 
“nežiną”, kodėl jie išgujami 
iš Anglijos. Bet supranta
ma, jog už karinį šnipinėji
mą Hitlerio naudai.

Išvejami Vokietijos laik
raštininkai yra W. von 
Crome, vyriausias kores
pondentas Berlyno “Lokal- 
Anzeigerio,” ir jo pagelbi- 
ninkai Wrede ir Langen.

Amerikos Bedarbių Sąrašas
Washington. — Sen atas 

priėmė įnešimą senatoriaus 
Black’o—suskaityt ir sura- 
šyt visus bedarbius ir tik 
dalį laiko gaunančius dirbti 
Jungtinėse Valstijose. Be
darbių sąrašas turi būt už
baigtas iki 1938 m. balan
džio 1 d. Tam skiriama iki 
$5,000,000 iš bedarbių šel
pimo valdiško fondo.

Šis senato nutarimas per
duotas kongreso atstovų rū
mui.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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bardavo garlaivį “British 
Corporal.”

Žemai nusileisdami, jie 
kulkasvaidžiais apšaudė ir 
Anglų laivo jūrininkus, ku
rie bandė susėst į gelbėji
mosi valtis.

(Suprantama, kad fašis
tai savo bombas taikė tik 
Franci jos ir Anglijos lai
vams, o Italijos garlaivį 
kliudė tik per klaidą.)

Paryžius.—Ispanijos faši
stų submarinas, pakilęs iš 
po vandens Franci jos pa
kraštyj, paleido torpedą į 
vieną Francūzų prekybinį 
laivą, kuris, sakoma, sužei
stas, todėl, sugrįžo atgal į 
savo prieplauką.

Išsiveržė Fašistu Armi
jos Sukilimas Toledoj
Valencia, Ispanija.— Išsi

veržė didelis fašistų kariuo
menės sukilimas prieš savo 
komandierius Toledo, į pie
tus nuo Madrido. Įvyko 
smarkių mūšių tarp suki
lėlių ir generolo Franco iš
tikimųjų.

. Associated Press žiniomis, 
dar tebeliepsnoja fašistų ka
riuomenės sukilimai Mala
goj ir Granadoj, pietinėj Is
panijoj. Toki sukilimai su
daro rimtą pavojų fašisti
nei vyriausybei.

Kalėjime Nusižudė ar Nužu
dytas Daktaras Žagintojas
Bel Air, Maryland.—Ka

lėjime nusinuodijo ar tapo 
nunuodytas <" 
Greenhut. Teisme jis buvo 
atrastas kaltu, kad išžagino 
vieną 13-kos metų mergaitę, 
savo pacijentę. Jam už tai 
gręsė kartuvės.

STREIKAS 20,000 PLY
MOUTH AUTO. DARBI

NINKŲ TĘSIASI

Detroit, Mich.—Dar ne
matyt galo streikui 20,000 
darbininkų Plymouth auto
mobilių fabriko, Chrysler 
korporacijos.

Bosų sukurstyti nariai 
kompaniškos neva “nepri
klausomos” unijėlės praeitą 
trečiadienį sukėlė muštynes 
prieš darbininkus industri
nės CIO unijos. Po to bosai 
pavarė keturis šios unijos 
narius. Taip ir kilo strei
kas.

Darbininkų unijos orga
nizatorius Franke nsteen 
kaltina samdytojus, kad jie 
laužo sutartį su CIO unija, 
auklėja skebinę savo unijė- 
lę ir daro provokacijas prieš 
tikrus unijistus.

Žuvo Trockio-Fašistas
Paryžius. — Neoficialiai 

pranešama, kad rado už
muštą Andreą Niną, fašis
tinį Ispanijos trockistų gal
vą, pasprukusį iš Madrido 
ligoninės (bėgusi pas gene
rolo Franco fašistus). Jis 
buvo Barcelonos fašistų- 
trockistų sukilimo lyderis 
prieš liaudies valdžią.

GELEŽINKELIEČIAI ATMETA 
5 PROC. ALGŲ PRIEDĄ
Chicago.—Vadai keturio

likos geležinkeliečių unijų, 
griklaušančių Amerikos 

>arbo Federacijai, susitarė 
su kompanijomis, kad pa
keltų tik 5 procentais algas 
darbininkam. O darbinin
kai per visuotiną balsavimą
milžiniška dauguma balsų taus, staiga užpuolė japonus 
nutarė streikuot, jeigu ne- ir toli juos atmušė atgal pa
bus pridėta 20 procentų už
darbio. I

Praeitą penktadienį 1,000 
geležinkeliečių, susi rinkę 
Wicker Park svetainėje, aš
triai protestavo prieš vadų 
nusileidimą ko m p a nijom 
nuo 20 iki 5 procentų. Ge
ležinkeliečiai iš Milwaukee 
atsiuntė telegramą: “Mes, 
priešingi bile sutarčiai, ku-| 
ri duoda mažiau kaip 20 
nuošimčių priedo.”

PLIENO FABRIKO SKE- 
BAI SUBADĖ S1REIKIE- 

RĮ CLEVELANDE
Cleveland, Ohio. — Ketu

ri Republic Plieno korpora
cijos skebai įsibriovė į CIO 
unijos raštinę ir peiliu su
badė streikierį Mike Kelly. 
Trys užpuolikai areštuoti.

ATGALEIVIAI SENATORIAI 
SUDARKO SUMANYMĄ DĖL 

NAUJŲ NAMŲ STATYBOS
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas 64 balsais 
prieš 16 priėmė Vagnerio- 
Steagall’o įnešimą skirt iš 
valdžios iždo 700 milionų 
dolerių naujiem namam sta
tyt, išgriovus lūšnynus mie
stuose; bet Byrd ir tūli kiti 
atžagareiviai senatoriai pri
kergė darkančius savo “pa
taisymus” prie įnešimo. 
Pamatinis jų “pataisymas,” 
tai kad neturi būt išleidžia- 

daktaraslma daugiau kaip po $4,000 
šeimynos butui, arba po $1,- 
000 kambariui, apart lotų

Senatorius Wagner pro
testuoja prieš tokį apriba- 
vimą; sako, kad didmies
čiuose visai negalima pasta
tyt ir įrengt žmoniškų kam
barių tokia pigia kaina.

Kitas apribavimas, tai 
kad jokioj valstijoj nebūtų 
išleidžiama daugiau kaip 20 
procentų visos naujiem na
mam skiriamos sumos.

Roosevelto politikos rė
mėjai kongreso atstovų rū
me bandys atmest tokius 
“pataisymus,” tikriau sa
kant, darkymus senatoriaus 
Wagnerio įnešimo.

Apriboja Apskričių Teismus
Washington.— Jungtinių 

Valstijų senatas praeitą 
šeštadienį nutarė sekamai 
apribot federalius apskričių 
teismus:

Vienas teisėjas negali iš
duot indžionkšino prieš jokį 
šalies įstatymą; tam reikia 
bent trijų. Apskričio teis
mas turi pranešt Jungtinių 
Valstijų generaliam proku
rorui, kai užvedama byla 
prieš kokį šalies įstatymą, 
ir tuo būdu duot valdžiai 
galimybę apginti teisme tą 
įstatymą. Valdžia įgalioja
ma įteikt tiesioginę apelia
ciją Vyriausiam Teismui 
prieš bet kurį sprendimą, 
padarytą apskričio teisme.

Chinai Laimėjo Mūšį 
Prieš Japonus; Atsi
kariavo Lianghsiangą

Shanghai.—Chinų armija 
rugpj. 7, laike tvaniško lie- 

lei Peiping-Hankow geležin
kelį. Atėmė iš priešų mies
tą Lianghsiangą, svarbų ge
ležinkelių centrą.

Tuo žygiu chinai padarė 
japonam didelių nuostolių 
ir pagrobė daugį ginklų ir 
amunicijos, kaip sako chinų 
karininkai: “Dabar mūsų 
kariuomenė maršuoja pir
myn ant Nantungo,” kuris 
yra geležinkelių mazgas ar
ti Peipingo, Chinijos seno
jo sostamiesčio.

Pirmą vietą atakoj prieš

Japonai Bombarduosią
Chinijos Didmiesčius'
Nanking, Chinija. — Pra

nešama, kad Japonija siųs 
karo laivus į Yangtse upę 
ir bombarduos dabartinę 
Chinijos sostinę Nankingą 
ir kitus pavandenių mies
tus.

Chinijos > valdžia išreiškė, 
norą taikytis su Japonija. 
Japonų . vyriausybė sako, 
kad nepriims jokios pašali
nės valstybės kaip tarpinin
kės dėlei taikos tarp Japo
nijos ir Chinijos.

Eina girdai, kad Chinijos 
vyriausia karinė taryba ža
da neatakuot japonų šiauri
nėj Chinijoj, jeigu japonai 
neatakuos chinų ten ar ki
tur. Sakoma, kad Chinijos 
valdžios galva Chiang Kai- 
shek sutiktų įvest Šiaurinėj 
Chinijoj pataikaujančią Ja
ponijai “savivaldybę,” pa
našią japonų pastumdėlę,, 
kaip pirmiau buvusi Hopei- 
Chahar politinė taryba.

Amerikos Pašty Galva Eis 
Tarnaut Auto. Korporacijai

Buffalo, N. Y.—Pierce- 
Arrow automobilių korpo
racija pakvietė Džimį Far
ley, Jungtinių Valstijų paš
tų ministerį pereiti į jos 
tarnybą ir būt galva auto
mobilių pardavinėjimo sky
riaus.

Washington. — Praneša
ma, kad, šiai kongreso se
sijai užsibaigus, pasitrauks 
paštų ministeris J. Farley 
iš valdžios ir eis tarnaut 
Pierce-Arrow automobilių 
korporacijai. Bet jis ir to
liau būsiąs demokratų par
tijos komiteto pirmininku.

Betarnaudamas valdžiai, 
Farley sakosi įlindęs $50,- 
000 į skolas: jam neužtek
davę ministerio algos.

FEDERACIJOS STREIK
LAUŽIAI UŽPUOLĖ CIO 

STREIKIERES

Cleveland, Ohio. — Dar
bo Federacijos vadai už
siundė saviškes streiklaužes 
ant CIO darbininkių, pike
tavusių Bamberger-Reint- 
hal mezgyklą. Užpuolikės 
praskėlė galvą industriniam 
mezgėjų organizatoriui. Po
licija suėmė tris streikieres. 

japonus užėmė tie chinų 
kareiviai, kurie, persirengę 
paprasčiausių dar bininkų 
drabužiais, “ p r a s isunkė” 
pro japonų linijas arti Liu- 
liho.

Tuo tarpu - japonai neat- 
laidžiai atakuoja chinus pa
lei Peiping-Suiyuan geležin
kelį ir gal priversiu iš ten 
pasitraukt dvi chinų armi
jos divizijas.

Japonai siekia užgrobt lomis kitomis šalimis.
derlingąjį Wu-han plotą j Tai yra didžiausio palan.;_.,, 
Yangtse upės klonyje. Ja- kūmo sutartis su Sovietais, 
ponija atsiuntė naujus bū-1 Jungtinių Valstijų muitų 

įstatymas reikalauja mo
kėt po 10 centų už įvežimą 
kiekvienų 100 svarų anglies 
iš bile šalies, kuri neperka 
lygaus daugio anglies iš 
jungtinių Valstijų. Bet iš 
Holandijos yra leidžiama be 
muitinių mokesčių įvežti 
apribotą daugį anglies į 
Ameriką. Sovietai reikalau
ja tokios jau pirmenybės“ 
dėlei savo anglies įvežimų į 
Jungtines Valstijas, žade- Afi 
darni, jog per metus neįveš 
Čia daugiau kaip 406,000 to
nų sovietinės anglies. O jei- 
įu Amerika neįsileis tos an
glies be muitų, tai Sovietai 
pasilaiko teisę nuo 1938 m. 
sausio. 1 d. panaikint savo 
prekybos sutartį su Jungti-* 
nėm Valstijom, pranešdami 
apie tai 30 dienų išanksto. ' 

Šiuo tarpu Amerikos vy-J 
riausybė paliuosuoja sovie
tinę anglį nuo muitų mokė-; 
jimo. Dėl to jau protestuo-j 
ja savininkai įvairių ame-' 
rikinių anglies kompanijų. ;

Pagal pereitų dviejų me
tų prekybos sutartis, Sovie
tai buvo pasižadėję pirkt 
nemažiau kaip po $30,000,- 
000 vertės produktų iš Am
erikos, bet per paskutinius 
12 mėnesių jie viršijo tą 
kvotą, išpirkdami 36 milio
nų dolerių vertės įvairių 
dirbinių iš Jungtinių Vals
tijų.

rius savo jūrininkų prieš 
Chiniją.

Liaudiečiai Šturmuoja 
Fašistus Teruel Fronte

Madrid.—Ispanijos liau
dies armija atmušė fašistų 
briovimąsi pirmyn Teruel 
Fronte, apie 100 mylių į ry
tus nuo Madrido. Liaudie
čiai veda ofensyvą, atakuo
ja fašistus, o šie nepaspėja 
gintis.

Nauja armija iš Katalb- 
nijos provincijos sykiu su 
Madrido-Valencijos karei
viais apgulė fašistų tvirtu
mą Huescą ir baisingai ją 
šturmuoja.

Jei liaudiečiai užims Hu
escą, tai bus įvarytas toks 
kylis į fašistų linijas, kad 
jie turėsią nešdintis atgal iš 
Teruel-Albarracin s r i ties, 
arba pasišaukt daugį savo 
kariuomenės iš Madrido 
fronto, idant atremt Jiau- 
diečius šiaurvakariuose.

40,000 Maršavo New Yorke 
Prieš Karą ir Fašizmą
New York.—40,000 minia 

rikiuotai maršavo miesto 
gatvėmis rugpjūčio 7 d., de
monstracijoj už taiką, prieš 
karą ir fašizmą.

Parado galvinyj važiavo 
Minnesotos valstijos guber
natorius Elmer A. Benson, 
Farmerių-Darbo Par tijos 
žmogus. Savo kalboj jis, 
be kitko, perspėjo, kad 
stambieji Amerikos kapita
listai planuoja įvest fašiz
mą šioj šalyj. Gubernato
rius pareiškė, kad demokra
tinės jėgos negali daryt nė 
mažiausio nusileidimo faši
stiniam judėjimui.

Demonstracija, prasidėju
si apie 1 vai. dieną, tęsėsi 
iki 6 vai. vakare. Tai buvo 
nepaprastai entuziastiškas, 
galingas masinis išstojimas 
prieš fašizmą ir prieš jo 
kurstomus bei vedamus ka
rus.

(Plačiau apie šią demons
traciją bus kitą kartą New 
Yorko ir Apylinkės Žinio-

Ispanijos Karo Žinios
Madrid. — Ispanij os arti

lerija ir pėstininkai išmušė

SSRS PREKYBOS SUTARTIS 
SU JUNGTINĖM VALSTIJOM

Maskva. — Sovietų Są
junga pasirašė naują vienų

Jungtinėmis Valstijomis.
Washington. — Preziden

tas Roose veltas rugp. 6 d. 
paskelbė, jog panaujinta 
vieniem metam prekybos 
sutartis tarp Jungtinių Val
stijų ir Sovietų Sąjungos. 
Sovietai žada per dvyliką 
mėnesių pirkt iš Amerikos 
nemažiau kaip 40 milionų 
dolerių vertės produktų. 
Amerikos valdžia, iš savo 
pusės, įsileis sovietinius įve
žimus nupigintais muitais, 
tokiais kaip pagal draugiš
kas prekybos sutartis su tu-

_ ____ ____ ___ 7]jj
metų prekybos sutartį su

B
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2-jų Šalių Protestai prieš 
Gan. Franco Oro Gengsterius

London.—Anglija aštriai 
užprotestavo Ispanijos fa
šistams, kurių lėktuvai 
bombardavo Anglų žibalą 
laivą “British Corporal” Vi
duržemio Jūroj, 30 mylių 
nuo Algiers pakraščio. 
Franci j a pasiuntė griežtą 
protestą generolui Fran* 
co’ui, kad jo lakūnai tuo at
veju užpuolė ir Francūzų 
prekybos laivą “Djebel 
Amour.”’

Fašistų lėktuvai taipgi 
(per klaidą) bombardavo 
Italijos laivą “Mongioia/* 
pavojingai sužeisdami jo 
kapitoną Fr. Solarį, kuris 
jau ir mirė.

Fašistų oro gengsteriai 
pamanė, būk tie laivai ve
ža karo reikmenis Ispanijos 
respublikai.
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menė pasitraukė kiek atgal 
iki Badenas, už 45 mylių į 
žiemius nuo Teruel, bet te-

0

fašistus iš Bezas aukštumų, belaiko savo rankose dau- 
11 mylių į vakarus nuo Te- gumą ploto, kuri paskutinė* 
ruel. mis dienomis atkariavo nuo

Ispanų liaudies kariuo-priešų.
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• Pennsylvanijos Socialistai prieš 
Savo Partiją

Pabaigoj liepos mėn. Reading Pa., įvy
ko nepaprasta Pennsylvanijos Socialistų 
Partijos Konvencija. Joje nutarta (sa
koma, vienbalsiai) įstoti į Social-Demo- 
kratų Federaciją, kurią sudaro dešinie
ji socialistai, su Waldmanu ir Onealu 
priešakyj.

Taigi šis Pennsylvanijos socialistų žy
gis uždavė didelį smūgį Thomaso parti
jai, kurioj šiandien dominuoja trockis- 
tai. Pasirodo, kad visos eilės valstijų 
dauguma socialistų nuėjo su dešiniai
siais. Tiesa, pastarieji savo rimto judė
jimo neturi ir dar gal ne tuoj turės, bet 
visvien Thomaso partijai užduodamas 
didelis smūgis.

Atrodo, kad vienas iš negabiausių so
cialistų lyderių yra Norman Thomas. Jis 
turėjo visas progas po to, kai iš partijos 
pasitraukė dešinieji, išauklėti Amerikos 
Socialistų Partiją į didelę ir įtakingą or
ganizaciją. Bet jis nemokėjo tomis pro
gomis pasinaudoti. Susidėjo jo partija 
su trockistais, atsuko nugarą komunis
tams, užėmė sektantišką poziciją Far- 
merių-Darbo Partijos ir darbo unijų or
ganizavimosi klausimu, na, tai ir nusi
gyveno. Šiandien ASP turi gal būt pen
kis ar šešis tūkstančius narių ir juose 
dar tebeeina vidujinė kova: doresni so
cialistai kovoja prieš trockistus -ir vice- 
versa.

Fašistą ir Japoną Sutartys
Pereitais metais, lapkričio mėnesį, Vo

kietijos fašistai ir Japonijos imperialis
tai pasirašė karinę sutartį prieš Sovietų 
Sąjungą ir kitas šalis. Jie pavadino ją 
sutartim “prieš komunistus.’" Jau senai 
derybos eina tarp Japonijos imperialistų 
jr Italijos fašistų dėl pasirašymo tokios 
sutarties. Dabar, sakoma, ir Mussolinis 
jau pasirašė. Pasirašė ar ne, ne tiek 
svarbu. Juk Hitleris ir Mussolinis turi 
bendrą karo sutartį išvien kariauti prieš 
kitas šalis, gi Hitleris ir Japonija taip 
pat turi tokią sutartį. Tai jas visas tris 
ir sujungia.

KMp tik buvo pasirašyta Hitlerio ir 
'Japonijos “prieš komunizmą” sutartis, 
tai Sovietų Sąjunga ją pasmerkė ir pa
reiškė, kad tai yra sutartis prieš kitas 

l šalis tikslu jų pavergimui. Iš karto Ja
ponijos ir Vokietijos imperialistai ir fa
šistai pasakojo, būk tai tik “vidaus su
tartis/’ būk vokiečiai fašistai mokysis iš 
japonų, o japonai iš vokiečių, kaip ko
voti prieš komunizmo pavojų.

Sovietų Sąjunga nutraukė tą maską. 
Parodė pasauliui tikrą sutarties reikšmę. 
Vėliau visa eilė Japonijos ir Vokietijos 
valdininkų jau atvirai prisipažino, kad 
sutartis ir prieš Sovietų Sąjungą, nes ją 
valdo komunistai, o kadangi sutartis yra 
prieš komunizmą, tai negali būti išim
ties ijc Sovietų Sąjungai.

Rugpjūčio 4 d. “New York Times” ko
respondentas iš Berlyno F. T. Birchall 
dėl Japonijos-Chiniios karo rašo:

‘.‘Vokietija atydžiai seka, ką darys So
vietų Sąjunga. Tam yra labai rimta 
priežastis... Vokietija ir Japonija pasi
rašė prieškomunistinę sutartį. Vokiečių 
akimis žiūrint, Chinija perdaug užkimš
ta komunizmu. Atsitikime Japonijos- 
Chinijos karo pailgėjimo, be abejo, Vo
kietija užims Japonijos pusę... Čia 
taip pat manoma, jeigu Sovietų Sąjunga 
duos Chinijai pagelbą, vienaip ar kitaip, 
tai yra militarę ar moralę, tai Vokietija 
eis į pagelbą Japonijai.

“Pągelba Chinijai prieš Japoniją su
darys didelio karo padėtį, padėtį vieną 
iš pavojingiausių, nes tokiame atsitiki
me Japonijos-Vokietijos sutartis įeina į
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galią ir Vokietija savo neutralitetą gali 
pamesti bile naktį. Manoma, kad Sovie
tų Sąjunga suteiks tą progą Vokietijai... 
Japonijos atstovas Berlyne turėjo pasi
kalbėjimą su spaudos korespondentais ir 
jo žodžiuose galima įgkaityti grūmojimas 
Sovietams ir priminimas Vokieti jos-Ja
ponijos sutarties.”

Kokia iš to išvada parašyta? Labai 
aiški: bile kada Vokietijos ir Japonijos 
plėšikai gali paskelbti, kad Chiniją re
mia Sovietų Sąjunga, o kadangi jau da
bar Chinija apšaukiama komunistine, tai 
tada Japonija ir Vokietija eina išvien 
karan prieš Sovietų Sąjungą ir Chiniją. 
Prie Vokietijos dedasi ir jos talkininkė 
Italija. Lenkijos fašistai tik progos lau
kia. Japonijos imperialistų karas, pra
dėtas prieš Chiniją, yra pradžia didelio 
karo. Jeigu fašistams kol kas pasaulinį 
karą nepavyko užkurti Ispanijos padan
gėj, tai jie jį kuria Chinijoj.

Čia sudaroma pavojus ne vien Sovie
tų Sąjungai, bet ir kitoms šalims. Kas 
tik pagelbės Chinijai, jis bus laikomas 
“pagelbininku komunizmui” ir išstojusiu 
prieš Japonijos-Vokietijos sutartį.

Iš Jungtinių Valstijų ruošiasi Chinijai 
vykti į pagelbą 182 lakūnai ir mechani
kai. Jau dabar kaip kurie politikieriai 
kalba, kad neverta jiems leisti išvažiuoti. 
Žinoma, tai pataikavimas Japonijos im
perialistams ir Vokietijos fašistams.

Užpuolimas ant Sovietų Sąjungos kon
sulato, juk tai yra atvira karo provoka
cija. Japonijos imperialistai karui prieš 
Chiniją paskyrė 408,000,000 jenų. Jie 
vis daugiau gabena armijos į Chiniją. 
Jų karo orlaiviai degina miestus ir kai
mus. *

Sovietų Sąjungos spauda kritikuoja 
Jungtines Valstijas ir Angliją, kad jos 
perdaug pataikauja Japonijos imperialis
tams, kad pataikavimas nemažina karo 
pavojaus, bet jį didina. Aišku, jeigu pa
saulio demokratinės šalys, Franci j a, An
glija, Jungtinės Valstijos išvien su Sovie
tais kietai pasisakytų prieš fašistų avan
tiūras Ispanijoj ir Japonijos imperialistų 
Chinijoj, tai tie plėšikai turėtų atsi
traukti. Dabar pasaulyj susidaro tokia 
padėtis: Vokietijos ir Italijos fašistai 
puola Ethiopiją, Ispaniją, d Japonijos 
imperialistai Chiniją, gi kitos šalys “gel
bėjasi” iš karo neprieštaraudamos.jom. 
Tas fašistams tik daugiau priduoda drą
sos, nors jie visvien uždegs pasaulinį 
karą.

Sovietų Sąjungos spauda aiškiai nu
rodo tą, kad Vokietijos fašistai zuja Ru
munijoj, Vengrijoj, Austrijoj ir Jugo
slavijoj, bandydami ir jas gauti savo pu
sėn. Vienoms pažada Sovietų dalį, ki
toms kitų kraštų. Iš to matyti, kad Vo
kietijos fašistai nori pirmiausiai pulti 
Čechoslovakiją, kaipo fašizmo priešą ir 
Sovietų Sąjungos talkininkę.

Japonijos imperialistai, atremti ant 
Sovietų Sąjungos sienos, pasirinko silp
nesnę Chiniją ir puola ją, kad aplinkui 
apėjus Sibiro-Mandžūrijos tvirtumas.

Sovietų Sąjungos spauda įspėja Japo
nijos imperialistus ir Vokietijos fašis
tus, kad jiems avantiūros geran neišeis. 
Fašizmas išsigurino dantis į Ispanijos 
liaudies kovingumą. Japonijos imperia
lizmas atras reikalingą atsparą ir Chini- 
jos liaudyj.

Niekados pirmiau tokio karo pavo
jaus nebuvo, kaip dabar. Juk tikrumoj 
jis uždegtas iš dviejų galų—Ispanijos ir 
Chinijoš ir povaliai traukia vis į kitus 

’ kraštus. Daugelis netiki karo pavojui, 
daugelis priprato ir mano, kad taip vis
kas praeis, bet už tai graudinsis, kada 
pradės suktis baisi karo mašina, malti ir 
naikinti milionus gyvasčių! Dabar rei
kia kovoti. Dabąr dar laikas pastoti ke
lią fašistų ir imperialistų pasaulinio ka
ro avantiūroms.

“Tėvynė” Bando Atsišiepti
Kai mes kadaise nurodėme, kad SLA 

nėra jokia Vitaičio ar Viniko nuosavy
bė, bet yra visuomeniška Amerikos Jie-, 
tuvių fraternalė organizacija, ir dėlto 
mums svarbu, kas toj organizacijoj de
dasi, tai Vitaitis šitaip bando atsišiepti:

...argumentai, kad SLA nėra jokia Vi
taičio nuosavybė, nieką neįtikina, kad jis 
(“Laisvės” red.) turėtų teisės diktuoti SLA 
nariams, ką ji® tūri rinkti savo viršinin
kais.

Vitaičio atrpintis labai trumpą ir jis 
“pamiršta,” jog “Laisvė” niekad tos tei
sės nesįęme. Mums svarbu pareikšti įtik
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Fašistai Prakišo Mūšius
Ai’ Tai Buvo Gettysburgas?

Liepos mėnesį įvyko iki 
šiol didžiausi Ispanijoj mū
šiai. Vienu kartu buvo 
įtraukta pusė miliono (500,- 
000) kareivių į mūšius. 
Staugė kanuolės, tratėjo 
kulkosvaidžiai, pyškėjo šau
tuvai; arti 1,000 lėktuvų 
skraidė ore ir jų bombos 
maišė žemę su dangum. Tai 
buvo mūšiai į vakarus nuo 
Madrido. Daugelis ameri
kinių korespondentų rašė, 
kad tai bus Ispanijos kare 
amerikinis Gettysburgas.

Ir mūšiai baigėsi fašistų 
pralaimėjimu. Tą ginčyti 
gali tik tas, kas su faktais 
nesiskaito. Šie mūšiai prie 
Madrido ant tiek išsėmė fa
šistų jėgas, kad jie buvo 
priversti “nutilti”. Fašistų 
orlaivynas taip demorali
zuotas, kad jis jau dvi sa
vaitės niekur nepasirodo.

Ispanijos liaudiečiai ren
gėsi prie ofensyvos. Fašis
tai tą nujausdami tą pat da-^^ 
re, kad nepaleisti inicityvos (kelis mūšio lėktuvus numu- 
iš savo rankų. Fašistai per' 
kelis mėnesius mušėsi už 
Bilbao miestą, tikrumoj, tai 
buvo jų siekis—sunaikinti 
šiaurių frontą—baskiečių ir 
asturiečių. Nors jiems pa
vyko paimti Bilbao miestas, 
bet šiaurių frontas nesunai
kintas. Liaudiečių armijos 
ten veikia. Fašistams tas 
daug atsėjo, gi karinė kam
panija tik dalinai atsiekta, 
kas liečia Bilbao. Abelnai 
ji prakišta.

Liaudiečių komanda nu
matė, kad dabar fašistai 
puls Madridą. Liaudiečiai 
pradžioj liepos perėjo į of- 
ensyvą į vakarus nuo Ma
drido ir'bent 25 mylių ilgio 
frontu, o apie 14 mylių plo
čio atmetė fašistus. Liau
diečiai užėmė Getafą, Bru
netę, Quijorną ir eilę kitų 
miestelių. Fašistams buvo 
užduotas smūgis.

Fašistų generolas Fran
co patsai pribuvo į šį fron
tą, sutraukė visas savo jė
gas, bent 400 karo lėktuvų, 
daug pagelbos gavo iš Ita
lijos ir Vokietijos ir pasi
gyrė, kad jis ne tik atims 
nuo liaudiečių tuos mieste
lius, bet ir Madridą paims. 
Prasidėjo mūšiai. Reikia 
pasakyti, kad liaudiečių ko
manda gudriai padarė. Už
ėmus tuos plotus, juos grei
tai apdrūtino.

Mūšiai buvo baisūs. “New karo medžiagų. Šie mūšiai 
York Time” korespondentas sunaikino geriausias fašistų 
Herbert L. Matthews, kuris spėkas, pakirto jų moralą ir 
ten buvo ir matė, tai rašė,' pasitikėjimą į pergalę,- kad 
kad vien ties kaimeliu Las ■ dabar generolas Franco mo- 
Rozas buvo tikras praga-1 bilizavo visus vyrus tarpe 
ras. Ant jo užlėkė bent 30'18 ir 45 metų amžiaus, 
fašistų bombnešių orlaivių, 
lydimų iki 45 mūšio oriai-' 
vių. Bomberiai paleido bom
bas, gal apie 30 tonų. Kai
melis pavirto į baisų pra
garą, juodų dūmų debesį ir 
dar negirdėtą trenksmą. 
Kaimelis jau taip buvo su
griautas, bet po šios atakos 
jo neliko. Atlėkė liaudie
čių greiti lėktuvai, fašistų 
lėktuvus apkūlė, bet Las 
Rozas jau sunaikintas.

Antru kartu grįžo jau 
bent 80 fašistų’ bomberių, 
kelių desėtkų mūšio lėktuvų 
lydimų prie miestelio Bru
nete. Bet šį kartą ne vi
siems jiems pavyko numesti 
bombas. Liaudiečių lėktu
vai juos užpuolė ir 15 fa
šistų bomberių sudegino,

tyje liaudiečiai atėmė kė
lės pozicijas nuo fašistų. 
Vokietijos ir Italijos “pa
skolinti” submarinai ataka
vo penkis liaudiečių preky
bos laivus. Vieną jų nu
skandino. Generolas Franco 
sudaro savo valdžią, jis ruo
šiasi grąžinti karalių Alfon
są arba jo sūnų, jeigu jis 
laimėtų. Romos katalikų po
piežius, eidamas Hitlerio ir 
Mussolinio pėdomis, pripa
žino Franco valdžią. Bet fa
šistų armijoj prasidėjo su
kilimai. Jie buvo Motrile, 
Granadoj, Piazza de Toro ir 
kitur. Sakoma, kad įvyko 
susikirtimų tarpe italų fa
šistų ir maurų.

Tuom kartu Ispanijos 
liaudiečiai tvirtėja. Jų ar
mija darosi vis galingesnė, 
pati apsirūpina ginklais ir 
amunicija. Darbo unijos 
jungiasi į vieną uniją.- Ko
munistų ir Socialistų Parti
jos veda derybas už sudary
mą vienos partijos. Trockis- 
tiniai gaivalai virto fašistų 
agentais ir jie areštuojami, 
metami iš visų organizaci
jų, kaipo liaudies priešai.

Aviacijos Veiksmai
Ispanijos liaudiečiai daug 

laimėjo ore. Liepos 26 dieną 
tuzinai liaudiečių lėktuvų 
skrajojo virš fašistų karei
vių ir mušė iš kulkasvai
džių. Po to, kaip didelį mū
šį liaudiečiai laimėjo 17 d. 
liepos, kuriame 27 fašistų 
lėktuvus numušė, o liaudie
čiai neteko tik 1, tai fašistų 
orlaiviai nedrįso stoti į di
delius mūšius.

Liepos 27 d. liaudiečių lei
tenantas Mateu numušė du 
fašistų lėktuvus “Junkers” 
(vokiškus). Tą pat dieną 
liaudiečių lėktuvai skau
džiai bombardavo fašistus. 
Tą pat dieną liaudiečių lėk
tuvai du kartus bombarda
vo- fašistų orlaiviu lauką 
Salamancoj ir sunaikino ke
lis lėktuvus.

Liepos* 28 d. liaudiečiai 
turėjo kelis susirėmimus su 
fašistų lėktuvais ir numušė 
9 fašistų orlaivius. Virš 
Villanueva de la Canada 40 
fašistų lėktuvų pralaimėjo 
mūšį su liaudiečiais. Po to 
liaudiečiai skaudžiai bom
bardavo fašistų pėstininkus 
Brunete ir Boadilla sritvj.

Mūšiai į vakarus nuo 
Madrido privertė fašistus 
sulaikyti maršą ant Santan
der o, Baskijoj, padarė jiems 
didelių nuostolių; išnaikino 
karo " medžiagas, privertė 
fašistus pralaimėti mūšius 
Oviedo ir Cordoba frontuo
se. Net užsienio reporteriai 
sako, kad jie pakėlė liaudie
čių pasitikėjimą į pergalę, 
suardė visus fašistų ofen
syvos planus, suteikė liau- 
diečiams neginčijamą ore 
pergalę, davė progą liaudie- 
čiams toliaus pasekmingai 
pradėti ofensyvą, kad apsu
pus fašistus Madrido fronte 
arba privertus juos iš ten 
bėgti. Tokios tai pasekmės 
tų mūšių.

Teruel Frontas
Fašistai, gavę smūgį prie 

Madrido ir ore, metėsi Te
ruel fronte, kad kiek ati
taisius savo vardą. Nuo ka
ro pradžios čia fašistai įlin
dę, kaip į kokį kišenių. Jie 
pradėjo vystyti puolimą lin
kui Cuenca, kad nukirtus 
Madrido susisiekimą su Va- 
lencija. Iš karto jiems pavy
ko užimti kelis kaimelius ir 
apie tai daug fašistai šaukė. 
Bet tas nesudaro rimto 
liaudiečiams pavojaus. 
Liaudiečiai pasiuntė dau
giau karo jėgų į tą frontą 
ir liepos 4—5 dd. jau uždavė 
fašistams kelis smūgius. 
Šiame fronte mažos yra ka
ro jėgos ir jos nenusveria 
laimėjimą nei vienai pusei.

Vienok .tas fašistų kiše- 
nius reikia likviduoti. Kuo 
greičiau liaudiečiai išdul
kins fašistus iš Teruel fron
to, atsiims Teruel, tuo ge
riau bus Madrido frontui ir 
sudarys fašistų frontui pa
vojų ties Saragossa.

Kiti Frontai
Santandero fronte fašis

tai buvo pradėję puolimus, 
bet be pasekmių. Jų kreise-lm. . .... v.
ris “Baleares” kelis kartus i ^les J?s£°F.ia. haudieciai 

oic jLiiaoAdji bombardavo Baskijos pa- numušė 2 fašistų lėktuvus,
jo nuo 20,000' iki 25,00Q kraštį. Liaudiečiai sudarė ■ J?at, J}1? k™1 ”au“
' ■ - - šiaurėS Fronte “Apsigyni-1 *ęęių lėktuvai bombardavo

mo Tarybą”, tokią, kaip fasistų airdromą Salamąn- 
Madrido fronte. Oviedo sn-lC0J.> generolo Franco buvei-

še. Ir taip dieną ir naktį 
veik dvi savaites ėjo baisūs 
mūšiai ore ir ant žemės. 
Liaudiečių lėktuvai ne vien 
naikino fašistų lėktuvus, 
bet iš kulkasvaidžių naiki
no ir fašistų pėstininkus.

Liepos pabaigoj mūšiai 
baigėsi. Fašistai negalėjo 
ne tik užimti naujas pozici
jas, bet nei atsiimti liaudie
čių atimtas nuo fašistų po
zicijas. Liaudiečiai tik Bru
nete miestelio griuvėsius 
paliko, o kitas pozicijas iš
laikė. Laipsniškai mūšis pe
rėjo į kanuolių apsišaudy
mą. Tūli reporteriai mano, 
kad jis iš abiejų pusių pra
rijo bent 50,000 žmonių ir 
daug karo medžiagų. Fa
šistai sako, kad liaudiečiai 
neteko apie 200 karo lėktu
vų ir bent 30,000 žmonių su- 
žeistdis ir užmuštais.

Liaudiečių komanda prie
šakyj su generolu Miaja ap- 
skaitliuoja, kad vien ore 
liaudiečiai numušė 106 fa
šistų karo lėktuvus, dau
giau, kaip šis skaičius su
naikino fašistų lėktuvų air- 
dromuose, o liaudiečiai ne
teko tik 25 lėktuvus.

Miaja daro išvadą, kad 
šie mūšiai fašistams atsė-

žmonių, daugiau, kaip 300,- 
000,000 pesetų pinigais, fa
šistai sueikvojo veik pusę

siųstu
ama
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os kereiviai iškrauna amuniciją ir kitus karinius reikmenis, at- 
iš Japonijos j Tientsiną, Šiaurės Chiniju. Tas viskas bus nau- 
kovai prieš Chinijoš žmones.

savo nuomonę apie tuos ar kitus SLA 
viršininkus, bei kandidatus. Tą nuomo
nę pareikšti turi teisę ir “Tėvynė” ir 
“Sandara” ir “Naujienos” ir visi laik
raščiai.

Dėlėj. pasidarbavimo SLA naudai Vi- 
taičiui tiek galima pasakyti: Ko! Vitai
tis su Gegužiu ir Ko. nesuskaldė Susivie
nijimo, jis buvo stiprus. Kada jie “pasi
darbavo” ip SLA suskaldę, tai dabar

kiekvienam beveik “Tėvynės” numery j 
verkšlena, kad SLA stovi prastai. O Vi
taičio vienmintė “Sandara” andai atvirai 
paskelbė, jog SLA džiūsta.

Kad neleidus organizacijai džiūti, mes 
sakome, SLA skaldytojai fašistai neturė
tų būti prileisti prie SLA valdymo. Rei
kalingą išrinkti į Pild. Tar. visi pažangūs 
žmonės, kurie organizacijai' dirbs nuo
širdžiai ir ją išgelbės nuo džiūvimo.

nė j, d kita grupė bombąrda- 
vo Avila airdromą. Lėktuvų 
namai padegti ir keli lėktu
vai sunaikinti.

Liepos 29 d. liaudiečių 
lėktuvai skaudžiai bombar
davo fašistus į šiaurę nuo 
Brunete. Liaudiečiai sunai
kino fašistų airdromą Cor- 
doboj, kur manoma, kad su
pleškėjo iki 20 fašistų lėk
tuvų. Fašistų lėktuvai ban
dė bombarduoti liaudiečių 
airdromą Ąlcaloj, bet buvo 

' nuvyti į Liaudiečių oriai vy
no ministerija išleido padė- 
kavonę lakūnams. Ji mano, 
kad liaudiečiai daugiau fa
šistų orlaivių sunaikino jų 
laukus ir angarus bombar
duodami, kaip atviruose oro 
mūšiuose. ‘

Liepos 30 d. liaudiečių 
lėktuvai skaudžiai bombar
davo fašistus Jarama upės 
fronte. Ljaudiečiiį lakūnai 
bombardavo fašistų airdro
mą Grąnados srity j.

Liepos 31 d. liaudiečių 30 
lėktuvų skaudžiai subom
bardavo italus fašistus San- 
tandero fronte, padarydami 
jiems daug nuostolių. Agui
lar de Campo srity j fašistai 
pasiuntė 16 orlaivių apgy
nimui savo pėstininkų nuo 
liaudiečių lėktuvų, bėt fa
šistų lakūnai, pamatę liau
diečių orlaivius, pasileido 
bėgti. Liaudiečiai išmainė 
lakūną Manuel Garcia Go
mez ant italų belaisvių.

(Tąsą 8-čjam pusi.)
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Apie Lietuvos ir Baltarusijos So
vietus (Lie t belą)

Po revoliucijos Vokietijoj 
1918 metų lapkričio mėnesį 
prasidėjo didelė suirutė 
okupantų kariuomenėj Lie
tuvoj ir Baltarusijoj. Vo
kietijos kariuomenė traukė
si iš Baltarusijos. Lietuvoj 
pakilo revoliucinio judėjimo 
banga. Miestuos darbinin
kai skelbė streikus, ruošė 
demonstracijas, rinko so
vietus. Sovietai pasikepda
vo valdžia. Kaimuos darbi-| 
ninkai varė dvarininkus iš žuazinės lietuvių valdžios 
dvarų ir dvarai pereidavo į organai turėjo mažos reikš- 
darbininkų rankas. Tuo pat mes ir Jie greit nykdavo, 
metu miestuos kūrėsi gin
kluoti darbininkų būriai, o 
kaime partizanų būriai. Di
desnėj Lietuvos pusėj val
džia vis plačiau pereidavo į 
sovietų rankas. Okupantai 
jau nebepajėgė priešintis 
revoliucinei bangai, nes bu
vo silpni; buržuazinės gi 
Lietuvos valdžios organai 
buvo dar silpnesni, o buržu
azinė Liet, “vyriausybė”

Kas link okupantų, tai su 
okupantų kariuomenės pa
sitraukimu nykdavo ir jų 
valdžios organai. Kaikur gi 
išstodavo ginkluoti darbi
ninkai ir valstiečiai, išvary
davo okupantus ir visą val
džią paimdavo į Sovietų 
rankas. Kas dėl Vokiečių 
kareivių sovietų (zoldaten- 
ratų), tai jie, kaip taisyklė, 
palaikydavo tai lietuviškos 

įkurta su Vokietijos okup., buržuazijos organus, kaip 
pagelba, dar neturėjo savo ana Kaune, tai kartu ir lie-
armijos, kad tinkamai prie
šintis revoliucinei bangai. 
Ta armija dar tik kūrėsi.

Lietuvos buržuazijai į pa- 
gelbą ėjo Antanta (Anglija 
ir Francija). 1918 m. gruo
džio mėn. Vokietijos vy
riausybei buvo duotas nuro
dymas, kad ji neišvestų sa
vo kariuomenės iš Lietuvos 
ir kliudytų keist Lietuvą į 
sovietinę respubliką. Vokie
tijos vyriausybė į tai atsa
kė, kad neparanku duot nu
rodymus kitoms valstybėms 
palikt savo ginkluotas jėgas 
svetimoj žemėj (Lietuvoj), 
bet kadangi tie nurodymai 
sutampa su Vokietijos pa
geidavimais, tai Vokietijos 
kariuomenė bus palikta Lie
tuvoj.

Vokietija dvigubai buvo 
suinteresuota savo kariuo
menės palikimu Lietuvoj. 
Pirma, Vokietija neturėjo 
noro atsisakyt nuo Lietuvos 
okupavimo ir apleist Lietu
vą. Ji žiūrėjo į buržuazinę 
Lietuvos vyriausybę vien 
kaip į savo vasalą. Bet ka
dangi okupacinė kariuome
nė buvo netinkama, tai 1919 
metų pradžioj Vokietija pa
siuntė į Lietuvą naujas ka
rines dalis. Antra, Vokieti
ja buvo be galo suinteresuo
ta tame, kad pastatyt siena 
prieš revoliucinę bangą iš 
Rytų. Ta siena turėjo būt 
Lietuva. Mat, po įtaka įvy
kių Lietuvoj jau ir Rytų 
Prūsuos kaikur sujudėjo 
dvaro darbininkai, kad pa
šalint dvarininkus iš dvarų, 
kaip tas buvo daroma Lie
tuvoj.. Todėl Vokietija ėmė
si keist Kauną į ginkluotą 
atramą, kad tenai sudaryt 
kumščią prieš revoliucinę 
bangą iš Rytų.

1918 metų gruodžio mė
nesio pradžioj Vilniuj buvo 
sudaryta sovietinė vyriau
sybė. Ji pasivadino — Lai
kinoji Revoliucinė Darbi
ninkų ir Vargingųjų Vals
tiečių Lietuvos Vyriausybė. 
16 gruodžio buvo paskelb
tas Lietuvos Sovietų vy
riausybės manifestas apie 
okupantų vijimą ir socialis
tinės Sovietų respublikos 
Lietuvoj paskelbimą. Ka
dangi LRDVVLV pirmu 
metu buvo, palėpėj, tai jai 
prisiėjo veikt per Vilniaus 
darbininkų Sovieto prezi
diumą. Vilniaus sovietas 
komunistų iniciatyva gruo
džio 15 d. pasiskelbė val
džia. Sovieto prezidiume 
komunistai turėjo daugu
mą. 16 gruodžio ir sekan
čiomis dienomis Komunistų 
partijos iniciatyva per visą 
Lietuvą perėjo visuotinų 
streikų ir demonstracijų 
bangos. Išstojo darbininkai

IBkmBKhmm

pa- 
pa-

Z. ANGARIETIS 
ir valstiečių masės, kad 
remt Sovietų valdžios 
skelbimą Lietuvoj.

1918 metų gruodžio mė
nesyj daugelyj Lietuvos 
miestų buvo po kelias vy
riausybes. Greta Sovietų 
valdžios, dar buvo okupan
tų valdžios organai ir besi
kuriančios buržuazinės Lie
tuvos organai. Taip buvo 
Vilniuj, Kaune ir daugelyj 
kitų vietų. Tuo metu bur- 

tuviškus ir lenkiškus buržu
azinius organus, kaip ana 
Vilniuj. Pavyzdžiui, Vil
niaus zoldatenratas' padėjo 
lenkų legionieriams sausio 
1919 metais nagrobt Vilnių, 
o Kauno zoldatenratas vi
saip kliudė įsistiprint dar
bininkų Sovietui.

Naktį 5-6 sausio 1919 me
tais Raudonoji Armija išvi
jo lenkų legionierius iš 
Vilniaus. Lietuvos Sovietų 
valdžia išėjo iš palėpės. Li
ko sudarytas Lietuvos sov- 
narkomas (Liaudies komi
saru taryba).

Išvalymas Vilniaus nuo 
lenkų legionierių, o taipgi 
Panevėžio, Ukmergės, Šiau
lių ir kitų miestų nuo vo
kiečių okupantų buvo dide
liu smūgiu okupantams ir 
Lietuvos buržuazijai.

1919 metų pradžioj oku
pantai dar nebuvo pakeitę 
savo k a r i u o m enės dalių1 

''Tąsa iš 2-ro pusi.)
Rugpjūčio 1 d. liaudiečių 

3 lėktuvai bombardavo fa
šistų karo laivą “Cerverą”. 
Fašistų laivas pabėgo atsi
šaudydamas.

Rugp. 2 d. liaudiečių or
laiviai bombardavo fašistų 
airdromus Don Julian, Sa- 
lamancoj ir Burgose. Pada
ryta daug fašistams nuosto
lių. Tą pat dieną 6 liaudie
čių lėktuvai apdaužė fašistų 
pėstininkus Teruel fronte.

Rugp. 3 d. du liaudiečių 
lėktuvai bombardavo fašis
tų naujas tvirtumas prie
plaukoj Algecirase, kur fa
šistai prisistatė didelių ka- 
nuolių.

Ru^p. 4 dieną liaudiečių 
orlaiviai bombardavo fašis
tų airdromus Garray, neto- 

i Ii Soria ir Saragossoj. Pir- 
i ~

i pakankamai 0 antral?e -L°- is jų sunaikinta arba suga
dinta.

Taigi, kaip matome, liau- 
diečiai diena po dienai bom
barduoja fašistų airdromus. 
Tas reiškia, kad po Madri
do mūšių fašistai nedrįsta 
stoti į mūšius ore. Liaudie- 
čiai, bombarduodami airdro
mus, naikindami fašistų 
lėktuvus, dar daugiau pa
kerta jų oro jėgas. Šiuom 
laiku liaudiečiai tvirtai val
do orą, o tas suteikia jiems 
progą laimėti ir ant žemės.

Kas Naujo Kitur?
Vokietijos fašistai skau

džiai riejasi su Lenkijos fa
šistais už Sileziją. Sako, būk 
lenkai persekioja vokiečius.

čechoslovakijos lakūnas 
Novak kalnų lenktynėse iš- 
laimėjo. Lenkai, šveicarai 
ir vokiečiai lakūnai praki
šo.

Norvegijos valdžia paga
mino 2,000 naujų žemlapių 
su pažymėjimu jos vande
nių ir įteikė Sovietų Sąjun
gai ir Vokietijai. Ji sako, 
kad Vbkietijos karo laivai 
tankiai lenda į jos vande
nis. Sovietams įteikta, nes 
jie veda platų biznį su Nor
vegija.

Amerikoj socialistų vadas 
Norman Thomas ir vėl kei
kia Ispanijos liaudiečius. 
Jam baisiai nepatinka, kad 
jie areštuoja trockistus — 
fašistų šnipus. Ir kada toki 
socialistai galų gale susi
pras ?

Jungtinių, Valstijų kon
grese vėl bus reikalaujama 
pinigų budavojimui 2 šar
vuočių po 35,000 tonų ir 2 
kreiserių po 7,500 tonų įtal
pos.

dar neturėjo 
jėgų, kad. sėkmingai prie
šintis sukilusiems darbinin
kams ir valstiečiams. Kaune 
gi dar nebuvo okupantų su
daryta geležinė kumščia, 
kad iš ten pradėt puolimą. 
Kaune, darbininku Sovietas 
naudojosi didele įtaka. Bet 
visa eilė politinių ir strate
ginių klaidų susilpnino re
voliucinės bangos ąugimą ir 
palengvino okupantams ir 
lietuviškai buržuazijai susi- 
stiorįnt ir imtis puolimo.

Stambiausios klaidos bu
vo padarytos žemės ir vals
tiečių klausimais. Gruodžio 
mėnesyj dvarininkai buvo 
varomi iš dvarų. Pradžioj 
1919 metu jau mažai dvari
ninku beliko dvaruos, o tie, 
kas dar buvo pasilikę, daž
nai slapstėsi ir savo dva
ruos gyveno pusiau nelega
liai. Lietuvos gi Sovietų vy
riausybė nepasirūpino ap
rūpint kaimo darbininkų ir 
valstiečių žeme, kad sustip- 
rint jų užkariavimus, bet 
priešingai, rūpinosi išlaikyt 
dvarus, kaip sovietinius 
ūkius. Valstiečiai iš Sovietų 
valdžios žemės negavo. Tai 
neigiamai atsiliepė į valstie
čius. Lietuvos Komunistų 
Partija žemės klausimu 
1919 metais laikėsi neteisin
gos, žalingos politikos, skai
tydama, kad tu laikų sąly
gose kaime reikia remtis 
beveik išimtinai žemės, ūkio 
darbininkais ir dalinai ma
žažemiais. Be to žemės ūkio 
reikalų komisaro pareigas 
eit buvo paskirtas faktinas 
žalotojas Bielskis. Vėliau jis 
buvo išaiškintas, kaip dva
rininkų agentas. Jis tarna
vo ne Sovietų valdžiai, o 
dvarininkams. Po įsikūrimo 
Lietbelo jo pavaduotoju bū- 

vo ♦ paskirtas Heltmanas, 
kuris irgi, kaip vėliau pa
aiškėjo, buvo dvarininkų 
reikalų gynėjas. Juodu sabo
tavo tarimus apie valstiečių 
aprūpinimą žeme. Tie tari
mai buvo toli gražu nepa
kankami. Ir jie dėl priešų 
žalotojų' veikimo pasiliko 
vien ant popierio. Be to tie 
žalotojai faktinai orienta
vosi į kontr-revoliucijos lai
mėjimą Lietuvoj. Lietuvos 
gi Komunistų Partijos CK 
savo klaidas valstiečių ir 
žemės klausimais pripažino 
tik 1920 metais vasarą. Tie
sa, vienas CK narys dar 
1919 metų vasarą pastatė 
klausimą apie pripažinimą 
klaidų žemės klausimu ir 
reikalavo tų klaidų taisymo. 
Bet CK dauguma nenorėjo 
dar pripažint savo klaidų, 
sakydama, kad taip reikia 
veikt, kaip jis pradėjo veikt.

(Daugiau bus)

FAŠISTAI PRAKIŠO 
MŪŠIUS

Ispanijos fašistai buvo 
pagriebę anglų laivą “Miru- 
panu”.

Sovietų Sąjunga atmetė 
Anglijos niekšiškus pasiūly
mus Ispanijos reikale, ku
rie yra fašistų naudai. Šiau
rės Poliaus mokslinėj sto- 
tyj pusėtinai šilta ir tas 
sudaro daug rūpes
čio m o k s 1 i n i n kams. Į 
Ameriką rengiasi trečias

VISUR ŽMONES KALBA: “DABAR 
‘LAISVE’ MAN PATINKA”

Linksma, kad žmonės reiš
kia pasitenkinimo savo dien
raščiu. Aišku, kad visiems 
demokratiniai nusistačiusiems 
žmonėms “Laisvė” turi patik
ti. “Laisvė” gina reikalus 
darbininkų, smulkių biznierių, 
profesionahj ir smulkių far- 
merių. Ji yra kolektyvis va
das visų stambaus kapitalo 
spaudžiamųjų sluoksnių.

Pabaigoje liepos mėnesio 
lankiausi Massachusetts vals
tijoje “Laisvės” reikalais. Ten 
man padėjo draugai R. žid- 
žiūnas,- iš So. Boston, Mass., 
A. Raila iš Montello, Mass., ir 
K. Vaišvila, iš Norwoodo apy
linkės. Visi trys smulkūs biz
nieriai. Jie padėjo man gauti 
“Laisvei” darbų ir skelbimų. 
Turėjome gero pasisekimo. 
Juos turėtų pasekti ir kiti 
smulkieji biznieriai. Visų tų, 
kurių reikalus “Laisvė” gina, 
darbininkų, p r o f e s i onalų, 
smulkiųjų biznierių ir f armė
nų yra pareiga rūpintis “Lais
vės” palaikymu.

Visa demokratiniai nusista- 
čiusioji Amerikos Lietuvių vi
suomenė ir visas “Laisvės” 
personalas labai įvertina kiek
vieno individualo by kuom pa
dėjimą “Laisvės” naudai. Visi 
esame dėkingi draugam Rai
lai, Vaišvilai ir židžiūnui už 
padėjimą “Laisvei” šiuom at
veju.

Jau laukiame 
“Laisvei” naujos 
mašinos. Ji ateis gal už savai
tės. Geri “Laisvės” patrio
tai. rūpinasi mašinos išmo
kėjimu. Draugas X aukojo

šiuom at-

atvežant
Intertype

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
PHILADELPH1JOJE

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVES” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J.

$250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra-$35; 
3-čia-$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5.

Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busy ir prie parko varty—25c.
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam

I --------------- 1 ■---------—

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., Rūsy Choras iš Philadelphios ir Rūsy Grupė.

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ
a------------------------------------------------ --------------------------- ;------------------------------- :--------------------- ■

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. 47. Pastebėję iška
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7į mailės nuo Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegheny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. Nesivėluokite.
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lėktuvas skristi per Alaską. 
Lakūnas K. F. Kaitanov su 
parašiutu nušoko nuo 32,- 
150 pėdų aukščio, tai pasau
linis rekordas. Vladivostoko 
prieplaukoj buvo atsilankę 
Amerikos karo laivai, jie iš
kilmingai pasitikti. Atidary
tas Maskvos-Volgos kana
las. Jis ne tik bus labai nau
dingas, bet yra ir gražiai 
įrengtas. D. M. š.

iš$10.00. Draugė Subačienė, 
Thomas, W. Va., atsiuntė pre
numeratą metams ir $1.50 
aukojo mašinos išmokėjimui. 
Aplankė “Laisvės” įstaigą 
drg. Jonas Bublis, iš Barre 
Plains, Mass. Užsirašė “Lais
vę” ir padovanojo $1.00 į ma
šinos fondą. Po 50c. aukojo 
šie draugai: J. A. Paulauskas, 
Waukegan, Ill., Ant. Remaitis, 
New Britain, Conn., K. Sun- 
gaila, New York City, N. Y., 
K. Blinkevičius, Binghamton, 
N. Y. ir Chas. Valentinas, 
Bowdoinham, Me.

Anksčiau buvo paskelbta, 
kad draugai Kaspariūnai iš 
Duryea, Pa., mašinos reikalui 
aukojo $1.00, tai buvo klaida, 
jie aukojo $2.50.

Gražūs laiškeliai iš Baltimo
re, Md. :

“Gerbiama ‘Laisvės’ Adm.: 
Prisiunčiu jums $2.00. Vie

ną dolerį skiriu Ispanijos ko
votojams ir $1 “Laisvei” au
koju įsigijimui naujos maši
nos. Su geriausiais linkėjimais 
įsigyti naują Intertypą. Drau
giškai, K. Vitkuvienė.”

“Brangūs Draugai ‘Laisviė- 
čiai’: Prisiunčiu jums $8.00. 
Prašau atsiskaityti už prenu
meratą metams $5.50. Ispa
nijos kovotojams $1. ‘Laisvei’ 
aukoju $1 išmokėjimui naujo 
Intertype’o ir 50c. Agitacijos 
Fondui. Lai sukasi nauja ma
šina/ lai gyvuoja dienraštis 
‘Laisvė’! Draugiškai,

A. Vitkus.”
Dėkavodami draugams už 

paramą, kurių vardai aukš
čiau paduoti, norėtume, kad jų 

gražus pasirodymas su para
ma savo įstaigai būtų paaks- 
tinimu kitiems “Laisvės” skai
tytojams. P. Buknys.

Paterson, N. J
vai.Su rugpjūčio 6 d., 12 

naktį, prasideda generalis 
streikas šilko pramonės dar
bininkų Amerikoje. Darbinin
kai reikalauja trumpesnių dar
bo valandų, daugiau mokes
ties ir geresnių sąlygų.

šilko pramonės darbininkai 
daugiau yra išnaudojami, ne
gu kitų pramonių darbininkai. 
Tegul bosai nekaltina darbi
ninkų, kad jie streikuoja, nes 
CIO bandė streiko išvengti, 
jos atstovai turėjo keletą kon
ferencijų su bosais, bet prie 
jokių rezultatų nepavyko pri
eiti ir galų gale CIO buvo pri- 

pramonės 
kad pri- 
išpildyti 

reikalavi-

versta iššaukt šilko 
darbininkus į kovą, 
vertus darbdavius 
darbininkų teisingus 
mus.

šioj pramonėj darbininkai 
dabar beuždirbo nuo $6.000 iki 
$8.00 į savaitę. Tad ar begalė
jo darbininkai su šeimynomis 
pragyventi prie dabartinio 
pragyvenimo brangumo? ži
noma, kad ne. Nes ir dirbdami 

‘turėjo badauti. Todėl priversti 
buvo stoti į kovą ir reikalaut 
padidinti mokestį, kad nerei
kėtų dirbantiem badauti.

Šioj pramonėj nemažai dir
ba ir lietuvių, kurie visuomet 
gerai kovodavo praeityje, to
dėl aš manau, kad ir dabar 
lietuviai gerai laikysis kovos 
fronte.

Draugai darbininkai, visų 
tautų, be skirtumo politinių 
bei religinių įsitikinimų, laiky
kimės kovos fronte, kol mūsų 
teisingi reikalavimai nebus iš
pildyti.

Pradžioje kovos noriu 
minti audimo pramonės 
bininkams, kad ši kova 
gana sunki, nes mes turime 
priversti bosus pakelti mokestį 
net 200 procentų, jeigu nori
me, kad dirbdami nors šiek 
tiek pakenčiamai galėtumėm 
pragyventi. Tad, kad išreika
lauti tiek mokesties pakėlimo, 
tai prisieis smarkiai kovot. To
dėl pasistatykime sau už pa

pri- 
dar- 
bus

reigą nelaukt, kad “tegul Jo
nas ar Marijona pikietuoja 
dirbtuves, o aš sėdėsiu namie.” 
Šitokiu būdu šios kovos nelai
mėsime. Kova bus trumpesnė 
ir lengvesnė, kuomet mes visi 
solidaringai eisime ant “piket 
lainės” ir laikysimės visi kaip 
vienas, nes kitaip ši kova ne
įmanoma. J. Bimba.

M

Pittsburgh ir Apielinkė
SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISIEMS LIETUVIAMS 

15 d. rugpjūčio-August A. 
P.L.A. 7-ta kuopa ir A.L.D.L. 
D. 33 kuopa rengia draugišką '*♦»> 
pikniką visiem žinomoj vie
toj, M. Rudniko sodne, 1911.-_— 
Edbrock Ave., Brookline, Pa. * '

Bus labai skani vištienos 
vakarienė, taipgi bus gera 
muzika. Draugai ir draugės 
APLA ir ALDLD nariai ir pa
šaliniai, kurie tik norit links- — 
mai laiką praleist ant tyro - 
oro ir skaniai pavalgyt, tai visi*'"’ J 
širdingai kviečiami atsilankyt. :'į
Būtų labai gerai, draugai ir rr / 
draugės, kurie manot atsilan-,.fJ 
kyt, kad galėtumėt rengėjam 
pranešt išanksto, tai būtų ga
lima geriau 
maistu. Praneškit šiom ypa 
tom: Sliekam, 3121 
Ave., Brentwood, Pa. 
galima šaukt telefonu 
čiai: Carrick 4431 R. 
vakare. Taipgi kitiem 
teto nariam galima pranešt: 
A. Pipiras, 3807 Butler St., 
Pittsburgh, Pa.; J. Urbonas, 
1322 Reedsdale St., N. S. Pitt- >

sburgh, Pa. Kurie atsilanky- * ' 
šit, tai nesigailėsit, nes valgių 
ir gėrimų bus užtektinai, švie-'“^ 
žiu daržovių įvairių rūšių ir,,,r» 
vaisių taipgi ir šviežio pieno..«m 
Tikietų kaina prieinama: vy-„,M , 
ram $1.50, moterim $1.00. 
vaikam 50 centų.

Pikniko pradžia kaip 1 vai. mk« 
dieną ir tęsis iki vėlai vakare 
Taigi, visi širdingai kviečiami., .

ALDLD 33 kp. ir APLA 7 orf 
kuopos Komitetai, f W»»
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Parašė Veismūniškis.

GYVENIMO VERPETAI
(Apysakaitė iš Lietuvos 

(Tąsa)
—Čia pono Gilšteino namas—teta jai 

tarė. Paspaudus varpelį, įleistos juodvi 
vidun. Erdvas, gražiai išpuoštas kamba
rys; dideliame, minkštam krėsle sėdi po
nas Gilšteinas. Tai vienas iš stambiųjų 
Lietuvos medžio pirklių; vidutinio am
žiaus žmogus, plati, grynai nuskusta gal
va, ausys ilgokos, truputį į žemę palin
kę; pro iškėstas jo plačiai lūpas žiburia
vo keletas auksinių dantų, didelės įdubę 
akys, po smakru kabo, kaip vidutinis 
karvės tešmuo, poniško kalibro gurklys.

Ponas Gilšteinas pervedė porą sykių 
Leokadiją žvairomis akimis, papurtęs 
galvą, tingiai atsikėlė ir ėmėsi už telefo
no. Po keliolikos minučių įžengė 'inteli
gentiškos išžiūros vyras su krepšiu ran
koje. betrukus Leokadija tapo pašaukta 
į atskirą kambarėlį. Paliepta jai nusi
rengti; čia padaryta jos sveikatos kvota.

Pabaigęs daktaras Leokadiją egzami
nuoti, paaiškino ponui Gilšteinui, kad ši 
mergina fiziniai yra sveika, tik nepa
prastai susirūpinusi, pavargusi; prie pa
lankių aplinkybių, pasitikėtina, kad ji 
bus tinkama šiam darbui.

Gilšteinas nusivedė Leokadiją į mie
gamąjį, kuriame tarnaitė bovijoz mažą 
vaikutį. Kambario atmosfera jauki. Vie
nam pasienyj radosi siaura lovelė; kitur 
nustatyta vazonai su gyvais kvietkais; 
kampe stovi portefijonas ir keli krėslai. 
Gilšteinas pastebėjo Leokadijai:

—Čia yra naujagimė mergaitė, vardu 
Liesė. Jūs turėsite ją prižiūrėti ir žindy
ti. Jos motina po gimdymui dar nepa
sveiko ir todėl, gydytojų patarimu, jai 
neleistina savo krūtimis maitinti jį,—vo
kišku akcentu aiškino jai ponas Gilštei
nas.—Parūpinsiu jums tinkamas miestelė- 
niškaš drapanas; maistą gausite pirmos 
rūšies, sulig daktaro patiekto sąstato; be 
to, daktaras nuolatos tamstą prižiūrės; 
algos gausite 60 litų mėne^įuL Bet pa
kartoju,—turėsite užsilaikyti labai re
zervuotai—neleistina lankyti šokiai, bu-

I fetai.
Leokadija negalėjo įsivaizduoti, kokia 

laimė ją patiko. Ji nei nesapnavo rasti 
tokias palankias gyvenimo aplinkybes. 
Tik kaž kodėl iš pradžių ji negalį nak
timis miegoti. Kai tik akis sudės, tai, ot, 
rodos, kokio ugniakalnio lava veržiasi,— 

; ramumą drumsčia; mintys skraido žaibo 
greitumu; supuola jai viskas ant syk: 
stovi jai akyse ta vestuvių nelaimingoji 
naktis, tas momentas, kada ji parėjus 
rado kaimynus, iš kurių vienas laikė 
žvakę rankoje, matė ji prieš akis savo 
palietą vaikutį; vaizdavosi jai, kad jos 
motina tildo, bovina, tą mažyti...

Gal būt Leokadija neturėjo skaudesnio 
savo gyvenime smūgio, kaip vieno penk
tadienio popietį, kuomet gavo Teofiliaus 
Gegužio ranka rašytą laišką, kurio vie
nas paragrafas skambėjo:

“...Mes labai apgailime pranešdami 
tau, Leokadija, liūdną žinią, kad jūs vai
kutis, pasirgęs keletą dienų, pasimirė.... 
Užvakar tapo palaidotas šalę kapinių, 
nes kai kurie kaimo vyrai, ypatingai 
Motiejus Dragūnas, protestavo laidoti 
kapinėse, kadangi jis buvęs nekrikšty-

Pabaigoje laiško motina ir Teofilius 
praįo ją neliūdėti ir nesisieloti perdaug 
dėl šio įvykio.

Pęrskaičius laišką, Leokadija tapo tar
tum kokiu su ledais vandeniu perpilta; 
akysi pasriuvo ašaromis. Ilgokai stovėjo 
prieangyje prie laiptų, nežinodama, kas 
daryti ir kur eiti. Tačiau ji žinojo, jog 
pas ją liūdesio apsireiškimas, gali būti 
jos darbo netekimu. Todėl ji bandė iš 
sykio slėpti šią žinią nuo savo ponų, bet 
nepajėgė; naujas širdies slėgimas, nau
jos karčios svajonės, padarė ją ponų aky
se nenormalia.

Pąstebėję ponai jos naują sielvartą, 
ūmai pasikvietė daktarą, padarymui nuo
dugnaus ištyrimo sveikatos stovio. Po to, 
Leokadija buvo beatleidžiama nuo šio 
darbo, bet jai nusižeminusiai prašant, 
ir pasižadant pamiršti visas savo nelai
mes, bei kokius nesmagumus—ji palikta 
laikinai su pastaba, kad daugiau vengtų

Kaimiečių Gyvenimo)

kokių nor susikrimtimų, nes tas galįs blo
gai atsiliepti į jos žindomąją (ponų) 
mergaitę.

Šiltos, tvankios vidurvasario dienos. 
Leokadijai pavėlinta ponų mergaitę ve-' 
žioti šaligatviais. Ji vežasi ją vežimėliu 
Laisvės Alėja net iki Vytauto Muziejaus. 
Tėmija ji šaligatviais vaikščiojančius 
miestelėnus. Labiausiai ją stebina, kad 
tiek daug Kauno miestas talpina savyje 
ponijos. Ji negali pati sau persistatyti, 
kokiu būdu toks didelis skaičius ponų ga
li tokį gražų gyvenimą pasidaryti. Di
džiuma ponų—išdidūs, raudoni, nutukę, 
vaikšto lėtai, tingiai; storus cigarus ap- 
sižioję smalina; drapanos puikios, vėliau
sios mados, tik šlama. Dar labiau ją ste
bino panelių puošnumas, elegantiškumas; 
įvairiausių kosmetikų kvapsniai, rodos, 
net nosį kuteno.—Nejaugi jos visos žin
do ponų vaikus?—kartais ji viena sau 
pamanydavo.

Tiesa, šalinėse gatvėse ji pastebėdavo 
ir kitokių reginių: prie vedamų mieste 
kanalizacijos darbų moterys basos neša 
tokius sunkius naščius plytų arba žvy- 
riaus, arba naščiais neša iš Nemuno van
denį į aukštus namus. “Veikiausiai jos 
negali žindyti ponų vaikų—nepieningos, 
užtat joms reikia taip sunkiai dirbti” 
Leokadij-a pamanydavo. Arba vyrai, sa
kytum, kokie grabiniai paveikslai: išsi
šiepę, įtemptomis gyslomis, neša, tempia 
sunkias geležis, akmenis. Ji pati kartą 
matė, kaip vienas tokis išsišiepėlis, visas 
tarytum nugrimuotas visokiomis rūdi- 

- mis, parvirto benešdamas geležinę štan
gą ir jau pats nepajėgė atsikelti—kiti su 
naščiais kur tai nunešė.

Vieną dieną, kuomet Leokadija besi- 
ruošė su vežimėliu į gatvę, ji gauna laiš
ką taip pat Teofiliaus rašytą, kuriame 
jis apart kitko sako: “Gavau šaukimą 
stoti Naujokų Ėmimo Komisijon, bet aš 
ruošiuos išvykti kur nors Užsienin, nes 
jau įgrįso nuolatinis žvalgybos ųostelia- 
vimas paskui mane. Bet aš tau, brangio
ji, primenu, kad mano planas yra ir ta
ve sykiu išsivežti. Aš šiuo tarpu dirbu 
labai daug ir taupau litą prie lito, o ant 
galo, pardavus visus mano įrankius, už
teks pinigų mudviem išvykimui kur nors 
į užsienį. Tu motinai rašai, kad tavo da
bartinės aplinkybės palankios, bet tas, 
mieloji, tik laikinai.—Beje, primenu, kad 
tavo mylimos ir brangios motinėlės 
smarkiai susvyravo sveikata; aš kaip ka
da aplankau ją, nunešu gastinčiaus šį-tą; 
ji sako, kad jeigu tau būtų ten negerai, 
—parvažiuok namo.”

Tamienė galėjo truputį skaityti laišką, 
bet pati negalėjo rašyti, todėl Teofilius 
joms tarpininkavo.

Perskaičius Leokadija šį laišką neži
nojo ar važiuoti į gatvę ar ne. Ji supra
to, kad motinos susirgimas gali baigtis 
mirčia. Na, bet kaip bus, taip bus,—ji iš
važiavo su vežimėliu į gatvę, bet šio laiš
ko turinys neišdilo jai iš minčių. “Susvy
ravo sveikata... išvažiuoti užsienin, ir tt.” 
Palikti savo tėvynę Lietuvą... tiek daug 
pasiaukavusi už ją. Per kelias dienas ir 
gulant ir keliant jai kartojosi tie saki
niai. * * *

Po įpusėjusio vidurvasario, netoli Kau
no, vieno dvarponio ūkė j e įvyko geguži
nė, kurioje suvažiavo, taip sakant, daug 
visuomenės veikėjų, stambių ponų ir ša
lyj ramybę palaikančių valdžios tąrnų. 
Užkviesta ir ponų Gilšteinų šeimyna. 
Gilšteinų visa šeimyna važiavo, paliekant 
tik vieną virėją namie; jie važiavo auto
mobiliu, kas Leokadijai buvo pirmiena.

Štai ir gegužinės vieta. Nedidelis eže- 
rukas, aplink apaugęs dideliais beržais, į 
žemę nusvirusiomis šakomis; netrūksta 
ir kitokių medžių ir krūmokšlių. Aplink 
ežeriuką išvedžiota gražūs takai pėstie
siems ir dviratininkams pasismaginti, 
pasivažinėti.

Visas susibūrimas ėjo aplink viduryje 
pastatytą platformą; šokta amerikoniški 
džezai ir kitų tautų vėliausi šokiai. Vė
liaus pradėta gurkšnoti įvairus likeriai 
ir konjakai, bei kitoki aukštos klases 
vartojami gėrimai.

(Bus daugiau)

________ o

Baltimore, Md.
Reikale Dailės Kliubo

Jau bus daugiau metai lai
ko, kaip rašiau koresponden
ciją kliubo reikalais, aprašy
damas jo pradžią gyvavimo, 
kuriam buvo lemta augti ir 
bujoti. Buvo manyta, kad bus 
atsiektas tikslas, dėl kurio bu
vo suorganizuotas kliubas. 
Pernai aprašydamas, paliečiau 
kai kuriuos asmenis, kurie 
privedė D. K. prie nelemtos 
pabaigos. Redakcija manė, 
kad dėl to galės kilti ginčai 
ar polemikos ir patarė baigti 
reikalą ant vietos. Pildyda-' 
mas redakcijos patarimą, aš 
kėliau klausimą net keturis 
sykius ALDLD 25 kuopos su
sirinkimuose, kur dalyvavo 
D. K. valdyba. Kada primin
davau apie virš minėto kliubo 
neužbaigtus reikalus, tai bu
vusi Dailės Kliubo valdyba su
kinėdavosi nuo klausimo, da
rydavo vienas kitam primeti
mus, aiškindavo, kaip galima 
užbaigt reikalą ir vis dėlto ne
buvo baigiama. Kai kurie 
draugai bardavo mane, būk 
aš ne vietoj keliu klausimą.

Liepos 5 d. ALDLD 25 'kp. 
susirinkime išgirdau skaitant 
protokolą, kur buvo pažymė
ta, kad daugiau nebūtų kelia
mas ALDLD susirinkimuose 
Dailės Kliubo klausimas. Da
lykas neužbaigtas, kuris liečia 
mus visus, o tarimas padary
tas, kad daugiau nebūtų kė
limas klausimas tame reikale. 
Taip, gerbiamieji, galima bu
vo daryti toks tarimas tik už
baigus reikalą, o dabar mes 
lošiame ano ūkininko rolę, ku
rio dirvonai apžėlę piktžolė
mis, įrankiai išmėtyti, žagrė, 
akėčios rūdyja laukuose. Ir 
matant tokius blogumus nega
lima nieko sakyti! Pasakykit, 
gerbiamieji, kam gi priklauso 
Dailės Kliubo reikalai, jeigu 
ne mumš, kurie 
prie jo?

Kai kurie draugai sakot, 
kad ne Vietoj keliu klausimą. 
Tai kur aš tą galiu sakyti ?

priklausėm

no stotį vėl sukite po dešinei 
ir sekite R. U. D. iškabas, ku
rios nurodys kelią iki pikniko 
vietai.

Bušai nuo Lietuvių Svetai
nės, Hollins ir Park St., išeis 
12:30 po pietų.

Bridgeport, Conn.
Liejos 30 d., š. m., Prieš

karinis Komitetas turėjo savo 
posėdį, svetainėje, 407 Lafa
yette St. Susirinkimą atidarė 
'pirm. G. Radzevičius, 8 vai. 
vakare.

Valdybos raportai: Pirmi
ninkas nieko naujo neprane
šė. Raštininkas J. J. Mockai- 
tis pranešė, jog aplaikęs porą 
laiškų, kurie buvo čia pat per
skaityti. Pirmas laiškas buvo 
nuo American Society for 
Technical Aid of Spanish De
mocracy. Laiške buvo prane
šama, kad auka, kurią tūlas 
laikas atgal Bridgeport Komi-
tetas pasiuntė, priimta ir tuo 
pačiu kartu pažymi, kad pi
nigai pasiųsta Ispanijos kovo
tojams prieš fašizmą. Viršmi- 
nėta draugija nuoširdžiai dė- 
kavoja Bridgeporto Lietuvių 
Komitetui už pasidarbavimą 
ir prašo ant toliau neapleisti 
to garbingo darbo.

Antras laiškas buvo nuo 
Centralinio Komiteto, prane
šant, kad duoklės, sumoje $2, 
priimtos, kurias užsimokėjo 
Bridgeporto Liet. Prieškarinis 
Komitetas.

Trečias laiškas gautas nuo 
Komiteto šelpimui Lietuvos 
pol. kalinių, šiame laiške pa
aiškinama, kad aukos, siunčia
mos Lietuvos politiniams kali
niams, pasiekia savo tikslą ir 
atlieka labai svarbią rolę. Ap
svarsčius klausimą nutarta pa
siųsti $5.00 Lietuvos politi
niams kaliniams, kurie buvo 
laikomi ižde nuo seniau.

Taipgi raštininkas pranešė, 
jog birželio 22 d., pasiuntė Is
panijos kovotojams prieš fa
šizmą $4.36. Ši auka buvo 
Liet. Draugijų Viešo Knygyno 
$3.00 ir bendrai suaukauta 
$1.36, kas sudarė $4.36.

Toliaus buvo padaryta po
ra gerų nutarimų. Vienas — 
surengti prakalbas netolimoj 
ateity. Kalbėto jum nutarta 
kviesti jaunąjį Michelsoną iš 
Brooklyn, N. Y. Antras nuta
rimas, tai surengti kokią gra-

‘ Juk Dailės Kliubas neegzis
tuoja, o žinote ’gerai, kad 
kliubas turi šiokių tokių for- 
ničių ir ^iek tiek pinigų, nuo 
ko buvęs iždininkas nesigina. 
Sako, “peržiurėkit knygas, 
kiek bus^ aš atiduosiu.” Taip, 
draugai, 1 ir padarykit, kurie 
buvot valdyboj, nes kitaip pa- žią programą Komiteto var-

, Pelnas nutarta padalint 
| pusiau: Liet, politiniams kali- 

eikime niams ir Ispanijos kovotojams

liksit organizacijos graboriais du. 
ir turto pasisavintojais.

Todėl, gerbiamieji,

dera progresyviam žmonėm. 
Taja bus patiem smagiau ir 
oranizacijai naudingiau. Tie 
beverčiai ginčai, pasididžiavi
mas, garbės troškimas nieko tokio apskričio vadovybe, ma- 
gero darbininkam neteikia.

K. Mikolaitis.

Montello, Hass.
<.• Neskaitlingas Susirinkimas, 

bet padare gerų tarimų
ALDLD . 6 kp. mėnesinis 

susirinkimas, kuris įvyko rug
pjūčio 2 d., Lietuvių Tautiš
ko Namo kambariuose, na
riais buvo neskaitlingas. Nu
tarta paaukot $5.00 iš kasos 
del International Labor De
fense. Taipgi išrinkta komi
sija suorganizavimui važiuot 
busų į ALDLD 7 apskričio pi
kniką, kuris įvyks rugpjūčio 
22, Olympic Parke, Worces
ter, Mass. Zofija Saukienė ir 
Julia Stygienė apsiėmė parū
pinti laimėjimui beskę, taipgi 
abidvi pridavė po dolerį pini
gų, už parduotus įžangos ir 
laimėjimo tikietus del minėto 
pikniko. Tas reiškia, kad 
Montello į minėtą pikniką ren
giasi ne juokais. Dar reikia 
priminti, kad busu į pikniką 
nuvažiuot kainuos 1 doleris į 
abi puses.

Rugpjūčio 1 d. staiga mirė 
du lietuviai: Juozas Tamušio- 
nis, su viršum 50 metų amž.;

paliko nuliūdime dukterį ir 
žentą Stirblius, ir sūnų. Ant
ras, Kazimieras Kasparavich, 
pavienis, irgi su1 viršum 50 m. 
amžiaus. Abudu gyveno ant 
tos pačios gatvės, Bellevue 
Ave., kiek toliau vienas nuo 
kito. Abudu mylėjo išsigerti, 
taip sakant, “namie darytą, 
du sykiu varytą.” Kadangi 
buvo įsišiūrinę, tai krito nuo
žiūra, gal kas užnuodino. 
Abiem padarė skrodimą dėl 
ištyrimo. Apie darbininkų 
klasės judėjimą jie supratimo 
neturėjo.

Šalna.

LIAUDIEČIAI APSAUGO
JA ISTORIŠKAS IR ME

NO BRANGENYBES

Madrid. — Ispanijos val
džia taip saugiai patalpino 
400,000 brahgių knygų, 11,- 
500 meniškų paveikslų ir 
10,000 kitų meno daiktų, 
kad fašistai, bombarduoda
mi Madridą, niekur dar ne
pasiekė tų apsaugotų isto
rinių brangenybių.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

NAUJOJE VIETOJE

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. >#ūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsiŲe, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves
- ir j pavienius namus; taipgi- siunčiam ir į kitus miestus.

Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
nuo žodžių prie darbų, už- prieš fašizmą, 
baigkime tą reikalą kaip pri- Dar vienas padarytas ini-

vi-

.Byros Choras iš Phila- dalyvauja Bridgeporto Jau-

M. Arison.

Kariaut prieš Japoniją

nuolių Chore nuo pat jo susi- 
organizavimo. Taipgi yra ge
ras teatrų lošėjas. Kadangi

Linkime linksmo šeimyninio 
gyvėnimo.

noma, bus galima daug pla
čiau veikti, supažindinant 
suomenę su komiteto tikslais ir 
veikimais.

Taipgi yra pakviesti rusų ir j žmogus, tai ir sūnus eina tuo

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
. •' I At > • f • ’ - • .' r • * r

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

ciatyviškas tarimas, tai ban-iy y a yry TZT^TVTMT T Y TKI
dyt sutvert Conn, valstijoj, \/ W M| 1 H’I I J \Z H 
Lietuvių Prieškarinių-Priešfa-1 w X aJLVJL JLV.JL>JL JL V-/ ▼
šistinių Komitetų Apskritį. Po

Baltimorės LDS 48 kuopa 
su ukrainų ir rusų kuopomis 
rengia didelį pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 
15 d., 1937 m., R. U. D., San-, 
dy Point, Md. Kviečiame vi-! 
sus Baltimorės ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame pik
nike. Tikimės, kad bus daug 
svečių iš tolimesnių kolonijų, 
kaip tai, iš Phijadelphijos, 
Chesterio ir kt., todėl bus pro
ga pasimatyti su savo senais 
pažįstamais ir įgyti naujų pa
žinčių.

Šis piknikas bus vienas iš 
šauniausių. Bus puiki progra
ma, kurią išpildys didelis Jau-

.Liepos 31 d., Lietuvių Sve
tainėj, įvyko graži “surprize 

Į pariukė,” kurią surengė Brid
geporto Jaunuolių Choras 
draugui Antanui Žukauskui ir 
draugei Sofijai Bakūniutei, 
kuriuodu taipgi yra' choro na
riai. Jaunieji žmonės nutarė 
sueiti į porą, todėl ir ta pariu
kė buvo surengta. Dalyvavo 
choro rėmėjai ir šiaip pusėti
nas svečių būrelis.

Reikia tiesą pasakyt, jog 
jaunavedžiai (apsivedė 7 d. 
rugp.) yra pavyzdingi jaunuo
liai. Drg. Antanas Žukauskas!

STIPRŪS VALGYDAMI

dėlphijoš. Todėl kviečiame 
skaitlingai dalyvauti Baltimo
rės jaunuolius ir susipažinti 
su Philadelphijos jaunuoliais. | Antano tėvas yra progresyvis 
Taipgi yra pakviesti rusų ir žmogus, tai ir sūnus eina tuo 
ukrainų Pltiladelphijos Cho-1 paį kepįU. Reikia tikėtis, jog 
rai, ir vietinis rusų ukrainų, jaunuolių ženybinis gyvenimas 
choras. Bus kalbėtojas, kuris neatitrauks nuo to gražaus 
paaiskms apie organizacijos; darbo 
reikalingumą. Turėsime ir 
garsiakalbį, tai prakalbas ir 
dainas galėsime gerai girdėti.

Bus gera muzika šokiams,
ir gerų gėrimų. i 8 000 Amerikiečių Siūlosi

Atsiveškite savo maudymosi 
siūtus, galėsite pasimaudyti ir 
panardyti, nes yra tiltas šo
kimui ' į vandenį. Tikietas tik 
.15 centų.

Kelrodis: Važiuokite East
ern Ave., pasukite po dešinei 
palei Jiosenhaus, važiuokite

Los Angeles, Calif., rugp. 
6. — Tūkstantis amerikie
čių lakūnų ir 7,000 buvusių 
Amerikos kareivių nori įsi- 

, _______  rašyt į Chinijos armiją ka-
31/2 my/įos, palei Gross gasoli- rui prieš Japoniją.

u.-_  J*-- i —L

Rūgšti ruginė, sa/di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičėam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepamą roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cakę, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų t kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pateikalavimė, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Var$s Bakery, 3f>-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

& SOL KRAMER 
Brooklyn, N. Y.

pelno liko.
Pirm. J. S. Rainys.

(184-186)

_ Brooklyn,
be consumed Off the
RAPOPORT

Brooklyn, N. Y
ABRAHAM

— 86th St.,

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

i

NEDALIOMIS ‘ 1
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Beveragė Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings to be consumed off the
MICHAEL BYRNE 

(Caton Food Stotes) 
Ave., Bropkiyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5118 has beeh issued to the Undersigned 
to sell beer ąt retail under Section 75 ol 
the Alcoholič Beverage Control Law at 
5806 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. *

HENRY JOSEPH LANGER
5806 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Bal-
Allegheny County,

PRANEŠIMAI B KITUR
PITTSBURGH, PA.

Didelis Piknikas 
Rengia Lietuvių Demokratų

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control- Law at 
1412 — 86tW St., Borough of 
County of Kings to 
premises.
1412

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10151 has bėeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3060 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. ,

HARRY RASKIN
3060 Fulton St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB .10355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN SPATH
33 Cedar St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic •Beverage Control Law at 
296 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SIEGEL & NAZEMOWITZ 
296 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB' 10421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
96-98 Montgomery St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to bo consumed off .the 
premises.

SOL UNGER
96-98 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.

Law

be consumed o*n the

BEER, WINE, LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License Nr 
GB 5319 has been issued to tho undersigned 

. to sell beer at retail under Section 75 of
Alcoholic Beverage Control Law at 
Fulton St., Borough of Brooklyn.

premises.
NICHOLAS & GEO. SPILIOTES 

1267 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10209 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2126 Caton Ave., Borough of 
County of 
premises. ji

i

Parblokštas Despotizmas Harlane
Kas Yra Harlan?

Harlan—tai vienas Kentu
cky valstijos pavietų (apskri-; 
tis), gausus minkštųjų anglių 
sluogsniais. šis pavietas nuo 
pat gelmėse esančių turtų, iki 
pat žemės paviršiaus, ant ku
rio gyvena darbininkai, randa
si įstaigos, teismai, kompani
jų įmonės, oras ir net žvaigž
dės—viskas ir viskas priklau
so anglies visagalintiems ba
ronams. Šis sklypas žemės 
—pekla. Tikra pekla, o ne
kokia ten išsvajota kunigų. 
Ją išbudavojo anglies baronai. 
Iš Harlano jie padarė peklą, 
kad pasekmingai galėtų rausti 
milionus turto iš žemės, kad 
darbininkai neturėtų teisės 
reikalauti už darbą ir kad ne
turėtų teisės gyventi kaip 
žmonės. Kad padaryti peklą 
iš Harlano, baronai pirmiau
siai parodė duris federaliams 
ir valstijos įstatymams, apkau
stė jį plieniniu ratu, paskelbė 
esančia baronų teritorija, ne
bepriklausančia Jungtinėms 
Valstijoms ir įvedė kruviną, 
despotišką tvarką savo paval
diniams.

rifas jau skaitė virš $100,000 
turto bankuose, daugybę Še
rais, tūktančiais akrų žemės 
(pelningomis farmomis) ir ke
liomis mainomis. Šį “civilį 
tarną“, žinoma, dar labiau 
pralenkė turtu “superiai,“ o 
kompanijų turtus—kas besu- 
rokuos.

Puslapis Penkta®

Cleveland, Ohio
Dr. J. N. Simans Perkėlė Savo 

Ofisą j Naują Vietą
Gerai žinomas visiems Cle- 

velando lietuviams, Dr. Juozas 
N. Simans, persikėlė savo ofi
są į naują vietą. Naujoji vie
ta randasi ąnt viršutinio aukš
to The Cleveland Trust Bank 
Building, 935 East 79th Street 
(skersai gatvės nuo senosios 
vietos). Telefonas Henderson 
6160.

Lietuvių Ukėsų Farmos Kliubas. Ke
lias nuo 51 Willock, Pa. Bušai išeis 
nuo šių vietų: L. D., 142 Qrr St., 
1:30 vai. po pietų ir 2:30 vai. po 
pietų. Nuo L. P. D., 1725 Jane St., 
S. S., 2-3 vai. po pietų Nuo S.L.D., 
N. S. 818 Belmont St., 2 vai. po pie
tų. Įžanga 25c. Kviečiame visus da
lyvauti. Rengimo Komisija. (Nepa
žymėta kada piknikas įvyks—Adm.)

rugpjūčio, Liet. Svet., 853 Hollins 
St. Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai 
atsilankykite, nes bus daug svarbių 
dalykų svarstymui.

Kp. Sekr.
(184-186)

.NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10230 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control • Law at 
855 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

BERTHA HEGARTY
855 Flatbush Ave. Brooklyn,

Despotizmas Jau Nuveikiamas
ši pasibaisėtina sistema čia 

vyravo nuo pat pradžios ang
lies kasimo iki šių dienų. Visu 
tuo laiku ten daug darbinin
kų nulinčiavo baronų mušei
kos; daug jų kraujo ir šeimųj 
ašarų išsiurbė. Ir niekas “ne-igenerolai planuoja užimt 
turėjo autoriteto nei galios Cbiniia iki Golfo-užkabinti tos peklos, suvaldyti Sla¥.rln^
bent kiek tuos išgamas. Daug n0S.10S upes. Jeigu jiem pa- 
sykių iš ten ištrūkę UMWA 7^ , W Japonija uzvaldy- 
organizatoriai ir unija kreipė- keturis-penkis syk dides- 
si į valstijos ir federalę vai- jį Chįnijos plotą, negu iki 
džią prašydami intervencijos. Šiol. Tai būtą 350 mylių il- 
Bet gubernatorius atsakydavo, gio ir 150 mylių pločio teri- 
kad nekiškit ten nosį, nes ten ' r“
pikti žmonės. Federaliai agen
tai sakydavo, kad jie neturi 
galios.

Dėka dabar einančiam Dar
bo Santikių įstatymui, jau yra 
nuvykęs senato civilių laisvių 
komitetas ir daro tvarką. Pra
dedant mušeikomis ir bai
giant vyriausiu kompanijų vir
šyla Bussham, visi iškvosti. - 
Vienas jau areštuotas, o kiti suotoJU Lysa>

Japonija Grobsianti Chini ją 
Iki Geltonos Upės

Nanking, Chinija.—Japonų

to rija. Tada japonai šei
mininkautų Hopeh, Chahar, 
Suiyuan, Shansi ir Shan
tung provincijose.

Despotizmo Sistema
Būdami pilnutėliais šeimi

ninkais savo teritorijos, baro
nai apstatė ją sargais. Čia 
niekas negali nei atvykti, nei ! , _ ,
išvykti be leidimo. Čia darbi- . Jau\ia tos garbes. pasekme
ninkai neturi jokios teisės, nes I konuteto veiklos — Harlano 
-................... •• • • , 'durys jau atidarytos. UMWA

jau veikia be trukdymų, ši 
unija ne tik kad jau laiko su
sirinkimus ir konvencijas, bet 
jau turi suformulavus reikala
vimus ir priverčia Harlano 
“visagalinčius“ pasirašyti kon
traktus. . i

Reiškia, pirmu sykiu UMWA 
istorijoje, ten įžengė federa- 
lis įstatymas; pirmu sykiu įke
lia koją ši unija; pirmu sy
kiu darbininkai apsivalė nuo 
teroro ir despotizmo ir^ pir
mu sykiu apsišluostė ašaras 
darbininkų šeimos. į

(Senato komiteto darbas 
čia dar neužbaigtas. Visi liu
dininkai bile kada gali būti 
pašaukti pasiteisinti^ ar _ skųs
tis). Požeminis.

čia veikia kompanijų teismas. 
T i k r e n y bėję, čia teismas 
bejėgis, nes vienintelis įstaty
mų leidėjas, tai 
sham, kompanijų 
viršyla; pildytojas 
T. R. Middleton.

’‘tvarkdarių’ daug, 
sti šerifui. Tos mušeikų gau
jos apsiginklavę kariniais pa
būklais: mašininėmis kanuo- 
lėmis, gazų ir ašarų bombo
mis, dinamitu, revolveriais ir 
dar kuo. Jeigu bile vienas 
pakalbėjo kam į ausį, kad rei
kia organizuotis, tai tas gau
na dinamito kišenėn, po lova 
ar dar kokiu kitu būdu. O 
jeigu mažiau kaltas, tai lazdų 
iki valiai. Jeigu kaip nors 
įsišmugeliuoja koks UMWA 
organizatorius, tai tas randa 
ašarinių ir gazinių bombų ho- 
telyje. Kada sprogus bom
bom organ, bando bėgti, tai 
čia, už durų, prisieina pereit 
per šerengą mušeikų, kurie 
lazdomis sužaloja, išsmaluoja 
ir išguja už teritorijos. Kat
ras atvyksta su mašina, tai ją 
išdinamituoja ir vis vien eta
pais išvaro. Prie to, daugelis 
jų netenka sveikatos ant vi
sados; daugelis jų lieka nu- 
linčiuoti.

Kalbant apie darbininkų 
paniekinimą ir jų apvogimą, 

.štai ką matome: Jų algos to
kios, kokias baronai duoda. 
Bet jie viską turi pirkti ba
ronų krautuvėse ir mokėti 
tiek, kiek jie ima. Kad maty
ti, kaip daug krautuvės lupa, 
tai parodo tie pavyzdžiai, kad 
pirkę Šerus tų krautuvių, su
perintendentai ir šerifas, už 
$1,000 gauna dividendų po 
$200 mėnesiui. Prie to, kas 
“pėdę“, kiekvienas darbinin
kas turi pirkti lioterijos tikie- 
tą, kur leidžiamas laimėjimui 
nebevažiuojamas, nudėvėtas 
automobilius, kurį leidžia še
rifas ar koks “superis“. šitaip 
tie plėšikai traukia be 
perstojimo desėtkus tūkstan
čių dol. Greta tų tikietų, dar
bininkai turi mokėti po $1.00 
“dėl unijos palaikymo,“ ku- 

os vedan
te iš tų pini- 

šeri-

Pearl Bus- 
draugijos 

jų—šerifas 
Tiesa, čia 
kurie gelb-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

WORCESTER, MASS.
Visi “Aido” Choro nariai ir buvę 

nariai, prašome visus atsilankyti į 
repeticijas rugp. 11 d., 7:30 v. v. 
29 Endicott St. V. Sukackas chorą 
mokyt atsisakė, į jo vietą gavome 1 ____ ______ _Kll „lwniyil,
kitą mokytoją. Mokytojas yra nemo- ( County of Kings to be consumed off the 
kinęs Worcesteryje jokio choro.

Koni.
(186-188)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

čiadienį, rugpjūčio 11, L.D.P. Kliube, 
408 Court St. 8 vai. vak.

Draugės ir draugai, malonėkite 
visi dalyvauti, nes bus daug svarbių 
dalykų aptarti. Sekr. V. K. Sheralis.

(186-188)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. rugpjūčio, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., kaip 7:30 vai. vak. 
Brangūs draugai ir draugės, būkime 
visi ii’ visos, išgirskime raportą iš 
Ekskursijos Wildwbode, sužinosime 
kiek

BALTIMORE, MD.
Vietinės ALDLD 25-tos kp. tari

mu laikyti savo reguliarius susirin
ki įpus kas antras pirmadienis po pir
mai kiekvieno mėnesio. Todėl šis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, 9 d.

2126 Caton
NOTICE is hereby given that License Ne 
RW 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine ąt retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1 Bainbridge St. & 491 Sumner Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the prefnises.

BERNARD C. FItEEMAN 
PAIm Garden Restaurant 

Bainbridge St., 
491 Sumner Ave., Brooklyn,

1 
&
NOTICE is hereby given that License No 
EB 1430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Rogers Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th< 
premises.

TRESA FRUCHTBAUM 
(Morris Delicatessen & Rest.)

208 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License N~ 
EB 1547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff AVe., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1102 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
182A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8413 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed bn the 
premises.

PASQUALE PARISI & LUIGI POLLIO 
(Sorrento Rest.)

8413 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine and liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Restaurant)

657 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undėr 
Section 182A of the Alcoholic Bevetage Law 
at 143 McKibben St., BorOugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX WEINRICH
143 McKibben St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701 — 78th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DeVITO 
d-b-a Homewood Bar & Grill

1701 — 78th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
842 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

BEN MARGOLIES 
842 Franklin Ave.,
NOTICE is hereby given that License N" 
EB 3510 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
205 Norman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM BERENGER
205 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License N* 
EB 3485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218—220 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be .consumed on the 
premises.

MICHAEL G1BNEY 
218-220 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

■ 1

EKSKURSIJA LAIVU MANHATTAN
Nuo Wall St. Pier, Neyv York City, į Rye Beach

Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos 
pasimaudymui puikiame Rye Beach’iuje ir pasilinksminimui gražiame parke.

palaikymo,“ 
rią, būk, kompanijo, . 
čios, o tikrenybėje iš tų p 
gų apmoka >5^000 algą š 
fui ir šimtus mušeikų užlaiko. 
Kad ir taip sausai nuskutami 
darb., viejiok, kąda katram 
pavyksta išvaktuoti dolerį, ki
tą ir tas padeda į banką, tai 
šerifas riusiveda “bagočių“ 
bankon ir tuos pinigus pasis
kolina, niekad negrąžindamas. 

Jeigu kas sumurma prieš 
viršminėtas skriaudas, tai tas 
gauna lazdų. O jeigu katras 
nenori lazdų gavęs nusiramin
ti, tai tas nulinčiuojamas. Dėl 
šitokios paniekinimo, linčo ir 
teroro sistemos darbininkai 
dejuoja, jų šeimos alksta ir 
nuogos. Bet kompanijos, šeri
fas ir “superiai“ tunka. Per 
keturis metus tarnystės, gau
damas po $5,000 metams, še-

Tel. Stagg 2-0783
Home Tel.

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pąts, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue

Tūriui puikiai (taisytų Koplyčių 
ir salę del po Šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prie! Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Laivas Manhattan, kur telpa 1850 žmonių, puiki salė šokiams, patogūs įtaisymai patarnauti 
valgiais ir gėrimais. Malonūs įspūdžiai gražiausių gamtos vaizdų plaukiant

Ekskursija Bus Sekmadienį, 22 August
■** • • .

Ant laivo vieta aprubežiuota, tad prašome iš anksto įsigyti bilietus

Bilietas $1.25. Iš Anksto Perkant $1.00
Iš New Yorko laivas išplauks 8:30 vai. ryto nuo Rye Beach išplauks 5 valandą po pietų

Bilietai Gaunami “Laisvės Ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilietu. Rašydami kartu prisiųskite ir pinigus.

-v’,'
"ji
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NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS
Matusevičius Užginčija

Aido Choras Užsibrėžęs 
Daug Dideliu Darby

COPELANDAS ATIDARĖ KETVIRTAS LAIMĖJIMAS šį Vakarą Prelekcija
SAVO KAMPANIJA UŽ NEGRU TEISES Apie Sovietą Meną

Choro 
pereito 
Gražus

siekiui į Auksinį Ju-

Choro didžiusiu žy- 
pagarsėjusi operetė

Taikėsi būt Aido 
praktikose - mitinge 
penktadienio vakarą, 
būrys dar gražesnio jaunimo. 
Tuo galima tik pasidžiaugti.

Tačiau šiame susirinkime, 
kuris šaukta prisirengimui Ai
do Choro Sidabrinio Jubilė- 
jaus veiklai, man norėjosi ma
tyt daugiau ir jubiliatų cho
ristų. Tiesa, ne visi iš jų bepa- 
sitiki savo balsams, bet būt 
susirinkime galima ir su visai 
menku balsu. Jubiliatai turė- 

• tų būt sekamuose susirinki
muose. Reikia padėti chorui 
turėti sėkmingą Sidabrinį Ju- 
bilėjų ir dėti pagrindą sėk
mingam 
bilėjų.

Aido 
giu bus
“Komevilio Varpai”, kurią ne 
bile kas ir ne bile kada gali 
perstatyti. Tačiau Aidas, prie 
dabartinių savo spėkų, 
kiai tą atliks. Režisavimo dar
bą sutikęs atlikt artistas Jonas 
Valentis, kas paliuosuos mo
kytoją šalinaitę pilniausiam 
įsigilinimui į išpildymą muzi- 
kos-dainų, kurias jau prakti
kuoja ne nuo šiandien. Taigi, 
turėsime šaunią pramogą.

Operetė bus perstatyta 3 
spalio. Bilietai $1.25, $1 ir 75 

. centai. Vien šokiams — 50c. 
Choras prašo visus iš anksto 
įsigyti bilietus. Prirengimas 
operetės padarys chorui mil
žiniškų išlaidų, tai iš anksto 
ateinanti pinigai už bilietus 
padės prirengimo darbe.

Choras rūpinasi ne tik savo 
pasilaikymu, nors tas labai 
svarbu. Buvimas choro ir jo

pui-

Senatorius Royal S. Cope
land nuginčijo girdus, būk jis

Alexander Claybourne, Pi-, 
lietinių Teisių Komiteto sekre- 

manąs ištraukt savo kandida- torius praneša, kad Art Teat-' 
turą. Priešingai, jis pradėjo J ras, Marcy ir Fulton Sts., 
savo kampaniją patekimui į ko samdyti. negrų _ , .
nugalėjimui LaGuardijos rin- kaip baltam. Norint atleist, tu
kimuose. Jo vyriausiomis sme-jpgs su komitetu tartis ir įro-

Brooklyniečiams šį vakarą 
gera proga išgirsti apie Sovie- 

., suti- tų Sąjungos meną ir kultūrą, 
ušerį” ir VTuo klausimu prelekcija duos

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

New Yorko miesto majorus, mokėti jam tokią pat algą, d. J. Bondžinskaitė, kuri gy-

genimis (b r a i n-t r u steriu) 
kampanijoj bus Al Smith, Li
berty Lygos šulas, kuris par
sivežė ir Mussolinio palaimini
mą kovai prieš visus progre
syvius.

Copelandas yra Hearsto ap
mokamas rašytojas ir griežtas 
naujos dalybos priešas. Jisai 
jieško paramos savo kampa
nijai iš Tammany Hali ir iš 
reakcinių republikonų. Mana- 
džėriu jis pasiskyrė Benjamin 
F. Schreiber’į ir atidarė savo 
kampanijos centrą 1465 Bro
adway, N. Y.

dyt, dėlko turi pakeist kitu. 
Kiti laimėjimai buvo krautu
vėse, kur sutikta samdyt neg
rus.

Pirma sėkminga kova už 
negrų teises buvo ] 
prieš Phillips Meat Market 
apie mėnuo atgal, kada išrei
kalauta negrų šeimai $1,000 
(atlyginimo už apmušimą vai
ko bučernėj.

Peter V. Cacchione 
I Councilmaniis

Komunistu Išvažiavimas
Rugpjūčio 15 d., sekmadie- 

Į nį, Lietuvių Komunistų Frak
cija rengia išvažiavimą į Fo
rest Park. Draugai ir draugės 
simpatikai! Nuo jūsų priklau
so to išvažiavimo sėkmingu
mas.

Dabartiniu laiku Komunis- 
, tų Partijai labai reikalingi fi
nansai, o iždas, galima sakyt, 
tuščias. Tame išvažiavime ir 
bus proga paremti darbinin-

! kišką judėjimą, o tas nuo vi- 
I su priklauso. Kada mūsų ju- 
1 dėjimas bus tvirtesnis, ir mū
sų gyvenimas bus lengvesnis: 
didesnė alga—mažesnis bada
vimas, trumpesnės darbo va
landos—daugiau apšvietos ir 
poilsio. Tai tokių sąlygų dar-

prasilavinimo laipsnis pažymi bininkams Komunistų Partija 
visos tos kolonijos kulturinį reikalauja iš valdžios ir bosų, 

ir to darbo vedimui jai reika
linga jūsų parama.

Rengimo Komisija.

stovį, šiuo tarpu patsai Aidas 
ir jo Aidbalsiai yra pažiba 
mūsų meno dirvoje ir pasidi
džiavimu visiems. Bet tai ne 
viskas. Choras nutarė paremt 
ir Ispanijos liaudiečius. Tam 
tikslui platinami specialiai bi
lietai ir to visko pasėkos pasi
rodys 18 rugsėjo, Aido suruoš
tame smagiame vakarėlyje, 
“Laisvės” salėj.

Po atlikimo operetės, Aido 
Choras rengs turiningą pami
nėjimą velionio Eremino, ku
ris mokino Aidą per eilę me
tų. Programoj bus biografiška 
apie Ereminą paskaita, taipgi 
dainos, muzika. Diena ir vieta 

. bus pranešta vėliau.
Rep.

Praleisk Skubos Vežimus

p. Matusevičius ne- 
bet

Iš Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo Mitingo

Važiuotės taisyklės reika
lauja, kad automobilio vairuo
to jas, išgirdęs nepaprastos pa
dėties vežimo signalą—polici
jos, ligonvežimio, gaisrinio— 
privalo privažiuot arčiausia, 
kaip galima, prie šaligatvio, 

'sustot ir stovėt, kol skubusis 
vežimas pravažiuos. Kitaip 
elgtis leistina tik sulyg trafi- 
ką diriguojančio oficieriaus 
įsakymu.

Skubos vežimai eina labai 
smarkiai ir susidūrimai su jais 
yra pavoiincri, tad geriau pri
silaikyti virš minėtos taisvklės.

Trafiko Stotis “L.”

veno Sovietų Sąjungoj keletą 
metų ir matė Sovietų kultū
ros kilimą/ Bus įdomu girdėt 
gyvais žodžiais, kaip Sovietai 
per 19 metų perkeitė minias 
svieto iš atsilikusių į kultu-1 žmonių,

Aš ir pirmiau 
laikraščiai

Ketvirtadienį girdėjau p-no 
Matusevičiaus lietuvišką radio 
valandą. Jis, be kitko, darė 
pranešimą apie pp. Kvartūnų 
pramogą, įvykusią užpėreitą 
sekmadienį.

Ponas Matusevičius sako: 
“Netikėkit tiems laikraščiams, 
kurie sako, būk programoj 
buvo kokis tai triukšmas ir R. 
Mizarai neleista kalbėti. Tie 
laikraščiai meluoja.”

Tiesa,
įvardino “tų laikraščių, 
jais buvo fašistų “Vienybė” ir 
trockistų—‘ ‘Gadynė.”

Gerai, kad p. Matusevičius 
tą paskelbė.
maniau, kad tie 
meluoja, bet buvo dar tokių 

kurie tam netikėjo.
1___ „j ringus žmones, mokančius raš-; Dabar ir jiems akys atsidarys,
pravesta [tą, suprantančius muziką, my- J. K.

‘ ’ linčius teatrą ir abelnai ap- \ ---------------
svietą ir kultūrą.

Prelekcija įvyks pirmadienį,
9 rugpjūčio, 7:30 vakaro, 
“Laisvės” Salėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Įžanga 
nemokamai. Ruošia Lietuvių 
Liaudies Teatras.

Komitetas.

Pieno Vartotojų Apsaugos 
Komitetas prašo padėt šiau
rinio New Yorko farmeriams 
laimėt streiką, atsisakant 
pirkt pieną iš Sheffield kom
panijos, kuri ten superka pie
ną. *>

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Peter V. Cacchione, žymus 
komunistas, vienbalsiai užgir- 
tas kandidatu į Miesto Tary
bos narius Kings County Ko
munistų Partijos nominacinėj 
konvencijoj, kurioj dalyvavo 
400 veikėjų iš skaitlingų dis- 
triktų (AD) ir industrinių kuo
pų, taipgi iš šapų vienučių.

Cacchione yra narys K P 
Valstijos Komiteto ir pirmi
ninkas Kings County Komite
to. Jis puikiai žinomas darbi
ninkiškai visuomenei Brookly
ne.

Tas Pasaulinio Karo vetera
nas ir 
vadas, 
bonus
būriui garsiajame Bonų Mar- 
šavime į Washingtoną.

Už kovingą dalyvavimą de-

nacionalis eks-kareivių 
kovojo už eks-kareivių 
ir vadovavo Brooklyn©

Sveikina iš Chicagos
“Sveikiname iš Chicagos! 

Stripeika jau gavo keturis 
naujus “Laisvei” skaitytojus.

“A. Stripeika, L. Prūseika, 
A. Deikiene, A. N. Žalei.”

Kaip žinia, “Laisvės” žy
musis vajininkas A. Stripeika, 
iš Elizabetho, nuvyko Chica- 
gon vienai savaitei atostogų. 
Netruko jis susirast draugu ir 
norinčių skaityt darbininkišką 
spaudą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alaus 

laisniais. Gera biznio vieta, apgy
venta jvairiom tautom. Yra “lease” 
ant patalpos ir randa gana žema. 
Parduosime už prieinamą kainą. 
Kreipkitės: 107 Throop Ave., Brook
lyn, N. Y. (182-187)

“Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

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

MALIORIAI REIKALAUJA 
30 VAL. SAVAITĖS

Maliorių 9-tos 
kontraktas su bosais 
gia 26 šio mėnesio, 
įteikė reikalavimus, į 
turi būt atsakyta iki 
čio penktadienio

Tarybos 
pasibai- 
Taryba 
kuriuos 

ateinan- 
Vyriausi 

ir

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

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

Jis įvyko pereitą penkta
dienį. Tai buvo mėnesinis, t. 
v. paprastas mitingas. Todėl 
ir narių susirinko neperdaug.

Perstatyta keletas naujų 
narių. Paskui eita prie išklau
symo raportų iš pereito kliubo 
pikniko. '

Kliubo pirmininkas Michel- 
sonas pažymėjo, kad šių metų 
piknikas buvo geresnis už se
niau buvusius. Jei materialiai 
jis ir neišėjo jau taip labai 
gerai, tai moraliai—puikiau
siai. Programa buvo gera 
.— prakalbinė ir koncertinė. 
Buvo daug žmonių ir visi sma
giai linksminosi.

Finansinį raportą išdavė 
Kliubo lyderis, Draugelis. Jis 
pabrėžė, kad pelno
liks $23.10. Bet, sako jis, 
ne visi tikietai sugrąžinti, 
kančiam mitinge raportas 
papildytas.

Laiku Užtiko Vagišių _ _ _ _ I
Juozas Balčiūnas, 1071 Du

mont Ave., pereitą trečiadienį, 
2 vai. po pietų, ankstėliau su
grįždamas iš darbo, namų ko
ridoriuje susitiko nepažįstamą 
vyrą, negrą, kuris kažkaip 
įtartinai į jį pasižiūrėjo.

Kadangi name negrų negy
vena, tai ir Balčiūnas pasiju
to sudomintas ir nuskubino į 
savo apartmentą, kurio užrak
tą jau rado išluptą. įėjęs kam-

, ai CIO penKiauiemu. vyriaus 
monstracijose su Workers “| punktai yra: 30 vai. savaitė i 
lianee, kur jis yra vadovau- $1 75 j valandą.
jančiu nariu, Cacchione gerai 
pažįsta kalėjimus ir žino, kaip 
jaučiasi policijos buožės.

Kaipo gelžkelietis, Cacchio
ne žino problemas ir pasiry
žusiai ir drąsiai vedė kovą- už 
uniją ir padorias gyvenimo są
lygas. Be abejo, tūkstančiai 
transporto ir laivų statybos 
darbininku šiame apskrityje 
rinkimų dieną atsimins Cac- 
chiones kovingą rolę, kurią jis 
lošė jūrininkų streike pereitais 
metais.

Kings County Komitetas 
yra įsitikinęs, kad Cacchione 
gaus didelę dalį darbininkų Jr 
kitų progresyvių žmonių balsų 
Brooklyne, kurie turėtų užtik- 
rint jo išrinkimą.

Susipažinti su Cacchione ar
čiau bus gera proga 26 šio mė
nesio, didžiuliame rinkimų mi
tinge, Velodrome, kur jis kal
bės greta Browderio, Fordo ir 
Hathaway.

SLA 152 KP. NARIAI, VISI 
DALYVAUKIT SUSIRINKI

ME ANTRADIENĮ

152-ra kuopa Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj turi mėne
sinį susirinkimą šio antradie
nio vakare, Lietuvių Atletų 
Kliube, Marcy Ave., arti 
Broadway, Brooklyne. Be pa
prastų organizacinių dalykų, 
reikės spręsti ir keletas specia-

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 3c

Kliubui 
dar 
Se- 
bus

bariuosna, rado savo ir žmo- Įįų reikalų. Visi nariai, todėl, 
nos drabužius iš stalčių išdės- kviečiami L _  1 1 ' ‘_
tyta į krūvutes, tačiau nenu- Vaut šiame svarbiame kuopos 
matoma, kad ko truktų, net susirinkime.. Pradžia 8 vai. va- 

kare
152 SLA Kp. Valdyba.

ir raginami daly-

Narys.

IŠVYKO ATOSTOGŲ
Lillian Kavaliauskaitė,

gerai žinoma dainininkė, taip
gi veikėja LDS kuopoj ir kito
se organizacijose, pasitraukė 
iŠ “Laisvės” raštinės savaitei 
atostogų. Išvažiavo į Miners
ville, Pa., pas tetą ir dėdę Mr. 
& Mrs. Mitchell, taipgi apsi
lankys pas kitas dvi tėvo se
seris, Burinskienę ir Bagdona
vičienę. Rep.

matoma, kad ko truktų, net 
ir buvę namie pinigai neišneš
ta. Mano, kad dėka netikė
tam užklupimui vagišius ne
spėjo nieko paimti.

Matyt, vagišius žinojo šei
mos padėtį. Drg. Balčiūrtienė 
tą savaitę atostogavo, o jis 
pats dirbo.

Paplitus vagystėms ir plė
šimams. patartina ko mažiau
sia vertvbių nešiotis su savim 
ar namie palikti, nes niekur 
dabar nesaugu.

United Electrical and Radio 
Darbininku Unijos, CIO, pre
zidentas Wersing pareiškė, 
kad Consolidated Edison Co. 
šiame mieste panaudojo medi- 
kalius egzaminus atleidimui iš 
darbo ar pastatymui i žemes
nes pozicijas apie 300 nepa
geidaujamų tarnautojų.

TAMMANĖJ PJOVYNĖS
Demokratų Partijoj, su 

Whaleno atsisakymu nuo kan
didatūros į majorus, iškilo di
desnės pjovynės. Whaleno ša
lininkam buvę žadėta, kad 
šiam atsisakius, bus ištrauk
ta ir Copelando kandidatūra, 
bet Tammanės viršūnės to ne
padarė.

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 (t— šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina. •

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
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

FOTOGRAFAS

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

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

į 168 Grand Street 
į Tel. Evergreen 8-7179 

R Brooklyn, N. Y.

geidaujama, vai 
Taipgi atmalia- vi
voju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin-- 

karnai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai ’
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer $ts.

Telephone: EVergreen 8-9770

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.

WIWIMWIWIWIWI WIWIM

Trys AF of L unijos ir viena 
CIO unija bendrai iššaukė' 
Horn & Hardart 44 restau- 
ranų darbininkus streikan, 
kadangi bosai atsisakė tartis 
su darbo unijomis. Atsišaukia 
į kostumerius neit ten valgyt, 

'laike streiko. I

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 prieinamą kainą
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit j jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Tekfonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j 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.
Tele fonas s: EVergreen 7-1661




