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Sučiupo Fašistų Ginklų 
Sandėli Barcelonoje

paniškų Unijelių Agen 
his iš Hazletono, Pa.

FRANKO KANUOLĖMIS 
ŠAUDO SUKILUSIUS 

PRIEŠ JĮ KARIUS

CHINAI KIRTO SMOGI JA 
PONAM TARPKALNĖJE

Naziai, Japonai Gręsia 
Brazilijai; Amerika 
Žada Jai Karo Laivų

LĖKTUVUI NUKRITUS ŽUVĘ 
DEVYNI (?) ŽMONES

AMERIKOS MAJORU KONFERENCIJA REIKA 
LAUJA NEMETYT BEDARBIU IŠ WPA DARBU

RAGINA TAS DVI ŠALIS SUSITART SU CHINIJA IR 
SOVIETAIS PRIEŠ JAPONIŠKUS GROBIKUS

Policija Sumušė 10 Audėjų 
Streiko Pikietininkų

Chinai Šaukia Angliją 
ir Ameriką Vienytis 
Prieš Japonų Pavojų

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re** 

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Reikalauja Uždraust Iš
vežt Seną Geležį Japo
nam. Naziam ir Romai

Draugė B. sakė, kad sovieti
niam judyj “Kelias į Gyveni
mą,“ žymią rolę vaidina lietu
vė artistė Sinkevičienė. Ji ne 
tik judžių artistė, bet ir rašy
toja.

Daug Amerikos lietuvių matė 
paminėtą judį, bet nei vienam 
nei į galvą neatėjo, kad ten vai
dina jų tautietė, artistė Sinke
vičienė.

prieš Chiniją ginklus ir šo
vinius, pagamintus iš senos 
geležiu suvežtos iš Jungti
nių Valstijų.

Hazleton, Pa 
anglies traukiniui iš bėgių, 
tapo užmušti mašinistas ir 
vienas traukinio tarnauto-

solinio oficieriai. Generolas 
Franco areštavo 30 savo is
panų oficierių už kautynes 
prieš italus. Penkis jau su
šaudė, o kitus įkalino.

Vokietijos kariai taipgi 
įsimaišė į sukilimą prieš 
gen. Franco komandą, Del 
to nazių generolas atėmė iš 
trijų savo oficierių laips
nius ir paskui juos sušaudė.

KRISLAI
D-gė Bondžinskaitė 

Philadelphia’oj.
Griežiant “Devintąją

Simfoniją.”
Gen. Molos Noras.
Jiems Viskas Raudona.
Lietuvė Artistė.
Guglielmo Ferrero žodis

Rašo R. MIZARA

Mulkis Hitleris Esąs “Did 
žiausias Daktaras”

Berlin
paskelbė Hitlepį “didžiausiu 
meno meistru,” o dabar žy
dų ėdikas Jul. Streicher pa
krikštijo tą mulkį “didžiau
siu istorijoj gydytoju.”

MADRID, rugp. 11.—Is
panijos fašistų vyriausio 
komandieriaus generolo 
Franco kanuolės bombarda
vo Segovia miestą, valdomą 
pačių fašistų. Segovia yra 
už 43 mylių į šiaurių vaka
rus nuo Madrido, šį miestą 
generolo Franco artilerija 
bombardavo, idant numal
šint jame fašistų armijos 
smarkų sukilimą prieš savo 
komandierius.

Liepsnoja kulkasvaidžių 
ir šautuvų mūšiai tarp suki
lusiu armijos dalių ir Fran
co ištikimųjų.

Sukilėliai atakavo kulkas- 
vaidžiais ir šautuvais Gra
nadą, fašistų valdomą mies
tą Pietinėj Ispanijoje.

Malagoj susikirtime tarp 
ispanų sukilėlių ir Italijos 
kareivių nukauta trys Mus-

Naziai Išvysią Nepalan 
kius Jiem Užsienines

I Spaudos Reporterius

7 Baskai Belaisviai Užvaldė 
Fašistu Ginkluotą Laivą
Bayonne, Franci ja.—Sep

tyni Ispanijos baskai liau- 
diečiai belaisviai ginkluota
me fašistų laive “Miren Ai- 
yguerua” nugalėjo kapito
ną ir jo jūrininkus ir pri
vertė juos atvairuot tą lai
vą į šią Franci jos prieplau
ką. Belaisviams, mat, pa
vyko gaut revolverius faši
stų prieplaukoj Pasajes.

Kada laivas buvo atvary
tas į Francijos prieplauką, 
belaisviai pasidavė policijai, 
prašydami, kad palydėtų 
juos į Ispanijos respublikos 
konsulatą.

New Yorko miesto majoras, 
parodė, jog 75 iš kiekvieno 
lOOpasalpinių darbininkų, 
kurie iki šiol buvo paleisti 
iš WPA darbų, negauna vi
sai jokio, darbo privatinėje 
pramonėje ir turi būt tie
sioginiai šelpiami lėšomis iš 
savo miestų iždų.

Amerikos Darbininkų Su
sivienijimas daro kongresui 
viso galima spaudimo, idant 
priimtų Schwellenbacho-Al- 
leno įnešimą naudai bedar
bių' viešuose WPA darbuo-

AREšTUOTA LENKIJOS 
GENEROLAS ROJA

Krakow. — Lenkijos val
džia padėjo po areštu ser
gantį generolą J. Roja, ligo
ninėje. Jis areštuotas už tai, 
jog kritikavo prezidentą 
Moscicki ir Lenkijos armi
jos galvą generolą Smigly- 
Rydz, kaipo diktatūros įve
dėjus.

Santa Clara, Cuba.—Teis
mo rūme tapo nušautas To
mas Penton, kada jis pašo
vė teisėją ir du žmones by
loj prieš save.

Buenos Aires, Argentina. 
Argentinos valdžia smarkia 
Jungtinių Valstijų preziden
tą Rooseveltą ir jo užsieninį 
ministerį Hullą, kad jiedu 
nutarė parsamdyti Brazili
jai šešis Amerikos karinius 
laivus-naikintojus. Argen
tinos valdžia reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos ir 
Brazilija “pasiaiškintų” del 
tų laivų parsamdymo.

Argentinos vyriausybė ne
patenkinta p i r m e s n i ais 
Brazilijos p a a i š kinimais, 
kad jai reikia apsigint nuo 
tų šalių, kurios reikalauja 
užleist joms išnaudot Bra
zilijos gamtos turtus. Ar
gentinos valdovai pripažįs
ta, kad Brazilijai gręsia pa
vojus iš Vokietijos ir Japo
nijos pusės; bet sako, jog 
šeši gaunami iš Amerikos

vo lengva sumušt mus, kad 
mes tada buvome pasidalinę 
ir kovojome savitarpyj vie
ni prieš kitus—mes vedėme 
karą prieš k o m u n i z mą, 
prieš “banditus”, ir t. t. Bet 
dabar mes visi iki vieno es
ame susijungę prieš Japo
niją, 
kiose 
nai galėtų greitai sunaikin- 
ti mūsų armijas. 12 __

Mes nekariausime to- 
pozicijose, kur japo-

Mes 
įtrauksime japonus j įvai
rias atskiras dalis milžiniš
kos mūsų šalies ir taip 
(daugiau partizaniškai) ko
vosime. Kova bus ilga. Gal 
mes nesumušime Japonijos, 
bet mes išsemsime jos pa
jėgas... Ar ne pigiau at^ 
sieitų Amerikai ir Anglijai 
stot išvien su Chinija ir So
vietais prieš Japoniją, o ne 
paskui, pavieniui?”

Washington. —Jungtinių 
Valstijų senatas priėmė 
Pittman-McReynolds suma
nymą uždraust pikietuot 
bei demonštruot prieš sveti
mų šalių atstovybes arčiau 
kaip už 500 pėdų nuo tų at
stovybių rūmų, o už tokio 
įstato peržengimą baust iki 
60 dienų kalėjimo ir $100 
pinigais. Sumanymas da
bar perduotas kongreso at
stovų rūmui.

Amerikiečių Lyga Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą ragi
na visas pažangias organi
zacijas siųst protestus kon
gresui prieš tą sumanymą. 
Lygos sekretorius Reid nu
rodo, kad senatas padarė 
tokį tarimą pagal Mussoli- 
nio ir Hitlerio valdžių rei
kalavimus.

Nazių spauda 
kad ne tik Londono 

korės pondentas

Tientsin, Chinija. — Chi
nai sumušė ir sunaikino Ja
ponijos kariuomenės- dalį 
kautynėse prie Nankow 
tarpkalnės, 30 mylių į šiau
rių vakarus nuo Peipingo..

Japonų karininkai nenori 
pripažinti chinam to laimė
jimo ir sako, kad ten nebu
vę rimto mūšio, o tik atskiri 
nedideli susikirtimai.

Japonų valdininkai pripa
žįsta, kad jie negali taip 
greit, kaip norėtų, permest 
didžiąsias savo armijas į 
karo frontus su chinais. Sa
ko, kad smarkūs lietūs išar
dę geležinkelius. Bet užtyli, 
kad tuos geležinkelius ardo 
chinai darbininkai, kaimie
čiai ir karo partizanai.

“Daily Worker” spausdina 
seriją straipsnių, parašytų Is
panijos respublikos švietimo 
ministerio (komunisto) Her- 
nandezo. Autorius nurodo Lar
go Caballero silpnybes ir tie
siog kriminališkus apsileidimus, 
kai jis buvo premjeru.

Tie apsileidimai Ispanijos re
spublikai lėšavo Malagą ir daug 
kitų nuostolių. Dėlto Caballero 
buvo priverstas pasitraukti iš 
premjėro vietos.

Tų straipsnių trumpas atpa
sakojimas tilps “Laisvėje.” Pa
tariame skaitytojams jų nepra
leisti

Daytona Beach, Florida. 
—Atskrisdamas iš Chica- 
gos, didelis Eastern Air 
Lines lėktuvas užkliuvo už 
elektros perlaido stulpo, nu
krito ir eksplodavo. Tapo 
vietoj užmušti jo l?apitonas 
St. Dietz, lakūnas R. Reed 
ir du keleiviai. Bet, rugp. 
11 d. rytiniais pranešimais, 
jau mirštą ir penki kiti kel
eiviai.

Lėktuvų aikštės viršinin
kai sako,, jog tas elektros 
perlaidos stulpas buvo ką 
tik pastatytas, ir nelaimin
go lėktuvo vairuotojas ne
galėjo apie jį žinoti.

Madrid. — Vienas gele
žinkelių mašinistas tyčia 
sudaužė fašistų traukinį, 
nors ir pats užsimušė, visli 
smarkumu paleisdamas jį į 
cemento bloką gale rėiių> 
Caceres stotyje.

Berlin 
rašo 
“Times” 
Norman Ebbutt turės ap
leisti Vokietiją bėgyje dvie
jų savaičių, bet turėsią būt 
išvyti ir kiti užsieniniai ko
respondentai, kurie savo 
laikraščiams siuntinėjo ne
palankius pranešimus apie 
Hitlerio valdžią ir “kišosi j 
vidujinę Vokietijos politi-

Wilkes-Barre, Pa. — Poli
cija ir specialiai šerifai už
puolė didelę streikierių pi- 
kieto liniją prie Dunlap šil
ko dirbtuvės . Nanticoke. 
Dešimt darbininkų sumušė 
ir dar areštavo.

Dunlap kompanija, sam
danti apie 5,000 darbininkų 
čia ir kitur, jau sutinka 
leist savo darbininkam bal
suot, ar jie nori industrinės 
unijos ar ne. ^Darbininkų 
unijos atstovai pareiškia: 
jeigu dauguma pasisakys 
už industrinę uniją, tai 
Dunlap bosai turės pasira
šyt sutartį su šia CIO uni-

7,000 ŠILKO AUDĖJŲ BAIMĖJO STREIKĄ; 
DIDIEJI BOSAI JIEŠKO SUTARTIES

Was hington. — Jungti
nių Valstijų miestų majo
rų konferencija rugp. 10 d. 
priėmė rezoliuciją, kur ra
gina šalies kongresą dabar
tinėje sesijoje priimt 
Schw^llenbacho-Alleno su
manymą prieš mėtymą pa- 
šalpinių darbininkų iš vie
šų WPA darbų.

Tas sumanymas reikalau
ja neišmest fe WPA darbų 
nė vieno, kuriam nėra už
tikrintas tinkamas pastovus 
darbas privatiniuose užsi
ėmimuose.

Majorų konferencijos pre-

“Draugas” rašo:
“Pas bolševikus ir žodyno 

terminai turi būti raudoni.“
Tai vyriausiai pareina nuo 

to, kas tą žodyną skaitys. Ku
nigams dažnai raudonas tas, 
kas jiems tik nepatinka. Pavyz
džiui, jie vadina raudona Is
panijos respublikos vyriausybę; 
jiems raudona ir Meksikos vy
riausybė.

Bolševikai nori žodyną pada
ryti ne “raudonu,” bet objekty
viu.

Hazleton, Pa. — Mąinie- 
riai pastojo kelią į Ameri
kos Legiono svetainę C. E. 
Hallmanui, o r ganizatoriūi 
kompaniškų, neva “Nepri
klausomų Unijų” Federaci
jos. Tada Hallman su savo 
sėbru. Donaldu Cassedy mė
gino sakyti kalbas prie mie- 
sto valdybos rūmo; ėmė 
plūsti industrines darbinin
kų unijas ir John L. Lewi- 
są, pirmininką Industrinio 
Organizavimosi K o m iteto 
(CIO), o šaukti audėjus į 
kompaniškų unijėlių fede
raciją.

Bet Hallman neilgai tega
vo kalbėti. Įnirtę mainię- 
riai jį tuoj nuvijo. Hallman 
išsigandęs pabėgo į policijos 
galvos raštinę. Kada dar
bininkai bandė įsibriaut vi
dun ir “pačiupinėt” tą kom
panijų agentą, policijos vir
šininkas išsitraukė revolve
rį ir grasino šaudyti besi
veržiančius į jo raštinę mai- 
nierius. ’ ;

Kerštinga darbininkų mi
nia vis nesiskirstė nuo mie
sto valdybos rūmo, policija 
nulydėjo Hallmaną ir Cas
sedy į geležinkelio stotį ir 
jiedu traukiniu paspruko iš 
Hazletono.

Žymusis italų istorikas, Gug
lielmo Ferrero, andai padarė 
Paryžiaus spaudoj pareiškimą 
Ispanijos klausimu.

Jis griežtai stovi su demo
kratija, prieš fašizmą. Įdomus 
jo sekamas pareiškimas:

, “Viliuosi, kad Ispanijos res
publika bus pergalinga ir kad 
j os laimėjimas bus pradžia ben
dro žmonių sukilimo, kuriame 
tikroji demokratija parodys 
daugiau drąsos ir energijos, ne
gu ji partfdė iki šiol.”

Wash ington. — Senato
rius Nye reikalauja, kad 
senatinė karo reikalų komi
sija užgirtų įnešimą už
draust senos geležies 
(“skrepsų”) išvežimus į už
sienius. Jis sako, “ta sena 
geležis gali sugrįžt mums 
pavidale šovinių skeveldrų, 
suvarytų į mūsų sūnų kū
nus.”

Daugiausia senos geležies 
iš Amerikos išsiveža Japo
nija, Vokietija ir Italija. Ir 
jeigu iki šių metų pabaigos 
bus po tiek geležies “skrep
sų” išvežama, kiek per pas
kutinius 7 mėnesius, tai vie
nais 1937 metais bus dau
giau jos išvežta negu per vi
sus vienuoliką pirmesnių 
metų.

Senatorius Nye nurodė,

Kai fašistai sukilo, beje, tai 
gen. Molą pareiškė būsiąs Mad
ride liepos mėn. 20 d.,—vadina
si, trečią dieną po sukilimo.

Prabėgo daugiau metų laiko, 
šiandien jau rugpjūčio mėn. 12 
d. Bet fašistai šiandien 
bant figuratyviai) toliau 
Madrido, negu tuomet.

O pats gen. Molą kur 
pas Belzebubą smalą šinkuoja

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Virš metai laiko atgal Bar- 
celonos miesto amfiteatre įvy
ko didelis koncertas. Puikus 
orkestras, vadovaujamas žy
maus dirigento, Pablo Casals, 
griežė Bethoveno “Devintąją 
Simfoniją."

Staiga pranešama, kad faši
stai pradėjo sukilimą ir ima 
valdžios įstaigas. Publika tuo
jau bėgo jieškoti ginklų gyni- 
fnuisi nuo žmonijos bestijų.

Taigi fašistų sukilimas pra
sidėjo, kai buvo griežiama “De
vintoji Simfonija.“

Jis bus sutriuškintas “Inter
nacionalo“ garsuose.

Nanking, Chinija .— Bu
vęs Chinijos ministeris pir
mininkas Wang Ching-wei, 
dabar aukštas vadas valdiš
kos Kuomintango partijos, 
pareiškė, kad Japonijai ne
užteks apsidirbt su Chinija. 
Nes jeigu Japonija nuka
riaus Chiniją, tuomet visiš
kai išvys Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos biznio reikalus 
iš Chinų žemės. Wang 
Ching-wei, kaip ir Chinijos 
valdžios galva Chiang Kai- 
shek, ragina Angliją ir 
Jungtines Valstijas išstot 
bendrai su Chinija ir Sovie
tų Sąjunga prieš karišką 
grobikę Japoniją.

Chinijos liaudis dabar la
biau susivienijus negu bet 
kada, sako Wang Ching- 
wei: “Pirmiau Japonijai bu-

Wilmington, Del.—Mirė 
Wm. L. Edison, 58 metų, sū
nus garsiausio Amerikoj iš
radėjo, jau pirmiau miru
sio.

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos policija iškrėtė 
vieną narna priemiesty^’ ir 
sučiupo fašistų ginklų san
dėlį: 36 šautuvus, 80 ranki
nių bombų. 2,000 šoviniu ir 
daugi didelių peilių. Nu
jausdami kratą, fašistai bu
vo jau apleidę tą namą.

PERKŪNAS užmušė 
KETURIAS SESERIS

Creedmoor, North Caroli
na.—Perkūnas, trenkdamas 
į farmerių vežimą, užmušė 
keturias Ė. Hesterių dukte
ris, 13 iki 24 metų amžiaus.

vių šiame mieste užstrei- 
kuotos. Jose dirbo 6,000 
darbininkų. Didieji fabri
kantai jau kreipėsi į Indus
trinį Audėjų Organizavimo 
Komitetą dėlei sutarties. 
Sakoma, jie tuo būdu nori 
atidaryt savo dirbtuves at
einantį pirmadienį.

Kur Pennsylvanijoj ir 
Naujojoj Anglijoj fabrikan
tai padarė sutartį su indus
trine unija, įvedė 40 valan
dų darbo savaitę, pripažino 
minimą Organizavimo Ko
mitetą ir užtikrino ne ma
žiau kaip $15 iki $18 algos 
per savaitę įvairių skyrių 
darbininkams.

New York.
Audėjų Organizavimo Ko
mitetas praneša, kad šilkų 
audyklos, samdančios 7,000 
darbininkų, pasirašė sutartį 
su industrine unija. Be to, 
jau pirmiau padarė sutartis 
su šia unija dirbtuvės, ku
riose dirba per 20,000 šilko 
darbininkų, d a u g i a u s ia 
Pennsylvanijoj ir Naujojoj 
Anglijoj.

Bet dar tebestreikuoja 
30,000 šilko darbininkų 
Pennsylvanijoj ir Passaic 
klonyj New Jersey.

Paterson, N. J. — Visos 
penki šimtai šilko dirbtu-

Šiuo tarpu Philadelphijoj 
lankosi draugė Bondžinskaitė. 
Ji padės tenaitiniams drau
gams sustiprinti komunistinį 
judėjimą ir mūsų masines orga
nizacijas.

Draugė Bondžinskaitė yra 
prityrusi ir sumani veikėja. 
Mūsų draugai privalo teikti jai 
visokeriopą kooperaciją.

Padėkit jūs, draugai, jai, o 
jinai padės jums.

Senatas Nori Uždraust Mainieriai Išvijo Kom- 
Pikietuot Fašistinių 
Valstybių Atstovybes

ORAS
Šį ketvirtadienį būsią ap

siniaukę ir gal lysią New 
Yorke ir New Jersey, sako 
vietinis Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
81 laipsnio. Saulėtekis 6:01; 

saulėleidis 8:01.

London. — Andi jos vy
riausybė atmetė Vokietijos 
ambasadoriaus Ribbentro- 
po reikalavimą leist pasilikt 
Anglijoj trims nazių kores
pondentams. Pagal įsaky
mą Anglų užsienio reikalų 
ministerijos, jie bėgyje de- 
sėtko dienų turės išsineš
dint iš Anglijos. Šie trys 
hitleriškiai korespondentai, kad Japonija jau naudoja 
yra išgujami kaip kariniai 
nazių šnipai prieš Angliją.

ARGENTINA PROTESTUOJA PRIEŠ AMERIKOS 6 
NAIKINTUVŲ PARSAMDYMĄ BRAZILIJAI

laivai - naikintuvai negalė
tų apgint Brazilijos nuo na
zių ir Japonijos.

Brazilija žada dar užsi- 
sakyt Jungtinėse Valstijose 
pastatyt jai tris naujus ka
rinius 1 a i vus-naikintuvus. 
Bet Argentinai jau budavo- 
jama šeši naikintuvai Ang
lijos laivų statyklose.

Argentinoje yra labiausia 
įsigalėjęs Anglijos kapita
las, o Brazilijoj daugiau biz
nio reikalų turi amerikie
čiai.

Berlin. — Nazių laikraš
čiai šnairuoja prieš Jungti
nes Valstijas, kad jos par- 
samdo savo šešis karinius 
laivus Brazilijai. Naziai 
klausia: ar Amerika duos ir 
savo jūrininkus Brazilijai 
su tais laivais?
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Kiekvienas, kuris ką nors žino apie Is
panijos reikalus, supranta, kad dabar, 
kai reikia mušti fašizmas, proletariato 
diktatūros obalsis nebetinka. Jo skelbi
mas ir vykdymas gyveniman pasitafhaii- 
tų fašistams, kadangi jis atstumtų nuo 
socialistų ir komunistų visą eilę viduri
nės klasės žmonių, daug gerų anti-fašis-
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1 ,T; 1 Fy ,, •, £'

t

g

n

R

Užsienio TrpckistŲ- 
Fąšistą Ągffltįją SSRS

SUBSCRIPTION RATES.
United States, per year ...............
Brooklyn, N. Y., per year............
Foreign countries, per year........
Canada and Brazil, per year........
United States, six months............
Brooklyn, N. Y., six months ........
Foreign countries, six months....
Canada and Brazil, six months...

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

of March 3, 1879.

|5.50 
$7.00 
$7.50 
$5.50
$3.00 
53.75 
$4.00 
$3.00
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Naziai Kerštauja
Po to, kai Didžiosios Britanijos vy

riausybė įsakė išsikraustyti iš tos šalies 
trims Vokietijos nazių spaudos korespon
dentams, Hitlerio valdžia nutarė atsimo
kėti Chamberlainui tuom patim. Reikia, 
tačiau, atsiminti, kad Londono vyriausy- 

> bė pašalino tris nazius “žurnalistus” dėl
to, kad jie dirbo špionažo darbą; šnipinė
jo Hitlerio Gestapui. O Hitleris veja iš 

. Vokietijos anglus laikraštininkus be ma
žiausios priežasties.

Šiuos žodžius rašant, Hitlerio valdžia 
įsakė Londono “Times’o” koresponden
tui, Norman Ebbutt, išsikraustyti iš Vo
kietijos. Ebbutt, reikia atsiminti, išbuvo 
Vokietijoj 15-ka metų paminėto laikraš
čio korespondentu. Per tąjį laiką jis ra
šė savo dienraščiui veik kasdien ir buvo 
geras. Bet dabar, staiga, jis jau patapo 
negeru. Girdi, Mr. Ebbutt perdaug rašąs 
apie “smulkmenas,” “mažmožius,” o pa
mirštąs rašyti (girti nazius) apie “dide
lius dalykus.”

Hitleris siūlo “Times’ui” prisiųsti kitą 
korespondentą vietoj Ebbutt, bet laik
raštis atsisako tai daryti.

Kuo šis incidentas užsibaigs, sunku pa
sakyti. Bet jis jau dabar parodo Hitle
rio bernų nerimtumą, nesiskaitymą su 

__ jokia praktikuojama laikraštine etika.
Gal būt šitaip darydamas Hitleris ma

no priversiąs Londono vyriausybę palai
kyti Didžiojoj Britanijoj nazių šnipus.

Kur Link Eina Caballero')
I •

Paryžiuje gauta žinių, būk buvusis Is
panijos premjeras Largo Caballero taria
si su POUM (trockistų, anarchistų ir ki
tokių elementų partija) ir ruošiasi nu
versti esamąją respublikos vyriausybę.

Mes greit įtalpinsime eilę straipsnių 
apie’ Caballero viešpatavimą Ispanijoj. 
Šie straipsniai paremti faktais, patiek
tais Ispanijos respublikinės vyriausybės 
nario, švietimo ministerio, Jesus Her- 
nandezo, kuris apie buvusį premjerą ir 
jo darbus labai gerai žino.

Caballero valdžia buvo silpna. Jis pats 
viską bandė tvarkyti ir valdyti. Jis ne
kovojo su fašistams parsidavėliais kari
ninkais ir dėlto buvo atiduotas fašistams 

. Malagos miestas. Caballero' valdžia bu
vo taip silpna, kad kuomet ji pasitraukė, 
tai Ispanijos dalykų žinovai skelbė tai di
deliu visos respublikos laimėjimu.

Dabartinė respublikos valdžia sudary
ta socialistų, komunistų ir liberalų. Ją 
palaiko plačiosios masės žmonių. Jos va
dovybėje respublikos armija sutvarkyta. 
Jos vadovybėje buvo laimėtas didelis 
prieš fašisttis mūšis. Jos vadovybėje, be
je, gražiai sutvarkyta fabrikai ir amu
nicijos gamyba.

Ir stai, akiregyj to, Caballero organi
zuoja anarchistus, trockistus ir kitokius 
elementus šitos vyriausybės nuvertimui. 
Negrino, vyriausybė skaitoma “perdeši- 
nia,” nevykinančia socialistinės progra
mos gyveniman, etc. Caballero, iš kitos 

uses, apsikabinėjo kairiais šūkiais, net
>roletariato diktatūra, kad tuo būdu su- 

nūs vieną kitą darbininką bei vals-

» :

Bet Caballero, matyt, to nepaiso. Jis 
vaduojasi daugiau savo asmeniška ambi
cija. Jam rūpi įeiti valdžion vienaip ar 
kitaip. Dėlto jis susidėjo su visokiais 
elementais, jau senai kovojančiais su res
publikos valdžia.

Kam tas padės? Kieno naudon toks 
Caballero darbas eis? Aišku, fašistų 
naudon.

Largo -Caballero, ilgą laiką buvęs kai
riuoju socialistu ir kovotoju prieš fašis- 
tinę-klerikalinę reakciją, dabar, sąmo
ningai ar nesąmoningai, atsidurs fašistų 
talkininkų eilėsna!

Gaila!

Geri Pavyzdžiai
Philadelphijos organizuoti statybos 

darbininkai (priklausą ADE) ir CIO or
ganizacinis komitetas tame mieste suėjo 
į bendrą konferenciją pasitarti dėl bend
ro darbo. Vadinasi, jie priėjo išvados, 
kad ADF ir CIO nariai gali veikti bend
rai, kovojant su išnaudotojais.

New Haven, Conn., Centralinė Darbo 
Taryba (priklausanti prie ADF) priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią vienybės dar
bininkų judėjime. Rezoliucija skelbia, 
kad sekanti ADF konvencija Conn, val
stijoj privalo pasisakyti už suteikimą ly
gių teisių CIO darbininkams su ADF 
darbininkais.

Tai gražūs pavyzdžiai kitų miestų or
ganizuotam darbininkų judėjimui.

Darbininkų judėjime vienybės klausi
mas šiandien turi būti keliamas visur. 
Samdytojai juk nesnaudžia. Jie puola 
visus darbininkus vienodai, nepaisant, 
kuriai pusei jie priklauso: ADF ar CIO. 
Vigiliančiai taipjau kovoja vienodai 
prieš abiejų organizacijų narius.

Kodėl gi unijistai turėtų kovoti tarp 
savęs? Ar tam, kad patenkinti Am. 
Darbo Federacijos vadų norus?

Philadelphijos ir New Haveno orga
nizuoti darbininkai rodo kelią kitų mies
tų darbininkams.

Nei joki Greenų bei Wollų užsispyri
mai, nei jokios jų provokacijos neprivalo 
organizuotų darbininkų pastatyt į du 
kits kitam priešingus abazus! <

Tik Dejonės ir Verksmai
“Tėvynės” redaktorių galima pavadin

ti “verkiančiu redaktorium.” Kiekvie
nam to laikraščio numeryj jis verkšlena, 
guodžiasi, skundžiasi ir, prie progos, ši
taip žliumbdamas, kitus žmones puola.

Šiuo tarpu ponui Vitaičiui ramybės ne
duoda dr. A. L. GFaičiūnas. Girdi, jis, 
Graičiūnas,

nieko gero Susivienijime nemato, vis blo
gumai ir blogumai. Mums dar neteko pa
stebėti, kad Dr. Graičiūnas kuomet nors bū
tų gerą žodį taręs apie Susivienijimą ir jo 
viršininkų vei veikėjų darbus. Jokiu ap
čiuopiamu darbu prie organizacijos ugdy
mo ir tobulinimo neprisideda, bet pabari
mų, papeikimų ir net organizaciją diskredi
tuojančių išvadų glėbiais paleidžia.

Prisipažinsim, mes tokio dalyko nesa
me matę. Dr. Graičiūnas minėjo SLA, 
bet ne tam, kad jį diskredituoti, o tam, 
kad nurodyti fašistų padarytas organi
zacijoj žaizdas. Tos žaizdos, tie organi
zacijai fašistų atnešti nuostoliai, aišku, 
ilgai bus neužgydomi. ' ’ ' ? F' <

“Tėvynės” redaktorius, užuot kaltinus 
dėlto kaltininkus, puola tuoš, ktirie viešai 
pastebi tą ar kitą SLA padarytą netiks
lumą, žalą. ' ' ' ' r •' ''

Šitaip darydamas, aišku, toks organo 
redaktorius ne tik organizacijai nepada
ro naudos, bet jai kenkia.

MOGžUDĖS MOK YTO- ros kėdėj už tai, kad išvien 
'APELIACIJA PRIEŠ nužudė Dolbow’ienės vyrą.

MIRTIES BAUSMĘ Duodami šią apeliaciją, 
žmogžudžiai tikisi, kad mir- 

Trenton, N.J., rugp. 10.— ties bausmė gal bus pakeis- 
Bausmių Dovanojimo Ko- ta kalėjimu^ ' ’

.... a su gubernatorium Koreins Tvane Žnvn 300 
manu pnekyj svarstė i vdne £UVO dUU
acijas dviejų žmogžu-
'i . • i > • f-x t1

c, *. J L* / J
Keijo, Korea. — Per aud- 

džių; mokytojos" Peggy Dol- ringai liūtis šiaurinėje Ko- 
bow’ienes ir jos mylėtinio rejoje kilo toks tvanas, kad 
Normano DriscolPio. Jiedu prigirdė Vifš 300 žmonių ir 
buvo nusmerkti mirt elekt- nunešė 2,700rnamų.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. Vilčinskui, Scranton, Pa. 

—Draugo korespondencijos- 
polemikos dėl autobuso nusam- 
dymo netalpinsime. Tokio da
lyko, kokį liečiate polemikoj, 
per laikraštį išrišti negalima. 
Išriškitb jį, sakysim,’ ALDLD 
kuopoj ir paskui, 'jeigu susi
ras kokių netikslumų, - viešai 
paskelbkite, kaip ten buvo, 
kuopos vardu.

, ---------£--------

Socializmo laimėjimas SSRS 
virto faktu. Socializmo laimėji
mas SSRS atnešė darbo ma
sėms džiaugsmingą ir laisvą gy
venimą. Išlaisvinta iš kapitalis
tinės eksploatacijos, nežinanti 
bedarbės, vargo ir skurdo, So
vietų liaudis žengia pirmyn prie 
kultūros viršūnių, prie vis au
gančios materialinės' gėrovės. 
Broliškoj sąjungoj gyvena ir 
kuria dešimtys tautų buvusios 
užguitos ir pavergtos. Kaip’švy
turys šviečia SSRS viso pasau
lio darbo masėms jų kovoj prieš 
fašizmą, už laisvę. SSRS pa- 
vyzdis kelia visose pasaulio 
darbo masėse kovos aistrą už 
laisvą ir laimingą gyvenimą.

Eksploatacijos panaikinimas, 
trumpa darbo diena, teisė dar
bui poilsiui, mokslui, moters ly
giateisiškumas, apdraudimas 
nuo senatvės ir ligos—vis tai 
Spalio Revoliucijos atsiekimai, 
laimėjusio socializmo atsieki
mai.

SSRS socialistinės santvarkos 
stiprėjimas, vilties kilimas pa
saulio darbo masėse iššaukia

Kapitalistinio pasaulio kova 
prieš Sovietų valdžią būtent iš
plaukia iš tos socialistinės vi
suomenės reikšmės, iš SSRS 
gyvavimo fakto reikšmės.

Sovietų valdžios istorija žino 
be galo daug visokių eksploata
torių grupių bandymų grąžinti 
SSRS, dvarininkų ir kapitalistų 
valdžią. Kapitalizmo grąžinimui 
kapitalistinis pasaulis 1918- 
1919 m.m. organizavo karinę 
intervenciją. Kapitalistinis pa
saulis plačiai rėmė baltagvar
diečių generolus piliečių’ karo 
laike. Nuo pat 1917 m. Spa
lio revoliucijos laimėjimo, ka
pitalistinės šalys rengia SSRS 
viduj visokius suokalbius prieš 
Sovietų valdžią. Jos siunčia į 
SSRS žvalgybininkus, špionus, 
diversantus, teroristus. Jos or
ganizuoja ir buria kontr-revd- 
liucinius kadrus iš visokių anti- 
sovietinių elementų SSRS vi
duj, iš visokių ‘buvusių žmonių’, 
iš išvaikytų ir likviduotų smul- 
kiai-buržuazinių ir buržuazinių 
politinių partijų — eserų, men
ševikų, trockistų, jų dešiniai

pasiutusį kapitalistinio pasaulio . buchariniai-rikoviškų padėjėjų, 
puolimą į SSRS. Kapitalistinis ■ Šitos buržuazinių ir smulkiai- 
SSRS apsupimas, ypač fašistų 
šalių, nuo pat SSRS atsiradimo 
dienų nuolat jieško būdų ir 
priemonių' nusikratyti įkyrų 
SSRS gyvavimo faktą.

“Kapitalistinis apsupimas, — 
kalbėjo draugas Stalinas savo 
pranešime VKP(b) CK plenu
me kovo 3 d., — tai reiškia, kad 
yra viena šalis, Sovietų Sąjun
ga, kuri įvedė pas save socia
listinę santvarką, ir yra, be to, 
daugelis Šalių — buržuazinės 
šalys, — kurios tebegyvuoja ka
pitalistiniu būdu ir kurios ap
supa Sovietą Sąjungą, laukda
mos progos tam/ kad užpulti 
ant jos, sumušti ją arba, bent 
— pakirsti jos galią ir susilp
ninti ją.”

Savo eksploatatoriuj surėdy
mą kapitalistinės šalys nori, ne
žiūrint nieko, išlaikyti ir jį 
ginti' iki paskutinių galimybių 
ir todėl jie laukia tik galimy
bės pulti Sovietų Sąjungą, su
naikinti socialistinę darbininkų 
ir valstiečių valstybę.. Tam tik
slui kapitalistinės šalys naudo
ja žvalgybą, diversijas, terorą 
ir t. p/ ■

Draugas Stalinas nurodė į 
pasaulinę Spalio Revoliucijos 
reikšmę, kuri nustatė santikius 
tarp kapitalistinio pasaulio ir 
SSRS.

“Pasaulinė Spalio Revoliuci
jos reikšmė, — rašė draugas 
Stalinas sfraipsnyj ‘Spalio Re
voliucija ' ir Rusų Komunistų 
Taktika,’ — yra ne tiktai tame, 
kad ji didelė vienos šalies pra
džia imperializmo sistembs pra
mušimo dalyke; bet taipgi ir ta
me, kad ji yra pasaulinės revo
liucijos pirmu etapu ir galinga 
baze tolimesniam jos vystymui
si?’ : ’■

b u r ž u a z inių klasių liekanos 
tampriai susiję su užsienio vals
tybių agentais, jų darbas tapo 
visai neatskiriamas.

Tai rodo kaip praeities, taip 
ir dabarties buržuazinės kontr- 
revoliucijos “žygiai”, šachtų 
byla, įvykusi 1922 m. rodė, 
kad buržuazinė kontr-revoliuci- 
ja savo kovoj prieš Sovietų val
džią pradėjo naudoti ’ kenkimų, 
žalojimo metodą. Iš senos aukš
tai kapitalistais apmokamos in
teligentijos, išėjo šachtinė or
ganizacija, kuri' buvo susirišus 
su rusų kapitalistais,( pabėgu
siais į užsienį. 'Tą ofgariizaciją 
moraliniai ir mec|žiagliliai rė
mė kapitalistinių šalių kapita
listai. Jie kenkimo keliu 
stengės paruošti 
dirvą kapitalistinių šalių inter
vencijai, kuri turėjo įvykti 
1931 m. Tai rodė ir Prompar- 
tijos byla 1930 m. Jei tais lai
kais kapitalistai naudojos anti- 
sovietiniai nusistačiusią inteli
gentija, kuri netekdama savo 
aukštai privilegijuotos padėties 
po Spalio revbliucijos buvo an- 
tisovietiniai nusiteikus, tai pa
staraisiais laikais trockistai pa
sirodė fašistams, rengiantiems 
karą prieš SSRS, geriausia 
agentūra. Trockistų, zinovjevie- 
čių teismo bylos puikiausiai ro
do, iki ‘ko dasirito šie ponai. 
Špionažas, diversijos, žalojimo 
aktai,’ teroro aktąi 'priėš parti
jos ir sovietų" vyriausybės va
dus, parengimas SSRS pralai
mėjimo būsimam kare su tarp
tautiniu 'imperializmu,4 SSRS 
pralaimėjimas ir SSRS terito
rijų atidavimas užšiėhiO užpuo
likams—tokie kovoS“ būdai; ku
riuos naudojo sovietų liaudies 
priešai.

S u vienyto 'Trockistų-zmovje- mi partijos bilietus, dangstyda- 
viečių centro byla,’ hntisovieti- mies jais vedė savo tėvynės iš- 
nio trockistų centro byla, špio- davystės darbą. Bjauriausių iš- 
nų Tuchačevskio, Uborevičiaus, 
Jakiro ir kitų tėvynės išdavikų 
byla—parodė, kaip tampriai, 
brganiniai trockistai buvo su
augę su užsienio valstybių žval
gybos organais.

Kodėl trockistai tapo tokia 
neatskiriama fašistų žvalgybos 
Agentūros dalis?,

O todėl, kad “... trockizmas 
nustojo buvęs politine sriove 
darbininkų klasėj, kokia jis bu
vo 7-8 metai atgal, trockizmas 
virto beidejine ir beprincipine 
kenkėjų, diversantų, špionų ir 
žudikų gauja, veikiančių sulig 
užsienio valstybių žvalgybinių 
organų užduotimis” (Stalinas).

Istorija rodo, kad buržuazija 
ne kartą rasdavo sau ištikimų 
tarnų iš darbininkų judėjimo 
atmatų. Visa eile1 oporttlnistų, 
dangstydamies “kairia” fraze 
liko ištikimais kapitalizmo 
“šunimis”. Tas jų oportuniz
mas, vedęs prie kapitalizmo iš
laikymo, savo loginėj išvadoj 
privedė prie kapitalizmo gyni
mo. štai faktai: Anglijoj Lloyd 
George, Francijoj įfillerknd. 
Dar nenumesdami' nūo savęs 
socializmo skraistę, tapdami mi- 
nisteriais buržuaziniam parld- 
mente, jie liepė šaudyti į alka
nų streikininkų minias. Kle- 
manso iš “kairiai” radikaįinių 
nusistatymų tapo vienu Frkn- 
cijos imperializmo šulų. Vokie
tijoj Ebertas buvo pirmu bur
žuazinės valstybės prezidentu; 
jis kartu su “socialistu” Noske 
ruošė kruvinas pirtis darbi
ninkams, sudarė sąlygas fašiz
mo atėjimui. Italijoj Mussolini 
savo karjerą pradėjo oportunis- 
tiniam socialistinės partijos 
sparne.

Trockistai savo praeities vei
kimu vedė prie darbininkų kla
sės sąjungos su valstiečiais su
skaldymo. Praktiniai tai reiškė 
valdžios' nustojamą,, pefdaviniais 
valdžios į ’ buržuazijos rankas. 
Trockistų teorija ' apie socializ
mo vienoj šalyj'pastatymo ne
galimumą neišvengiamai vedė 
prie kapitalistinės tvarkos at- 
statymą. Neturėdamas tikėjimo 
revoliucinėms ’ darbininkų jė
goms, giliai; sulig savo pažiū
rom priešingas darbininkų kla
sės reikalams, trockizmas, jau 
tada buvo' ‘ kapitalizmo grąžini
mo programos reiškėjas. ’ Jau 
10 m. atgal draugas' Stalinas 
sakei “Opozicijos‘platforma’ 
yra mūsų partijos naikininio 
platforma, 'darbininkų klasės 
nuginklavimo platforma, antisb- 
vietinių' jėgų atrišimui platfor
ma, proletariato diktatūros žlu
gimo platforma.”

Bet jei praeityj trockistai ir 
jų dešinieji būchariniai-rikoviš- 
ki padėjėjai ‘išstodavo viešai, 
tai dabar jų “veikimas” eina 
giliai užsikaukavūs. Dangsty
damies partijds bilietu jie vedė 
socialistinės višubmėnės ardy
mo dalbą,''rengė'’ jos ‘ žlugimą' 
4 TfOckistai ir jų dešinieji' pa
dėjėjai‘'stilig savo ’kokybe pa
sirodė vertingais ir artimais už
sienio žvalgyboms. Jie, turėda-

davysčių ir nusikaltimų imasi 
trockistai ir jų dešinieji paka- 
ikai giliai neapkęsdami sovie

tų liaudį, socialistinę santvarką.
Savo pragaištingą darbą troc

kistai veda ne tik SSRS, bet ir 
viso pasaulio darbininkų judė
jime. Ispanijoj ne tik neko
voja prieš Franco ir fašistinius 
interventus; bet yra jų tiesiogi
nė agentūra kovoj prieš liau
dies fronto vyriausybę, prieš 
respublikinę armiją. Chinijoj 
trockistai iškilo aikštėn, kaip 
japonų žvalgybos apmokami 
agentai, kaipo Chinijos Komu
nistų Partijos vadų žudikai. 
Trockistai stengiasi ! demorali
zuoti ir panaikinti darbininkų 
organizacijas įvairiose šalyse.

vedamas 
Klasinis 
metodas
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Gen. Franco fašistų vadas Ispanijoj daro inspekciją savo frpnte netoli 
Madrido, kuriame jis sakėsi būsiąs " per pereitas kalėdas.

«»***

SSRS priešų darbas 
įvairiais metodais, 
priešas stengiasi savo 
pritaikyti besikeičiančioms sąly
goms ir klasines kovos aplinkai. 
Bet svarbiausieji ir esmingieji 
užsienio valstybių žvalgybos 
organų ir jų trockistinės, deši
niosios ir kitos kontr-revoliuci- 
nės agentūros metodai yra: 
špionažas, kenkimas, žalojimas, 
diversijos, teroristinių aktų 
paruošimas prieš partijos ir 
vyriausybes vadus, bandymai 
demoralizuoti Sovietų Sąjungos 
užpakalį, parengti SSRS pralai
mėjimą imperialistų puolimo 
atveju.

žinoma, kad užsienio žvalgy
ba pravedimui gyveniman Ši
tuos savo sumanymus, turi tu
rėti savo agentūrą, savo kad
rus.

Užsienio žvalgyba pirmoj ei
lėj stėngias verbuoti sau žmo
nes iš įvairių antiso vietinių 
grupių ir grupiruočių. šitos 
antisovietinės grupės ir grupi- 
ruotės, kaip trockistai, dešinie
ji, eserai, menševikai, dažno
kai ir kiti kontr-revoliuciniai 
banditai laukia tos užsienio 
žvalgybos paramos. Neturėdami 
paramos SSRS darbo masėse, 
jie savo pragaištingą darbą 
veda su savo sąjungininkais— 
užsienio žvalgybos agentais.

Svarbiausias trockistų, deši
niųjų ir kitų agentūros veiki
mo metodos yra žalojimas. 
Jeigu anksčiau žalotojai galė
davo savo darbą varyti dėl že
mo techninio pramonės vado
vauto jų išsimokslinimo, tai da
bar žalotojai dangstydamies 
partijos bilietu išnaudoja pasi
tikėjimą kaipo partijos na
riams, išnaudoja politinį berū- 
pestingumą, aklumą.

Apie tai kalba, kad ir toki 
faktai. Praeitais metais vienam 
fabrike įvyko sprogimas. Šito 
sprogimo pasėkoj 9 darbininkai 
žuvo, 8 sužalojo, šito dalyko iš
tyrimas parodė visą eilę techni
nių nedateklių atsargumo rei
kale. Fabriko direktorius, tech
ninis direktorius ir kt., buvo 
nuteisti už neapsižiųrėjimą. Bet 
vėliau, prie šito dalyko patikri
nimų,’-pasirodė, kad dalykas ne 
neapsižiūrėjime, o tame, kad 
direktorius trockištas ir jis yra 
susirišęs su kai kuriais didė
liais dešiniųjų atstovais: Tokiu 
būdu sprogimas paaiškėjo kaip 
trockistų žalojimo darbas. “ '

Arba tas faktas. Vienam fab
rike, kuris turi didelę reikšmė 
Sovietų šaliai, sistematiskai bu*- 
Vo išleidžiama ; blogos rūšies 
produkcija.’ šitam fabrike įaiks 
nuo laiko įvykdavo avarijos, net 
įvyko džiovyklos sprogimas. Tas 
viskas buvo išaiškinama tech
niniais nedatekliais. Tik vėliau 
buvo, nustatyta, kad šito fabri
ko direktorius trockistas, palai
kantis ryšius su Trockiu ir jis 
fabrike suorganizavo visą fa
šistų grupę, kuri sistematiškai 
praveda diversijas.

Kemerovo byla, Amūro gelž- 
kelio byla, naftos liejimo laivų 
išvedimas iš apyvartos, laivų 
išvedimas iš apyvartos šiaurės 
vandenyno baseine, ' išdaviko 
Ęidemano vadovybėj dobusio
ji žalotojų gauja prie Centra- 
linio Aeroklubo statybos, troc
kistų dirbusių elevatoriuose, kur

(Tąsa 8-čiam pusi.).
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tikrųjų dorus ir atsidavusius 
Sovietų valdžiai žmones.

Užsienio žvalgyba sau kad
rus renka ne tik iš priešingų 
grupiruočių, bet ir šantažavimų, 
apgavystės ir silpnumų išnau
dojimo
žvalgybos 
kalbėsime

k*eliu. Apie užsienio 
darbo metodus pa- 

kitam straipsnyj.
L. Liepa.

Šiaurinė 'Chinijar
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Inland Steel kompanijos (E. Chicago, Ind.) darbi
ninkai grįžta darban. Tiesa, streikieriai laimėjo tik 
dalinus reikalavimus, bet visvien privertė kompaniją 

skaitytis su organizuotu darbininką judėjimu.

tas geležinkelių linijas, ei
nančias per Šiaurinę Chini-

(Iš “Izviestija”)
Vertė V. R.

Iš Wall St. Pier New York 
City į Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

UŽSIENIO TROCKISTŲ- 
FAŠISTŲ AGENTIJA 

SSRS

.•

miestai Tiantzin ir Tzindau.
Šiaurinėj Chinijoj randa

si 18 vilnonių fabrikų—71 praplėsti savo įtaką ir į ki-

ii

Šiaurinė Chinija turi di- 
delė_s reikšmės į visos Chi
nijos liaudies ūkį, kas lie
čiasi be’sivystymą chinų 
pramonės ir dalinai sunkio
sios pramonės, o taipgi ran
dasi svarbioje vietoje apsi
gynimo žvilgsniu nuo Ja
ponijos grobikų.
x Ekonominė ir kariniai- 
strateginė Šiaurines Chini
jos reikšmė sudaro tą “ypa-

> tingą susirūpinimą”, kurį 
dabar rodo Japonijos impe
rialistai. Užgrobimas Šiau
rinės Chinijos japonams su
teiktų galimybės paralyžuot 
chinų industrializaciją ir 
šalies apsigynimą, taipgi 
perduotų į japonų rankas 
svarbias vietas, turinčias 
didelės įtakos į visos Chini
jos ekonominį ūkį. Šiaurinė 
Chinija, pagal japonų im
perialistų išrokavimus, tu
rės būt plotu, kuriame įsi
tvirtinus, japonų • grobikai 
varys savo kariniai-politinę

> ir ekonominę agresiją to
liau—į Šiaur-Vakarinę ir 
Centraline Chiniją.
' Užgrobimas šiaurinės 
Chinijos, toKiu būdu, yra ei
linis žygis einant prie už
kariavimo visos Chinijos.

Būdama kaip siena tarp 
Mančuko ir Chinijos. Šiau
rinė Chinija, pagal japonų 
planus, turės pilnai užtik- 
rint Mandžurijos užkaria
vimą.

Tuo pat sykiu Šiaurinė 
Chinija į japonų planus 
taipgi įeina kaipo plotas 

» prisirengimui užpult Mon
golijos Liaudies Respubliką 
ir Sovietų Sąjungą.

Šiaurinė Chinija turi ne
paprastą reikšmę įsitvirtini
mo reikale, besirengiant ja
ponams prie “didelio karo.” 
dėl naujo pasaulio perdali- 
nimo. Taipgi, nereikia ma
nyt, jog japonų imperialis
tu pastangos* užsibaigia 
vien tik grobimu Chinijos, 
—Anglijos. Jungtinių Vals
tijų ir Holandijos' kolonijos 
taipgi įeina į užkariavimo 
planus. Apie tai 1927 metais 
atvirai pareiškė, savo pa
garsėjusiam memorandume, 
Japonijos ministerių pirmi
ninkas Tanaka.

prie jūrų, todėl šiose vie
tose yra išvystyta žuvinin
kystė ir druskos išdirbystė. 
Rytinė dalis Chobey ir Šan
dun provincijų turi kalnuo
tą paviršių ir randasi-nau
dingų iškasamų žemės tur
tų. Ypač turtinga iškasa
mais turtais vakarinė dalis 
Šiaurinės Chinijos—provin
cija Šansi. šiaurinė dalis 
Šiaurinės Chinijos yra aug- 
štumos, kur gyventojai už
siima gyvulių auginimu. 
Žemdirbystė ir pramonė la
biausia išvystyta Chobey, 
Šandun ir Šansi provincijo
se, o gyvulių auginimas— 
Čachar ir Suyan. Svarbiau
si Šiaurinės Chinijos pra
monės centrai yra Tiantzin 
ir Tzindao.

Žemdirbystės produkcija 
Šiaurinėj Chinijoj daugiau
sia suvartojama čia pat ant 
vietos. Šiaurinės Chinijos 
ypatingumas yra tame, kad 
jinai turi tinkamas sąlygas 
vystymui medvilnės augini
mo. 1935 m. Šiaurinėj Chi- 
nijoj surinkta 4.2 milionų 
pikulių (vienas pikulis lygi
nasi 500 gramų), t. y., be
veik trečdalis visos Chini
jos medvilnės produkcijos. 
Iš visos Chinijos medvilnės 
eksporto, kuris 1935 m. su
darė 314,000 kvintalų. per 
Tiantziną išvežta 188,000 
kvintalų. Šiaurinės Chinijos 
medvilnė, tokiu būdu, lošia 
žymia rolę vystymesi chinų 
tekstilinės pramonės. Iš ki
tos pusės, Japonijai reika
lingi medvilnė dėl jos teks
tilinės ir karo pramonės. 
Dabar Japonija importuoja 
medvilnę daugiausia iš Am
erikos ir Indijos. Mančuko 
krašte pasirodė netinkamos 
aplinkybės dėl plataus med
vilnės auginimo. Dėlto Ja
ponijos imperializmas stato 
vieną iš pamatinių uždavi
nių paverst Šiaurinę Chini- 
ią į medvilnės auginimo

Šiaurinė Chinija susideda 
iš 5 provincijų—Chobev, 
Šandun, Čachar, Suyan ir 
Šansi. Plotas tu provincijų 
sudaro apie 1,060,000 kva
dratinių kilometrų, o gy
ventoju skaičius siekia virš 
82 milionu žmonių, šiauri
nės Chinijos plotas sudaro 
dešimta dalį visos Chinijos 
ploto (11.7 mil. kvad. kilm.), 
o gyventojų skaičius—tru
puti mažiau negu penktą 
dali (466.8 mil. žm.). (Man
čuko su provincija Žeche 
užima 1,285,000 kv. kilm. 
plota žemės, o gvventojų 
skaičius tik apie 30 milio
nu žm.). Iš Šiaurinės Chi
nijos provincijų, pagal plo
tą žemės, didžiausiomis yra 
Čachar ir Suyan, o pagal 
gyventoju skaičių, tai Cho-, 
bey, Šandun ir Šansi.

Šiaurinė Chinija rytu pu
sėje rubežiuojasi su Man- 
čuko, šiaurėj—su Mongoli
jos Liaudies Respublika, o 
vakaruose su taip vadina
ma Šiaūr-Vakarine Chinija, 
pietuose — su Centraline 
Chinija. Rytuose Šiaurinės 
Chinijos randasi geltonosios 
jūros, o vakaruose teka gel
tonoji upė (Chuanche).

Rytinė dalis Šiaurinės 
Chinijos, apimanti provin
cijas Chobey ir šandun, yra 
lygumos, įeinanti į taip va
dinamas šiaur-chiniškas že
mumas. Klimatas ir žemės 
sudėtis čia tinkami dėl žem
dirbystės, kuri plačiai yra 
vedama apskritus metus: 
vasarą auga medvilnė, ku
kurūzai, pupos, o žiemą— 
kviečiai, ir miežiai.

Rytinės dalys provincijų 
Chobey ir šandun prieina

f

dar ryškesnį vaizdą: jeigu 
išskirt Mančuko, tai Chini
jos anglies produkcija suda
ro tik 19 J milionų tonų. Iš 
to skaičiaus 12į mil. tonų 
pripuola Šiaurinei Chinijai. 
Mančuko anglies produkci
ja sudaro virš 29 milionų 
tonų.
xŽymi dalis anglies kasyk
lų Šiaurinėj Chinijoj pri
klauso užsienio kapitalui. 
Taip, stambiausios kasyklos 
šiaurėj priklauso chinų-an- 
glų korporacijai—Kailan. 
Šios kasyklos randasi ryti
nėj daly j provincijos»*Cho- 
bey ir turi metinę produk
ciją nuo 4 iki 5 milionų to
nų. Į vakarus nuo Peipin
go randasi kitos chinų-ang- 
lų kompanijos (“Mintou- 
kou”) kasyklos su metine 
produkcija apie 300 tūkst. 
tonų. Stambiausia chi- 
nų-japonų įmonė — fakti-

Šiaurinėj. Chinijoj žymią 
rolę lošia gyvulių augini
mas. Šiaurinei Chinijai pri
puola didelė dalis vilnų pro
dukcijos. 1935 m. vilnų ek
sportas iš Šiaurinės Chini- 
jos sudarė 86 nuošimčius.

Taipgi Šiaurinė Chinija 
yra didžiai reikšminga pau
kščiu auginime. 1935 m. 
kiaušinių eksportas iš Šiau
rinės Chinijos (svarbiausia, 
iš Chobey ir šandun pro
vincijų) sudarė 47 nuoš. vi
sos Chinijos kiaušinių eks
porto.

Jūrų produktai Šiaurinėj 
Chinijoj taipgi yra didelės 
reikšmės. 1935 metais jie 
sudarė (skaitant vien tik 
Chobey ir Šandun provinci
jas 11,600,000 chiniškų dole
rių.

Labai svarbia reikšmę tu
ri šiaur-chiniška druska. 
Druskos produkcija Šiauri
nėj Chinijoj sudaro virš 
trečdalio visos Chinijos 
druskos produkcijos. Kaip 
medvilnė, taip ir druska čia 
vilioja Japonijos imperialis
tus. Neturėdamas pakan
kamai druskos savo salose 
ir savo kolonijose, Japonų 
imperializmas nemažai įga
bendavo druskos iš Afrikos. 
Tuo tarpu gi smarkiai be; 
siplėtojatnti japonų kariniai 
-cheminė pramonė reikalin
ga užtikrinti pakankamu 
kiekiu savos druskos.

Labai didelę reikšmę turi 
Šiaurinė Chinija kas dėl 
naudingų iškasenų — ang
lies ir geležies. Anglies klo
dai š. Chinijoj aprokuojama 
į 133 miliardus tonų, kas^su- 
daro beveik 54 nuošimčius 
visos Chinijos anglies resur
sų. Didžiausi anglies tur
tai randasi provincijoj Šan- 
si—127 miliardai tonų. Taip
gi nemažai anglies randasi 
provincijose Chobey ir Šan
dun. Anglies produkcija 
Šiaurinėj Chinijoj perstato

nai japonų—yra kompanija 
“Luda”, kurios kasyklos 
randasi palei Šanduno gelž- 
kelį, su metine produkcija 
iki 700 tūkstančių tonų. Ant 
rubežiaus tarp Chobey ir 
Šausi provincijų, palei Čen- 
tai gelžkelį randasi Tzinsi- 
no anglies kasyklos—chinų- 
vokiečių įmonė—su metine 
produkcija iki 800 tūkstan
čių tonų. Vienatinė grynai 
chiniška įmonė—tai Čusino 
kompanija pietiniame Šan
dune.

Užvaldymas šių kasyklų 
Šiaurinėje Chinijoje taipgi 
įeina į japonų imperialistų 
planus.

Pagal geležies rūdą, tur1- 
tingiausia yra Mančuko. 
kuriai išpuola 872 milionai 
tonų iš viso skaičiaus 1,133 
miliomj tonų rūdos, iškasa
mos visoje Chinijoje. Už
grobdami Mandžurij ą 
(Mančuko), japonai tuo pa
pu kartu atėmė iš Chinijos 
didelę dalį geležies turtų. Iš 
pasilikusios Chinijoj gele
žies rūdos dalies Šiaurinei 
Chinijai priklauso 124 mi
lionai tonų (visose kitose 
provincijose gaunama tik 
137 milionai tonų). Reikia 
pažymėti, S jog šiaur-chiniš
ka geležies rūda, taip kaip 
ir šiaur-chiniška anglis, at-

B. aM’S’.

sižymi geresne rūšim, pa
lyginus su Mančuko. Japo
nų imperialistų apetitai yra 
dideli ir kas dėl šiaur-chi- 
niškos geležies rūdos.

Užgrobimas šiaur-chiniš- 
kos anglies ir geležies turi 
reikšmės nevien tik kad 
prisirengt prie “didelio ka
ro,” bet turi ardančios reik
šmės į visą chinų industria
lizaciją, idant jji nepajėgtų 
gintis nuo japonų grobikų. 
Užgrobimas šiaur-chiniškos 
anglies ir geležies turi di
deles reikšmės dėl japonų 
planų, paverst Chiniją į ja
ponišką koloniją, į agrarinį 
pridėčką prie industrinės 
Japonijos.

Pamatinė Šiaurinės Chi
nijos įmonė yra tekstilinė. 
Pagal 1936 metų davinius, 
Šiaurinėj Chinijoj buvo pri- 
skaitoma 28 bovelnos fab
rikai, iš to skaičiaus 10 fa
brikų Chobey, 13 Šandune 
ir 5 Šansi provincijose. 
Iš tų visų fabrikų 15 
priklausė chinams, o 13— 
patys didžiausi ir geriausia 
įrengti—japonams. Chinų 
fabrikai turėjo 333 tūkstan
čius verpimo ratelių ir 3,- 
546 staklės, o japonų—689 
tūkst. ratelių ir 9,364 stakl. 
Centrai tekstilinės pramo
nės šiaurinėj Chinijoj—

jos, japonų kapitalas giliai 
suleido savo šaknis į šias 
pramones. Po įsiveržimui į 
Šiaurinę Chiniją japonai 
smarkiai darbuojasi, sui- 
mant į savo rankas senas 
įstaigas ir būdavo j a naujas.

Ilgumas geležinkeliu, ei
nančių per Šiaurinės Chini
jos teritoriją,, sudaro 5,455 
kilometrus iš viso skaičiaus 
9,392 kilometrus visoje Chi- 
nijoje. Per Šiaurinę Chini
ją pereina svarbiausios ge
ležinkelių linijos, turinčios 
didelės reikšmės į liaudies 
ūkį ir į tautos apsigynimą.

Po užgrobimui Mandžuri- 
jos, į japonų rankas pakliu
vo dalis Peiping-Mukden 
geležinkelio nuo Šanchaigu- 
ano iki Mukdeno. Po įsiver
žimui į Šiaurinę Chiniją ja
ponai įgavo pilną kontrolę 
ant Peiping-Mukden gelžke- 
lio, nuo Šanchaiguano iki 
Peipingo. Tuo pat sykiu ja- 

! ponai deda visas pastangas

Tiantzine, 6 Peipinge, 3 
Šansi ir 2 Suyane.

Įsibriovus į Šiaurinę Chi
niją, japonai deda visas pa
stangas suimt į savo rankas 
visas bovelnines ir vilnones 
įmones.

Žymią vietą užima grūdų 
malimo įmonės. Iš 157 grū
dų malimo įmonių visoje 
Chinijoje 1934 metais, Šiau
rinėj Chinijoj radosi 32 
įmonės, tame skaičiuje 2 ja
poniškos. Grūdų malimo fa
brikų daugiausia randasi 
Tiantzine ir Tzinane.

Nemažą rolę lošia chemi
nė pramonė. Centrai chemi
nės pramonės randasi Tian
tzine ir Tianšane. “Junli” 
kompanijos sodės fabrikai 
yra didžiausi netik Chini
joj, bet ir visoje Rytinėj 
Azijoje. Apart to, Šandu- 
ne randasi moderniški da
žų fabrikai.

Taipgi randasi popieri
nių, skūros, stiklo, molinių 
puodų, cemento ir degtukų 
išdirbystės. Reikšmė šių vi
sų įmonių taipgi gana di
delė. Ypač tai galima sa
kyti apie stiklo ir cemento 
išdirbystės. Dar pirm už- 
užgrobimo Šiaurinės Chini-

<Tąsa iš 2-ro pusi.) 
jais buvo iššaukta daugelis 
gaisrų — visi šie faktai vaiz
džiai kalba apie trockistų, de
šiniųjų ir kitų užsienio žvalgy
bos agentų darbą kovoj prieš 
Sovietų valstybę ir prieš so
cializmo reikalą.

žalotojai stengiasi pralysti į 
pramonę į įmones, turinčias ša
lies apgynimo reikšmę, tūnan
čias didesnę reikšmę šalies gy
venimui.

’ Trockistiniai žalotojai ir ken
kėjai vadovaujasi taisykle: su
duoti jaučiamus smūgius labiau 
jaučiamose vietose.” šituos 
smūgius jie kaukuoja techni
niais nedatekliais. Savo pra
gaištingą darbą jie veda giliai 
užsikaukavę. Kartais jie kau- 
kuojasi atsidavimu Sovietų val
džiai ir vyriausybei. Jie kartais 
išstoja kaip priešo “nukaukuo- 
tojai” ir kartais apšmeižia iš-

Sov. Poliaus Stovykla Plau
kia Link Greenlando

Maskva.—šiaurės poliaus 
ledynas su Sovietų moksli
ninkų stovykla buvo nu
plaukęs 225 mylias į pietų 
vakarus nuo paties poliaus, 
bet grįžta atgal ir dabar 
randasi jau tik už 123 my
lių ntio poliaus.

Dabar ledynas užplaukęs 
ant naujos stipresnės van
dens sriovės, kuri galėsianti 
nunešt jį į Greenlando sritį 
iki kitų metų pavasario.'

Pagal rugpj. 9 d. praneši
mą iš šiaurės poliaus, ten 
prasideda šaltesni orai, le
das jau netirpsta, ir nėra 
pavojaus soviętinei stovyk
lai y Pirmiau buvo bijoma, 
kad gali suskilt ledynas, ant 
kurio įrengta stovykla.

Didieji Piknikaiį
New Yorko Apylinkė ■
Ekskursija j Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ :
Sekmadienį, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J.

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

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

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 piety

Bilietai Gaunami “Laisves Ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. 
e» ’

Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilietų. Rašydami kartu prisiųskite ir pinigus.
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Pirinčjų Audrų Atgarsiai-
—. V. Duglas .. ..........—

Grandai ir generolai, liepos menesį, 
kai Huertos daržininkai raškė išsirpu
sius sodų vaisius, į žaliuojančios Ispani
jos krantus išlaipdino svetimšalių legijo- 
ną ir gauruotuosius Moroko šaulius. Kle
rikalai ir fašistai šaukė juodąjai šalies 
gaujai: sukilti, nuversti ir sužlugdyti 
jaunąją Pirinėjų respubliką!

Smiltys ir kraujas dažnai mišo isto
rinėje Ispanijos scenoje. Krauju permir
ko tylūs Guadalquiviro slėniai ir saulės 
išdegintos Grenados uolienos. Smėlis už
pildavo paskutinius kritusio toreadoro 
gyvybės puostelėjimus.

Prieš metų metus, iberų palikuonius 
aplankė keltai, vestgotai, juos pakeitė 
arabai. Mėnulio ir kryžiaus karas griu
vėsiuose palaidojo pražydėjusią arabų 
kultūrą. Romos popiežiai iškilmingai 
šventė 1492 metų Grenados paėmimo 
skerdynes. Fanatizmas, inkvizicija ir an- 
todalė ilgiems šimtmečiams reakcijos le
tena užgulė Kastiliją, Aragoniją, Nava
ką*

Kolumbo ir Korleso iškeltoji Habsbur- 
gų valstybinės galybės armada 16-tam 
šimtmety susivaržo su jaunu, bet gaju 
prekybiniu ir pramoniniu anglų kapita
lizmu. Pastarasis laimi. Nei Arandos re
formos, nei 1812 metų baukščios ispanų 
buržuazijos bandymai nusikratyti feoda
lizmo maurais negrąžina Ispanijai jos 
galybės saulėtekio dienų. Visas viltis pa
laidoja Ferdinando VII reakcija.

Laikas eina. Feodalinė plutokratija 
turtingą, bet Habsburgų ir Burbonų nu
gyventą šalį, dera ir sklypais išpardavi
nėja užsienio valstybių finansinei oligar
chijai. Senieji baskai, Kantabrų ir Gre
nados kalniečiai paverčiami geležies ir 
švino fabrikų vergais. Jie sijoja Almados 
aukso smiltis ir gamina gyvąjį sidabrą, 
prie Rio Tinto kasa varį ir anglį Angli- 

> jos rinkai, šviną Kartagenoje. Ebrotalo 
ir Modalūrijos slėnių darbščius valstie- 

. čius, kilometrus kelio nešančius vandenį 
žemei drėkinti, ir Mezetos lygumų pie
menis, ganančius garbanotas Merino 
avis, žemvaldys grandas pajungė juodais 
jaučiais.

Tiek skurdo, priespaudos ir vargo! Ir 
vis tik, niekas gal tiek ašarų nenuplukdė 
į Atlantiką ir Viduržemio jūrą, kaip pas- 

I kutinysis grandų, fašistų ir generolų su- 
, kilimas.

Antra tarus, mūsų dienomis darbo pa- 
’ saulis pirmu kart taip ryškiai pažino sa

vo brolių-ispanų veidą: ten, kur stinga 
šimtmetinių tradicijų ir organizacijos, 
iškyla didingi sveikos klasinės nuojautos 
kontūrai, formuojasi kovojąs liaudies 
frontas, toki kūrybiniai mostai, tiek va
lios ir heroizmo!

Mirga marga Lietuvos spauda:
—Raudonasis teroras Malagoje! Suki

lėliai žygiuoja visu frontu. 8-10 visos Is
panijos tautinės juntos rankose. Barika
dos Barcelonoj. Sukilo Valencijos įgula. 
Akmens ant akmens neliks iš istorinio 
Alkazaro miesto. Raudonieji žudo įkai
tus, moteris ir vaikus. Portugalų karo 

' laivyną sukurstęs Madridas. Anarchistas 
norėjo prigirdyti Francūzijos pasiuntinį. 
Ispanija ugny!

Klykia “XX Amžius,” isteriškai šau
kia “Liet. Aidas/’ žvalgybininkas Raila 
gįązdina “Ūkininko Patarėjuje” valstie
čius darbininkų diktatūros baisūnais. Vi- 
sa fašistinė spauda šaukia ir baugina sa
vo skaitytojus pilietinio karo prošvaistė- 

.« mis ir raudonojo teroro siaubais.
* * *

Klasiniu pilietinio karo ir iš tikrų 
f ^siaubą keliančio teroro pavyzdžiu galima 

nurodyti nesenų metų Francūziją.
Kas joj, prieš 66 metus, įžiebė tarpu

savio žudynių gaisrus ir tikrai pasibaisė
tiną terorą?

Francūzijos buržuazija, gėdingai pra- 
lakinėjusi 1870 metų karą, kapituliavo 
prieš prūsų junkerius ir visą sunkumų 
naštą —' kelių šimtų milijardų kontribu- 

1 B ei jas, šion sumon įskaitant Elzas-Lota- 
rin£ijos okupavimą vokiečiais ir žemi
nantį nugalėtojų kariuomenės įžygiavi- 
mą į Paryžių stengėsi užkrauti darbo 
liaiidies pečiams.

Paryžiaus proletariatas, sudaręs demo- 
l kratiniai rinktą vykdomosios valdžios 

organą — Komuną, ėmė vadovauti kovai 
prieš savos buržuazijos kagituliantus ir 
svetimųjų junkerių okupaciją.

Mak Mahono ir Tiero būriai, vokiečių

durtuvais ginkluoti, įsiveržė į sostinę ir 
palaužė proletariato pasipriešinimą. Kar
tu su vokiečių durtuvais į Paryžių įžy
giavo baltasis teroras.

Linagarau, komunos kovų dalyvis, se
kančioms skaitlinėm vaizduoja baltojo 
teroro triumfą Paryžiuje.

Vien tik sostinėje, kelių mėnesių lai
kotarpiu, buvo 399,832 įskundimai. Prie 
komunarų įdavimų ir siundymo daug 
prisidėjo buržuazinė spauda.

Pulkininkų Louis Vabre ir Galiffeto 
karo lauko teismai dieną ir naktį neap
sidirbo. Jų aukos šimtais buvo Marstall 
rūsiuose, Satory barakuose, karo moky
klos Saint-Cyr arklydėse. Bellevile, Me- 
nilmon ir kituose Paryžiaus kvartaluose 
buvo likę senos moterys ir maži vaikai.

Lissagaray daviniais, (žiur. “Der Pa- 
riser Kommune — Aufstand,” Lissaga
ray, soziologische Verlagsanstalt) viso, 
Komuną numalšinus, areštuotųjų skai
čius siekęs 50,000 žmonių. Reakcinės 
Versalio vyriausybės statistika skelbia, 
kad virš 30,000 kalinamųjų komunarų 
tarpe radosi 1058 moterys ir 651 vaikas, 
iš kurių 47 teturi po 13 metų, 21-12 metų 
ir 4 nuo 7 iki 10 metų amžiaus.

1179 kovotojai mirė kalėjimuose.
Komunarus teisė karo ir kiti išimties 

teismai. Žiauri klasinės justicijos kome
dija tbbuvo baigta 1872 metų vasarą. 14 
generolų, 264 pulkininkai ir kiti įvai
raus rango teismų pirmininkai, teisėjai 
ir prokurorai žiūrėjo 36,309 komunarų, 
vyrų, moterų ir vaikų, bylas.

Iš jų 13,440 buvo nuteisti sekančiomis 
baudomis:

270 žmonių mirties bausme, jų skaičiu
je 8 moterys ir keli vaikai,—vienas, Lis
sagaray minimas, Leblond.

Į priverstinus baudžiamuosius darbus: 
410 žmonių, jų tarpe 29 moterys.

Ištrėmimu į paskirtą vietą 3,507, šiame 
skaičiuje 16 moterų ir 1 vaikas.

Tvirtove 1,269 žmonės, jų tarpe 8 mo
terys.

Sunkiųjų darbų kalėjimu 64 žmonės, 
10 moterų.

Darbo namais 29 žmonės.
Kalėjimų iki 3 mėnesių 432 žmonės, 

nuo 3 m. iki metų 1,622 žmonės, jų skai
čiuje 50 moterų ir 1 vaikas; daugiau ne
gu vienais metais kalėjimu 1,344 asme
nys, iš jų 15 moterų, 4 vaikai.

Ištrėmiman: 322.
Policijos priežiūron 117, iš jų 1 mote

ris.
Piniginės baudos uždėtos 9 žmonėms.
Vaikai, jaunesni už 16 metų, atiduoti 

į pataisos namus. Tokių buvo 56.
Į šį skaičių neįeina skubos teismų 

sprendimai ir baudos išneštos ne Versa
lio valdžio organų (provincijoje). Tokių 
buvo: mirties bausmių 15, į priverstinuo
sius darbus 22, paprasto ištrėmimo 29, 
ištrėmimu į paskirtą vietą 28, tvirtove 
47 žmonės, sunkiųjų darbų kalėjimu 13 
ir t. t.

Šimtai tremtinių mirė Naujoj Kale
donijoj, Ducos salose ir kitose ištrėmimo 
vietose, ten “kur ir saulė tyli”.

Tokia baltojo teroro statistika devy
nioliktojo šimtmečio pabaigos Prancūzi
joje.

O šiandien kaimyninėje Ispanijoje?* * *
Buržuazinis Londono “The Pėople” Nr. 

2859 pranešdamas, kad sukilėlių užimta
me Badajaro mieste darbininkų vadai 
paskubomis buvo sušaudyti, rašo:

—Vakar sukilėlių užimtam Badajaro 
mieste, vyriausybės būrių kariai kovėsi 
iki paskutinio vyro.

Svarbiausioj atakoj sukilėliai užėmė 
San Christobal’o fortą, išžudydami visus 
lojalistūs. '

Šarvuoti automobiliai važinėjo miesto 
gatvėmis. Sukilėlių lėktuvai skraidė 
virš miesto, bet didesnių vyriausybės 
grupių nepastebėjo, nes likę kovotojai 
užsimaskavo it įsikasė prie senosios pi
lies sutvirtinimų, o tai ir sudarė tvirčiau
sią Badajaro atsparos punktą.

Visi darbininkų milicijos nariai pate
kę priešui į tankas, vietoje buvo teisia
mi ir egzekutuojami.

Kitas laikraštis, “News of the World” 
Nr. 4842, taip vaizduoja Badajaro kovų 
•momentus:

(Tąsa bus)

Kalėdų Diedukai vasarą: Noma Elektros 
kompanijos darbininkai New Yorke pikie- 

tuoja, reikalaudami pripažinti uniją.

darbininkams yra labai, labai 
vertingi.

Kas Bus Toliau?

Daug kalbama Waterbury, 
kad greitu laiku bus įvesta 35 • 
valandų savaitė. 35 valandos 
yra gerai, bet koks tada susi
darys atlyginimas už 35 vai.?

Jeigu bus įvesta 35 vai. sa
vaitė, tai būtinai reikalinga 
kelti algas bent 10%. Kitaip, 
darbininkams b.ankrut! O jei-

Kongreso Lietuvos Liaudžiai 
Ginti, pakėlėme Vilniaus kraš
to pavergtų lietuvių klausimą 
—ir to išvada:

Mes vienbalsiai pareiškiame 
griežtą protestą Lenkijos 
valdžiai, prieš terorizavimą 
ir tautinį persekiojimą Vil
niaus krašto lietuvių.

Mes reikalaujame Vilniaus 
kraštą grąžinti Lietuvai, o kol 
tas bus padaryta, kad Vil
niaus krašte lietuviams būtų 
suteiktos pilnos teisės ekono-i , _ . . , . ,
miniam ir kultūriniam darbui; kels’. ai aireiks bent 5% daugiau darbi

ninkams. Tad proga dabar 
stoti į CIO ir tinkamai vis- 
kuom apsirubežiuoti.

Juozelis.

kad būtų sustabdytas tautinių 
mažumų persekiojimas ir te
rorizavimas.

Rezoliucijas įgaliota tvirtin
ti parašais Kanados Lietuvių 
Komitetui. Lietuvos Liaudžiai 
Ginti.
Kanados Lietuvių Komitetas 

Lietuvos Liaudžiai Ginti. 
Pirmininkas Z. Janauskas, 
Sekretorius J. Lesevičius.

P. S. Šios rezoliucijos patal
pinta spaudoj, “Liaudies Bal
se”, Kanadoje ir “Keleivy” ir 
“Laisvėj 
Lietuvos 
Lietuvos
toriui Smetonai 
konsulatui Amerikoje, 
niaus klausimu pasiųsta Len
kijos valdžiai ir Lenkijos 
konsulatui Kanadoje.

Prisikrovė Akmenų į Kiše- 
nius ir Nusiskandino

Short Hills, N. J.—Senas 
bankininkas George Carey 
prisidėjo akmenų į kišenius 
ir nusiskandino North tven
kiny j.

Protesto Rezoliucijos tiškus žygius, prieš persekioji
mą ir terorizavimą Lietuvos 
liaudies—ir reikalaujame:

1. Panaikinti karo
teismus ir paliūosuoti 
priešfašistinius kalinius,

2. Suteikti Lietuvos
džiai spaudos, organizacijų ir 
susirinkimų laisvę,

3. Kadangi mes nepripažįs
tame esamo fašistinio seimo,

i pa-

lauko 
visusLietuvos “Prezidentui” 

Antanui Smetonai

Kanados Lietuvių Kongreso 
Lietuvos Liaudžiai Ginti pir- 
hnų metinių sukaktuvių pami- 
friėjimo masiniam susirinkime, 
laikytame rugpjūčio-August 1

rn.e^’ P’ K. Vy- įaį reikalaujame tuojau pa 
tauto Neprigulmingo .Khubo skelbti naujus seimo rinkimus, 

2161 St. Catherine Str. jeidžiant visoms Lietuvos liau- 
E., Montreal, Canada, 4aly-( (jįes partijoms, organizaci- 
vaujant apie 500 Montrealo joms srįov§ins statyti savo
lietuvių, vienbalsiaii priėmėme; kandidatus ir laisvai darbuo

tis už ju išrinkimą.
Mes pasižadame vesti nenu

ilstančią kovą pravedimui gy- 
veniman virš minėtų reikala
vimų.

liau-

sekančią rezoliuciją:
Kadangi Lietuvos tautinin

kai 1926 m. gruodžio mėn. 
17 d., ginkluota jėga nuvertė 
teisėtą Lietuvos vyriausybę ir 
pasigrobė valdžią į savo ran-1 
kas, sutrempdami respublikos 
konstituciją, kurią net jie pa
tys buvo iškilmingai prisiekę 

saugoti—
Todėl mes, Montrealo lietu

viai, griežtai protestuojame 
prieš tautininkų-fašistų smur-

Rezoliucija Vilniaus Klausimu

Jung. Valst. Taipgi 
klausimu pasiųsta 
p r ezidentui”-dikta- 

ir Lietuvos
Vil-

KLKLLG Sekretorius.

Waterbury, Conn
Daug Gražių Naujienų

Teko girdėti, kad Waterbu- 
rio miestas žada duoti lietu
viams sklypą žemės, parkui. 
Tai dar vienas bus miesto duo-, 
snumas lietuviams. Bet kiek 
lietuviai sumoka miestui tak-1 
sais, tai ne žemės sklypo ver
tė.

Jeigu ištikrųjų gaus Water- 
burio lietuviai sklypą parkui, 
tai jau juo pasirūpins kaip sa
vuoju. žinoma, teks aptvar
kyti, kad bent dalinai turėtų 
parko išvaizdą, žadama ir pa-

1937 m. rugpjūčio men. 1 minklų pastatyti. Bet kiauši
dę Montrealo lietuviai, skai- mas, kokie paminklai stovės, 
ęiuje 500, masiniai minėdami ar genijaus Lenino ar. 
vienų metų sukaktuves nuo noma, kad turėtų būt Lenino, 
pirmojo Kanados Lietuvių Markso ir panašių kitų, kurie

.? ži-

BROOKLYN LOBOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STajfR 8847

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai* 
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
PHILADELPHUOJE

«

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVES” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-Septeįiiber
19 3 7

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J.
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| $250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35;
| 3-čia~$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5.

- ---------------- m----n----m--------u--------n.-------- ------------o.--------!-«•--------M--------«.-------- ------------»--------M-------- ------------ ------------ ------------«-------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------"--------“-------- ---------------- -------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------"--------------------“---------■*

J)

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

’ ■ -f t> •> « *

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
ra----------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—----------------------n------------------------------------;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  s

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. A7. 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. Nesi vėluoki te.



Ketvirtad., Rugpj. 12, 1937
t.__ ______ —__ _______________ __

Puslapis Penktas

f

Aukos Ispanijos Res 
publikos Gynėjams

ALDLD 12-tas Apskritys, Wyoming, Pa.,................
Liet. Dukt. ir Sūnų Draugystė, Great Neck, N. Y., 
Liet. Amer. Pil. Kliubas, Great Neck, N. Y.............
Per P. Bečis, Great Neck, N. Y., $32.00.
Jauna Kovotoja, $2.50.
Per J. Ramanauską, Minersville, Pa., $5,25.
Martin Bryus, Houghton, Mass. ...................................
Great Necko Draugysčių Bendro Veikimo Komitetas, 
K. Petrelio, Phila., Pa., $2.50.
J. Mineikis, Montello, Mass., $1.00.
Draugas X, Worcester, Mass., $5.00.
P. Kvalkauskas, Zion Grove, Pa., 50c.
C. Akscin, Hartford, Conn., $2.00
Leon Kazlauskas, Freehold, N. J., $1.00 
Per J. Zebrys, Cleveland, Ohio .................................
J. Zaveckas, Perth Amboy, N. J. .............................
Frank Klibinskas, Brooklyn, N. Y............ '.................
K. Sebeika, Malden, Mass.............................................
Iz. Certivitius, Milton, Wash.......................................
G. Mitchell, New Britain, Conn........... ..........................

• Vincas Jakimavičius, Plymouth, Pa...........................
Harry Repa, Plymouth, Pa..........................................
Levonas Dabravičia, Plymouth, Pa...........................
Juozas Lavage, Plymouth, Pa........................................
Raymond Jarvis, Plymouth, Pa.....................................
P. Walkins, Coal Center, Pa.......................................
Ona Kamarauskienė, Coal Center, Pa..........................
F. Klibinskas, Brooklyn, N. Y.......................................
Joe Kaupas, Oakmont, Pa.............................................
Per Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y.............................
Per A. J. Kupstis, So. Boston, Mass..........................
Jonas Vitkunas, Nanticoke, Pa...................................
J. Kaspariunas, Duryea, Pa........................ ..................
P. Kaspariunienė, Duryea, Pa.....................................
APLA 27 Seimas, N. S. Pittsburgh, Pa..................
K. Vitkus, Baltimore, Md.............................................
K. Vitkunienė, Baltimore, Md.......................................
Charles Walentine; Bowdoinham, Me........................
Brooklyno Liet. Darb. Org. Piknike surinkta ........
J. Kilas, Rumford, Me...................................................
ALDLD 14 kuopa, Minersville, Pa...............................
Vladas Prapiesčius, Detroit, Mich................................
Joe -Shabas, Walled Lake,. Mich................ ..
F. Klibinskas, Brooklyn, N. Y.....................................
Per J. Stigienę, Montello, Mass...................................
J. D. Mardos, Girardville, Pa.....................................
A. Dambrauskas, Girardville, Pa.................................
H. W., Girardville, Pa...................................................
S. W., Shenandoah, Pa.....................................................
L. J. M., Girardville, Pa.................................................

$5.45
$6.00

5.00

4.50
$2.50.

, 17.23
2.00

.50
1.00
1.00
1.00
1.00

.50

.50

.50

.50
5.00

.50

.47
1.00
2.50

12.05
1.00
2.50
2.50

12.00
1.00
1.00
1.00

33.26
1.00

10.00
3.00
3.00

.50 ’
4.25 
1.00

.50
1.00
1.00

.50

Viso $202.46
Pirmiau paskelbta $3,023.50

Viso per “Laisvę” suplaukė $3,225.96

KORESPONDENTU BALSAI
Ar Jau Pasirengęs į Pagelbą 

Ateiti?
“Laisvės” N 159 drg. Miza

ra “Krisluose” rašo: “Su Bal
timore vargas tame, kad tūli 
draugai ten kalba labai kai
riai, o konkrečiai veikia ma
žai.” “Laisvės” N 164 buvo at
sakyta drg. Mizarai sekamai: 
“Aš nesutinku su drg. Miza
ros primetimu baltimorie- 
čiams.’*'

Toliaus baltimorietis rašo: 
“... jeigu dėl čia esančių 
draugų veikimas puldomas, 
sloginamas, tai yra gana rim
tas klausimas, kuriuo vertėtų 
susidomėti ne tik baltimorie- 
čiams, bet ir šiaip draugams, 
kurie susirūpinę Baltimorės Drg. žaldokas įkūrė mokyk- 
padėtimi.” Į šitokį draugo lėlę, suorganizavo pionierių 
(Tas Pats) pareiškimą, negali grupę, su jo pagelba sureng- 
užtylėH'net ir tokia, kuris bū-. ta daug prakalbų, taipogi sug- 
na puldomas it sloginamas, rengė daug diskusijų vakarų, 
O pulddhii ir sloginami, tai įr tt. O kai d. žaldokas aplei- 
yra nauji' nariai, kuriems seni a0 Baltimorę, tai vėl viskas 
nariai neleidžia nėi-prasižioti, pasiliko po senovei. Bet kaip 
O kad taip- yra, tai seni na- jQS> seni veikėjai, atsinešėt Jin- 
riai negali užginčyti, nes pa- kui d. žaldoko? Čia jau man 
vyzdį tunu ir galiu neužsimoka jums priminti, jūs

| gana gerai atsimenat.
Toliau draugas Tas Pats ra

šo: “Baltimorėje dar yra tam 
tikros praeities lietuvių judėji
mo susidėjusios sąlygos, ku-

nuo darbo paliuo^avimą tetu
rite. O ką gi jūs, draugai, da
rote su kitais šventadieniais? 
Juk mes jų. turime po 8-nis ar 
9-nis kas mėnesis. Tai, ve, 
koki mūsų Baltimorės seni 
“veikėjai”! Jie argumentuoja 
visą vakarą, nenorėdami pa
švęsti poros valandų darbinin
kų klasei vieną sykį į mėnesį. 
O kada buvo renkamas kuo
pos korespondentas, tai seni 
veikėjai rankas pakratė ir gal
vas papurtė.

Dar toliau d. Tas Pats rašo: 
“Dabar pažiūrėkime, kokiu 
būdu kitur aukščiau stovi mū
sų judėjimas. Pirmutinis daly
kas, tai ten jis turi dideles 
dailės spėkas .. .” 
ma yra daug tiesos,
blogo su Baltimore? 
nėra įvalias lietuvių spėkų. 
Be to, juk baltimoriečiai buvo 
sutverę dailės kliubą, bet ką 
Baltimorės seni veikėjai pir
miausia išmoko ? Nagi “čeke- 
rius” lošti ir “hot-dog’s” virti. 
O kada d. žaldokas kalbėjo 
kliubo svetainėje 
fronto klausimu, tai

kad kas nors jųjų naudai būt 
pravesta. Atpenč, tie reakcio
nieriai įšėlusiai atakavo CIO, 
kam pastaroji organizuoja 
darbininkus industriniai ir to
dėl fabrikantams ne taip leng
va tokius streikus sulaužyti, 
kuomet jie įvyksta.

Nebuvus pačioj konvencijoj, 
labai sunku būtų dalykus nu
piešti, todėl bus labai gera 
proga visiems susipažinti su 
Konvencijos visa struktūra, 
jos tarimais ir kam tie tari
mai naudingi ateinantį sek
madienį, rugpjūčio 15 dieną. 
Komitetas Rėmimui Darbinin
kiškos Spaudos, susidedantis 
net iš keturių” skirtingų kliu- 
bų, rengia didelį pikniką pas 
Svedą-Cobblestone Inn Park, 
Westford, Mass. Ten bus la
bai geras kalbėtojas, kuris 
dalyvavo minėtoj konvencijoj 
ir jis aiškiai nurodys, 
konvencijos tarimai yra 
dingi darbininkams ir 
darbdaviems. Reikia su 
klausimu susipažinti.

neliu, ir gal neužilgo visai už
truks. Bosai paskirstė WPA 
darbininkus į keturias katego
rijas: (1) Priklauso darbas 
exkareiviam; (2) Darbas ame
rikonams (čiagimiams); (3) 
Ateiviams, kurie turi Ameri
kos pilietybės popieras; (4) 
Kurie neturi pilietinių popie- 
rų. WPA viršininkai varo sa
vo darbą nuo numerio 4-to — 
nėra tos dienos, kad neatleis
tų keliolikos darbininkų iš 
darbo. O pas darbininkus nė
ra jokios vienybės. Nors čia ir 
gyvuoja Workers - Alliance 
kelios kuopos, bet daugelis be
darbių. nestoja į jas, o laukia 
nukrintant keptų karvelių iš 
dausų.

Nelaukite, vyručiai ir moterė
lės, tų karvelių iš dausų nu
krintant, rašykitės į Workers 
Alliance ir kovokit sykiu visi, 
o pasekmės bus geros.
Biskutis Žinių iš Lietuviškų 

Dirvonų
Pirmiausia paimsim Rymo- 

katalikus—šv. Juozapo para-, 
piją. Jau “Laisv.” buvo minė-, 
ta, kad kun. J. Kurui mirus 
airių vyskupas prisiuntė pral. 

-------  -------- ------- , --------- ----- parapijos nariai 
tvėrėm kliubą ir pasirandavo- daug lermo buvo sukėlę prieš 
jom kambarius, kad turėtume 
kur nuo 
slėpti.. .
pasakė porą garsesnių žodžių 
prieš tokį netikusį to kliubo 
nario pareiškimą, tai ALDLD 
ir kliubo “triumfai,” pradėjo 
d. žaldoko neapkęsti ir sakyt, 
kad jis trukdo Baltimorėj 
veikimą.

Na ir dar toliaus drg. Tas 
Pats rašo: “Drg. Mizara, pa- 
gelbėkite mums, o mes su
rengsime tokį pikniką “Lais
vės” naudai...” Dar toliaus 
baltimorietis (susirūpinęs) ra
šo : “Bet kaip mes tą turime 
pradėti? Jau čia reikia spėkų 
iš kitų šaltinių,. ..”

Reiškia, drg. Tas Pats jau
čiasi bespėkis, ir jau šaukiasi 
drg. Mizaros pagelbos. žino
ma, ALDLD ir toliaus jausis 
bespėkė, jeigu mes leisim da
bartinius “triumfus” ir ant to
liaus trimfuoti.

Ar mes mokam prie publi
kos prieiti? Ar mes pataikom 
su žmonėmis draugiškai pasi
kalbėti ? 
“triumfai” 
jūs mųsų 
piknikuose 
kis mūsų 
mas? Manau, kad ne., Juk, jei 
mes turime bent kokį suprati
mą apie mūsų gyvenimo tiks
lą, jei mes turime savas idė
jas ir esame į jas įsitikinę, jei 
mes norime, kad tomis idėjo
mis ir kiti žmonės persiimtų, 
tai mes turime apie jas kalbė
ti, jas populiarizuoti, apginti.

žiuokite apie 3 mylės iki Josenhans 
Corner, sukite po dešinei, važiuokite 
tiesiai 3B mylios ir po dešinei rasite 
R.U.D. “sainą”, vėl sukite po dešinei 
ir tiesiai į pikniko vietą.

(189-190)

čia, žino- 
bet kas 
Ar čia

bendro 
vienas 

kliubo narys pašokęs sakė: 
“Mes nesutvėrėm kliubo dis-'
kusuot bendro fronto, mes su- Miliauską,

naują, kunigą ir net pikietus
sniego ir lietaus pasi- i buvo pastatę. Per kokias tris 
” O kad d. žaldokas I savaites keli šimtai 'katalikų

Pasiklauskit jūs 
patys savęs, kaip 
parengimuose ar 

jaučiatės? Ar šito- 
elgėsis pateisina-

te. O tą negalite užginčyti, 
nes visi žinome, kad narių li
ko tik vienas trečdalis, kas 
buvo pirmiau. Toks senų vei
kėjų išsišokimas manęs nuo 
organizacijos nenustums, bet Tylėdami ar nešdamiesi “kas 
desėtkai prasišalina nepakęs- tai aš, 
darni panašių išsitarimų.

Toliaus, draugas Tas Pats'idėjos sukurtos tam, kad jas 
rašo: “ . .. kad skirtingi cen
trai, nepasitikėdami Balti
more, prisiuntė naujus ir ga
bius draugus čia darbuotis, 
(bet ir tai mažai kas buvo gali
ma padaryti...” Čia draugas 
*Tas Pats turi mintyj d. žal- 
doką, kuris buvo atvykęs į 
Ęaltimorę keli metai atgal.
7 čia turiu pasakyti tiek, kad 
d. žaldokas nuveikė daug.

mes savo idėjų nepra- 
plėsim, neįkvėpsim kitiems.

plėsti, kad realizuoti, įgyven
dinti. Ir dėlto, kuomet mes jau 
esame šiek tiek persiėmę jo
mis, mes turime atstovauti jas.

A. Vitkus.

Scranton, Pa
matė-

mūsų kolonijos,
Jau senai “Laisvėje 
žinių iš

kiek 
nau- 
kiek 
tuo

iAuto-busai veš žmones 
pikniką nuo Grekų Kliubo ir 
nuo Lowellio Darbininkų Cen
tro Kliubo, 338 Central St. 
Už į abi puses važiavimo tik 
25c ypatai, o mažiems vaiku-

LOWELL, MASS. |
Komitetas Rėmimui Progresyves i 

Spaudos rengia pikniką ateinantį j 
sekmadienį, rugpjūčio (August) 15 
d., pas švedą Cobblestone Inn Park, j 
Groton Road, Westford, Mass. Iš 
Lowellio važiuojant 3 mailės už I 
North Chelmsford. Atvažiavę į North | 
Chelmsfordą klauskite Groton Road, 
iš čia pavažiavę tris mailes rasite 
po kairiai pusei—arti kelio pušinėlį, 
ten bus piknikas. Prie pat kelio bus 
iškaba rodanti “PICNJC.” Jeigu da- 
važiuotumėte ežerą po dešiniai, tai 
reikštų pertoli nuvažiuota, reikėtų 
sugrįžti biskį atgal. j

Piknikas bus labai įvairus, nes ja
me dalyvaus kelių tautų žmonės. * 
Dalyvaukite ir jūs. Auto-busas vie- j 
nas veš žmones nuo Grekų Darb. 
Kliubo, 5 Hanover St., o kitas nuo 
Lowellio Darb. Centro Kliubo, 338 
Central Street, ši vieta lietuviams 
gerai žinoma. Pribūkite ne vėliau 
11 vai.

Vežiojimas žmonių prasidės 9 vai. 
ryte ir iki 11 valandai, todėl stengki- 
tės nevėluoti. Važiuokite visi.

Kelionė į abi pusi kaštuos 25c as
meniui. Piknike kalbės svarbiais I 
klausimais geras kalbėtojas, todėl 
reikia dalyvauti ir pasiklausyti.

Kviečia Rengimo Komitetas.
(189-191)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kuopa su ukrainų ir rusų
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Milionas

pikietavo ir nenorėjo įsileisti 
kun. Miliausko. Bet pralotas' 
su policijos pagelba įsibriovė 
į vidų ir apsigyveno, nors tas 
jam kaštavo gana brangiai. 
Bet tai niekis. Laikui bėgant 
aprimo nekurios davatkos ir 
nubėgo atsiprašyti ir dar mi
šias užpirko už savo nusidėji
mus, o pasiryžę parapijonys 
dar ir dabar streikuoja — ei
na melstis į lenkų arba į airių 
bažnyčias. Teko kalbėtis su 
kun. Miliausko parapijonais, 
tai jie sako, kad” jų kunigas 
yra _ “smarkus vyras.” .Prie 
kun.’ Kuro reikėjo komitetų 
mokyklos ir seserų prižiūrėji
mui; komitetas taipgi turėjo 
žinot įplaukas ir išlaidas. C 
pas šitą visai to nėra: nė mi-^ik gyventojams, bet ir mies-

čiams visai dykai. Važiavimas kuopomis rengia didelį pikniką sek- 
prasidės nuo 9 vai. ryte ir eis R y D shorej point' Md. 
iki 11 valandai, taigi nesivė- pus daug svečių iš kitų miestų, iš 

vienuoliktai 
nuva-

madienj, 15 d. rugpj. (August), -ant 
R. U. D. shore, Sarfdy Point, Md.

luokite, nes po 
galite negauti progos 
žiuoti į parką.

Philadelphijos ir iš kitur, tad 
skaitlingai dalyvaukite ir vietiniai. 

, Programą pildys Lyros Choras iš 
Į Philadelphijos, kuris daugumoje su- 
' sideda iš jaunimo. Taipgi yra pa
kviesti iš Philadelphijos rusų ir uk
rainų chorai ir dainuos vietinis ru- 
sų-ukrainų choras. Bus kalbėtojų ir 
turėsime garsiakalbį. Atsineškite 
bathing suits, galėsite maudytis. 
Grieš gera orkestrą šokiam ir yra

Lowell’is yra paprastas 
miestas. Jis yra didesnis už 
savo kaimyninius miestus: tu
ri apie 110,000 gyventojų, su 
keliais priemiesčiais, kurių gy
ventojai neįsiskaito į minėtą padaryta šokimui platforma. Bus ge- 
skaitlinę. Skersai miestą ker- r4 ir £grimu. _ 
ta dxdoka Merrimack upė, įf plukite po^dešinei paief 
veik išilgai teka Concord upė,, hans važiuokite 3i mylios, 
per pus mažesnė UŽ pirmąją. Gross Gasolino stoti vėl sukite po 
Pastaroji įteka į Merrimack dešinei ir sekite į R. U. D. iškabas į 
upę veik pačiame centre mies- BuS??. lšei® niį? HetuXtų 
to ir todėl laike didelio pot- 12.30 po pietų. 
vinio (pavyzdžiui 1936 me-l ’

O tais), sudaro didelį pavojų ne!
**xz*^v. —X. y VllUVjaillO, UVl 11 lllico- JVUI’IJIVH * 1, IXxlx. '

tingų reikia laikyt, nė komite- to vertelgystei bei pramonei. LDS 6-tas Apskritys rengia pik
to nereik, pats kunigas viską Viskas paprasta, nieko pa-į T„ _
prižiūri ir viską tvarko. Lie- traukiančio nėra, todėl daug nį . Bu^-

Kelrodis: važiuokite Easterin Avė. 
pasisukite po dešinei palei Josen- 

, palei
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JOHNSTON CITY, ILL. ■

čia piliiai išdėstyti. (< ;
Paltiikim, pavyzdžiui, pik

niką,' ku.rį turėjom 1 parengę 
Pužaičio ūkėjoj Na ir kas gi 
atsitiko? nuvykau į pik-1 _ _____ ____
niką ir patėmijęs betvarkę, su- rias būtų man čionai sunku iŠ- 
sirinkfmė' -iftttulkmėniškai iš- gvildenti.” $ia į.^Jas Fats nu- 
dėsčiau komisijos apsileidimą, triefa kaltękitų Baltimo- 
tai sefcas veikėjas iiianį tuoj į-gg lietuvkĮ.vBet aš riotėčiau 
atkirto:’“Tu neturi ‘biznio’ į pagvildenti patį (K’ TaS Pats, 
komisijos feikąlte kištišT JfCo- Tik paimkime iš pereitų susi- 
dėl? Ar aš ne'toks pat narys rinkimų ' diskusijų, kurios- bū
tos organizacijos, kaip seniivo iškeltos dėl permainymo 
nariai! Bet tai dar ne viskas, susiriiikimo dienos. Ką drau- 
Tokis senas veikėjas išvadino 
mane žemos rūšies žmogum 
ir šmeižiku. ‘ ;

Ar jūs, Seni veikėjai, mano
te, kad taip elgdamiesi sustip
rinsite organizaciją? Ne! Jūs 
organizaciją silpninate netik 
negaudami naujų narių, bet ir 
tuos prarandate, kuriuos turi-

gas Tas Pats sakėte? Jūs sa
kėte: “Tai kam bus tie “šio- 
rai,” kad i juos nevažiuo- 
sim .. .” Toliaus nurodinėjot, 
kad jeigu tą dieną susirinkimą 
lankytumėt, tai turėtumėt bū
ti nevalgę.. Na ir daugybę ki
tų nesąmonių pripasakojot.

M.

pos 18 d. parapijonai turėjo 
išvažiavimą prie ežero. Sako
ma, pelno nuo to išvažiavimo 
likę $1060. Tai būsią pradžiai 
klebonui gyvenimo.

Tautiškoj Valatkos parapi
joj taipgi atsirado streikierių. 
Nors ji ir pirmiau neperdau- 
giausia narių turėjo, bet pri
buvus Valatkai j Scrantus, tai 
ir tie suskilo per pusę. Dabar 
Valatkai visai mažai narių pa
liko. Girdėt einant kalboms, 
kad savo liturgijas nori par
duot, idant atmokėti skolas, 
kurių yra didelė galybė.

Dabar keletas žodžių kas 
dėl progresyvio veikimo. Čia 
gyvuoja ALDLD
Labai apsileidus. Nors randa
si keletas gerų draugų, kurie 
pasišventusiai dirba, bet tie 
keli draugai negali visų kuo
pos narių pavaduoti. Kaip ži
noma, 39 kp. turi savo nuosa
vą parką, ir jau keletą pikni
kų turėjo. Bet pasekmės buvo 
nekokios, kaip tik galą su ga
lu sudūrę. Tai jau blogiau ne
gali būt. Taip būna todėl, kad 
nevisi kuopos nariai remia pa
rengimus. Būna taip, kada 39 
kp. surengia pikniką savam 

. I darže, tai kiti kuopos nariai

39 kuopa.

si
nors lietuvių čia priskaitoma 
virš 10,000. Tai yra didelis 
apsileidimas.

šiuo tarpu šioj apielinkėj organizuoja trokus važiuot 
visos anglių kasyklos stovijUŽ-prie vandens. Taip negerai, 

! draugai. Nuo savęs aš patar
čiau paliaut rengus piknikus, 
o rengtis prie kokio nors ru
deninio parengimo, tai gal bus 
geresnės pasekmės. Gal bus 
galima sukelt kiek* pinigų tak
sam

darytos. Kelios dešimtys tūks-l 
tančių m a i n i e r ių gatvėmis 
vaikštinėja. Q pašalpos ofisai 
nespėja apsidirbt su bedar
biais. Kasdien šimtai naujų 
bedarbių pribūna, maldau
dami duonos trupinių.

Šiuo tarpu čia eina didelis 
organizavimas šilkinių fabri
kų darbininkų, kurių čia yra 
virš 10,000. šie darbininkai 
yra labai išnaudojami, —gau
na vos po 25c į valandą, šioj 
apielinkėj geriausia darbuoja
si organizatorius V. Marko- 
vitz, kuris atsiųstas iš CIO 
komiteto. Rugsėjo 2 d. žada 
skelbt streiką, reikalaujant 
pagerinimo sąlygų, sutrumpi
nimo darbo valandų ir pripa
žinimo unijos. Turiu priminti 
lietuviam ir lietuvėm, kurių 
čia dirba keliolika šimtų, kad 
neitumėt skebaut, tada ko
va bus laimėta.

Šioj apielinkėj WPA darbai 
traukiami Mažyn ir mažyn, taip

užsimokėt.
WPA Darbininkas.

Lowell, Mass

Rodosi, kad tik tą vieną dieną kaip ta karvutė su savo pie

niką ant Route 148, tarp Herren ir 
Zeigler, Ill. Bus 15 rugpj. (August), 

v . . - 6-tą vai. vakare. Bus du kalbėtojai,
žmonių klausimą stato : kodėl vienas iš jų yra kareivis, kuris buvo 
American Federation of Labor .sužeistas kovojant prieš fašistus Is- 
sumanė šaukti metinę valstijos panijoj. Jis yra amerikietis. Jo pra- 
konvencija paprastam mieste įkalba Jįus labai svarbi,. Bus gera mu- 

x 7.1 ko Rus visokiu trprimu ir nr.knn-
—Lowell, Mass. ? Kodėl ne
šaukė Bostone, Springfield ar
ba Worcester, kur ir miestai 
didesni ir hoteliai daug pui
kesni? Bet pasirinkta papras
tas miestukas.

Dalykas aiškus, kaip saulė
ta diena: kuomet čia darbinin
kai buvo visai neorganizuoti, 
arba buvo po Federacijos 
reakcionierių, globa, tai ir 
darbdaviai sau ramiai tūnojo 
ir vadinami unijų vadai ne
kreipė domės į Lowellio darbi
ninkų sunkią padėtį. Bet pra
dėjus CIO darbuotis, tuojau 
tapo suorganizuota kelių pra
monių darbininkai į unijas, 
viso apie 7000 suorganizuota 
į CIO. Darbininkai, pajutę turį 
spėką kovoti už geresnį būvį, 
keliose pramonėse pradėjo 
streikuoti vadovybėje CIO ir 
kovas laimėjo. Kompanijos 
turėjo pripažinti unijas ir pa
siduoti.

Tuomi pačiu laiku Federa
cijos skyriai visai susmuko Ir 
pasilaikė tik ant pirmiau ve
dančių knygų.

Tik tokiame atsitikime fab
rikantai ir vietiniai buržua
ziniai laikraščiai pradėjo 
šauktis į pagelbą Amerikos 
Darbo Federaciją prieš CIO.

Todėl Federacijos biurokra
tams buvo būtinas reikalas 
šaukti konvenciją Lowellyj, 
kad kiek nors sulaikyti smu
kimą.

zika. Bus visokių gėrimų ir užkan
džių.
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J. M. Karsonas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BALTIMORE, MD.

LDS 48 kuopa su rusų ir ukrainų 
IWO kuopomis rengia pikniką rugp- 
pjūcio 15 dieną, ant R. U. D. šoro 
Sandy Point, Md., pradžia 10 vai. 
iš ryto, bus svečių iš tolimų koloni
jų. Programoj dalyvaus, didžiulis Ly
ros Choras iš Philadelphijos.

Kelrodis philadelphieČiams ir ches- 
teriečiams: iki Baltimore^ miesto ne
reikia važiuot. Važiuokite; No. 40 
Road” iki privažiuosite ''double pla
tų kelią, pas phnią trafiko šviesą 
pasukite į kairę iš 40 j North Point

kite po kairei j Eastern Ave. Va*

Kodėl AF of L Pasirinko Savo 
Konvencijai Vietą Lowellyje?

Visą pereitą savaitę, prade
dant su rugpjūčio (August) 
2 diena, šiame mieste nemažai 
pašumyta. Mat, Ame r i k os 
Darbo Federacija turėjo čia 
savo metinę Mass, valstijos 
konvenciją. Tai buvo istorinis 
įvykis. ’ '

Didžiumoje buvo suvažiavę 
reakciniai vadai ir delegatai— 
Greeno šalininkai — todėl iš t ...........
tokio SUVaŽiavimo darbininkai jįoad?*Privažiavę**trafiko^šviesą "su- 
daug gero negalėjo tikėtis,

ŠVIEŽIAM

RYTOJUI
ŠARMINKIS PIENU

ŠI VAKARĄ
Jeigu jūs vėlai einate gulti 
arba perdaug rūkote, nėra 
reikalo už tai atkentėti at
bukusiais smegenimis ir šo
kinėjančiais nervais sekan
čią dieną. Išgerkite vieną 
kitą stiklą šviežaus pieno 
pirm einant gult, ir dar kiek 
iš ryto. Pienas veikia tikrai 
šarmiškai—jis padės jums 
nugalėti rūkšČių perviršį jū
sų kūne, suramins nervus, 
padarys taip kad jūs jausi
tės tinkami darbui ir vikrūs 
iš ryto.
The Bureau of Milk 
Publicity, Albany. L'MaĮL

THE STATE OF NEW YORK

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE0

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA
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.
J

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

kj

Rūgšti ruginė, sn^di ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen- 
ičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 

cepiama toliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
cėkšų-į)yragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
’offee Cake, Ęutter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
loughnuts, pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Streel, Brooklyn, N. Y.
* -e - '
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važos darbininkai, o policistas 
turėjo bėdos* pristatyt mergi
nai ir vaikinui drabužius, nes 
jiedu plaukioję nuogi.
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Prašo Padėt Laimėti
Automatų Streiką

Jay Rubin, generalis direk
torius maisto darbininkų or
ganizavimo komiteto ir orga
nizatorius Cafeteria Tarnauto
jų Unijos Lokalo 302, prane
ša išsiuntinėjęs telegramas 
431 vienai vietos unijų. Tele
gramose prašoma, kad lokalai 
išneštų rezoliucijas ir išduotų 
savo nariams instrukcijas ne
valgyti Horn & Hardart auto
matiškuose restauranuose iki 
savininkai pasirašys sutartį 
su unija.

Rubin pasiuntė telegrama ir 
AF of L šios valstijos prezi
dentui George Meany, pra
šant uždėti firmą į neprielan
kių firmų sąrašą, taipgi AF 
of L nacionaliam prezidentui 
William Green, kad jis infor
muotų organizuotus darbinin
kus Philadelphijoj nelankyt 
ten esančius Horn and Har
dart restauranus.

Išpildytom Duotą Žodį

Lithman’s Streikas Areštavo Policistą Žudeiką
Lithman’s depą rtmentinėj 

krautuvėj, Broadway, tarpe 
48 ir 49th Sts., N. Y., patar
nauto jos-pardavėjos s u.s t rei- 
kavo apie du mėnesiai atgal. 
Kas dieną eina labai energin
gas pikietavimas ir streiko lai
mėjimas anksčiau ar vėliau 
turės įvykti.

Labai nepadoriai elgiasi to
ki pirkėjai, kurie eina į dar
bininkų užstreikuotą krautuvę 
pirkti. Yra daugiau krautuvių, 
kuriose galima nusipirkti. Ne
pirkimu pagreitintų užbaigi
mą streiko, fe

Kaimietis.

Svarbu Būt Komunistų 
Išvažiavime

Nedėlioj, 15 d. rugpjūčio, 
Lietuvių Komunistų Frakcija 
^rengia išvažiavimą Forest 
'Parke. Taigi, draugai ir drau
gės Komunistų Partijos na
riai ir simpatikai kviečiami 
dalyvauti tame išvažiavime. 
Bus gardžių valgių ir gėrimų.

To išvažiavimo pelnas ski
riamas Agitacijos Fondui ir 
frakcijos vietiniam veikimui.

Ką reiškia Agitacijos Fon
das ?

Jums, draugai, veik visiems 
žinoma, kad šiais metais vi
suose Jungtinių Valstijų kam
peliuose organizuojasi darbia 
ninkai į industrines unijas, 

i CIO. Yra daug miestų ir

Reiktų išreikšti draugišką 
kritiką tiems draugams, kurie 
nesilaiko draugijoms duoto 
pažado—neatlieka, ką apsi
ėmę. Negalintieji savo parei
gų šimtu nuošimčių gerai at
likti iš priežasties darbo są
lygų, turime būti atviri, pasi
aiškinti ant vietos. Mano su
pratimu, yra kriminalis prieš 
draugiją prasižengimas apsi-| 
imti į komitetą ar komisiją ir' . , . - .. . - . ,
nepasirodyti, kada reikia veik- miestelių, kur reikia pasiųst
ti.

Toki įvykiai organizacijose 
įvyksta pakartotinai. Turėtu
me tas ydas, kurios labai ken
kia mūsų judėjimui, prašalin
ti. Kaip? Nariai turėtų susi
rinkimuose pasiaiškinti, kodėl 
taip padarė. Neįrodanti rim't*6s 
priežasties turėtų būt pabara
mi. G. K.

AF of L Viršininkai Diskri
minavę Narį

lietuvį organizatorių. Turi iš
būt po kelias savaites. Tam 
žmogui turime apmokėt iš 
Agitacijos Fondo, o šiomis 
dienomis Ag. Fonde randasi 
pinigų nedaug. Tad draugai ir 
draugės prašomi jį paremt 
savo atsilankymu į kalbamą 
išvažiavimą.

Taip pat jau prasideda rin
kimų kampanija. Ji bus reikš
minga ir kovinga. Darbinin
kai, smulkūs biznieriai, pro
fesionalai ir šiaip liberalai 
žmonės bus progresyviame 
bloke, o reakcionieriai—kita
me. Darbininkai, su pagelba 
kitų progresyvių žmonių, tu
rės balsais rinkimuose sumuš
ti reakcinius elementus. Tokiu 
būdu ir lietuviams komunis
tams prisieis surengti daug 
prakalbų, susirinkimų, diskusi
jų. šio išvažiavimo pasekmės

Grupė žymių Harlemo va
dų išleido pareiškimą, kuria
me kaltina Bildingų Aptar
nautojų Lokalo 32B viršinin
kus, James J. Bambrick ir 
Thomas Shortman, puolime, 
ir diskriminavime negrų.

Birželio mėnesi, šių metų, 
kovingas negras Sweeney ta- bus panaudotos ir tam s^ar- 
po atleistas iš keltuvo opera
toriaus darbo už kovojimą, 
kad Eisenberg ir Sėttel Co., 
240 W. 35th St., laikytųsi su 
unija padarytos sutarties. Gi! 
minėti unijos viršininkai nie-■ 
ko nedarė, kad atsteigt akty
viam uni jistui d arba, kurio jis 
neteko gindamas uniją.

biam rinkimų darbui.

Kings Apskričio ADP 
Konvencija

Atostogauja
“Laisvės” spaustuvės tech

nikas Petras šolomskas lei
džia atostogas Pennsvlvanijoj, 
Minersvillės apylinkėj.

Rep.

Susisiekimui tarpe Flushing 
ir Jamaica vietoj gatvekarių 
įvesta busai. Susisiekimo lai
kas sumažinama iki 24 minu-
čių.

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBO 

Atidarymas ir Vainikavimas
NAUJO BARO

Maloniai yra kviečiami seni 
Ir jauni, viši lietuviai, biznie
riai ir darbininkai į šį puikų 
baro vainikavimo parengimą, 
kuris |vyks šeštadienį,

Rugpjūčio 14 August
168 Marcy Ave., B’klyn, N. Y. 

Prasidės 8 vai. vakare

Ketvirtadienio vakarą, Half 
Moon Viešbutyje, Coney Is
lande, Amerikos Darbo Parti
jos Kings County organizaci
ja turės savo konvenciją, ku
rioj bus nominacijos kandida
tų ateinantiems ....._____
Tikimasi, kad ir šio apskričio 
ADP užgirs LaGuardijos kan
didatūrą į majorus.

Arthur H. Chalmers, raite
lis policistas, areštuotas per
eitą šeštadieni, prisipažino nu
žudęs Irmą Louise Pradier, 
francūzę, pereito birželio 20 
d. Jos kūnas tada rasta ant 
pievos prie Harlem River 
Speedway, suvarstytas kulko
mis.

Chalmers, vedęs vyras ir 
dviejų kūdikių tėvas, buvęs 
nužudytosios meilužiu, bet 
apart jos turėjęs ir eilę kitų, 
iš kurių viena, Mrs. Lorden, 
prisipažino važiavus roman- 
suot su Chalmeriu po nužudy
mo anos.

Kasdienines Duonos 
Reikalais

Generalis “raincoat’ų” strei
kas iššaukta šio didmiesčio ša- 
pose pereitą antradienį. Pa
liečia 800 darbininkų ir 35 ša
pas. ‘ •

CIO laimėjo Mergenthaler 
Lynotipe Co. šapos balsavi
muose: 1218 darbininkų, pasi
sakė už United Electrical 
and Radio Workers Unijos 
Lokalą 1222, 590 — prieš. 
James J. Matles, daugeliui 
williamsburgiečių gerai žino
mas veiklus unijistas, dabar 
tos unijos direktorius, sako, 
kad unija tuojau reikalaus iš 
kompanijos pradėt derybas už 
unijines sąlygas.

United Laundry Workers 
Unija, CIO, išrūkė Consoli
dated Laundry Corp, bėgiu 24 
valandų pradėt derybas su 
unija. Palies 3,500 darbinin
kų 9-se atskirose

Slote ir Klein, 
diržų “Creterion” 
nuo unijos buvo
New Yorko į Jersey City tre
jetą mėnesių atgal. Neapsimo
kėjo. Antradienį ir ten iškilo 
streikas.

Puolimu Vadų Bando 
Laužyt Streiką

Areštuoti ir sulaikyti po 
aukštomis kaucijomis du žy
mūs laivų budavotojų streiko 
vadai. Herman Solomon, sek
retorius Industrinės Unijos Lo
kalo 12-to, kuris veda streiką 
prieš United Shipyards, Inc., 
Staten Islande, sulaikytas po 
$12,500 kaucijos. Charles Ho
ney, prezidentas, ir pirminin
kas viso porto bendro streiko 
komiteto, sulaikytas po $10,- 
kaucijos.

Taipgi sulaikytas po $10,- 
000 unijistas Dan De Fellipo 
ir išduoti kaltinimai prieš ke
turis unijistus, kurių vardai 
dar neskelbiami. Aukštos kau
cijos nustatomos tiksliai, kad 
sulaikyti juos nuo greito sugrį
žimo į streiko veiklą. Tokią 
taktiką jau ne pirmą kartą 
naudoja priešdarbininkiškai 
nusistatęs teisėjas Thomas F. 
Cosgrove, kuris nustatė kauci
jas ir šiems unijistams.

Jaunuolių porelė, Astorijoj, 
sumanė 3 vai. naktį atsivėdin
ti. Jiedu nusirengę sušoko į 
East River prie E. 53rd St. Iš 
karto sekėsi gerai, bet kada 
daplaukė vidurį, pajuto, kad 
jie jau stiprios sriovės neša
mi. Pradėjo šaukt pagelbos. 
Juos išgelbėjo gelžkelio per-

sapose.
moteriškų
išdirbėjai, 

pabėgę iš

John L Lewis Kalbės 
Šį Vakarą

Tikimasi, jog tūkstančiai 
New Yorko darbininkų susi
rinks i Hippodrome ketvirta
dienio vakarą, 12 rugpjūčio, 
kad išgirst pagarsėjusį CIO 
(Committee for Industrial Or
ganization) pirmininką John 
L. Lewis. Mitingą rengia Atn. 
Radio .Telegrafistu Susivieniji
mas, kuris čia turėjo konven
ciją., .

šis plačiai publikai atviras 
mitingas yra ruošiamas kon
vencijos baigtuvėms ir sykiu 
atžymėjimui pradžios vajaus 
už suorganizavimą 500.000 
neorganizuotų toj industrijbj.

Susimušė už Kates ir Šunis
Susiėmė už šunį ir katę, su-

rinkimams. John Mackiewicz,

Kompanija Nori Progą 
Muštynėms

Pirmadienį prie Robins do
kų buvo tik keturi policistai, 
nors ten paprastai būna apie 
125 policistų kas rytas, per 
pietus ir vakarą. Ir kaip tik 
tada, kada nebuvo policijos 
ir kada pikietas buvo papras
tas, ne masinis, išleista pro 
vartus 400 streiklaužių, kurie 
susibūrė skersai gatvę ir ten 
sukaliojosi, neidami namo. Bė
giu 8 savaičių streiko niekad 
jų taip neišleisdavo. Numato
ma, kad kompanija jieško 
progos sukurstyti juos į muš
tynes prieš pikietus.

Teisėjas Conway uždraudė 
žydų Ligonbučio streikieriams 
pikietuot, dalyt lapelius ar 
nešt iškabas, kas labai nepa
tinka ligonbučio bosams. Ir 
kažin ką daugiau jis prasi
manytų, bet dalykas tame,

“Laisvės” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily*Worker”

Kaina už ekzempliorių 3c

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

NOTARY 
PUBLIC

Dr. Herman Mendlowitz

126-19 Sutter Ave., ir Wil
liam Pauch, 127-09 Sutter 
Ave., vienas pateko teisman, 
o kitas lieronbutin. Pauch ve
dęsis šuni, o Mackiewicz sė
dėjęs su kate, šuo vijęs kate, 
o Mackevičius su geležiniu 
basliu—Pauch’ą, šuns savinin-

Ar stebėtina, kad tūli žmo
nės tik su šunimis ir katėmis 
tegali sugyvent?

K-as.

Policistas Bando Išsisukt nuo 
Elektros Kėdės

Buvęs policijos raiteliu Ar
thur Chalmers sakosi nušovęs 
mažytę moteriškę Irmą Pra
dier savęs apsigynimui, norė
damas iš jos atimt revolverį. 
Vienok kada jam pastatyta 
klausimas, kodėl jis antru syk 
ją šovė, sakėsi neatmenąs. 
Taipgi jis sakosi ją šovęs, nes 
ji norėjusi, kad jis su ja pa
bėgtų Kalifomijon, o jis mylė
jęs savo pačią ir vaikus, ta- 
čiaji po atsikratymo Irmos jis 
buvo išvažiavęs 8 dienų mė

sų pačia,įsakymų daus mėnesiui ne 
su Lorden’iene.

SUSIRINKIM AI
KETVIRTADIENI, 12 DIENĄ 

RUGPJŪČIO
MASPETHO ALDLD 138-tos kuo

pos susirinkimas įvyks 8 vai. vakaro, 
Zabelskio Svetainėj.

BROOKLYN*) ALDLD 1-mos kuo
pos susirinkimas bus irpfi 8 vai. va
karo, “Laisvės” Svetainėj.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA restauracija prie 

alaus biznio. Savininkas pasilieka ' 
sau alaus biznį, o restauraciją, iš- i 
randavo ja už visai žemą randą. Kas 
supranta apie restauracijos biznį, čia 
grali padaryti puikų pragyvenimą. , 
Kreipkitės August Losing, 223 Kent 
Ava. kampas North 4th St., Brook- , 
lyn, N. Y.

(189-191)

PA JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Prano Rakuca- 

vičiaus-Frank Raskevich, iš Lietu-;
vos Suvalkų gub., Sainių pav., kaimo 
Žagariu. Į Ameriką atvyko, regis 
1910 m., pas seserį į Scranton, Pa. 
Norėčiau, kad jis pats atsišauktų ar
ini jei kas apie jį žinodamas pra
neš būsiu dėkinga. Tofilė 'Zurauckie- 
nė, 51 Mantrose Ave., Brooklyn, N.Y.

(188-190)

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom. "51®^

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

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

83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

pampas E. 23rd St.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Clement Vokietaitis Į
LIETUVIS ADVOKATAS | 

50 Court Street J
Tel. Triangle 6-3621

Brooklyn, N. Y. t

16Š Grand Street
Tel. Evergreen 8-7178

Brooklyn, N. Y. E

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
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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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FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, <<Laisvčs,, Name

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. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
0--------------------------------------------

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
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- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešim as 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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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