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Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasauli!

THE LITHUANIAN DAILY
Kaip kiekvienoj šalyj, taip 

ir Ispanijos, karo metu veikia 
cenzūra. Išeiną ir ateiną laiš
kai yra peržiūrimi, cenzūruo
jami.

Siųsdamas mums savo laiš
ką, (tilpusį šeštadienio “Lais
vėj”) Vytautas pridėjo prie 
jo angliškai rašytą pastabą, 
pažymėdamas:

Drauge cenzoriau: Šis 
laiškas rašytas lietuvių kal
boj ir aš jį siunčiu lietuvių 
dienraščiui “Laisvei,” komu
nistinės krypties laikraš
čiui. . . .

čia žymėtini du dalykai:
Pirmas: cenzorius vadina

mas draugu.
Antras: Vytautas žino, kad 

Ispanijoj šiuo tarpu komunis
tai nepaprastai gerbiami ir 
mylimi, dėlto jis primena 
draugui cenzoriui, kad laiškas 
siunčiamas komunistines kryp
ties laikraščiui.

To cenzoriui ir užteko. Laiš
kas atėjo cenzūros nepalies
tas.

Jau ne vienas žmogus pa
darė pareiškimą, kad šiuo tar
pu Ispanijos liaudyj myli
miausia partija yra Komunis
tų Partija.

Komunistai, mat, įrodė Is
panijos žmonėms, kad jie yra 
geriausi demokratijos gynėjai; 
jie energingiausi fašizmo mu
šėjai; jie rodo daugiausiai 
iniciatyvos fronte ir užfrontėj.

Milašius rašo Paryžiaus 
spaudoj, būk baskai su lietu
viais yra artimi giminės. Sulyg 
juo, lietuviai bus kilę ne In
dijoj, bet Vakarų Europoj.

Neisim su p. Milašium tuo 
klausimu ginčytis. Svarbu tai, 
kad Baskija nesenai tapo fa
šistų pavergta, jos laisve su
trempta.

Kaipo giminėms, mes turim 
padėti baskams atgaut savo 
kraštui laisvę.—išguiti Frančo, 
Mussolinio, Hitlerio, ginkluo
tas govėdas iš Baskijos.

Belgijos dienraštis “Voix 
du Peunle” (Liaudies Balsas) 
paskelbė dokumentus. įrodan
čius, kad to krašto fašistai, ku
rie ten vadinas rexistais, vau- 
na iš Vokietijos milžiniškas 
sumas pinigų.

Juos remia Hitleris. Šis 
sa-

fa-

vo nagus kiša.
■ j--------

Nesenai Sofijos mieste 
šistų teismas teisė ir nubaudė 
tris asmenis, kurie 1933 me
tais organizavo demonstraciją 
reikalauti • Jurgiui Dimitrovui 
laisvės.

Tuomet Jurgis Dimitrovas 
buvo teisiamas nazių teismo, 
Leipzige.

D i m i t r o vas — bulgaras. 
Leipzigo teisme jis gynė savo 
tautą, kai naziai vadino ją 
“barbariška.”

Na, ir už tai, kad Sofijos 
darbininkai reikalavo Dimit
rovui laisvės, juos fašistai bau
džia !

Būtinai perskaitykit šios 
dienos editoriale telpantį d. 
Alberto laišką. Albertas gyve
na fašistų užimtoj Ispanijoj.

Mirusia Lietuvos ministeris 
Latvijai, Vytautas Vileišis, ka
daise buvo Tautininkų (fašis
tų) Sąjungos pirmininku.

Dėlto net keli “L. Aido” nu
meriai pašvęsti mirusiojo fa
šisto įdievinimui.

Na, o kai numirė tokis žy
mus žmogus, kaip kompozito
rius Mikas Petrauskas, tai tas 
pats laikraštis pasitenkino 
trumpučiuku pranešimu!

Dr. L. Graičiūnas per “Vil
nį” pataria “svečiams” iš Lie
tuvos atsilankyti “Vilnies” pik-! 
nikan, jei jie nori pamatyti 
Chicagos lietuvių.

Užtikrinu daktarą, kad jie

Į kurią “šluoja” kanuolių šo
viniai iš abiejų pusių—res- 

....... ~ ... _____ publikiečių ir fašistų. Ta 
bijosis tą daryti, kadangi ten kalva per savaitę buvo kelis 
bus kalbama apie atsteigimą kartus perėjus iš vienų ran- 
demokratijos Lietuvoj. kų į kitas ir atgal.
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Francijos Protestas prieš 
Hitlerininkų Išmistus

Berlin. — Nazių laikraš
čiai buvo paskleidę girdus, 
būk Francija šimtais siun
čianti savo užsieninius legi
onierius talkon Ispanijos 
valdžiai ir būk daugmeniš- 
kai perleidžianti ginklus 
liaudiečiams.

Francijos ambasadorius 
Francois-Poncet aštriai už
protestavo Neurathui, Vo
kietijos užsienių ministe- 
riui, prieš tuos išmislus.

SSRS Turi Penktadalį 
Pasaulio Anglies

Maskva. —Daugis Sovie
tuose iškasamos anglies 
penkis syk tiek padidėjo, 
lyginant su tuom, kiek bu
vo pagaminama anglies se
nojoj Rusijoj 1913 m.,—pra
nešė sovietinis profesorius 
M. M. Prigorovski tarptau
tiniame suvažiavime geolo
gijos mokslininkų, kurių da
lyvauja per 2,000 iš įvairių 
šalių.

1933 m. Sovietuose buvo 
iškasta ir apdirbta 76 milio- 
nai tonų anglies, o šimet 
daugis jų pagamintos ang
lies sieks 150 milionų tonų.

Pagal dabartinius skait- 
liavimus, Sovietų žemėj iki 
6,000 pėdų gilumos yra 
1,600,000,000,000 tonų ang
lies (arba 1,600 bilionų), 
reiškia, penkta dalis visos, 
šiendien žinomos anglies pa
saulyj. Bet prof. Prigorov
ski numato, jog tolesni tyri
nėjimai atidengs dar naujus 
sluogsnius anglies Sovieti- 
joj. Jo turimais daviniais., 
Jungtinių Valstijų žemėj 
yra 3,800 bilionų tonų ang
lies; Kanadoj 1,200 bilionų; 
Vokietijoj — 345 bilionai; 
Chinijoj 165 bil.; pietų Af
rikoj 200 bil. ir Anglijoj 139 
bilionai tonų anglies.

Stiprėja Chinijos Atsispyri
mas prieš Japonus

Peiping, Chinija, liep. 25. 
— Šiaurinės Chinijos armi
jos 37-ta divizija nesitrau
kia iš tų vietų, iš kur japo
nai liepia jai išsikraustyti. 
Atvažiavo iš Nankingo ge
nerolas Hsiung Pin, vice- 
galva Chinijos generalinio 
štabo, ir tariasi su šiauri
nės armijos vadais. Tame 
Japonija įžiūri stiprinimą 
atsispyrimo prieš japonų 
reikalavimus.

Japonijos generolai pa
kartojo griežtą įsakymą, 
kad pasišalintų penki pul
kai Chinijos armijos iš Hsi- 
yuano, o jeigu ne, tai japo
nai ginklais juos iš ten iš- 
mušią. Hsiyuan yra už ke
lių mylių į šiaurių vakarus 
nuo Peikingo, Chinijos se
nosios sostinės.

Kalva 660 “Niekeno Žeme”
Madrid. — Kalva num. 

660, į rytus nuo Villanueva 
de la Canada miestel., dabar 
pasidarė “niekeno žemė,”

kų į kitas ir atgal.

Baust Plieno Strei
kierių Žudikus! Šau
kia Mainierių Unija

KALTINA VALDŽIĄ, KAD JI PRO PIRŠTUS ŽIURI I 
STREIKIERIŲ TERIOTOJUS

Washington. — Kad ša
lies Darbo Santikių Komi
sija ir'Semitinė Piliečių Tei
sių Komisija tyrinėja žudy
nes ir smurtą, varomą prieš 
streikuojančius plieno dar
bininkus, to dar neužtenka. 
Turi būt nubausti tie asme
nys ir Republic Plieno kor
poracijos viršininkai, kurie 
yra atsakingi už nužudymą 
septyniolikos plieno strei- 
kierių, sako Pildančioji Ta
ryba Jungtinės Mainierių 
Unijos savo išneštoj rezo
liucijoj :

“Mes smerkiame veiks
mus ir politiką vietinių val
dininkų ir valstijų valdinin
kų, kurie taip aiškiai išvien 
veikė su Tomu Girdleriu 
(Republic Plieno korporaci
jos prezidentu) ir E. Grace,

ATSIŠAUKIMAS DŪLEI “LAISVES” PIKNIKO 
PHILADELPHIJOS APYLINKĖJ

Draugės ir draugai, smar
kiai artinasi didysis “Lais
vės” piknikas Phila. apylin
kėj. Prie jo turime budėti 
visi, kurie tik dalyvausime 
jame, nes nuo kooperatyvės 
talkos priklauso jo pasek
mės.

Šiemet prie pikniko mes, 
philadelphiečiai, turime mil
žinišką darbą, tai yra, turi
me padaryti 100 stalu. 
Mums daug darbininkų rei
kalinga prie busų, prie vis
ko, ir musu darbininkai taip 
nusidirba, kad net tūli ir po 
šiai dienai kankinasi, ir jei, 
tačįaus, būna trūkumu, tai 
kaltina vien tik philadel- 
phiečius.

Kolonijų draugai, iš 
Brooklyno, iš Newarko, Eli-

IŠLAISVINTI 4 SCOTTSBORO JAUNUOLIAI
Decatur, Alabama.—Val

stijos prokuroras Th. S. 
Lawson liepos 24 d. panaiki
no kaltinimus prieš 4 iš de
vynių nekaltų negrų Scotts
boro jaunuolių. Jie liko iš
laisvinti ir, sakoma, važiuo
ja į' New Yorką.

Jie su penkiais kitais sa
vo draugais buvo išlaikyti 
virš 6 metų kalėjime. Trys 
iš dabar paliuosuotų buvo 
nusmerkti nužudyt elektros 
kėdėj e, iki šalies Vyriausias 
Teismas atmetė tą nuos
prendį, per pastangas Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo, Komunistų Parti
jos ir kitų darbininkiškų or
ganizacijų.

Visi devyni buvo melagin
gai įkaitinti, būk 1931 m. ko
vo 25 d. jie tavoriniame 
traukinyje užpuolę žaginti 
dvi palaidas baltas moteriš
kes, Victoria Prite ir Ruby 
Bates. Pastaroji, kaip žino
ma, atšaukė pirmesni savo 
kreivą liudijimą prieš tuos 
jaunuolius; o Victoria Price 
melavo iki galo. Bet pasku- 

besistengdami sulaužyt plie
no darbininkų streiką.

“Mes protestuojame, kad 
taip visiškai šaltai ir pro 
pirštus žiūri šalies valdžia 
ir atskirų valstijų vyriausy
bės į atvirą ir sauvališką 
laužymą plieno darbininkų 
pilietinių teisių, kuomet 
šias teises sutrempia valsti- 
jiniai ir vietiniai valdinin
kai ir plieno korporacijos 
viršininkai.

“Mes reikalaujame, kad 
šalies valdžia ir atskirų val
stijų vyriausybės patrauktų 
teisman tuos asmenis, kurie 
tiesioginiai dalyvavo nužu
dyme 17 plieno streikierių, 
ir tuos viršininkus plieno 
korporacijos,i kurie aiškiai 
yra atsakingi už šias žudy
nes.” 

zabetho ir kitur, gaukit, iš
rinki! darbininkų pagelbėti 
tam dideliam parengimui, 
ir pasiuskit jų sąrašą pikni
ko sekretoriui A. J. Smi
tui, 5809 N. Fairhill St., 
Philadelphia, Pa.

A.L.D.L.D. 6-to Apskričio 
ribose yra išsiuntinėta laiš
kai. Labiausiai reikalinga 
pagelba prie saldainių, ba
ro, ir t. t.

Dėl šio pikniko gauta 
milžiniškas garsi akalbis, 
kurio balsas aidės per pusę .J = T _ - , . . - -‘ . nerolui Franco ui; ką josmylios. Jį suteiks pagarsė
jęs didokas “štoras” Stern. 
Garsiakalbis bus “Supreme 
Amplifying System,” visai 
naujas.

Pik. Kom. Sekret.
A. J. Smitas.

tinėmis dienomis jai meluot 
dar labiau nevyko, kuomet 
apsigynimo advokatas Lei
bowitz pristatė pašalinį liu
dininką, tuo laiku buvusį 
minėtame traukinyje. Jis 
prisiekė, kad tie negrai jau
nuoliai neparodė jokios ža- 
ginimo intencijos.

Alabamos valstijos pro
kuroras dabar taipgi panai
kino žaginimo kaltinimą 
prieš penktą scottsborietį, 
bet kukluksiškas teisėjas 
Callahan davė jam 20 metų 
kalėjimo už tai, kad šis ne
gras, pusantrų metų atgal, 
peiliuku įdūręs vienam šeni- 
fui-sargybiniui, kuomet 
scottsboriečiai buvo gabe
nami iš vieno kalėjimo į ki
tą. Sargybiniai juos auto
mobilyje tada mušė ir kan
kino, ir tik todėl vežamieji 
kaliniai pasipriešino.

Nors žaginimo kaičia nie
ku neįrodyta, bet vienas tų 
Scottsboro jaunuolių, Cla
rence Norris vėl nusmerk- 
tas sudegint elektros kadėj; 
antras, Andy Wright nutei-

Ispanijos Liaudiečiai Atidarė 
10,000 Mokyklų

Madrid.—Ispanijos respu
blika per kelis paskutinius 
mėnesius atidarė 10,000 mo
kyklų. Nors fašistų lėktu
vai ir kanuolės bombarduo
ja Madridą, bet ir čia bus 
atidaryta tiek mokyklų, kad 
užtektų visiem vaikam. 
Švietimo ministeris J. Her
nandez sako, Madride mo
kyklom bus parinkta sau
gesni distriktai. O vaikams 
ir žaidžiant gatvėse gręsia 
pavojus nuo fašistų bombų 
ir artilerijos šovinių.

Reikalauja Ištirt Nazių 
Stovyklas Amerikoj
Washington. — Apart da

bar atidarytos naujos na- 
žių kariško muštro stovyk
los Andoveryj, N. J., jie turi 
dar 16 tokių stovyklų Jung
tinėse Valstijose, sako kon- 
gresmanas Citron. Jis rei
kalauja, kad valdiškas tyri
nėjimų biuras tuoj ištirtų 
karines hitlerininkų stovy
klas. Citron turi parody
mų, kad tos nazių stovyklos 
yra remiamos pinigais iš 
Vokietijos.

Kongresmanas Dies lie
pos 22 d. davė kongresui su
manymą, reikalaudamas iš
tirt “rieamerikęniškus judė
jimus” sibj šalyj. Jo įne
šimas esąs kreipiamas pir
miausia prieš nazių kariš
kos mankštos stovyklas.

Anglijos Rašyti Klausimai 
“Nesikišimo Komisijai”

London. — Anglija žada 
šią savaitę duoti' rašytus 
klausimus ir reikalauti raš
tiškų atsakymų iš 27 šalių 
atstovų, iš kurių susidaro 
tarptautinė “nes ikišimo” 
komisija. Bus klausiama, 
kaip tos šalys žiūri į sutei
kimą pilnų karo teisių ge- 

mano apie svetimų kareivių 
atšaukimą iš Ispanijos, apie 
panaujinimą t a r plautinės 
kontrolės prieš įvežimus 
ginklų iš svetur ir t.t.

Anglijos ir Francijos at
stovai reikalauja pirma iš
spręst klausimą dėl svetimų 
šalių kareivių ištraukimo iš 
Ispanijos ir tik paskui svar
styt apie Ispanijos fašistų 
ir respublikiečių karo tei
ses. O Mussolinis su Hitle
riu užsispyrė pirmiausia 
pripažint generolui Fran- 
co’ui karo teises.

Sovietijoj Pašalinti Netikę 
Kom. Jaunuolių Vadai

Maskva. — Už palinkimus 
į trockizmą, už politinį ap
sileidimą ir už trukdymą 
bolševikiškos apšvietos ta
po atstatyti iš Jaunųjų Ko
munistų organizacijos cent
ro buvę sekretoriai Fein
berg Iljinski ir Lukiatov, 
buvęs komjaunuolių organo 
redaktorius Bubekin ir ke
turi kiti • netikę, viršininkai.

stas 99 metus kalėti ir tre
čias, Charlie Weems pasiųs
tas kalėjiman 75 metam. O 
Heywood Patterson jau pir
miau pasodintas kalėjiman 
75 metam.

Apsigynimo advokatai 
kreipiasi į šalies Vyriausią 
Teismą, Reikalaudami pa
naikint visas tas bausmes.

Roosevelto Kova už; 
Vyriausio Teismo Ge-‘ 
tinimą Davė Vaisių

VYRIAUSIAS ŠALIES TEISMAS TAPO PRIVERSTAS 
UŽGIRT TRIS SOCIALIUS ĮSTATYMUS

Naujos Rūšies Streikas

Detroit, Mich.—Vienos 
valgyklos tarnautojai veda 
streiką nauju būdu. Prieš 
pusryčius, pietus ir, vaka
rienę jie su savo draugais, 
apie 100 iš viso, sueina, pa
siima po kavos puoduką, už
ima visus krėslus, kad tik
riem kostumeriam nelieka 
vietos. Prasėdėję biznio lai
ką, tada streikieriai su pri
tarėjais išeina, bet vėl su
grįžta prieš sekamo valgio

Liaudiečiai Atėmė iš 
Fašistų Huesca Miestą
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis. — Neoficialiai 
pranešama, kad liaudies ar
mija atėmė iš fašistų Hues- 
cą, didelį ir strateginiai 
svarbų miestą, Aragbn 
fronte, 150 mylių į vakarus 
nuo Barcelonos.

Madrid.—Atrodo, kad fa
šistai pasivarė apie 15 my
lių pirmyn į vakarus nuo 
Albarracin iki Guadalaviar, 
Teruel fronte. Bet jų už
imtas sklypas turi mažos 
karinės svarbos, ir fašistam 
ten nėra kur toliau eiti, 
kaip rašo N. Y. Times ko
respondentas Matthews.

Ispanijos Liaudiečiai 
Atgriebė Brunete

Madrid, liep. 25.—Fašis
tai, po desperatiškų visos 
dienos mūšių, vakar buvo 
užėmę didžiumą strateginio 
miestelio Brunete, už 15 
mylių į vakarus nuo Madri
do. Bet Ispanijos liaudies 
armija, žūtbūtiniai kontr
atakuodama priešus, vėl iš
mušė juos iš to miestelio 
(nors fašistai sakosi, kad 
dar tebeturį Brunete skver
ną savo rankose.

Mūšiams prieš Brunete 
fašistai sutelKė didžiausias 
jėgas Italijos ir Vokietijos 
artilerijos ir orlaiviu. Ant 
liaudiečių pozicijų fašistai 
metė vieną tirštą savo kar
eivių bangą po kitos, kad 
pusė atakavusių fašistų li
ko iškapota liaudiečių kul- 
kasvaidžiais.

Tai buvo mirtiniausia fa
šistų padaryta ataka, bet ji, 
kaip sako N. Y. Times ko
respondentas M a 11 h e ws, 
“buvo palyginti bergždžia, 
ir ši kontr-ofensyva galės 
būt vienas iš rimčiausių 
prakišimų generolui Fran- 
co’ui šiame kare.”

London. — Tarptautinis 
norsių (slaugių) kongresas 
reikalauja visose šalyse 
įvest 8 valandų darbo dieną 
slaugėm ligoninėse.

Madrid. — Fašistai, toli 
šaudančiomis kanu olėmis 
bombarduodami M a d ridą, 
užmušė 8 nekariškius žmo-

Washington. — Nors de
šinieji demokratai senato* 
riai išlįien su republikonaiB 
atmetė prezidento RooseveL 
to sumanymą taisyt šalies 
Vyriausią Teismą, įstatyt į 
jį pustuzinį pažangesnių? 
jaunesnių teisėjų prie atža
gareivių senių, — tačiaus 
daug kas laimėta, kaip Roo* 
seveltas pareiškė laikraščių 
atstovams pereitos savaitės

Kova už Vyriausio Teis
mo gernimą, kad jis atsaky
tų reikalams daugumos 
žmonių, privertė tą teismą 
užgirt trejetą įstatymų, ku
riuos jis būtų pirmiauš at
metęs. Roosevelto planas 
dėlei Vyriausio Teismo tai
symo buvo paskelbtas, šie
met vasario 5 d., ir štai kas 
atsitiko:

Pirm vas. 5 d. Vyriausias 
Teismas paskelbė “neteisė
tu , nekonstituciniu” Žem
dirbystės Pertvark ymo 
Įstatymą. Po vas. 5 d., jis 
pripažino sutinkančiu su 
šalies konstitucija Socialės 
Apdraudos Įstatymą ir šiuo 
tarimu faktinai sumušė pir
mesni savo sprendimą.

Pirm vas. 5 d. Vyriausias 
Teismas apšaukė “priešingu 
konstitucijai” Guffey Aldą 
dėlei minkštųjų angliaka-: 
sykių reguliavimo ir pareiš
kė, būk tas aktas peržen
giąs. šalies konstitucijos 
punktą apie prekybą.- Po 
vas. 5 d. Vyriausias Teis
mas pripažino teisėtu ir 
konstituciniu W a g n e r io 
Darbo Santikių Įstatymą ir 
tuo būdu labai paplatino 
supratimą prekybos punkto 
konstitucijoj.

Pirm vasario 5 d. Vyriau
sias Teismas apšaukė “prie
šingu konstitucijai” New 
Yorko valstijos įstatymą, 
nustatantį, kiek samdytojai 
turi būtinai mokėt algos 
moterims darbininkėms taip 
tikruose darbuose. Bet po 
vas. 5 d. tas teismas užgy- 
rė visai panašų Washingto- 
no'valstijos įstatymą dėlei 
būtinai mokėtinų algų dar
bininkams.

O jau ir tie senatoriai, 
kurie buvo priešingi Roose? 
velto planui delei Vyriausio 
Teismo “jauninimo,” dabar 
sutinka apribot sauvalių' 
žemesnių federalių. teismų 
apskričiuose. Tai irgi yra 
vaisius kovos dėlei taisymo 
federalių teismų mašineri
jos.

Prezidentas Rooseveltaš 
ketina ir toliau vesti kam
paniją už Vyriausio Teismo 
sauvalios apribavimą, idant 
jis negalėtų naikint socia
lių įstatymų.

v

New Yorko Oro Biuras 
spėja, kad šį pirmadienį čia 
ir New Jersey bus lietaus.

Temperatūra sekmadienį 
pavėsyj buvo 86 laipsnių.
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Ragina Protestuoti
New Yorko valstijos Komunistų Par

tijos organizatorius d. Amter šaukia vi
sus New Yorko laisvę mylinčius žmones 
protestuoti prieš Japonijos imperialistų 
įsiveržimą Chinijon. Masinis protestas 
ruošiamas ketvirtadienį, liepos mėn. 29 d. 
ties Japonijos konsulatu, 500 Fifth Ave., 
New Yorke.

Ne tik New Yorko, bet ir kitų miestų 
darbo žmonės privalo pakelti savo pro
testo balsą prieš Japonijos imperialistų 
įsiveržėlius Chinijon.

Lietuvio Balsas iš Fašistą 
Valdomos Ispanijos

Draugas A. G. kadaise gyveno Brazili
ją. Kai ten pradėjo siausti reakcija, jis 

, buvo suareštuotas ir deportuojamas Lie
tuvon. Sustojus laivui Vigo mieste, A. 

į G. pabėgo nuo laivo ir pasiliko Ispanijoj. 
Tai buvo dar prieš fašistų sukilimą.

Kai fašistai sukilo, drg. A. G. gyveno 
toj teritorijoj, kurią valdo fašistai. Per 
tą visą laiką jis matė daug niekšysčių, 
papildytų fašistų, kurių tūlas jis mini 

(savo laiške. Laiškas rašytas Brazilijoj 
gyvenantiems draugams ir išspausdintas 

c**Mūsų Žody j.”
I Paskaitykite:

-—“Brangūs... sveikinu jumrijB, draugus 
ir... Esu gyvas, bet nežinau kaip ilgai. 
Slapstomės kaip zuikiai nuo medžiotojo. Fa
šistai žudo visus darbininkus; įtariamus su
gavę nupjauna liežuvį, nupjausto ausis, ran
kas ir vėliau sušaudo. Išdeportuoti draugai, 
kartu su manimi, jau sušaudyti Ribas ir 

, Gago. Iš po nakties randame daug sušau-
\ dytų... tūkstantimis sušaudo.. . Moterims
įį» išpjausto krūtis....

Fašistų obalsis: “Te gyvuoja šventoji in
kvizicija!“ Kunigai vaikščioja ginkluoti re
volveriais ir šaudo “eretikus.“

Fašistai buvo sugavę mane ir mano drau
gą miegant tarp kukuruzų ir išvedė į pušy- 

. ną sušaudyti. Atsivedę pastatė prieš pušį, 
betaikant*., naktį... 'kelius... (... — 
Šitose vietose laiškas neįskaitomas. R.) bėg
ti, mano draugas krito negyvas...

Tūkstančiai darbininkų slapstosi, pabėgę į 
kalnus, kur pergyvena didelį šaltį dabarti
niu laiku. Mes dabar vaikštom dideliais 
būriais ir apsiginklavę, gyvi fašistams ne- 
pasiduosim. O fašistai landžioja po namus, 
darydami kratas ir jei randa miegantį įtar- 

i tiną asmenį, tai sušaudo asmenį ir visą šei
myną.

Fašistų teritorijoj darbininkai pergyvena 
S didelį badą, žmonės krinta ant gatvių iš 

bado. Trūkumas maisto. Fabrikai vien tik 
ginklus gamina. Darbininkai priversti vel- 

( tui dirbti. Italijos ir Vokietijos fašistai ga
bena ginklus ir kareivius Frankui, bet Ispa
nijos proletariatas ir valstiečiai nusistatę 

įj... duoti mirtiną smūgį pasauliniui fašizmui.
Brangūs..., gavę šį laišką, perduokit 

draugui... Esu gyvas ligšiol, bet už darbi
ninkų reikalus esu pasiryžęs mirti su ginklu 
rankose...
Šis laiškas gautas tik po keturių mė-

San Francisco, Calif.■
Si. Tas iŠ San Francisco, Ca- 

lifomijos Lietuvių Veikimo 
Nedalioj, birž. 6 d., San 

Francisco ir Oakland© ALDLD 
kuopos bendrai surengė pui
kų pikniką draugų Gegučių 
Darže, 384-105 Ave., Oakland. 
Labai smagi vieta dėl tokių 
piknikų ir pikniko rengimo ko
mitetas labai dėkingas drau
gam Gegučiam už suteikimą 
daržo dėl tokio parengimo.

Piknikas buvo labai smagus, 
žmonių susirinko gražus būre
lis ir smagiai praleido laiką. 
Buvo labai skanių užkandžių 

ir gėrimų. Buvo skanių lietu
viškų kilbasų, kurias pagami
no Oaklando šeimininkės.

Nuo šio pikniko pelno liko 
40 dolerių.

Šiame piknike buvo leidžia
ma laimėjimui dvi dovanos, 
kurias aukavo K. šilkaitienė 
—karolius ir A. Aukštienė — 
rankų darbo stalo “skarfą“ 
naujos mados. Šios 2 dovanos 
buvo leidžiamos naudai Ispa
nijos liaudies gynėjų. Surinkta 
27 dol. ir pasiųsti į centrą. Tai 
gražus šios kolonijos moterų 
pasidarbavimas.

San Francisco, Calif., ALD 
LD 153 kuopa turėjo savo mė
nesinį susirinkimą liepos 2 d., 
1886 Mission St. Nors mitin-
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nėšių po jo parašymo. Vadinasi, jis ra
šytas apie pusė metų atgal. Gal būt per 
tąjį laikų fašistai budeliai jau bus su- 
mėsinėję ir šį draugą.

Svarbu tai, kad laiško autorius, kaip 
pridera kovotojui, yra pilnas pasirįžimo 
ir drąsos. “.. .uždarbininkų reikalus esu 
pasirįžęs mirti su ginklu rankose...” 
Tokių, kaip A. G. fašistų pusėje randasi 
daug ir tas, be abejo, kada nors fašis
tams brangiai kaštuos.

Geologą Kongresas Maskvoj
Pereitą savaitę Maskvoj atsidarė tarp

tautinis geologų kongresas, kuriame da
lyvauja mokslininkai įvairių pasaulio 
kraštų. Tik Vokietijos ir Italijos fašis
tai uždraudė tų kraštų mokslininkams 
dalyvauti kongrese.

Labai svarbų referatą skaitė Sovietų 
Sąjungos akademikas prof. Gubkinas 
apie Sovietų Sąjungos žemės turtus. Jis 
faktais įrodė, kad Sovietų Sąjungoj ran
dasi daugiau aliejaus (žibalo), negu ku
rioj nors kitoj šalyj. Apskaičiuota, kad 
aliejaus rezervai Sovietuose siekia 3,- 
877,000,000 tonų.

Žymus Amerikos geologas, profesorius 
Philip Smith sakė:

“Sovietinių geologų darbai mums at
ima žadą stebindami. Jūsų geologai pa
sitarnavo ne tik sovietiniam mokslui, bet 
praturtino viso pasaulio geologijos mok
slą.”

Šitokius komplimentus sovietiniam 
mokslui ir mokslininkams teikia ameri
kiečiai profesoriai! Ką tai rodo? Tai ro
do nepaprastą progresą, daromą socia
lizmo šalies. Progresą į laimingesnį, 
gražesnį gyvenimą.

Šitie faktai sumuša į dulkes visas įvai
rių priešų zaunas apie “krizį” Sovietų 
Sąjungoj ir kitus galus.

Kodėl Mes “Kišamės?”
Atsakydama į “Tėvynės” plūdimąsi, 

“Vilnis” pažymi:
Tėvynės redaktorius plūsta mus, kam mes’ 

kišamės į SLA reikalus. Galime p. Vitaitį 
užtikrinti, jei SLA susidėtų tik iš tokių na
rių, kaip jis, Vinikas, Gegužis ir panašūs, 

’ mes galėtume tą organizaciją visai užmiršti.
Dar daugiau, juo blogiau jai būtų, tai 

mažiaus mes apie ją prisimintume.
Bet kol Susivienijime yra dauguma darbo 

žmonių, mums apeina ir apeis organizacijos 
gerovė. Vilnis yra darbo žmonių laikraš
tis. Darbo žmonės išaugino SLA, kurį kal
bami ponai, naudodami savo politikai, nu- 
puldė.

Vėlindami gero organizacijai, nes joje 
yra sudėta keliolikos tūkstančių darbininkų 
sunkiai uždirbti skatikai, mes dėlto ir nega
lime išpildyti VitaiČio norą—palikt SLA po
nams ir toliau alinti.

Komentarai nereikalingi.

Geros Žinios
Aną dieną atėjo žinių, kad Ispanijos 

Socialistų Partijos Centro Veikiantysis 
Komitetas pareiškė sutinkąs vienytis su 
Ispanijos Komunistų Partija. Abi parti
jos didelės,* abi sustiprėjo ypačiai karo 
metu.

Partijų vienybė—džiuginantis reiški
nys. Ispanijos komunistai jau senai 
siūlė socialistams vienybės projektą.

Katalonijoj abi partiji jau senokai su
sivienijo ir vadinasi Suvienyta Kataloni- 
jos Socialistų 'Partija, susirišusi su Ko
munistų Internacionalu. Panašiai pada
rė ir Ispanijos Komunistinė Jaunimo Są
junga su Socialistų Jaunimo> Sąjunga— 
jiedvi susivienijo.

Franci jo j taipgi rimtai kalbama apie 
organinę komunistų ir socialistų vienybę.

gas buvo trumpas, bet liko 
daug kas nuveikta. Išrinktas 
užrašų raštininkas d. J. Kobli- 
nas. Pirmiau buvusi rašflfein- 
kė draugė Kingienė rezignavo, 
nes, dėl persikėlimo gyvent į 
kitą miestą, negalėsianti regu
liariai lankyti mitingus. Drau
gė Kingienė iki šiol atsakan
čiai atliko savo užduotis, kai
po užrašų raštininkė ir punk
tualiai pribūdavo į susirinki
mus. Nutarta paaukoti “Vil
niai“ ir “Laisvei” po $5 dėl 
naujų mašinų. Paaukota dėl 
Ateivių Teisių Gynimo $5.
'' Sekantis ALDLD 153 kp. su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
rugpjūčio 6 d., 8 v. vak.,'1886 
Mission St., kampas 15th St.

LAISVĖ

Gražus Pluoštelis
Linksmų Žįriių *

“Laisvės” Sidabrinio Ju- 
bilėjaus Certifikatą 
vis dar galima įsigyti. 
Net už žemesnę kainą. Ori
ginališka kaina yra $1.00, 
dabar jau yra išduodami 
už 50c.

Paskutiniu laiku Certifi- 
fikatą įsigijo draugai: Jo
nas Mikalauskas, Rockford, 
Ill., Antanas Mažonas, Bro
oklyn, N. Y., John Simpson, 
New York City, M. Klimas, 
Richmond Hill, N. Y., J. 
Urbonas, Pittsburgh, Pa., 
Jonas Karsonas, Lowell, 
Mass., ALDLD 22 kuopa, 
Cleveland, O., S. J. Warpus, 
Harrison, N. J., J. Kūgis, 
Cochesett, Mass, ir J. Du
donis, East Granby, Conn.

Visi užsimokėjo po dolerį. 
Tačiau, kaip aukščiau mi
nėjome, jau yra išduodami 
certifikatai už 50c.

Keletas gražių laiškelių:
San Francisco, Cal.

“Draugai! Čia randate 
money-order sumoje $10. 
Juos padalinkite šiaip: $5 
‘Laisvei’ į Intertype fondą 
ir $5 Ateivių Gynimo Komi
tetui. Nežinau ar toks ko
mitetas yra iš lietuvių, tad 
siunčiu jums. Jei nėra lie
tuviško, perduokite ameri
koniškam. Draugiškai,

Geo. Aukštis.”
Lietuviško Ateivių Gyni

mo Komiteto nėra, bet lie
tuvių organizacijos siunčia 
savo atstovus į amerikoniš
kąjį komitetą. Visos aukos 
yra perduodamos ameriko
niškajam komitetui.

Philadelphia, Pa./
“Gerbiamieji: Sveikinu 

‘Laisvės’ redakciją ir admi
nistraciją ir prisiunčiu $7. 
Jau baigiasi man ‘Laisvės’ 
prenumerata. Prašau atsi
skaityti $5.50 UŽ1 ‘Laisves’ 
prenumeratą metams, o 
$1.50 skiriu į Intertype fon
dą. Draugiškai,

Tony Slonksnis.”

Detroit, Mich.
“Atleiskite, kad taip ilgai 

nepranešiau apie pasekmes 
spaudos naudai buvusio 
pikniko. Ėmė laiko kol pri
rengiau atskaitas. Piknikas 
pelno davė $324.92, kurį pa
daliname sekamai: “Vil
niai” $175; Partijai $25; 
“Laisvei” $60, Agitacijos 
Fondui $20, Darbininkų žo
džiui $10 ir Daily Worke- 
riui $30. Sąryšio ižde lieka 
$4.92. Draugiškai, .

N. Beliūnienė.”

Daugiau draugų pasiro
dė sekamai: A. Lapinas, 
Hudson, N. H., užsimokėjo 
prenumeratą uz du metu ir 
mašinos pirkimui aukojo $1. 
A. Orintas iš Montello, 
Mass., kuris Maynardo pik
nike laimėjo doVaną $5, pa
dovanojo $1 mąšinos reika
lui. A. Chepas, Rockville, 
Conn., užsimokėjo prenu
meratą metams ir aukojo 
50c. Intertype mašinai.

Atlankė “Laisvės” įstai
gą tolima viešnia, draugė 
Julija Skeberdytė iš Chiča- 
gos, žymi veikėja darbinin
kų judėjime ir stipri “Vil
nies” patrijotė, bet parodė 
gilios užuojautos ir “Lais
vei”, mašinos pirkimui au
kojo $1.

Lankantis Wilkes-Barre 
laike “Laisvės” ’pikniko, 
drg. J. Kaspariūnas su žmo
na < užsimokėjo “Laisvės” 
prenumeratą metams, Ispa-

Visi nariai malonėkite daly
vauti ir naujų draugų atsives
kite prisirašyti prie kuopos.

uz-nijos kovom aukojo $1, 
siprenumeravo “Virėją” už 
75c. ir mašinos pirkimui da
vė 75c. Antras uolus “Lais
vės” rėmėjas, Jonas Vitkū- 
nas, užsimokėjo ’ “Laisvės” 
prenumeratą metams, Ispa
nijos kovom $1, Jaunuolių 
Žurnalui $1, Liet, politiniam 
kaliniam $1, užsiprenume-

LIETUVOS ŽINIOS
Nepaprasta Istorija iš Palan

gos Vasarotojų Gyvenimo
Vienas žinomas kaunietis 

pramonininkas nevedęs sulau
kė apie 40 metų amžiaus, bet 
šį pavasarį susituokė su viena 
jauna ir gražia mergaite iš 
provincijos. Tas pramoninin
kas, tuokdamasis, jieškojęs 
tik jaunos ir gražios moters, 
o turtas ir kt. jam buvo ne
svarbu.

Pramonininkas su žmona 
pagyvenęs vos du-tris mėne
sius pradėjęs įtarinėt savo 
žmoną, kad ji esanti jam ne
ištikima ir smarkiai pavydu
liavęs, tačiau konkrečių davi
nių savo žmonai apkaltinti ne
turėjęs.

Vieną dieną pramonininkas 
savo žmoną išleido į Palangą 
atostogauti, o pats pasiliko 
namie besirūpindamas savo 
įmonės ir biznio reikalais. Pra
monininkas nusprendė, kad 
dabar, atostogų metu, jo žmo
nos neištikimybė, jeigu tikrai 
ji yra neištikima, turi išeiti 
aikštėn. Savo žmonai sekti 
pramonininkas pasamdė iš 
Klaipėdos persiskyrimų biuro 
seklį, kuris atvyko Palangon 
ir apsigyveno toje viloje, kur 
vasarojo prambnininkd žmona. 
Sekliui sutarė mokėt po 13 lt. 
per dieną ir apmokėt visas 
pragyvenimo išlaidas Palango
je. O tas pensionas buvo bran
gus, vienam žmogui atsėjo 12 
lt. per dieną, nes maistas ko- 
šernas, tai kiti to pensiono gy
ventojai labai stebėjosi, ko 
tas vasarotojas, būdamas ne 
žydas ir nereligingas, taip 
brangiai moka už pensioną, 
nors kitur gali gaut pigiau. 
Bet seklys niekam nieko ne
aiškindamas vasarojo košemo- 
je viloje ir ėjo savo, pareigas 
— sekė žmoną.

Seklys tuojau pastebėjęs, 
kad toji ponia yra labai link
sma, mėgsta draugystę su tur
tingais gražiais ponais, vaka
rais eina pasivaikščioti ir, ap
skritai, stengiantis laiką pra
leisti linksmai. Seklys vedė 
dienyną, ką pastebėjęs užraši
nėjo ir pranešinėjo vyrui. Kai 
jau ponia labai įsidrąsino ir 
flirtavo nesivaržydama, tai se
klys pranešė vyrui, jog tikslas 
greit galįs būt pasiektas — 
žmbnos neištikifnybė įrodyta 
ir prašė jį sukinėtis kur nors 
netoli Palangos. 

Airijos Prezidentas t)e Valera sako kalbą 
po to, kai žmonių referendumas ližgyre jo 
pasiūlytą konstitucijos projektą. 3

ravo dvi knygas “Virėja” 
už $1.50 ir nusipirko Jasi- 
lionio eilėraščių knygą už 
50c. J. Krutulis iš Ply
mouth, Pa. aukojo 50c. In
tertype fondui.

Širdingai dėkavojame 
draugam už puikią paramą 
savo dienraščiui. Šiuo vasa
ros sezonu, kada įplaukos 
sumažėjo, aukos yra labai 
reikalingos. Neabejojame, 
kad atsiras ir daugiau dien
raščio skaitytojų, kurie pri
sidės prie palaikymo savo 
dienraščio šiuom momentu.

P. Buknys.

Pavydulingas vyras metė vi
sus biznius ir apleido Kauną. 
Jis apsigyveno Klaipėdoje ir 
laukė signalo iš Palangos. Kai 
seklys paskambino į tą viešbu
tį, kuriame vyras nei nenusi
rengęs laukė, kad jo žmonos 
kambary yra svečias — “zui
kis,“ tai vyras momentaliai sė
do į automobilį ir per 25 min. 
atlėkė į Palangą. Seklys vy
rą sutiko prie durų, bet buvo 
užrakintos vilos durys, tai abu 
su sekliu išlaužė duris ir vy
ras įsibrovė į žmonos kamba
rį. Viskas buvo rasta.

Kilo smarkios muštynės, ku
rių metu pirmiausia buvo stip
riai apdaužyta neištikima 
žmona, o paskui kliuvo ir sve
čiui.

Išsigandus vilos šeimininkė 
šaukės policijos, bet kol poli
cija atvyko, muštynės jau bu
vo baigtos ir jų dalyviai pa
bėgo : vyras su sekliu ta pa
čia mašina grįžo į Klaipėdą, 
o žmona su “zuikiu“ taip pat 
iš vilos dingo viską palikę.

Apie šį įvykį Palangoje tik 
ir kalbama ir tas įvykis pada
rė gerą įtaką į vasaroj ančių 
vienų vyrų ir vienų žmonų, 
mėgstančių flirtuoti, charak
terį, nes niekas .nėra tikras, 
kad ir daugiau seklių neseka 
kurį vasarotoją . . .

Kauno ir Rygos Žydų Savait
raščių Ginčo Išrišimas

Savo laiku Kaune leidžia
mas iliustruotas žydų savait
raštis “Di Voch” taip pat bu
vo platinamas Latvijoje, kur 
bendrai žydų spaudai sąlygos 
siauros. Tenai staiga šio sa
vaitraščio platinimas buvo už
draustas, nors savaitraščio po
būdis yra toks, kad nieko poli
tiško nėra ko prikišti. Greitu 
laiku Rygoje “Segodnia“ spau
stuvėje pradėta leisti kitas 
iliustruotas žydų savaitraštis 
“Idišė Bilder”, kurį gana 
smarkiai pradėjo platinti taip 
pat ir Lietuvoje. Kauniškis sa
vaitraštis “Di Voch” nors per 
pus pigesnis, bet iš karto pa
juto smarkią konkurenciją. 
Griebtasi savo gyvybės teisių 
saugumo priemonių ir Vid. 
Reik. Ministerija buvo sustab
džiusi “Idiše Bilder” platinimą 
Lietuvoje. “Idiše Bilder“ lei
dėjas iš “Segodnia“ koncerno 
buvo net lėktuvu atskridęs ir 
pagaliau platinimo sustabdy-

- • w
Pirmadien., Liepos 26, 1937

mas Lietuvoje bus pakeistas. 
Reikalas sutvarkytas taip, kad 
kauniškio savaitraščio “Di 
Voch“ leidėjas gavo praneši
mą iš Užs. Reik. Ministerijos, 
kad jų laikraštis yra leidžia
mas pardavinėti visoje Latvi
joje. Savaitraščio leidėjai esa
momis sąlygomis tuo konflik
to išrišimu nepatenkinti, nes 
tuo tarpu, kai jie Latvijoje 
savo laiku sugebėjo išparduo
ti tik keletą šimtų egzemplio
rių, “Idiše Bilder“ Lietuvoje 
išparduodama penkis syk tiek.

ŠYPSENOS

Praregėjo ir Persikeitė
Vienoj Vokietijos mokyk

loj mokytoja pradėjo vai
kus klausinėti, kas iš jų gali 
pasakyti įdomiausi atsitiki
mą. Viena mergaitė pakilo 
ir pareiškė:

“Mūsų katė turi 12 ka
čiukų. Vienuolika iš jų na- 
ziai, o vienas komunistas.”

Kadangi mokytoja buvo 
nazė, toks pareiškimas la
bai patiko, mergaitę pagy
rė, kad ji labai gudri.

Kitą dieną ta pati moky
toja turėjo tokias pačias 
pamokas. Ta mergaitė vėl 
pakėlė ranką.

“Na, ką tu pasakysi šian
dien?” užklausė mokytoja.

“Mūsų kačiukai gražiai 
auga, bet dabar jau vienuo
lika komunistų, o tik vienas 
nazis,” atsakė mergaitė.

“Iš ko tu sprendi, kad jie 
komunistai?” klausė nepa
tenkinta mokytoja.

“Tuomet buvo vienuolika 
aklų, o tik vienas matė, o 
dabar vienuolika mato, o 
tik vienas aklas,” atsakė 
mergaitė.

ŠTAI VE, KAS JIS
—Šis areštantas atsisako 

pasakyti savo užsiėmimą,— 
patėmijo policistas magis
tratui.

—Kodėl tu nepasisakai, 
kuomi tu užsiimi?—klausia 
magistratas areštanto.

—Bet... argi be to nega
lima apsieiti?—klausia are
štantas.

—Galima, ar negalima, 
tau tas neapeina, bet kuo
met mes tavęs reikalauja
me, tai tu turi pasakyti,— 
rūsčiai atsakė magistratas.

—Ne, niekuomet,—sako 
areštantas, pakeldamas au- 
gštyn akis,—išrodo, kad jūs 
esat toks' jau blogas, kaip 
kad policija. Bet gal aš ga
lėčiau paklausti, už ką aš 
esu apkaltintas? ' *

—Tu esi apkaltintas už 
pavogimą stalo ir dviejų kė
džių,—atsako magistratas.

—Reiškia, kad aš esu na
minių rakandų kraustyto- 
jas. Tai ko dar jūs dau
giau norite,—atsakė areš
tantas.

(Iš seno laikr.)

tWM

Užklupta Fašistų Pabėgdini- 
mo Agentija Barcelonoj 
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos vyriausybė užklu
po slaptą'organizaciją, ku
ri padėjo fašistam bėgti iš 
liaudiškos Ispanijos. Areš
tuota per 70 tos organizaci
jos narių. Fašistų bėgdin- 
tojai gaudavo didelius pini
gus už.savo patarnavimus.

Per 10 Metų Mokėjo Tak
sus už Svetimą Žemę

Verona, N: J.—Carl W. 
Schlachter per 10 metų su
mokėjo vietinei 1 valdžiai 
$200 taksų už jam neprL 
klausantį žemės sklypą. Tai 
todėl, kad žemlapis buvo 
klaidingai padarytas. L11 ’ *
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Ilgalaikė VKP (b) Maskvos 
komiteto ir Maskvos sovieto ko
va už miesto pramonės ir gy
ventojų aprūpinimą vandeniu 
parodė, kad šito klausimo išri
šimui reikia jieškot naujų kelių. 
Tokį kelią nurodė VKP (b) CK 
1931 metų birželio plenumas,— 
tai Maskvos upės sujungimas 
su daugvandene Volga.

Pasiremiant šito plenumo ta
rimais 1932 metų gale buvo 
pradėta milžiniški kanalo staty
bos darbai, šiais metais kanalas 
jau užbaigtas ir neužilgo bus 
perduotas eksploatuot. 
pradėtas.—“L.” Red.)

Ligi šiol pasaulis težino kele
tą bent kiek žymesnių savo di
dumu kanalų. Tai Panamos ka
nalas, jungiantis du vandeny
nu — Didįjį ir Atlantikos, Kilio 
kanalas Vokietijoj, Sueco ka
nalas, kuris atidarė kapitaliz
mui keli^ iš Europos į Afriką 
ir Aziją. Šituos kanalus kapita
listai kasė karo ir prekybos 
tikslais, kitais žodžiais, koloni
jų užgrobimo ir pavergimo in
teresais.

Visai priešingus tikslus sie
kia Sovietų šalis, statydama pas 
save kanalus, Maskvos-Volgos 
kanalo iškasimas išriša didžiu
lės reikšmės uždavinius,—tai 
Maskvos pramonės ir miesto 
gyventojų aprūpinimas vande
niu ir sudarymas pigaus ir pa
togaus vandens kelio.

Vandens pareikalavimo paaš
trėjimas kyla iš daugelio prie
žasčių. Smarkiai besivystanti 
Maskvos pramonė, sistematiš- 
kas gyventojų skaičiaus didėji
mas, pasiekęs arti 4 milionų 
žmonių, jų kultūrinių pareika
lavimų išaugimas,—visa tai su
sidurdavo su žymia vandens 
stoka.

O juk vanduo, galima sakyt, 
yra pamatinis miesto gyvento
jų kultūriškumo rodyklis. šian
die Maskvos gyventojas negali 
pasitenkint esamų pirčių skai
čium, jis be to reikalauja, kad 
jo kambaryj būtų vonia, švirk
šlys ir tt. Tuo tarpu gi Maskvos 
vandentiekis duodavo vandens 
gyventojams tik 750,000 kub. 
metrų į parą. Kiekvienam gy
ventojui tenka tokiu būdu tik 
156 litrai.

Tai bemaž du kart daugiau 
vandens į parą (88 ltr.), kaip 
iki revoliucijos, bet žymiai ma
žiau, negu priešakinių kapitalis
tinių šalių didmiesčiuos: —Pa
ryžiuj—450 litrų, New Yorke— 
500 litrų ir t.t.

Dabar, užbaigus kanalą, Mas
kvos gyventojas turės galimy
bės naudot į parą nemažiau 500 
litrų vandens. Visa tai reiškia, 
kad jau 1937 m. šiuo atveju 
Maskva pasiveja Ameriką.

Maskva gaus iš Volgos papil
domai 658 milionus viedrų van
dens į parą. Iš to skaičiaus 231 
miln. viedrų skiriama Maskvos 
upės ir jos intakų vandens pa
pildymui, 315 mln. viedrų Mas
kvos pramonės ir gyventojų rei
kalų aprūpinimui ir 112 mln. 
viedrų garlaivystės reikalams.

Vanduo Maskvon eina iš 
Učinsko užtvankos per specialų 
vandentiekio kanalą, kurio ilgis 
28 kilometrai. Iš šitos užtvan
kos vanduo praeidamas regu- 
guliatorių N 230 ties Listvenų 
kaimu patenka į Stalino vardo 
filtravimo stotį. IŠ stoties pa
tenka į Maskvos vandens tink
lą, kaipo švarus ir tinkamas 
žmonių vartojimui.

Maskvos — Volgos kanalas to, kanalo statyba susidūrė dar 
ne tik aprūpina Maskvą vande-' ir su kitokiomis kliūtimis. Nuo 
niu, bet ir atidaro kelią iš Mas- pat Volgos prasideda aukštuma, 
k vos į penkias jūras, t. y. pa- kuri tęsiasi daugiau 40 klm. 
verčia proletariato sostinę pen- Esant šitai aukštumai negali- 
kių jūrų uostu. Atsidaro arti- ma iškasti kanalą taip, kad 
miausias susisiekimas su To- j vanduo galėtų plaukti savitaka 
Iknąja šiaure. Iš ten kanalu ! į Maskvos upę. Kad tai atsiekti, 
plauks į centrą miškas, marmu- pastatyta eilė techniškų įren- 
ras, granitas ir kita statybos 
ir kūro medžiaga. Greta viso to; 
kanalo pastatymas sudaro są
lygas aprūpinimui tolimų vietų 
reikalinga pramonės ir maisto 
produkcija ir tuom pagreitina
tų vietų kultūros ir ekonomikos j įrengimų yra 196.

išsivystymą.
mas žymiai palengvins 
transporto darbą, kuris 
dar nesugeba pilnai 
smarkiai besivystančios
listinės statybos reikalavimų. 
Pavyzdžiui, ligšiol naftos, ben
zino pristatymas iš Baku ir 
Astrachanės į centralines vie
tas brangiai atsieidavo, tuo 
tarpu kanalo pagelba tai at
sieis daug pigiau. Tą patį rei
kia pasakyt ir apie Pavolgio 
duoną, šiaurės mišką, Mas
kvos metalo išdirbinius ir tt.

Kad įsivaizduoti kanalo sta
tybos milžiniškumą ir didžiulius 
uždavinius, kuriuos atliks ka
nalas, čia bent trumpai pami
nėsiu pamatinius kanalo uostus 
ir kiekvieno uosto prekių apy
varta, v

Viens iš didesnių kanalo uos
tų yra Zaprudnia, kuris yra 
prie Toldomo miestuko (25 kil. 
nuo Volgos). Prie uosto 2 gan 
dideli fabrikai: stiklo ir farfo- 
ro. šis miestukas su savo fab
rikais gaus per kanalą reikia
mą fabrikams žaliavą, kurą, o 
taipgi plataus vartojimo prekes 
ir maisto produktus.

Uostas Zaprudnia su eile san
dėlių ir keleiviams paviljonų 
užima 5,000 kv. metrų plotą. 
Uostas mechanizuotas. Jis turi 
du kilnojimo kranus, kurie 
kiekvienas iš karto kelia ligi 1 
tono sunkumą, šito uosto apy
varta jau 1937 m. numatoma 
15 tūkst. tonų.

Uostas Torfianaja yra 38 ki
lometre nuo Volgos. Pamatinė 
šito uosto produkcija tai dur
pės, kurios iš čia bus gabena
mos kanalu į įvairius Maskvos 
srities fabrikus kūrenimui. 
Apyvarta šiais metais numa
tyta 34,000 tonų. Į šį skaičių 
įeina taipgi žemės ūkio produk
tai ir plataus vartojimo prekės. 
Uostas užima gan didelį plotą 
—10.400 kv. mt.

Centralinis uostas Dmitrovas 
randasi ties Dmitrovo miestu. 
Jis aptarnauja visą Dmitrovo 
rajoną, jo gyventojus ir pramo
nę : du mechaniškus fabrikus 
ir apie 40 smulkių įmonių. Ben
dra uosto apyvarta numatyta 
86,500 tonų jau per 1937 m.

Uostas Jachroma (62 kilo
metrai nuo Volgos) užima 14,- 
600 kv. mt. plotą. Bendra uos
to apyvarta 39,000 tonų 1937 
metais.

Viso tokių uostų, turinčių di
delės reikšmės, yra 19. Be jų 
reik dar pažymėt, kad yra eilė 
sustojimo punktų: Meldino, 
Chlebniškovo ir kiti, kurie nors 
šiais metais turės dar nežymią 
apyvartą, bet jie pagreitins ši
tose vietose pramonės išsivysty
mą ir ateinančiais metais taipgi 
žymiai išplės savo apyvartą.

Be to jau 1937 m. bėgyj ka
nalu manoma pervežti suvirš 
1,965,000 keleivių.

Iš visų davinių matyt, koki 
milžiniški darbai atlikti statant 
Maskvos-Volgos kanalą. Bet tai 
dar ne viskas. Vien tik žemių 
iškast reikėjo 148 milionai kub. 
metrų, padėti betono 2 mln. 
930 tūkst. kub. mt., tai yra 7 
kart daugiau, negu buvo iškasta 
žemių ir padėta 
Baltųjų-Baltijos 
vardo kanalo.

Pastarasis tik 
mi (40 klm.) eina sausuma, o 
188 kilometrai kanalo praeina 
per ežerus ir balas.

Maskvos-Volgos kanalas pra
vestas išimtinai sausuma. Be

girnų; šliuzų, pumpavimo sto
čių, užtvankų ir kitų hidrotech
ninių įrengimų, kurių uždavi
nys priversti vandenį iš pakal
nės pasikelti į kalną.

Viso tokių hidrotechninių 
Stambiau- 

šieji iš jų yra: 11 didžiulių 
šliuzų, 5 pumpavimo stotys, 10 
didžiausių užtvankų.

Viena iš tokių didelių užtvan
kų, kuri aprūpina kanalą van
deniu, yra prie Volgos. Ji už
ima 327 kv. klm. plotą, šita 
užtvanka pakelia vandenį 17 
metrų aukščiau Volgos lygio, 
arba 124 metrų aukščiau jūrų 
lygio. Vienok to maža. Kad pa
duoti vandenį kanalan, reikia 
pakelti jį 38 mt. aukščiau Vol
gos lygio. Tik tada jis galės 
plaukti į Maskvos upę.

Šitą uždavinį atlieka pastaty
tos 5 pumpavimo stotys, kurios 
kiekviena pakelia vandenį 6—8 
metr. Pumpavimo stotys yra 
svarbiausieji įrengimai, be ku
rių negalima paduoti vandenį 
kanalan. Kiekviena pumpavimo 
stotis atrodo didžiausiu įrengi
mu, panašiu į galingą hidrostotį 
su visa eile elektrotechninių 
konstrukcijų.

Kiekvienoj stotyj yra 4 di
džiuliai propeleriniai siurbliai, 
kurie kiekvienas galės paduot 
per sekundę 25 kubinius met
rus vandens, arba 137 milionus 
viedrų į parą, tai yra 3 kart 
daugiau, negu Maskvos upe nu
plaukia vandens per tą pat lai
ką vasaros metu.

Reikia pasakyt, kad tokių 
įrengimų, dar nematė pasaulinė 
technika—tai galingiausi pa

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

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

saulyj siurbliai. Patvirtinimui 
to, sulyginsim juos su pagarsė
jusiais Vokietijos siurbliais. 
Pastarųjų galingumas lygus 8 
kub. mt. vandens per sekundę, 
tai reiškia, kad jų galingumas 
3 kart mažesnis, negu minėtų
jų mūsų siurblių.

Šitie siurbliai ir kiti sudėtin
gi mechanizmai pagaminti Mas
kvos fabrike “Borec” pagal so
vietinių specialistų konstrukci
jas. Jų galingi motorai paga
minti Charkovo fabrike.

Be to, Maskvos-Volgos kana
lui statoma 183 garlaiviai, 
kurių 45 stambūs garlaiviai jau 
užbaigti. Iš pagamintųjų reikia 
pažymėti tokius garlaivius kaip 
“J. Stalinas”, “Molotovas”, 
“Vorošilovas”, “Kalininas” ir 
kiti, kurie pagaminti pagal pas
kutinius garlaivystės technikos 
atsiekimus.

Garlaiviai pagaminti iš geros 
rūšies medžio. Kiekvienam yra 
didelis restoranas, kuris kartu 
yra ir kino teatro salė. Gerai 
įrengti poilsio kambariai, mo
tinos ir vaikų kajutės, jie ap
rūpinti radio priimtuvais ir te
lefonais. /

Be šitų didelių garlaivių pa
gaminta eilė mažesnių laivų, 
katerių, gliserių ir motorinių 
keturvietinių laivelių.

Maskvos-Volgos kanalas yra 
ne tik sudėtingas hidrotechni
nių įrengimų kompleksas, kartu 
tai tai yra ir naujos priešakinės 
sovietinės architektūros išsivys
tymo pasireiškimas. Bolševikų 
ranka, iškasusi tokį milžiniš
ką kanalą, apvilkusi jį akmeni

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

niais drabužiais, anot vyriausio 
kanalo architektoriaus Fridlan- 
do žodžių, sukūrė ir naujos ar
chitektūros pavyzdį, kurioj pui
kiausiai atsispindi mūsų tech
nikos atsiekimai, gamtos gra
žumai ir turtingas SSRS darbo 
masių gyvenimas.

“Kai kurie laiko, kad su
prastintas .padailinimas, — tai 
yra proletarinės architektūros 
stilius. Bet ne, atsiprašom, pro
letariatas ne tik nori turėt na
mus, ne tik patogiai juose gy
vent, bet taipgi turėt gražius 

iš namus. Ir jis to atsieks, kad 
jo miestai, jo namai, jo ar
chitektūra bus gražesnė, negu 
kituose Europos ir Amerikos 
miestuose” (Kaganovičius).

Tai puikiai suprato kanalo 
architektoriai, kurie daug pa
dirbėjo šioj srityj ir gerai atli
ko stovėjusį jiems uždavinį. 
Didvyriškas tūkstančių kanalo 
statytojų darbas, iškasusių mil
žinišką kanalą, kurie amonalu 
trupino tūkstančius tonų žemės, 
kurie didvyriškai kovojo prieš 
vandens stichija, grėsusią su
triuškinti bestatomus kanalo 
įrengimus,—visas šitas garbin
gas darbas atvaizduotas kanalo 
įrengimų architektūriniam pa
gražinime.

Pažvelgus į didžiules pum
pavimo stočių patalpas, beto
nu apvilktas užtvankas ir šliu
zus, į uostus, įsivaizduoji, koks 
didvyriškas ir galingas darbas 
paslėptas kanale po vande
nim.

Viena pamatinių Maskvos- 
Volgos kanalo statybos ypaty
bių yra dar ta, kad jis stato-

mas dalinai žmonių, padariu
sių prasižengimus prieš revo
liucinius įstatymus, rankomis. 
Kitaip sakant, buvusių vagių, 
banditų, buvusių socialistinės 
visuomenės priešų -rankomis, 
dauguma kurių kūrybinio, vi
suomeniškai naudingo darbo
įtakoj persiauklėjo ir išėjo są- riu į savo ateitį ir džiaugiuos,

kad nors būdamas 35 m. am
žiaus galiu būti reikalingas 
mūsų šaliai.

Labai prašau — atsiųskit 
man liūdymą apie montiorų 
kursų užbaigimą. Perduokit 
visiems nuteistiesiems, kad aš 
linkiu jiems gerų pasekmių 
kanalo statyboj ir anksčiau 
laiko pasiliuosuot. Koks puikus 

iš kurių sveiki žmonės grįžta ir linksmas dabar gyvenimas! 
praradę savo sveikatą, — tai Aš jaučiu save lyg tik ką bū- 
proletarinis teismas, bausda- čiau gimęs.” 
mas už nusižengimus, veda: Soclenktynėmis apimti be- 
nusižengėlius perauklėjimo veik visi nuteistieji, kurie dir- 
keliu, įtraukiant juos į visuo-'ba prie kanalo statybos. Dide- 
meniniai naudingą darbą, kur 
jie turi galimybę įsitikint, kad 
darbas Sovietų Sąjungoj yra 
kiekvieno piliečio pareiga.

Kanalo statyba daugeliui 
buvusių vagių ir socialiniai 
kenksmingų elementų suteikė 
specialybę. Pasiliuosavę iš la
gerio jie dirba įvairiose SSRS 
vietose ir iš visur rašo kanalo 
vadovautojams laiškus, ku
riuose išreiškia nuoširdžią pa
dėką už tai, kad pastarieji iš
vedė juos į tikrą gyvenimo 
kelią.

•Štai vienas iš tokių charak
teringų laiškų, kurį nesenai 
atsiuntė žymus vagis — pro
fesionalas Dziuba:

“Sveikas, brangusis drauge 
viršininke! Siunčiu jums savo 
širdingą linkėjimą ir pagarbą. 
Skubiu pranešti jums, kad gy-

moningais darbininkais.
Tokiif pasireiškimų negal1' 

būti nei vienoj kapitalistinėj 
šalyj. Negali būti todėl, kad 
buržuazinio teismo principai 
visai kitokį. Jei1 buržuazija 
keršto tikslais negailestingai 
baudžia nusikaltėlius, tyčioja
si kalinių, pūdo sunkiųjų 
dijaroų ir katorgos kalėjimuose,

. Puslapis Trečias

venų Mariupolyj. Dirbu elek- 
tromontioru dideliam fabrike, 
šitą specialybę aš gavau pas 
jus. Labai jums dėkingas, kad 
jūs davėt man galimybę gaut 
kvalifikaciją ir pradėt gyvent 
nauju gyvenimu ... Uždirbu 
280 rub. Dabar aš drąsiai žiū- 

lis nuošimtis jų įėjo į stacha- 
noviečių eiles. Reikia pažymėt, 
kad kanalo udarnikai, stacha- 
noviečiai dirba ne iš baimės, 
bet sąžiningai daro neretai vi
sasąjunginius rekordus. Štai 
vienas iš daugelio faktų.

Kada gegužės mėnesį, 1936 
m., mūrininkas, žymus stacha- 
novietis Orlovas davė visasą
junginį rekordą, nuteistasis 
Kučerovas, kuris dirba prie 
kanalo statybos, parašė jam 
tokį laišką:

“Pranešam jums, kad mes, 
dirbdami jūsų metodais, atsie- 
kėm gerų rezultatų. Prieš ke
letą dienų aš su savo pagelbi- 
ninku Kijko padėjau daugiau 
kaip 10,000 plytų. Išeina, mes 
davėm truputį daugiau už jus 
ir aš manau, kad jūs dėl to 

(Tąsa 4-tam pusi.)



Puslapis Ketvirtas

ARTURAS KOESTLERIS.

Ispanijos Fašistų Kalėjimuose
(Tąsa)

Bijau, kad aš dažnai kartoju tas pa
čias mintis, bet faktai užtat kalti: nes 
per tris menesius, kiekviena nauja padė
tis, kiekvienas kameros atidarymas, at
rodė, kad tai paskutinis. Atrodo mono
toniška, bet galiu jus užtikrinti, kad ne 
man.

AŠ paklausiau vieno kareivio kur ma
ne vešią. Jie atsakė, kad į kalėjimą. Iš
girdus tai, man šiek tiek pasidarė geriau, 
bet kartu ir nusiminiau, nes galvojau, 
kad kuo greičiau pasibaigtų, tuo būtų 
geriau.

Kareiviai perdavė man kalėjimo valdi- 
ninkariis kartu su laišku, kuriame buvo 
pažymėta, kad aš esu Jabai pavojingas 
asmuo. Aš manau, kad tai adata pasi
tarnavo, kad mane stropiai sektų ir lai
kytų “incomunicado”,—tai reiškia “izo
liuotą”; ir kad aš buvau “cosa interna
tional”—“tarptautinė byla”.

Aš išbuvau tris dienas Malagos kalė
jimo’ celėje. Kadangi aš buvau “cosa in
ternational”, tai su manim elgėsi korek
tiškai, nemušė ir retežiais nerakino. Ben
drų kalėjimo sąlygų aš neaprašysiu.

Po trijų dienų—šeštadienį, vasario 13 
d.—celės durys atsidarė ir du civilės 
gvardijos nariai mane išvedė. Automo
biliu nuvažiavom į gelžkelio stotį ir įli
pom į traukinį. Tai buvo pirmasis regu
liarus traukinys iš Malagos į Seviliją.

Keliavom perpildyta trečia klase. Ke
leiviai—andaluziečiai—elgėsi labai ma
loniai, davė man dešros, cigarečių ir an- 
dahizietiškų skanumynų. Jie mėgino ma
ne padrąsinti:

—Valgyk, valgyk, vargšas velniūkšti, 
—jiė sakė man,—kol esi gyvas, valgyk 
dešros ir šiurio—paskui bus per vėlu.

AŠ drebėjau; vienas jų padavė švarką. 
Tai buvo beveik politinė demonstracija.

Po kiek laiko ir du civilinės gvardijos 
nariai sušvelnėjo: jie atrišo mano ran
kas ir pasidalino cigaretėmis ir maistu 

- su riianim.
Jie parodė laišką, su kuriuo mane ve

žė ir sužinojau, kad mane atiduosią Se
vilijoj pietų srities ginkluotų jėgų virši
ninkė generolo Kveipo de Lano valiai.

AŠ anskčiau pažinojau gen. Kveipo, 
kaip pažinau ir kap. B. iš pirmo mano 
vizito Sevilijoj, 1936 m. rugpjūčio mėn.

Atvykom į Seviliją naktį. Du civilinės 
gvardijos nariai nuvedė mane į kalėji
mą, kur teko išgyventi tris mėnesius. 
Ten jie, palikdami mane, atsisveikino, 
kaip geri bičiuliai. Kalėjimo vyresnybė 
tuo labai nustebo.

Per pirmas šešias dienas nieko neįvy
ko. Aš vaikščiojau po cele ir tik maisto 
atnešimas būdavo vieninteliai dienos įvy
kiai.

Penktadienį, vasario 19 d. geležinės 
celės durys atsidarė ir.tryš falangistai 
įėjo. Du vyrai, trečia moteris.

Jie mandagiai pasveikino mane ir aš 
atsiprašiau, kad negalėjau pasiūlyti jau
nai uniformuotai ledi geresnės kėdės, 
negu šiaudinį lovos Čiužinį. Bet ji nusi
šypsojo—gan maloni šypsena—ir paklau
sė ar aš esu mister Koestler, ir ar kalbu 
angliškai. Aš į abu klapsimus atsakiau 

I teigiamai. Tada ji paklausė ar esu ko- 
murilstasi. Į šį klausimą turėjau atsaky
ti neigiamai.

—Bet, jūs esate raudonasis, ar ne?
AŠ pareiškiau, kad aš simpatizavau 

Valensijos vyriausybei, bet nepriklau
siau jokiai partijai.

Jdunoji ledi paklausė ar aš žinąs, ką 
del savo veiksmų aš uŽšitarnavaū. Aš 
sakiįu riežinąs.

—Na, tarė ji,—tai reiškia, mirtį.
AŠ paklausiau, kodėl.
Ji atsakė todėl, kad aš esu laikomas 

šni^u.
AŠ sakiau, kad toks nesu ir, kad nebu

vau girdėjęs, jog kuomet nors šnipas pa
sirūktų pavardę po straipsniu, kuris nu- 

>tas prieš vifeną partiją karo ir pas
kui nuvy katantį į tos partijos teritoriją 
su tfavo pasu kišenėje.

Ji man pareiškė, kad valdžios atstovai 
tą Įjunktą išnaįįrinesią, kad tdb tarpu 
“News Chronicle” ir ponas H. iš New 
Yorito buvo prašę gen. Franko pasigai
lėti mano gyvybės; ir, kad ji buvo pono 

f H. laikraščio korespondentė Ispanijoj;

ir, kad gen. Franko buvo pareiškęs, kad 
gal man dovanosiąs.

Man tai buvo stebinančios naujienos.
29.

Todėl dešimtąją kalėjimo dieną, penk
tadienį, vasario 19 d. sužinau, kad esu 
nuteistas mirti ir, kad, gal būt, Frąnkas 
bausmę pakeisiąs. Pagal ispanų įstaty
mus tai reikštu, trisdešimt metų kalė
jimo.

Jauna ledi, kuri man šią žinią pranešė 
ir kuri buvo kelių Amerikos laikraščių 
korespondentė, manęs paklausė, ar aš 
norėčiau jos laikraščiams pareikšti savo 
jausmus gen. Frankui.

Dabar, jei pirmame šio straipsnio sa- 
kinyj pastebėsite žodžius “gal būt,” jūs 
lengvai suprasite šios moters klausimo 
logišką paslaptingumą. Tai buvo pana
šu į bibliškąjį gundymą, nors šėtonas bu
vo pasislėpęs po besišypsančios jaunos 
merginos—žurnalistės kauke. Tą mo
mentą po pragariškų laukimo kančių, 
kada gi pagaliau mane kankins ir nu
žudys, nebeturėjau moralinių jėgų atsi
spirti.

Todėl pasakiau, kad, nors aš asmeniš
kai nepažinau Franko, man atrodo, jis 
turi būti humaniškas žiribgus, kuriuo bū
tų galima pasitikėti. Jaunoji moteris tai 
užsirašė, atrodė labai patenkinta, ir pa
prašė manęs pasirašyti.

Paėmiau plunksną ir tik tada supra
tau, jog ryžtuosi pasirašyti savo mora
linės mirties sprendimą ir kad šios baus
mės niekas neįstengtų pakeisti. Todėl iš
braukiau kas buvo parašyta ir suredaga
vau kitą pareiškimą šitokio turinio:

“Aš asmeniškai nepažįstu gen. Franko, 
ir jis manęs nepažįsta; todėl, jei jis pa
keistu maino mirties batišmę, aš many
čiau, jog tai būtų tik politinis maniev- 
ras. Vis dėlto, aš negaliu kitaip, kaip tik 
dėkoti jam, kaip žmogus žmogui, kuris 
išgelbėjo mano gyvybę. Bet aš tikiu į so
cialistinį humaniškumą ir ateityje nie
kuomet nesiliausiu tikėjęs.”

Tai aš pasirašiau.
Nebuvo reikalo pasakoti apie tą silp

nybės. Bet aš nepretenduoju būti he
rojumi, o noriu būti žmogiškas, toks, 
koks esu.

30.
Kitą dieną man buvo daug lengviau. 

Antrą dieną aš prisiminiau tą “gal būt”; 
trečią dieną tai buvo jau sunkenybė.

—Nežinojimas yra pusė mirties,—sa
ko Servantesas.

Taip yra. Kiekvienas savaip filosofuo
ja apie mirtį. Aš nebijau mirties, tik 
bijau paties mirimo pročešb. Per vistts 
tuos tris mėnesius bent dešimtį kartų 
per dieną prisimindavau Rilkes eiles:

“Viešpatie aš Tavęs neprašau vertirigo 
gyvenimo, bet duok man vertintą mirtį.”

Dabar būti nužudytam per pilietinį ka
rą yra vienas nemaloniausių mirties bū
dų. Ir aš turėjau tiek daug laiko apie 
tai galvoti. Kai vienas pasilieku—turi 
daug laiko galvoti ir neturi nieko kitą 
veikti, kaip tik vaikščioti iš vieno galo 
į kitą, šešis žingsnius SU pūse į vieką ga
lą ir šešis žingsnius, su puse į kitą; ihąž- 
daug 18 kartų per dierią; taip per 97 die
nas.

Tai buvo baisu, bet netąip baisu, kaip 
skaitytojas galėtų įsivaizduoti. Gamtoje 
glūdi nuostabūs minties šaltiniai, kurių 
nesuprantam normaliose sąlygose. Tai 
yra vidaus disciplinos ir proto išlavini
mo klausimas: šias jėgas sumobilizuoti. 
Jų pagalba galima įsivdizdUOti savo as
meninį likimą esantį bereikšmį ir tuomet 
tarp gyvenimo ir mirties nėra tokio di
delio skirtumo.

Bet, žinoma, gyventi visą laiką ant ma
giškojo kalno viršūnės negalima, ir bu
vo valandos, net ištisos dienos tokio liū
desio ir nusiminimo, kurio negalima net 
aprašyti. Bet buvo ir malonių momentų, 
kokių aš niekuomet nėpatyriau ir gal ne
patirsiu.

Tai buvo tokie įvykiai: kai gavau mui
lo gabalą ir šukas (devintą dieną); dvi 
cigaretes (tryliktą dierią); pieštuką ir 
penkis lapus popieriaus (dvidešimt sep
tintą dieną); dar pelikis lapūs popieriaus 
(trisdeŠiirit trečią dieną); pirmą knygą 
—John Stuąrt Mill’io autobiografijos is
panišką vertimą (trisdešimt penktą die
ną); ir taip tolįąų.

(Bus daugiau)

Waterbury, Conn

Juozelis.

Maskvos—Volgos Kanalas

Rengia Lietuvių Meno Są jungos Conn. Apskritys

Ml

£

Ką Mes Davėme?
Jau sukako lygiai metai lai

ko, kaip Ispanijos liaudis ko
voja su “mėtežnykais” ir gina 
savo teises. Kuo prie to pri
sidėjo Waterburis? Kitos lie
tuvių kolonijos remia demo
kratiją Ispanijoj finansiniai ir 
moraliai net ir fiziniai.

Iš Waterburio demokratijos 
mylėtojų nei vienas nenuvyko 
kovoti, netgi ir misinginio cen
to gailisi paaukoti. Gėda wa- 
terburiečiams! Gesinkim ugnį, 
kol ji dar silpna, o kaip iš Is
panijos fašizmas persimes pas 
mus, tada bus vėlu.

Jūs Pas mus, Mes Kitur
“Nemuno” Kliubas, liepos 

18 dieną, buvo surengęs Lie
tuvių Darže, Waterbury, pik
niką. Piknike dalyvavo ne ka
žin kiek publikos. Kada ren
gia parapija piknikus, tai sa
ko, dabar jūs eikite pas mus, 
bet. kaip surengė “Nemunas” 
pikniką, tai parapija su au
tobusais .išvažiavo net kaž kur. 
į Bristolį!

Tai šitaip vieni kitus pare
mia. Tegul ir “Nemunas” juos 
taip remia ateityj.

19-23 Draugysčių Su.. . .
Parapijonams tiek pristeigė 

tų draugysčių, kad negali su
skaityti. Vargonininkas A. 
Aleksis vieną kartą sakė: “Aš 
kalbu nuo devyniolikos iki 
dvidešimt trijų draugysčių 
vardu.” Taigi, A. Aleksis ir 
pats suskaityti negali, kiek jų 
yra. O tos draugystės tai kiek
viena iš tų pačių žmonių su- 
budavota. Taigi, jas visas į 
krūvą sudėjus, abejoju, kad 
bus daugiau kaip 2 tuzinai 
žmonių? O varde gyvuoja 19- 
23 draugystės. Bet koks jų 
skaičius nariais, kaip galin
gos ?

Portfelis po Pažasčia, Kepurė 
Rankoje

Kurį andai “profesorių” mi
nėjau, jau eidamas gatve laik
raščių neskaito, nes gal susi- 
sarmatino. O žmonės ištiesų 
tyčiojosi iš jo. Bet dabar už 
tat eina ryte gatve su “port
feliu po pažasčia, o kepure 
rankoje.” Daug kas 
kiasi, kad ne sulig šios šąiiįt> 
skonio. Taigi dar pas tą pro-1 
fesorių Vis yra lenkų “proše 
panų” neišgaravusio raugalo. 
Bet jau ir neišgaruos, kad ne
išgaravo iki šiol.

Nesenai jo pavardė baigėsi 
galūne “wicz” dabar gi “sis”. 
Jeigu čia nebus gerai, tai jis 
pasirengęs vėl pakeisti į 
“wicz”.

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
neįsižeisite. Mano brigadoj da
bar daug rekordistų.”

Daug racionalizacinių pasiū
lymų, patobulinimų ir techniš
kų išradimų davė nuteistieji. 
Iš žymesnių išradimų paminė
siu keletą: “mechaniškas kab
lys” — tai prietaisa, su kurios 
pagelba keletas dešimčių ve
žimėlių, pripildytų žeme, iš 
kanalo dugno pakyla į viršų, 
išpila žemę ir tuščiomis grįž
ta atgal. Išrastas nedidelis ek
skavatorius, eilė keltuvų, eilė 
varstotų kanalo dirbtuvėse ir 
tt.

Pilnai suprantama, kad šitų 
išradimų autoriai atidavė sta
tybai talentus taipgi ne iš bai
mės, bet pilnai sąmoningai.

Charakteringa pažymėt, 
kad mechaniškų kablių išradė
jas Korpusenko ir mažo eks
kavatoriaus išradėjas širma
nas ir daugelis kitų, kurie bu
vo anksčiau laiko paliuosuoti, 
atsisakė važiuoti namo, pasi
likdami ligi kanalo statybos
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galo. Išradėjas širmanas pasi
didžiuodamas pareiškė:

—Nėra daugiau kriminali
nio žuliko širmano — yra šir
manas ekskavatorininkų kolo
nos viršininkas!

Buvęs žymus vagis — pro
fesionalas Lazarevas, kuris 
teistas 32 kartus (paskutinį 
kartą jis nuteistas 10 metų), 
paliuosuotas anksčiau laiko, 

kirgi atsisakė palikt statybą, 
kol ji bus užbaigta.

Tai ne vieninteliai žmonės. 
Panašių pavyzdžių yra daug. 
Nemaža nuteistųjų atvyko prie 
statybos beraščiais ir maža
raščiais, o iš lagerių pasiliuo- 
suoja likvidavę neraštingumą 
ir mažaraštingumą. Ten orga
nizuota eilė bendro lavinimo 
ir techniškų mokyklų.

Kanalo stachanovietė Kar- 
tašova, kuri išbuvo lageriuos 
2 metus, pasiliuosavusi ir nu
vykusi kiton vieton dirbt, ra
šo :

“Pažiūriu į savo praeitį: ko
kia aš kvaila buvau. Aš ilgą 
laiką ėjau nusikaltimo keliu, 
o kai patekau į lagerius, ma
niau, kad ir mirsiu .ten, nes aš 
buvau nuteista 8 met. ir man 
rodės nereikalingas darbas tas 
kanalas ... Bet du metai la
gerių nepraėjo veltui. Aš lik
vidavau mažaraštingumą, ga
vau kvalifikaciją. Aš labai pa
tenkinta, kad čia žmones per- 
auklėja, pastato ant teisingo 
kelio. Užtat ir aš labai jums 
dėkinga. Prie seno daugiau 
negrįšiu.”

Iš nusikaltėlių eilių išėjo ei
lė talentingų pradedančių ra
šytojų ir poetų, kurių dainos 
plačiai dainuojamos prie Mas
kvos-Volgos statybos. Neretai 
jie, sekdami plačiai dainuoja
mas sovietines dainas, suku
ria jiems savo žodžius, atatin- 
kančius lagerių uždaviniams 
ir gyvenimui. Viena iš labiau
siai paplitusių tokių dainą 
skamba taip:

Po tvirta vadovybe čekistų 
Mes udamikus kalam naujus. 
Iš aršiausių vagių, aferistų 
Mes sudarom darbų didvyrius.

Kaip didvyris—vagis?
Kas gi man atsakys?
Kaip gi šitai suprasti gali? 
Tai dėlto, kad pas mus 
Būt didvyris žymus 
Gal kiekvienas laimingoj 

šalyj.
Tai gan puikiai parodo, kad 

ne liūdėsis, ne nusiminimas 
skamba nuteistųjų dainose, 
bet įsitikinimas tame, kad ga
lima ir reikia tvirtai grįžti So
vietų Sąjungos darbo žmonių 
šeimon. Visa tai reiškia, kad 
Maskvos-Volgos kanalas, — 
tai yra kartu ir žmonių per
auklėjimo kalve.

Balandžio mėn. visas kana? 
las, tai yra 128 kil. ilgio, bu
vo užpildytas pavasario van
deniu. Visi kanalo įrengimai 
išlaikė bandymus, parodyda
mi, kad pilnai atatinka tiems 
dideliems reikalavimams, ku
rie jiems statomi. Gegužės 2 
d., dalyvaujant partijos ir vy
riausybės atstovams, įvyko iš
kilmingas kanalo paleidimas. 
Kanalu jau plaukioja didžiu
liai laivai. Vasarą kanalas pa
leidžiamas nuolatiniam naudo
jimui. Pasiliuosavę kanalo sta
tytojai eis naujiems trečiosios 
penkmetinės plano darbams.

(Iš “Pr.”)

TEISĖJAS GRŪMOJA 
SCOTTSBORIECIŲ GY
NIMO A D V O K A T UI
Decatur, Alabama.—Tei

sėjas Callahan pagrūmojo 
advdftatui Leibowitzui, gi
nančiam nekaltus Scottsbo
ro negrus jaunuolius, kad 
jis turi mandagiau kalbėti 
apie melagę-prostitutę liu
dytoją prieš Scottsboriečius 
Victoria Price, o j^i ne, tai 
Leibowitz galėsiąs būt pa
šalintas iš teismo.

DAINŲ DIEN
Įvyks Sekmadienį, Rugpjūčio (August) 1

Laisvės Choras aš Hartford, vadovaujamas Birutės Ramoškaitės, dainuos šiame piknike.

LIETUVĄ DARŽE, WATERBURY, CONN.
Už LAKEWOOD EŽERO _____________ ________________ PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ

D. M. Šolomškas, ALDLD Centro Sekretorius iš Brooklyn, N. Y. 
sakys prakalbą svarbiai^ šių dienų klausimais

Progrartioj taipgi dalyvaiišCohn; valšt chorai: BridgėpOrtd, Totringtotio, Hdrtfotdd, Ndw Britaino ir New Hittfend
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LAISVĖ Puslapis Penktas

A. P. L A. REIKALAI
APLA. Finansinė Atskaita už 

Balandį, Gegužę ir Birželį, 
1937.

Įplaukos:
Bal.

18.39
18.89
70.25
20.32

Abelna Sutrauka
Per tris mėn. įplaukė 3,559.98

Kp.
2
3

1 4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

*48
49
50
51
52
53
54
55
58
Pav.
APLA I Apsk.

17.82
11.27
38.58 
26.46 
59.69 
11.54 
12.24 
69.13 
34.87
18.02 
13.22 
1.87 
6.64

33.48 
60.78 
14.25 
39.09 
27.94 
34.46
19.47 
36.54 
15.38 
12.65 
18.56 
15.05
6.57 

15.95 
36.96

7.50 
11.36 
22.25 
23.90

Geg.
10.36
19.71
83.94
16.66 
18.00 
13.06
22.42
40.80
17.42
43.41

Birž.
20.62
23.63
91.97
12.48

39.00

53.14
22.84
28.86
52.05
25.52

44.54
30.49

8.49

12.24
86.45
17.63
14.68

8.12
7.29

10.37
21.96
50.21
25.69
30.83
16.80

6.89
12.12

17.98
7.31 

13.08 
32.61

8.04
38.57
25.20

8.32
8.70

1.4.85 
38.76

53.31
17.49
33.02
17.69
50.65
26.39

9.60
43.54

35.28
6.82

36.97
24.11
51.63
21.27
13.90
61.22
30.31
14.48
20.00

6.64
16.32
29.40
63.50
21.65
37.97
34.74

Tuo pačiu sykiu 
išmokėta 2,026.04

Lieka 1,533.94
Vileniškis sumokėjo 95.00
M. Sherman mortg. 

nuošimtis 25.00
APLA 9 kp. 87.50
J. Svetaka 40.00
APLA 2 kp. 37.50
J. Miliauskas mortg.

depositas 25.00
Pittsburgh-Peoples 

Bank 42.35
Mellon Nat. Bank 58.17
Union Savings Bank 56.67
U. S. Savings Bonds 127.28

Viso pasidaro 2,128.41
Bal. iš kovo 31,

1937 39,323.58

Viso pasidaro 41,451.99
Inventorius 941.25

Visas APLA turtas 42,393.24

23.91

7.99
9.56

18.33
7.42

23.64
26.31

9.74
14.30
18.79
39.78

65.12
12.16
63.09
20.58
47.38
32.51
24.66
15.48
51.41
28.6.5
15.29
5.00

TžeS.ioV. 1223.42 1071.46
Išmokėjimai Balandžio Mėn.
4 kp.

29— V
30— K

41—K. 
41—J. 
47—A. 
52—C. 
Ligonių 
Centro

M. Toleikienė 3.00
Pranaitis 8.00
Chesnik 28.00
Belskis 108.00
Nagreckas 26.00
Bružienė 21.00
Simauskienė 56.50
Gavutis 150.00

Bernotas 143.00
Norkienė 48.00
J. Šimkus 17.00
blankos 6.50
Sekr. alga 75.00

Viso ' 690.00
Išmokėjimai Geg. Mėn.♦

4 kp.—J. Brudickas 44.50
4—M. žioba 12.00
4—A. Masionis 24.00

19—V. Orenderis 32.50
19—J. Kuras 24.00
19— J. Matulis 146.50
20— J. Yakštas 108.00
49—C. Kreivėnas 8.00

' 52—O. Bendikienė 51.60
55—A. Medeika 67.00
55—A. Kerčinsky 10.00

4—S. Kuzmickas org. 3.50
12—J. Norkevich org. 5.50
18—S. Ivanauskas org. 2.00

i Centro Sekr. alga 75.00

> Viso, 614.10
Išmokėjimai Birž. Mėn.

4 kp. J. Brudickas 16.00
4—M. Ramonas 10.00
4—JI Kučinskas 15.00
4—A. Masionis 31.00
9—J. Raudonis 150.00
9—St. Chesnik 31.00

11—J. Viliušis 24.00
11—P. Bugailienė 13.00
11—J. ViliuŠis 28.00
23— A. Paipelienė ' 20.00

. j « 27—M. Batutis 45.00
33—F. Gillis 67.00
33—A. Karpavičius 4.00
38— S. Mikulskis 25.00
39— J. Steponavičius 52.00

į 39—J. Maliniauskąs 7.00
41—J. Bernotas 37.00
44—J. Mikalauskas 10.00

I 47—O. Norkienė 11.50
49—M. šeštokas 20.00

4—P. Urbonavičius 2.06
24— ‘G. Margas 3.88
29—A. KUbilskis org. 2.50
Centro Sekr. alga 75.00

5 J. Miliauskas mort. dep. 22.00

, J. Gasiūnas,
APLA Centro Sekr.

APLA Centro Iždo globėjai 
peržiūrėjo knygas liepos 18, 
1937, ir surado tokį turto sto
vį, koks viršuj pažymėtas, ir 
šiuomi pasirašo:

J. Mažeika, 
A. Žvirblis, 
J. Norkus.

statytos algų skalės, tai kom
panijos pačios pataisys jas. 
Kaip bus tikrai surasta, 
mainieriai apvagiami, tai 
kalas ir kova bus vedami per 
“taikos boardą.”

Aukščiausias Teismas už 
Nuskriaustus

Keli metai atgal, kada Ma
loney šturmavo 1-mą Distriktą 
streikais, tai pralaimėjus 
streiką, po Susquehanna Col
lieries kompanija, 9 kasėjai li
kosi išmesti iš darbo, pasidar
bavus bosams ir UMWA loka
lų viršininkams (2 lokalų) 
Išmestieji iš darbo ėjo teis
man, kad atgauti darbą ir at
lyginimą už sugaištą laiką. 
Vietinis teismas išleido pasto
vią drausmę prieš visus, kurie 
netiesotai išmes ką iš darbo 
ir priteisė lokalų viršininkam 
sumokėti tiems 9 arti $5,000. 
Kaltieji nemokėjo. Nuskriaus
tieji apeliavo į aukščiausią 
teismą (valstijos) ir tas pa
tvirtino žemojo teismo nuos
prendį.

Kaltieji velia į suokalbį ir 
distrikto vršininkus ir reika
lauja, kad ir distr. prisidėtų 
prie padengimo minėtos 
mos. Pabauda, žinoma, 
kaip nors sumokėta, bet 
“drausmė,” tai nei šildo, 
šaldo baronams.

Požeminis.

Raymond, Wash

kad 
rei-

su- 
bus 

ta 
nei

Kietujy Anglių Lauke

nacionalizuo-

Gubernatorius Earle Veikia
Nesenai Penna, valstijos 

gub. Earle metė bombą į ba
ronų liogerį reikalaudamas, 
kad tie baronai, kurių nuosa
vybę išnaudoja “butlegeriai”, 
kuogreičiausiai dėtų pastan
gas ir atidarytų savo apleistas 
mainas. Kitaip, gub. grąsino, 
kad mainos bus
tos. Kada gub. šiuos žodžius 
pareiškė, buvo manyta, kad 
paprasta gub. menkos vertės 
kalba. Bet vis toliau, laikui 
bėgant, daugiau paaiški, kad 
gub. veikia toj linkmėj gana 
energingai. Dabar pranešama, 
kad gub. šaukia operatorius 
pas save ir klausia: ką jie 
mano daryti link mainų atida
rymo ? Gubernatorius nustaty- 
siąs laiką iki sausio 1 d. baro
nams apsigalvoti, kuriuo keliu 
jie eis. Neapsiimant atidaryti 
mainas, susirinkus Jungtinių 
Valstijų kongresui, būsią iš
leisti atatinkami federaliai 
įstatymai nacionalizavimui tų 
uždarytų mainų.

ĮĖmimąsi šių “aštrių” prie
monių link mainų nacionaliza
vimo verčia šios priežastys:

Nepasitenkinimas “butlege- 
rių” (jų skaitoma 20,000) sa
vo užsiėmime, nes užsiėmimas 
jau darosi neįmanomai visom 
pusėm keblus ir todėl reika
lauja griežtai atidarymo mai
nų arba duoti bile darbą iš 
valstijos; didis spaudimas iš 
UMWA pusės; likimas sužeis
tų ir užmuštų “butlegerių” šei
mų be apdraudos (kompensa
cijos) ; užsidariusių kompani
jų nemokėjimas taksų nei val
stijai nei apylinkei.

Kad nacionalizuoti tas mai
nas, kova, žinoma, bus sunki, 
nes baronai, su daugeliu jiems 
pritarėjų, jau ir dabar ugnimi 
spjaudo. Bet su atatinkamu ir 
didžiu spaudimu tas galima 
bus atsiekti.
UMWA 1-mo Distrikto Vadai 

Sujudo
Nežiūrint, kaip svietas ne

manytų apie drūtumą ir pa
žangumą šios unijos, bet fak
tai rodo, kad ji negalėjo iš
laikyti savo pozicijos kovoje 
su baronais už algas ir darbo 
sąlygas. Nors jau senai eili
niai mainieriai dejuoja, kad jų 
algos sunaikintos, kad darbo 
sąlygos nepakenčiamos/ bet 
tik dabar jų balsas pasiekė 
distrikto viršininkus. Pasekmė 
to, distrikto viršininkai nutarė 
daryti'algų reviziją viso distr. 
mainierių. Įsakoma visiems 
(žinoma, per lokalines unijas) 
mainieriams įteikti “due bills” 
už balandžio ir gegužės mėne
sius.

Už blogas sąlygas viršinin
kai dar balso nekelia, nes jie 
mano, kad kaip privers kom
panijas laikytis kontrakte nu-

Birželio 15 d. Sawmill Tim
ber Workers Unijos lokalas 
2514 nutarė visus šapos dar
bininkus suorganizuoti į uniją, 
nepaisant kiek reikės padėti 
darbo ir lėšų. Visiems neuni- 
jistams davė progos prisirašy
ti unijon nuo 15 d. birželio iki 
1 d. liepos. Darbdaviams bu
vo taipgi pasakyta, kad uni- 
jistai darbininkai sustos dirbę, 
jeigu kuris nors iš darbininkų 
atsisakys prisirašyti į uniją. O 
kurie buvo pabėgę, iš unijos ir 
nebemokėjo duoklių, tai tie 
turėjo užsimokėti po 14 dole
rių bausmės. Tokių pabėgėlių 
buvo apie 50. Nauji nariai į 
uniją priimami už $5.00 įsto
jimo* Iš 1,600 darbininkų čia 
dirbančių, tiktai 50 darb. bu
vo pabėgusių ir 35 visai ne
priklausė unijai.

Pamatę ant sienų išlipintus 
unijos pranešimus, visi pabė
gusieji iš unijos grįžo atgal ir 
užsimokėjo po 14 dol. baus
mės, o neprigulintieji prie uni
jos, įstojo, užsimokėdami po 
$5.00. Tiktai 2 darbininkai iki 
paskutinei dienai atsisakinėjo 
prisirašyti. Unija pareiškė 
tiem dviem darbininkam: ei
kit lauk, arba prisirašykit į 
uniją. Vienas iš jų prisirašė į 
uniją, o kitas išėjo lauk. Tuo 
būdu ši šapa tapo unijinė ant 
šimto nuošimčių.

Kova už uniją darbininkams 
kainavo tris metus sunkaus or
ganizacinio darbo ir 9 mėne
sius streiko.

Dabar eina suvažiavimas 
Federation of Wood Workers, 
Tacoma, Wash. Suvažiavusie
ji delegatai balsuos, prie ko
kios unijos prisidėti: prie CIO 
ar būt prie United Brother
hood of Carpenters and Join
ers of America. Kokios pasek
mės bus, tai kitą sykį parašy
siu. Man atrodo, kad, veikiau
sia, prisidės prie CIO. Čia, 
Raymond, Wash., tai darbi
ninkai labai nepatenkinti Car
penters and Joiners unija.

Pratęsiama Pigūs Paskolų 
Nuošimčiai Farmeriams
Washington. — Senatas 

71 balsu prieš 19 pervarė 
tarimą pratęst farmeriam 
pigius nuošimčius ant pas
kolų iš valdžios, nors pre
zidentas Rooseveltas buvo 
vetavęs (atmetęs) tokį kon- 
greso tarimą pirmiau.____

SUSIRINKIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus Susirinkimas Dėl 
“Laisves” Pikniko •

Liepos 29 (ketvirtadieni), įvyks vi
suotinas organizacijų, “Laisvės” 
skaitytojų ir dalininkų susirinkimas, 
Liaudies name,/ 735 Fairmount Ave., 
lygiai 8 vai. vakare. Draugai ir 
draugės, dalyvaukit ant Šio susirin
kimo ko daugiausiai, nes reikės su
registruoti darbininkai; bus išduoti 
raportai išrinktų komisijų. Dalyvau-

kit medžio darbininkai, nes mes nu
sitarę pabudavoti 100 stalų, tai pa- 
gelbėsit padaryti. Bus surengta pare 
tiems darbininkams. Jau yra išdirb
ta* planai. Galėsim padiskusuot ir tru
kumus pereitu} piknikų. Dėkim pas
tangas visi ir padarykime sėkmingų 
parengimą.

V. K. Valdyba.
(174-177)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

30 d. liepos, 8 v. v., Jurgine j Svet., 
180 New York Avė. Visi malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime. Bus no
minacija Centro Valdybos narių ir 
kiti svarbūs reikalai apsvarstomi.

Sekr.

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks 5 

d. rugpjūčio, 8 vai. vak., Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė.

Gerbiami draugai ir draugės, visi 
būkite šiame susirinkime, nes turi
me daug svarbių reikalu.

K. K.
CLEVELAND, OHIO

T Pagelbą Streikuojantiems
Antradienio vakare, liepos 27 d., 

8 v. yra šaukiamas susirinkimas 
Clevelando Lietuvių Moterų su tikslu 
išdirbimo tinkamų būdų teikimui pa
ramos streikuojantiems plieno, audi- 
nyčių ir mezgimo darbininkų. Susi
rinkimas įvyks Lietuvių Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Kviečia ALDLD 15 
Apskr. Moterų Kom.

(173-175)

LICENSES
BEER WINE LIQUOR

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 5091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BRODSKY
333 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 3186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7617 New Utrecht Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

WILLIS SILVESTRI
7617 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9:138 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1192 Gales Avenue. Borough of Brooklyn 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ARTHUR SEMBRIES
1192 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5413 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given, that License No. 
GB 8611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage > Control Law at 
449—7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WALTER KRAJEWSKI
449—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4824—6th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PETER H. BECKMANN
4824—6th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7968 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
8507—1th Ave. "Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off tho premises.

OLGA VOIGT
8507—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1069 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 161 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS MOSER 
(Pizzeria Bell Vcdere)

161 Rockaway Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1030 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4418 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. >
NICK GANIARIS and DEM MELACHRINOS
4418 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Jefferson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

WILLIAM ALLHUSEN
178 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10058 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2017 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

THEODORE HEYSE
2017 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10124 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control , Law at 
874 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

HARRY NADEL
874 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

, tho Alcoholic Beverage Control Law at 
'1621 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ISEA ABDALIA
1621 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7936 has been issued to the undersigne'd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 307-09-11 Ralph Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GUISEPPE ATTOLO 
(Leon Tavern)

307-09-11 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1354 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. . •’> "
CONRAD WOLF AS ADMINISTRATOR 

ESTATE OF LAURA WOLF
332 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

..-...- —> ... ...... —-—................

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1561 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1235 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE MALLIE 
NEW DEAL REST. & BAR

1235 Flushing Ave., 1

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANTHONY PAJKOWSKI
565—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. NOTICE is hereby given that License No.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1531 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PETER NICHOLOULIAS & 
WILLIAM PROUKOU

4th Ave., Brooklyn, N.5304

the

GB 9986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS WALTMAN
Street, Brooklyn, N. Y.180 Hull

NOTARY 
PUBLIC

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
456 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE
GB 9975 __________ ... ______ ____
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
7307—3rd 
of Kings,

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

7307—3rd

Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.

HARRY SHRIFT
Avenue, Brooklyn, N. Y.

456 Bergen

NOTICE is

Kings, to be consumed on the

MARY B. 
Street,

MULLEN
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
1*B 967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer St.. I"

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4790 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
6809—3rd ' 
of Kings,

6809—3rd

Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, County 
to bo consumed off the premisas. 
WILLIAM SCHWARTZ
Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel. Starr 2-0781
Home Tel.

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

<LBVANDAVSKAS> 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainas . 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite. 
337 Union Avenue 

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

xui xm-vuiiiuyvi oi„ Borough of Brooklyn, NOTICE is hereby, given that License No. 
County of Kings, to be consumed on the GB 4696^ has been issued to the undersigned 
premises.

PAUL WOLICKI 
(d-b-ą Havemeyer Light Lunch Bar) 

197 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3127 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEONARD KAUL 
(Leny’s Bar and Grill)

373 Palmetto Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1265 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Sands St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAMIE SNIKE 
Street, Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ANNA ZABOLOTNY
89 Evergreen Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4596 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kingit to be consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS

72 Sands

NOTICE is hereby given that License No. 
eb 1249 :... :___  : ■ : ; : '
to sell beer nt retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6808—4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed on the premises.

DINE-OUT CAFETERIA CORP., 
6808—4th Avenue, • Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1599 Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

TREASURE FOOD MARKET, INC. 
1599 Broadway, Brooklyn N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1214 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
478 Kings 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alčoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, Copnty 
of Kings, to be consumed off the premises.

SIDNEY KRAVITZ
5909 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore I-6H1

478 Kings

Beverage Control Law at 
Highway, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn,

ANTHONY PALAZZO County of ’'Kings to be consumed off the
Highway, Brooklyn, N. Y. premises.

DAVID KESSLER
NOTICE is hereby given that License No. 6 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.
EB 2513 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic 
626—92nd 
of kings,

Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, County, 
to be consumed on tho premises.

626—92nd
JOHN A. MALLEN

Street Brooklyn, N. Y.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI 

<

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
611—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed on the premises.

MATTHEW and STELLA DORAK 
611—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AGNES MATHEWS 
d-b-a John’s Restaurant

392 I'^lushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Riverdale Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. i

ISRAEL STEINER
263 Riverdale Avenue, Brooklyn, N. Y. į

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2355 has been issued to the’ undersigned 1 
to sell beer at retail under Section .76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the,

Shelter Island Heights

Telephony Stagg 2-4409

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Avenue, Brooklyn, N.

NoNOTICE is hereby given that License 
EB 3180 has been issued to the undersigned į 
to sell beer at retail under Section 76 of, 
tho Alcoholic Beverage' Control Law at 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

JOSEPH DIRENZO
2258 Pacific Street, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3157 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
987 Wyckoff Avenue,, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

ANDREW

Kings, to bo consumed on the

WINKLER & EUGEN LIPPERT 
d-b-a Roland Haus

987 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 46 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
486 Sackman Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PURITAN BEVERAGE CORP., 
486 Sackman Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
C 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
440 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

METRO BEVERAGE CORP., 
440 Watkins Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that beer License 
No. E 87 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law.

FRANK GOLDBERG
860 Hopkinson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that beei’ License 
No. E 88 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of tho Alcoholic Beverage 
Control Law.

JACOB KOSOWSKY
394 East 54th Street, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
'tho Alcoholic Beverage 
764 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS RASHKOW & 
764 Flatbush Avenue,

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
IXirim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po iermenų pietų, i 
Teikiam ' nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE 

Priež Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MEYER M. GURKIN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
70—7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, yto be consumed off the premises.

FRANCIS HOBBS 
(Manhattan Quality Store)

70—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9595 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Cortelyou Road, Borough of Jlrooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE -HEIDTMANN
1218 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10060 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
266 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to į bo consumed off tho 
premises. •

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir paiaidoju tin

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

reikalam

*• (Repšys)
LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard St. 
kampas Inman St. 
arti Cental Skvero,

CAMBRIDGE, MASS

402 Metropolitan Ave
(Arti Marc> Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
10-12 ryte

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

Rūgšti ruginė, sn?di ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls, 
t Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.

Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

N. r.Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

—„..y,,,,, ą^į, inįj- < e' i
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

-

Nera valandų sekmadieniais.

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 8-3621 

Brooklyn, N. Y.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

MATEUŠAS SIMONAVICTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433K

Puslapis šeštas

RABINAS PAKLIUVO

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS

7-tą

i

ruoš d a-

a

•6’1

Ka-

Nelaikąs Sustoti
Biu-

VĖL GAISRAS NAMUOSE

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

RA RA RĄRĄRĄ RARARARARARARARARA RARARĄRARA.

MIESTO MAUDYKLOS GE
RAM SVEIKATOS STOVYJ

PALIKO PAČIĄ MAŠINOJ, O 
PATS NUŠOKO NUO TILTO

tokį
šis

pas-

Sveikatos komisionierius Dr. 
Rice praneša, kad visos mies
to maudyklos sveikatos atžvil
giu esančios geram stovyje ir 
žmonas neturį pamato bijoti.

SUGRĮŽO sudegintos 
PAČIOS PELENAI

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

DARYS NEPAŽĮSTAMŲ 
MASKAS

TIK VIENO IŠ 50 GERAS 
KRAUJAS

A. MOLLYN
Barber ir Beauty Parlor 

449 Grand St., Brooklyn, N. Y.

VIENAS SUDEGE, TRYS 
APDEGĖ

apy- 
savo

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

P. BALTRENAS
c-o Camp Hygiology

VERPLANCK POINT, N. Y.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Nye urz
gia prieš valdišką Darbo 
San tikiu Komisiją, vadinda
mas ją “priedu” prie CIO.

SENATORIUS WAGNER Už 
TAIKOS PARADĄ

Gražuolė Helen Stein, 26 
■H*,.- metu amžiaus, turės ištupėti 3 

metus kalėjime už bandymą 
Harts Island kaliniams per
duoti narkotikų.

REIKALAVIMAI
Reikalingas 

(Janitor) prie
namų prižiūrėtojas 
8 šeimynų namo. 

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

(174-176)

TŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai, 

naujai ištaisyti, naujas toiletas. Na
me tyku. Kambariai yra ant antrų 
lubų tinkami mažai šeimynai. Renda 
$20. Reikalinga rekomendacija. Ma
tykite namo prižiūrėtoją (Superinten
dentą). Miss Guardino, 51 Ten Ityck 
St., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Išsirandavoja kambarys vienam 

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

(174-176)

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus is vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorią 3c

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS; 
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos paraSytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi’ reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUŠ 

111-40—-128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Camp Hygiology
PUIKIAUSIA

SUAUGUSIEM IR VAIKAM
Pieniškai-Vegetarijoniškas valgis, 
graži 60 akrų Įstaiga prie Hudson 
upės, didelis privatinis ežeras, ant 
kalno viršūnės solariumas, pamo
kinimai bei prakalbos apie svei
katą. Pasivažinėjimas laivais, pa
sivaikščiojimai, Tennis, Volley 
Ball, Basketball ir Baseball.

Puikus suteikimas patarimų.
Kainos: Suaugusiems $14 ir aukš

čiau; vaikams $11 į savaitę.
Nuolaidos imantiems ilgesniam 
laikui bei visam sezonui. Tik 40 
mailių nuo New Yorko, lengvai 
privažiuojama automobiliais, trau

kiniais ir laivais.
Rašykite:

Robert W. Anderson, 
134 Elliot Place 

Bronx, N. Y. 
Tel. Topping 2-6639

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

168 Grand Street
? Tel. Evergreen 8-7179 
s Brooklyn, N. Y.

Buso Nelaimėje Sužeista 
23 Žmonės

Pereitą penktadienį važiuo
damas į Rockaway Beach, pil
nas žmonių busas įbčgo į žiba
lo troką. Nelaimėje sužeista 
dvidešimt trys žmonės. Busas 
ir trokas sudaužyta. Vieno 
žmogaus drabužiai užsidegė ir 
jis iššokęs iš buso puolė tie
siai po tiltu į vandenį. Policis- 
tas šoko paskui jį ir išgelbėjo.

Teatro Istorija ir 
Visuomeninė Rolė

Tokia tema bus diskusijos, 
prelekcijos, šį pirmadienį, 26 
d. liepos, “Laisvės” svetainėj.

Amilija Jeskevičiutė, kuri 
iš profesijos yra mokytoja, 
duos prelekciją iš teatro isto
rijos. Jos prelekciją bus įdomi 
ir naudinga kiekvienam, ši 
prelekciją bus pirmįi iš eilės 
kitų, kurios paskiaus seks.

Draugas J. Nalivaika duos 
prelekciją temoje, kokią rolę 
teatras turi visuomenėje. Va
dinasi, bus du geri referatai 
naujais klausimais, kuriais 
mūsų judėjime iki šiol nie
kas nesirūpino. Kiekvienas 
kultūriškas darbininkas turi 
žinoti šį-tą apie teatro istori
ją ir jo rolę visuomenėje. Tad 
visi turėtų lankyti šias pamo
kinančias prelekcijas. Ameri
konų organizacijos,
mos tokiais klausimais paskai
tas, ima gana aukštas įžangos 
kainas. Lietuvių Liaudies Te
atras šias paskaitas ruošia vel
tui, kad supažindinti platesnę 
lietuvių darbininkų visuomenę 
su svarbiausiu kultūriniu-me- 
niniu judėjimu. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Lietuvių Liaudies 
Teatro Komitetas.

%.

Pirmadien., Liepos 26, 1937

Brooklyno Lietuvių Komunistų 
Frakcijos Veikimo Planai

Brooklyno Liet. Komunistų 
Frakcijos Biuro susirinkimas 
įvyko trečiadienį “Laisvės” 
patalpoj. Kalbėta apie pasau
linę situaciją, kaip tai, Japo
nijos imperializmo veržimasis 
į Chiniją, provokatoriški už
puolimai ant Sovietų parube- 
žinių sargų Sibire, tarptauti
nio fašizmo įsibriovimas į Is
paniją ir t.t. Tie klausimai 
vietinius lietuvius darbinin
kus, biznierius. ir profesiona
lus interesuoja.

Tokiu būdu Frakcijos Biu
ras nutarė surengti prakalbas 
aukščiau minėtais klausimais, 
taipgi vietinės politikos ir 
veikimo, klausimais. Dėl kal
bėtojų tarsimės su “Laisvės” 
redakcijos štabu. Nutarta 
kviesti du kalbėtoju. Biuro 
nuomone, vienas turėtų prisi
rengti Japonijos ir Ispanijos 
klausimais, antras vietinės po
litikos ir draugiškesnių santi- 
kių su kitomis sriovėmis vi
suomeniškais reikalais.

Nutarta šaukti lietuvių ko
munistų narių- susirinkimą 29 
dieną liepos, “Laisvės” svetai
nėj. Pageidaujama, kad ta
me susirinkime dalyvautų visi 
lietuviai Komunistų Partijos 
nariai. Bus daug svarbių 
klausimų apkalbėta. Taipgi

pageidaujama, kad dalyvautų 
ir jaunuoliai komunistai.

Kalbėta apie lietuvius jau
nuolius, kuriuos jau turime 
progresyvių darbininkų judė
jime. Biuro nuomone, mes 
turėtume sudaryti veikimo 
aparatus, tampriai surištus su 
mūsų lietuviais jaunuoliais. 
Tas turės būti kalbama visuo
tinam frakcijos susirinkime.

Rengiamės prie L.K.F. iš
važiavimo, kuris įvyks 15 die
ną rugpjūčio, Forest Parke. 
To parengimo pelnas skiria
mas ateinančio rudens rinki
mų kampanijai. Tuo daug 
rūpinas vietinė tarptautinė 
Komunistų Partijos 6-ta sekci
ja. Tą parengimą turėtų duos- 
niai remti draugai ii’ simpati- 
kai.

Rengkimės prie demonstra
cijos: “Taika pasaulyj, Prieš 
Karą ir Fašizmą.” Tas para
das įvyks iniciatyva Amerikos 
Lygos prieš Karą ir Fašizmą.

Prieškarinė demonstracija 
New Yorko mieste įvyks 
dieną rugpjūčio.

Lietuviai Brooklyno ir 
linkės turėtume sudaryti
atskirą būrį, kaip sudarėme 
gegužiniam parade. Ruoški
mės rūpestingai visi.

Frakcijos koresp.,
G. Kuraitis.

Kafiterijy Darbininkai 
Atidėjo Streiką

Rabinas Jacob Bienenfeld 
tapo suareštuotas ir pastaty
tas po $500 kaucijos. Mat, 
nežiūrint to, kad jo kempę po
licija buvo uždarius, kaipo pa
vojingą sveikatai, rabinas ėmė 
nuo tėvų pinigus ir priimdinė
jo vaikus. Vaikai turėjo grįžti 
namo, o rabinas pinigus susi
dėjo į kišenių.

Penktadienį Horn ir Hard- 
art automatiškų kafiterijų 
darbininkai laikė masinį mi
tingą ir nutarė streiko klausi
mą atidėti. Mat, bosai, išgirdę 
apie darbininkų planuojamą! 
streiką, sutiko tartis su uni
jos atstovybę. Tose kafiterijo- 
se dirba apie 3,000 darbinin
kų.

PASIKORĖ ANT ŠEŠTOS 
PAČIOS

Adolph Zuckerman, 37 me
tų amžiaus, buvęs advokatas, 
atsidūrė už grotų ir turi užsi- 
statyti $25,000 kaucijos. Mat, 
vargšas bandė sugrįžti ir at
gal prisivilioti savo šeštą pa
čią, nuo kurios su pinigais 
buvo pasprukęs. Bet ši pašau
kė policistą ir gudruolį suareš
tavo.

Salės del Balių, Koncertų, Ban-, 
kietu, Vestuvių, Susirinkimu ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

Pereitą penktadienį George 
Sauter, 40 metų amžiaus, nu
šoko nuo Brooklyn Bridge ir 
dingo. Manoma, kad užsimu
šė. Jis pasielgė labai keistai. 
Viduryje tilto susistabdė au
tomobilių, nes, girdi, turiu 
“flat tire” ir užlipęs ant tilto 
šono pasileido į vandenį. Pati 
žiūrėjo ir matė.

Amerikinė Lyga Prieš 
rą ir Fašizmą gavo laišką nuo 
New Yorko senatorius Wag- 
nerio, kad jis pilnai užgiria 
prieškarinę demonstraciją rug
pjūčio 7 d.

New Yorko Saugumo 
ro rekordai parodo, kad šie
met per birželio mėnesį buvo 
2 nuoš. mažiau nelaimių, 3 
nuoš. mažiau sužeidimų ir 
6 nuoš. mažiau užmuštų kaip 
per tą patį mėnesį 1936 m. 
Tai gana geras pasirodymas. 
Bet dabar patsai vasaros se
zonas, kad kiekvienas, kuris 
turi automobilį, juomi važiuo
ja. Dabar trafikas pačiam 
augštume. Ir jei per šį sezo
ną New Yorko miestui pavyks 
sumažinti nelaimių skaičių, 
tai galima laukti, kad pabaiga 
šių 1937 metų parodys 
saugumo rekordą, kokio 
miestas nebuvo matęs per 
kutinį dešimtmetį.

Traffic Precinct

New Yorke ant 10th Avė. 
po num. 446 pereito trečiadie
nio naktį sudegė vienas žmo
gus, o trys sunkiai apdegė. 
Ten namai yra niekas kitas 
kaip tiktai ugnies sląstai. 
Miesto Tenants League pro
testuoja prieš šios tragedijos 
kaltininkus ir reikalauja mies
to valdžios, kad jie būtų pa
traukti teisman, kaipo krimi
nalistai.

Kuomet net 50 Starkių vyrų 
pribuvo į Beth-El ligoninę, 
Brooklyne, pasisiūlydami duo
ti savo kraujo sužeistai 10 me
tų mergaitei, tai gydytojai su
rado tik vieno vyro gerą krau
ją. Kiti nusiminę turėjo grįžti 
atgal.

Valgykite Medų
■ ■ t

“Laisve” tik dabar vėl ga
vo didelį Vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą-—po 65c kvortą; 
puse galiono $1.25.

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

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

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Hans Janitscek sako, kad 
jo žmona mirdama prašė jį 
jos kūną sudeginti, o pelenus 
įdėti į puodą (urną), nuvešti 
toli ant jūrų ir įmesti. Taip 
jis padarė. Bet vanduo urną 
išplovė ant kranto ir policija 
suradus atnešė atgal pas Ja
nitscek. Jis sako, kad jis vėl 
veš, mes į vandenį ir bandys 
atsikratyti nuo savo mirusios 
pačios.

Ketvirtadienio naktį kilo 
gaisras po num. 157 Second 
Ave., New Yorke. Tas namas 
yra penkių aukštų ir kelios 
dešimtys šeimų turėjo bėgti iš 
namų. Gaisras tapo greitai už
gesintas.

Oficialis raportas patvirti
no, kad George Chinery ir jo 
žmona Ellen, maspethiečiai, 
užtroško monoxide gesu. Bet 
detektyvai tebejieško ir nesu
randa, iš kįr tas gesas įėjo į 
jaunavedžių kambarius.

Nassau pavieto policija nu
tarė padaryti maskas visų, ku
rie bus rasti negyvi, bet ku-', 
rių niekas neatsišauks ir ne-i 
pažlhs. Tos maskos bus laiko
mos specialiame kambaryje.

PAJIEŠKOJIMAI
ALEKSANDRAS OGENTAS, pir

miau gyvenęs Lawrence, Masu., o 
vėlesniais laikais Easton, Pa., lai 
tuojaus atsišaukia pas mane. Jei 
kas žino jo dabartinį antrašą, pra
šau jį man priduoti. Labai svarbus 
jo naudai reikalas.

Adv. F. J. Bagočius,
253 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
(172-174)

“Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos /

Kaina už egzempliorių 3c.
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Roma.^— Bevielinio tele
grafo išradėjas Marconi 
mirdamas paliko $25,000,000 
savo dukteriai Electrai, 7 
metų mergaitei.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybine

- Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

_ _ Stanley Masiulio įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

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, uždėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Telephone: EVergreen 8-8770

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Tekfonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

IRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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




