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anuomene ir 
nelauktai už-

Biznį iš jaunimo daro, o kiše- 
niuje jiems špygą rodo ir ne
gražiai kolioja. Toj pačioj 
“Vienybėje” Tysliava deda lie
tuvaičių atvaizdus ir vienai iš 
jų žada netgi “karalaitės sos
tą.“ Jokios sarmatos pas tą 
žmogų nebelikę.

Smetonininkų “Vienybės“ re/ 
daktorius labai negražiai įžei
džia Amerikos lietuvių jauni
mą. štai kaip jis nugieda:

“Deja, Amerikos lietuvių 
jaunimas ne tik atsilikęs nuo 
šių dienų Lietuvos jaunimo, 
bet, reikia abejoti, ar jis ka
da nors jį galės pasivyti. Ne 
tik mintijimo, bet ir darbo 
atžvilgiu Amerikos lietuvių 
jaunimas p e n k iasdešimčia 
metų atsilikęs nuo savo bro
lių Lietuvoje.“

London. — Mussolinio ir 
Hitlerio atstovai tarptauti
nėje “nesikišimo” komisijo-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyn® $7.00 

Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII,

kas jų generolas. Feng Madrid. — Liaudies val- 
Yu-hsiang. Jis į Tientsiną džia areštavo ir teisman pa-

KRISLĄ1
Įžeidžia Amerikos Lietu

vių Jaunimą. Y
Kaip Jaučiasi Tie

Jaunuoliai. \
Nemiegodamas Sapnuoja.
Tai Sena Mūsų Idėja.

Rašo A. B.

Tai kvaila, nepamatuota ti
rada prieš Amerikos lietuvių 
jaunimą. Ją perskaitęs, turė
tų pasipiktinti kiekvienas jau
nuolis. Nežinia, kaip dabar 
jausis Vitalis Bukšnaitis ir da 
vienas kitas, kurie taip nesenai 
Tysliavos laikraščiui bendra
darbiavo. Et jūs vyrukai, Tys
liavos pagelbininkai, neverti nė 
pado Smetonos atsiųstų “spor
tininkų.“

Bet ko vertas pats Tysliava, 
kuris tuos koliojamus ir pen
kiomis dešimtimis metų atsili
kusius jaunuolius laiko savo pa- 
gelbininkais?

Mes gi didžiuojamės Ameri
kos lietuvių jaunimu, šimtai 
jaunų, čiagimių vyrų ir moterų 
yra baigę augštuosius mokslus, 
šimtai kitų tebesimokina, kele
tas tūkstančių jaunuolių pri
klauso choruose ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pose, desėtkai jaunų kovotojų 
randasi pirmose darbo unijų 
judėjimo eilėse ir, pagaliau, 
graži grupė didvyrių stato sau 
nemirtiną paminklą kovoje 
prieš fašizmą Ispanijos apka
suose.

Taip, mes didžiuojamės 
erikos lietuvių jaunimu.

Tiesa, jaunimas neseka 
kui Tysliavas ir kitus parsi-i 
davėlius Lietuvos liaudies enf 
gėjams. Bet gerai jis ir daro/

Am-

pas-

Chicagos kunigų “Draugo“ 
redaktorius neužsimerkęs rašo: 
“Madrido radikalų milicininkai 
bėga iš kovos lauko“—bėga, 
girdi, kiek kojos neša. Deja, 
tai tik pono šimučio troškimas. 
Jei taip baisiai Madrido mili
cininkai bėga, tai kaip jie ga
lėjo atstumti gen. Franco gau
jas per 75 mylias vienoje pusė
je nuo Madrido?

Neveltui buvo Amerikos ko
munistų pastangos. Ištisus sep- 
tynioliką metų mes skelbėme 
industrinio unijizmo idėją. Da
bar ji prigijo. Jau milionai 
darbininkų organizuoti į indus
trines unijas. Visas C. I. O. 
judėjimas triumfuoja.

»
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Bet džiaugsmo neužtenka. 
Reikia darbuotis. Visas lietu
vių darbininkų judėjimas turė
tų padėt C. I. O. pastangoms 
organizuoti neorganizuotus dar
bininkus. Puiki, stačiai auksi
nė proga. Tokios progos Ame
rikos istorija dar nebuvo davus 
revoliuciniam elementui.

FRANCO KANUOLĖMIS 
ŠAUDO SUKILUSIUS 

SAVO KAREIVIUS

I

į

Madrid. — Fašistai Gra
nadoj ir Motrile naudojo 
kanuoles, rankines granatas 
ir kulkasvaidžius prieš su
kilusius savo armijos kar
eivius, kaip nutėmijo Ispa
nijos respublikos žvalgai.

Liaudiečiai Sunaikino 
9

150 Fašistų Lėktuvų
Per Kelias Savaites

Hendaye, Franc. — Ispa-? 
nijos valdžia praneša, kad 
jos lakūnai, bombarduoda
mi fašistų orlaivių stovyklą 
Cordoboj, sunaikino 20 prie
šų lėktuvų.

Madrid. — N. Y. Times 
korespondentas H. L. Mat
thews mano, jog per kelias 
savaites Ispanijos valdžios . 
lakūnai sunaikino daugiau 
fašistų lėktuvų, bombarduo-! 
darni jų stovyklas, negu ITALIJA IR HITLER RE1KA- 
kad nukirto oro kovose. O » ATT T A TITUI IT^
mūšiuose ore liaudies laku- LAUJA ItlJEo 1UUJ UZ- 
5a‘.S i IS.g BLOKADUOT ISPANIJĄd. nušovė 75 iki 80 priešų 
lėktuvų. Vadinasi, tuo tar
pu sunaikinta virš 150 fa
šistų vokiškų ir itališkų or
laivių.

Hendaye, Francx — Isna- j® reikalauja tuoj pripažint 
niios resnnblikiečiai atėmė Pilnas karo t-elses IsPanijos 
iš fašistų Bolea miesteli. AųA,„; ?„ t;v L ,A 
Ji turėdami, dabar jie grą- . igtraukima-qvetimu ša. 
sina fašistų . susisiekimam 1;P VXL,;., J 
su Huesca miestu, viena is 
fašistinių tvirtovių.

Šiaurvakarių Europos Gyven
tojų Skaičius Nupulsiąs 

40 Milionų
Paryžius.—Skaičiavimai, 

patiekti tarptautiniam su- v* — ----- . maiom LicouLiniia nuu

važiavimui mokslininkų, ty- kalbėt apie davimą karo 
rinėjančių Jdausimus gyven-1 teisių fašistam, jki nebus iš-
tojų daugėjimo bei mažėji
mo, parodo, jog per dvi se
kančias gentkartes liks 40 
milionų žmonių mažiau vie
nuolikoje šalių šiaurvakari
nėje Europoje negu yra da
bar. Sako, jog per medici
nos mokslo pažangą žmo
nės dabar abelnai ilgiau gy
vena, bet seniai nesiveisia. 
Užtat jaunesnieji vis pla
čiau naudoja gimdymų kon
trolę.

Prie minimų šalių nepri
klauso Sovietų Sąjunga, 
kur gimimų skaičius per pa
skutinius metus beveik ant
ra tiek pakilo.

Mussolinio Mylėtinė Nuteista 
$4 už Grafo Pašovimą

Paryžius.—Policijos teis
mas pripažino kalta Magdą 
de Fontagnes, kuri š. m. ko
vo 17 d. geležinkelio stotyj 
sužeidė revolverio šūviu 
grafą C. de Chambruną, bu
vusi Francijos ambasadorių 
Italijai. Jinai aiškinosi, 
kad Chambrųn suardęs 
Mussolinio meilę su jąja.

Magda buvo nuteista už- 
simokėt $4 pabaudos, bet 
teismas ir tą jai dovanojo. 
Pašautasis visai nestojo tei
sman prieš ją.

Fašistų Submarinas Uždegęs 
Ispanijos Pabėgėlių Laivą
Nimes, Franci j a. — Fa

šistų submarinas. netoli 
Grau-du-Roi, b o m bardavo 
vieną laivą, vežusi moteris 
vaikus ir senius iš Valenci- 
jos, Ispanijos. Kaip praneša 
žuvininkai, daugelis žmonių 
ant laivo denio užmušta ir 
pats laivas uždegtas.

Šioj srityj fašistu subma
rinas taipp pat nuskandinęs 
vieną Ispanijos žibalinį lai
vą.

Naujas Pasaulinis Sovietų 
Parašiutisto Rekordas

Maskva.—K. F. Kaitanov 
sėkmingai su parašiutu nu
šoko iš lėktuvo 32,150 pėdų 
žemyn. Tuomi sumušė vi
sus pasaulinius parašiutistų 
šokimo aukščio rekordus.

Franco’ui ir tik po to kalbėt 

lių kareivių iš Ispanijos.
Visi supranta, kad jeigu 

būtų pripažinta tokios “tei
sės” Franco fašistams, tai 
jie su pagelba Vokietijos ir 
Italijos karinių laivų bei 
submarinų galėtų kietai už- 
blokaduot visas Ispanijos 
respublikos prieplaukas.

Sovietų ambasadorius Iv. 
Maiski visai nesutinka net 

traukti visi iki vienam sve
timi kareiviai iš Ispanijos 
žemės.

Anglijos ir Francijos val
džios stengiasi prašliaužt 
viduriu — užvest derybas 
apie fašistų karo teises ir 
tuo pačiu sykiu apie “gerą 
pradžią” atšaukimui sveti
mų armijų iš Ispanijos.

Anglijos ministeris . pir
mininkas Neville Chamber- 
lain pasikvietė Sovietų am
basadorių net į seimo rū- _ _ ... - ...... ._ .
mą, norėdamas jį perkalbėt, ;omė Juos phekti.kanuolėmis
kad nereikalautų pirmiau
sia ištraukt svetimus kar
eivius iš Ispanijos./

Viešai Paskelbta Daugiau 
Nazių Šnipų Amerikoje

Washington. — Apart 46 
pirmiau paskelbtų Hitlerio 
šnipų-agentų J u n g t inėse 
Valstijose, demokratas se
natorius S. Dickstein liepos 
29 d. viešai aikštėn iškėlė 
dar aštuonis nazių šniukš- 
tus, ir jų vardai taipgi li
ko įtraukti į senato rekor
dus.

Stamford, Conn., darbuo
jasi nazių smogikų vadas 
Karl Jaeger, agentas senų 
geležų supirkinėjimo Vokie
tijai; Waterbury, Conn., 
hitlerininku veiklą skleidžia 
daktaras Fr. Kruezer. New 
Havene, Conn., Eberhard 
von Nasse, North German 
Lloyd laivų agentas, naziš- 
kai organizuoja ir muštruo- 
ja jaunuolius. Staten Is
lande, N. Y., veikia Hitle
rio šnipai G. Nebee, H. Os- 
termann ir Wm. Mettin, ir

Tokio, liepos 30. — Japo-X 
nai praneša, kad jau su- 
kriušinę chinų kariuomenę 
Tientsin mieste.

CHINAI SUGAVO JAPONUS Į SLASTUS 
IR DAUGELĮ JU IŠŽUDĖ TIENTSINE

Tientsin, Chinija, liepos 
30. — Aukštieji japonų ka
ro vadai kaltina savo leite
nantą generolą K. Katsuki 
kad jis išsiuntė perdaug 
savo armijos iš Tientsino 
toliau į karo frontą prieš 
chinus. O tu^m pasinaudo
dama ’ ’ ■ ’
karine _ 
puolė japonus Tientsine ir 
daugį jų išžudė; sykiu per
kirto susisiekimus tarp ja
ponų būrių, esančių atskiro
se miesto dalyse.

Sakoma, kad japonai tu
rėjo palaikyt bent 25,000 
savo kareivių Tientsine 
idant apsigint nuo chinų. 
Bet jie nesitikėjo tokio chi
nų pasipriešinimo.

Chinų kariai iš 26-tos, 
29-tos ir 40-tos armijų vie
nu sykiu užpuolė ir lyg siųs
tais suėmė japonus įvairio
se pozicijose mieste. Užvirė 
žiauri kova ne tik miesto 
gatvėse, bet ir 20 mylių į 
vakarus, nuo Tientsino iki 
Tangku prieplaukos. Smar-

Neva “Draugiški’" Japo- Japonų Lakūnai Sudegi
nant Chinai Apsupo ir 
Pliekia Juos Tungchowe

Peiping, liepos 30. — Kad 
Chinų šiaurinės armijos iš
davikas generolas Sung 
Cheh-yuan liepė savo ko
manduojamai armijai pasi
traukt atgal ir nekariaut su 
japonais, tai keli šimtai Ja
ponijos kareivių ramiai sau 
apsistojo Tungchow kazer- 
mėse, į rytus nuo Peipingo, 
Chinijos senosios sostinės. 
Japonų oficieriai laikė sau 
“draugiškais” arti esančius 
Chinijos kareivius, bet apsi
riko.

Chinai netikėtai apsupo 
tuos japonus kareivinėse ir 

ir kulkasvaidžiais, pirmiaus 
pirktais iš pačios Japonijos.

Japonų lėktuvai bombar
duoja ir kulkasvaidžiais 
apšaudo chinus, apgulusius 
japonų kareivines, bet chi
nai nesitraukia iš pozicijų 
o pyškina priešus.

Chinai apylinkės kaimie
čiai griebiasi už ginklų, ko
kius tik gali gaut, ir muša 
japonus.

Sukilimas Fašistų Armijoj
Valencia, Ispanija.—Neo

ficialiai pranešama, kad lie
pos 29 d. išsiveržė sukilimas 
fašistų armijoj Granadoj. 
Generolo Franco lakūnai 
bombardavę kareivines ir 
kulkasvaidžiais šaudę gy
ventojus. Sakoma, kad su
kilusieji prieš fašistus šau
kėsi respublikos lėktuvų pa- 
gelbos.

APTILO MŪŠIAI MADRI
DO FRONTE

Madrid, liepos 30. — Jau 
ketvirta diena aptilę fašis
tų mūšiai su liaudiečiais 
Madrido fronte; tik retkar
čiais persišaudo artilerija.

Fašistų jėgos nusilpnėjo. 
Šturmingos jų kontr-atakos 
pakriko.

kiu sutartinu užpuolimu 
chinai atėmė iš japonų tris 
geležinkelių stotis mieste ir 
užėmė dalį japonų koncesi
jos.

Sykiu užliepsnojo narsi 
chinų kova visame 95 mylių 
fronte nuo Tientsin iki 
Fengtai ir Peipingo prie
miesčių. Šimtai japonų tapo 
iškapota kulkasvaidžiais ir 
didžiais chinų kardais.

Bombarduodami Tientsi- 
ną, Japonijos lėktuvai taip
gi sudegino kelis apylinkės
tiltus, sunaikino artimus TEISIAMA 11 TROCKISTŲ, 
kaimus ir supleškino didžią GENEROLO FRANKO ŠNIPŲ

Pranešama, jog čia chi- PRIEŠ LIAUDIES VALDŽIĄ 
nams vadovavo krikščioniš-1 
kas jų generolas Feng 

sutraukęs ir daug chinų ka
reivių, perrengtų civiliais 
drabužiais.

Chinų kanuolės nuo Nan
kai Universiteto įnirtusiai 
bombardavo japonų konce
siją.

no ir Bombomis Išžudė 
Tūkstančius Nekariškų

Tientsin, liepos 30.—Sun
kieji Japonijos kariniai lėk
tuvai sunaikino didelę dalį 
Tientsin miesto ir bombo
mis sudraskė bei sudegino 
kelis tūkstančius nekariškių 
chinų, vyrų, moterų ir vai
kų. Be kitko, japonų bom- 
bininkai sunaikino Nankai 
Universitetą, Tientsin mies
to valdybos rūmą, Taksų 
Biurą, dviejų geležinkelių 
valdybos namus, muitinių 
centrus, tavorinių traukinių 
daržines ir sandėlius.

Trečias Sovietų Lakūnų 
Skridimas per Polių

Seattle, Wash—Jau trys 
dienos, kai Jungtinių Vals
tijų Oro Biuras siunčia 
Maskvai pranešimus apie 
orą Alaskoj ir šiaurvakari
nėj dalyj jungtinių Valsti
jų. Iš to sprendžiama, kad 
neužilgo skris trečias Sovie
tų lėktuvas per šiaurės po
lių į Jungtines Valstijas.

Amerikos radio praneši
mai spėja, kad trečiam skri
dimui vadovausiąs S. Leva- 
nevski, vadinamas “rusišku 
Lindberghu.”

Anglija Tik “Nepritaria” 
Japonų Karui prieš Chinus
London., — Anglijos už

sieninis ministeris A. Eden 
seime pareiškė, kad jo val
džia nepritaria karinei Ja
ponijos politikai, siekian
čiai užgrobt naujus Chini
jos plotus, bet, sako, Angli
ja “nėra pasirengus šiuo 
laiku daryt jokių žingsnių” 
prieš Japonijos karą Chini- ♦ •
JOJ. . . .

Darbieciai seimo atstovai 
kritikavo valdžią, kad jinai 
leidžia Japonijai pakartot 
panašų žygį, kaip 1931-33 
metais, kuomet Japonija at
plėšė keturias Chinijos pro; 
vincijas ir sudarė iš jų sau 
Manchukuo neva “valsty
bę.”

Chinai Kariausią iki 
Paskutinio Vyro Prieš 
Įsibriovusius Japonus

25 Užmušta, 50 Sužeista 
Franc. Traukinio Nelaimėj
Paryžius.—Iš bėgių iššo

kus greitajam St. Etiene 
traukiniui, už 12 mylių nuo 
Paryžiaus, 25 iš keleivių ir 
traukinio darbininkų tapo 
užmušti ir 50 sužeista.

statė vienuoliką trockistų, 
kaip šnipus prieš liaudies 
fronto vyriausybę, , kurie 
veikė išvien su fašistais.

Tarp teisiamų trockistų 
yra ir Julian Gorkin, buvęs 
trockistų laikraščio “La 
Batalia” redaktorius Bar- 
celonoj.

Sykiu teisman patraukta 
vienas narys fašistų falan
gos ir keturi jų signalistai. 
Jie elektriniais švyturiais 
davinėjo fašistam ženklus- 
signalus iš Madrido į prie
šų stovyklą Casa de Cam
po.

Madride suimta grafienė 
de la Puebla de Montalban. 
Jinai landžiodavo po karei
vines ir saliūnus ir šnipinė
davo fašistų armijai reika
lingas žinias.

Ispan. Fašistų Pranešimai
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Pirmiau 
fašistai garsinosi, kad jie 
atėmę iš Ispanijos lojalistų 
virš 300 ketvirtainių mylių 
plotą Teruel srityj, į šiau
rių rytus nuo Madrido. Lie
pos 29 d. jie tą plotą jau 
sumažino iki 135 mylių.

Tai daugiausia sausų kal
nynų, bergždžias plotas, iš 
kurio fašistam lieka 80 my
lių iki Madrido ir 30 mylių 
iki .Cuencos.

Fašistai skelbia, būk jie 
nukovę “rusą” komandie- 
rių tarptautinės liuosnorių 
brigados Madrido fronte ir 
“suėmę nelaisvėn visą ket
virtą tarptautinę brigadą.”

78 BILIONAI CIGARETŲ 
PER PUSMETĮ

Washington. — Per pas
kutinius šešis .. mėnesius 
Jungtinėse Valstijose surū
kyta 78,094,812,000 cigare- 
tų, kaip raportuoja šalies 
iždo skyrius. Lygiai pada
linus, išeitų po tris cigare- 
tus kasdien kiekvienam vy
rui, moteriai ir vaikui.

Saint Jean de Luz, Fran
ci j a, liepos 30. — Fašistų 
keturi submarinai užpuolė 
ir nuskandino Ispanijos res- 
pu b l iko s laivą “AndutzK 
Mendi”, Francijos vandeny-' 
se. Žuvo 23 iš buvusių lai
ve žmonių.

Red Wing, Minnesota. — 
Parvirtus trokui su 18 jau
nuolių pašalpinių darbinin
kų iš CCU valdiškų darbų 
stovyklų, du tapo užmušti ir 
5 sužeisti.

Vibų Salių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli 1

S h a n g hai, liepos 30. — 
Centralinės Chinijos val
džios galva, Chiang Kai- 
shek užreiškia, kad Chinai7 
“kariaus iki paskutinio vy
ro ir geriau žus, bet nepa
siduos ir nenusileis Japoni
jai.” Chinijos valdžia išdir
bo planą vest žūtbūtinę ko
vą prieš įsiveržusius japo
nus “iki kartaus galo,” sako 
Chiang Kai-shek: “Mūsų 
armijos iki šiol dar nenu
kentėjo jokio didesnio su
mušimo” iš japonų pusės 
šiuo laiku. Net jeigu priešai 
užimtų Peipingą ir Tientsi
ną, vis tiek Chinija galėtų 
tęsti apsigynimo karą.

Chiang Kai-shek smerkia 
generolą Sung Cheh-yuaną. 
buvusį komandierių 29-tos 
armijos, Šiaurinės Chinijos 
administratorių, kad jis pa
sitraukė iš Peipingo į Pa- 
otingą, ragindamas ir chinų 
armiją apleist Peipingą. 
Tas generolas pirmiau bu
vo žadėjęs ištikimybę Japo
nijai, taip ir pasiliko savo 
šalies išdaviku, o Japonijos 
tarnu. Bet jo armijos 38-ta
divizija ir kitos dalys didvy- i 
riškai kariauja prieš japo
nus. U ■ ‘

Hitlerio bei Romos Submari 
nai Atakavo Penkis

Ispanijos Laivus
Valencia, Ispanija. — Vie

nas Ispanijos fašistų sub- 
marinas užpuolė ir sužeidė 
respublikos garlaivį “An- 
duzmendi,” Francijos van
denyse. Fašistų submari
nas taipgi atakavo Ispani
jos žibalinius laivus “Zorro- 
za” ir “Taustan,” bet šiedu 
nesužeisti parplaukė namo.

Vienas ar daugiau fašis
tų submarinų apšaudė res
publikos laivus “Vicente La- 
roda” ir “Cabo Menor.” Bet 
juos lydintieji valdžios kari-' 
niai laivai atidarė savo ka- 
nuolių ugnį ir nuvijo šalin 
užpuolikus. Du šoviniai pa-~ 
taikę į submariną.

Ispanijos fašistai neturi 
savų veikiančių submarinų. 
Taigi respublikos laivus už
puldinėja Hitlerio bei Mus
solinio submarinai.

KOMUNISTAI MIRTINAI 
GINSIĄ PEIPINGĄ

Tientsin, liepos 30.—Pra
nešama, kad 3,000 japonų 
įsibriovę į Peipingą, bet 
chinų komunistai imą mies
to valdžią į savo rankas ir 
vesią mirtiną kovą, iki ja
ponai bus išmušti laukan.

Baltimore, liepos 30.—Du 
ar daugiau žmonių sudegė 
gaisre laivo “City of Balti
more.” Daugelis pavojingai 
apsvilo.

i
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ORAS

—------

New Yorko Oro Biuras 
sako, turbūt, bus gražus 
oras ir šį šeštadienį bei sek
madienį čia ir New Jersey.

Temperatūra vakar buvo 
83 laipsnių. Saulėtekis 5:50; 
saulėleidis 8:14.

or
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LDS Pastogėje
• “LDS organas “Tiesa” (už rugpj. 1 d.) 
jskelbia, kad einamajam Lietuvių Darbi- 
jninkų Susivienijimo vajuj iki šiol jau įra
šyta 360 narių. Tame skaičiuj 125 jau
nuoliai.
• “Tiesa” suteikia ir daugiau įdomių ži
nių apie LDS. šiuo tarpu Susivienijimo 
•turtas siekia $173,838.59. “LDS yra tvir
čiausia lietuvių savišalpos organizacija 
^finansinių žvilgsniu. Turi nemažą skai
sčių jaunimo, kas priduoda didelį tvirtu- 
•mą,” nurodo laikraštis.
• Toliau:
J Susivienijimas nuo pradžios savo gyvavi- 
{ mo iki 1 d. liepos, 1937 m., viso išmokėjo
• pomirtinėmis ir pašaipos $187,714.26.

Per tą laiką viso sirgo narių 2,757. Jiems 
; pašalpomis išmokėta $126,097.50.
I Per tą laiką viso mirė 190 narių. Jų pa-
• šaipgaviams išmokėta $61,616.76.
{ „ Tai jau gana stambi suma išmokėta.
• ^Tūkstančiai LDS narių, atsidūrę nelaimėj, 
;-rado nemažą pagelbą Lietuvių Darbininkų
• Susivienijime.

• Vadinasi, per tuos arti septynerius me
ntus LDS išmokėjo savo nariams bei jų 
Jpašalpgaviams daugiau, negu jo dabarti
nis turtas. Tai ištikro didelė pagelba 
nariams.•
l.'Bet spręsti organizacijoj gerumą tik- 
Jtai pinigiškai nebūtų teisinga. Svarbu, 
{kad LDS atliko labai daug gražių darbų 
{kultūriniame ir apšvietos fronte. Išlei- 
Zdo porą knygų, kuopos suruošė daugybę 
{įvairių kultūrinių ir apšvietos vakarų— 
{koncertų, prakalbų, etc. •
{ Juo LDS bus didesnis, aišku, jis atliks 
{dar daugiau gražių darbų. Dėlto reika
linga dėti pastangų gavimui kuodaugiau- 
jsiai naujų narių į LDS. 
t -*
; Labai Giria Sovietų Sąjungos
; Lakūnus
•
; Žymusis Francijos lakūnas A. Guidez 
{ilgai kovojo Ispanijos respublikos fron- 
Jtą prieš fašistus. Jis pats, sakoma, yra 
{nukovęs penkius fašistų naikintuvus, ir 
•daug patyręs apie visą orlaivininkystę 
•Ispanijoj.
t Nelabai senai jis parašė apie Ispanijoj 
{ko vejančius įvairių tautų lakūnus 
{(Straipsnis tilpo “L. Žiniose,” liepos 16 
{d.). Štai, kokios Guidez nuomonės apie 
{sovietinius lakūnus:
; Rusų savanoriai, be jokios abejonės, iš 
< visos daugybės, yra labiausiai baisūs lakū-
• nai. Aš tai pažymiu visai ne propagandi- 
{ niais tikslais.
! Mes turėjom daugelį progų veikti kartu 
J su rusais ir visumet stebėjomės jų vikru- 
J mu ir mokėjimu. Del to mes ir galim tvir-
• tinti, kad jie yra labiausiai baisūs lakūnai
• Ispanijos padangėse.
; Jų technika, jiems suteikta gamtos dova- 
t na labiausiai komplikuotai akrobatikai, 
! matematiškas jų kulkosvaidžių ugnies pre- 
{ ciziškumas, jų nepaprastas mirties niekini- 
{ mas iškelia juos virš visų kitų.
• '■ .J Vienintelis rusų lakūnas nesvyruodamas
• stos kovoti prieš aštuonius ar daugiau prie- 
į šo naikintuvų. Gal būt, jis žus, bet jis nie-
• kuomet nepasiduos.
’ DMr aš turiu pastebėti, kad jie yra aprū- 
{ -m pinti pirmos klasės medžiaga. Rusų lėktu-
• ~vai viršija visus kitus lėktuvų tipus, kurie 
J yra pasiųsti į Ispanijos karo lauką. Jie 
j -yra daug pavojingesnis ginklas už italų ir
• ^vokiečių lėktuvus.
{ Nelaimei, rusai* atsiuntė labai mažai lėk- 
{ tuvų ir tuos pačius tik karo pradžioj.
J Yra tokia taisyklė, vienam rusų lėktuvui 
t Ispanijoj atitinka šeši italų ar vokiečių lėk-
• tuvai. Ir tai pareina tik del neįtikėtinų ru

sų lakūnų ypatybių ir jų lėktuvų, kad jie 
drįsta stoti į kovą ir dažnai laimėti prieš tą

daugybę lėktuvų, kuriuos italai ir vokiečiai 
siunčia gen. Frankui.

Rusai yra labai gerai išmokyti lakūnai.
Daugelis rusų lakūnų, teturėdami tik 25 

metus, gali girtis jau esą skraidę daugiau 
2,000 valandų. O tie, kurie turi apie 30 
metų, turi apskritus 3,000 skraidymo valan
dų. Tai ir yra tos priežastys, del kurių jie 
taip nuostabiai moka ir supranta oro tak
tiką. Individualiai jie yra tokie pat geri 
lakūnai, kaip ir vokiečiai.

Grupinėj formacijoj jie nuvainikuoja viso 
pasaulio armijas, jų strateginis grupinis ar
tėjimas smarkiai nuliūdina priešą.

Jų masinės atakos yra kaip žaibas—mir
tinas žaibas.
Pasaulio darbininkai džiaugiasi, kad 

socializmo kraštas, Sovietų Sąjunga, iš- 
auklėja tokius didvyrius. Juk tai jiems 
teks ginti Sovietų Sąjunga, kai ją priešai 
užpuls. Jie pasirengę užduoti smūgį 
kiekvienam, kuris drįs pulti darbininkų 
tėvynę!

Pasaulis Liepsnoja iš Abiejų Galų
Jau virš metai laiko kaip Vakarų Eu

ropoj (Ispanijoj) fašistai uždegė karo 
gaisrą. Jis tebesiliepsnoja ir nesimato 
jam galo. Kasdien Vokietijos ir Italijos 
viešpačiai siunčia daugiau ginklų, orlai
vių, amunicijos ir kareivių.

To neužteko. Hitlerio ir Mussolinio 
sėbrai Japonijoj padarė tą patį Tolimuo
se Azijos Rytuose (Chinijoj). Jie pra
dėjo “neoficialį,” formaliai nepaskelbtą 
karą. Žudo žmones, naikina miestus, 
naudodami pačias aršiausias karo prie
mones.

Vadinasi, pasaulis tapo uždegtas iš 
abiejų galų.

Chinijos liaudis, nepakeldama plėšikiš
kų Japonijos imperialistų žygių, mobili- 
zuojasi kovon—kovon už savo šalies lais
vę, kovon prieš savo didžiausį nepriete
lių, kuris jau turi apžiojęs visą eilę jos 
teritorijų.

Čiang-kai-šekas paskelbė šiuo kartu 
nenusileisiąs. Jis mobilizuoja krašto jė
gas apgynimui šalies, apsaugojimui žmo
nių laisvės. Reikia, taigi, tikėtis, kad 
Chinijos-Japonijos karas bus didelis ir

Gali kas sutikti ar ne, bet faktas pasi
lieka faktu, kad karas vedamas dviejose 
atskirose pasaulio dalyse ir kad jis, ka
ras, plėsis, jei kiti pasaulio kraštai nesi
ims griežtesnių priemonių jį užslopinti.

Svarbu, kaip į tai žiūrės šiuo sykiu de
mokratinės pasaulio šalys. Ar jos ir lin
kui Chinijos atsineš įaip, kaip atsinešė 
linkui užpultos Ispanijos respublikos? 
Jų pareiga atsistoti-bent penkiom minu- 
tom prieš dvyliktą prieš plėšikiškus Ja
ponijos puolikus ir juos suvaldyti! Jei 
taip jos padarys, Japonijos imperialistai 
greit pasitrauks iš Šiaurės Chinijos ir 
bus galima tikėtis ten taikos. Jei jos tą 
padaryti atsisakys, tai karas Japonijos 
su Chinija gali būti labai ilgas ir jis gali 
priskubinti pasaulinį karą.

Apie Dr. Matulaitį
“Vilniaus Žodis” paskelbė, būk Mins

ke tapo suareštuotas dr. S. Matulaitis. 
Iš to “Naujienos” bando išpūsti didelį 
burbulą. Jas, veikiausia, paseks ir ki
ti aršiai prieš Sovietų Sąjungą nusistatę 
laikraščiai.

Dabar “Naujienom” Matulaitis patapo 
“didvyriu” ir tokiu ir kitokiu, nors iki 
šiol Matulaitis joms buvo kaip ir kiek
vienas komunistas (kol jis ištikimai tar
nauja revoliuciniam darbininkų judėji
mui) “Maskvos agentas” ir pan.

Apie Matulaičio suareštavimą mes ne
girdėjome. Kadaise jį buvo suareštavu
sios “Lietuvos Žinios” ir net Sibiran iš- 
siuntusios. Tuomet “Naujienos” taip 
jau labai smarkiai rėkė, kol buvo gautas 
įrodymas, kad Matulaitis tebegyvena 
Minske, kaip ir gyveno. .

Tik nelabai senai Strazdo gazieta ir 
“Naujienos” buvo suareštavusios Žalpį ir 
Daugirdą-Stalioraitį, bet tiedu asmenys 
tik nusijuokė iš to; nei vienas jų nebuvo 
areštuotas.

Sovietų Sąjungoj be reikalo, be nusižen
gimo darbininkų kraštui nieko niekad 
neareštavo ir nebaudė. Ką suareštavo ir 
baudė, tai buvo įrodyta jo arba jos kal
tybė, nusižengimas.

Jeigu dr. Matulaitis būtų areštuotas, 
tai jis, vadinasi, turėjo kuo nors nusikal
sti.

Be abejo, apie tai mes savo laiku gau
sime žinių ir jomis pasidalinsime su mū
sų skaitytojais. <

Toki Tai Buvo Tie 
Rinkimai

žemiau telpąs straips
nis buvo prisiųstas mums 
dar pereitų metų pabai
goj. Kadangi tuo klausi
mu tuomet pas mus buvo 
nemažai rašyta, tai mes 
jo nespausdinome, šiuo 
tarpu, kai Amerikoje lan
kosi Lietuvos “seimo” at
stovai, manome, skaityto
jams bus įdomu prisimin
ti tuos fašistiško stiliaus 
“rinkimus”.—“L.” Red.

Ant rytojaus po rinkimų 
į seimą fašistų oficiozas rašė, 
kad šalis 70% pasisakė už 
tautišką vyriausybę, kad Sme
tonos politiką užgyrė gyven
tojai dargi einant parlamenta
rinės demokratijos rinkimų 
aritmetikos taisyklėmis, ir su 
ironija klausė: kur gi opozi
cija? Buvo giedami pergalei 
himnai: nežiūrint į boikotą, 
kurį paskelbė visos opozicinės 
partijos—nuo krikščionių de
mokratų iki komunistų—daly
vavimo rinkimuose procentas 
siekė 70—80 ir dargi 99%. 
Iki garsiųjų 102%, kaip pas 
Hitlerį, tikrai nedaug tetrūko.

Kiekvienam, kas nors tru
putį žino tikrąją dalykų padė
tį Lietuvoje, buvo matyti, kad 
fašistai blefuoja. Ištikrųjų, 
rinkimai į Darbo ■ rūmus, ku
riuos boikotuoti šaukė visos 
nefašistinės darbininkų orga
nizacijos ir partijos, fašistams 
liūdnai pasibaigė: iki šiol su
rinktais daviniais, kurie apima 
3-4 visų rinkimų (pilni oficia
lūs daviniai ligšiol nepaskelb
ti), balsavo mažiau 16% dar
bininkų ir tarnautojų. Nebuvo 
pagrindo spręsti, kad per 17 
dienų, kurios skyrė rinkimus į 
Darbo rūmus nuo rinkimu į 
seimą (nuo 24. V iki 10—11. 
VI), darbininkų, 
miestuose nuo 
rinkikų, ūpas 
keitė.

Apie kaimo 
šiuo atveju ; 
dant kalbėti apie visą kaimą, 
imant ir žymią buožijos dalį, 
—pakankamai ryškiai kalba 
nesiliaujantieji padegimai, po
licijos apšaudymai, mokesčių 
nemokėjimai ir 1.1. Valstiečiai 
savo žymioj dalyj jau netiki 
fašistinei demagogijai. Madi
niai karo lauko teismai ir 
valstiečių šaudymai prieš pa
čius rinkimus, dar kaVtą pri
minė kaimui, ko jis gali laukt 
nuo fašistinio seimo. Juokinga 
būtų manyti, kad jis atiduos 
balsą už fašistus, o visi 147 
kandidatai, kuriuos rinkimams 
išstatė cenzinės savivaldybės, 
buvo aršūs fašistai.

Inteligentija, tarnautojai, 
smulkūs amatininkai, kuriuos 
vis labiau griauna stambūs sin
dikatai ir Lietuvos politika, sa
vo daugumoje nusistatę anti
fašistiniai. Tautinės mažu
mos, išskyrus du stambiosios 
žydų .buržuazijos atstovus 
Kaune, savo kandidatų netu
rėjo. Pagaliau patį fašistinį 
lagerį plėšė klikų kova. Rin
kimų išvakarėse žvalgyba 
areštavo Marijampolės apskri
ties kandidatą, gryno kraujo

sudarančių 
1-4 iki 2-5 visų 
radikaliai pasi-

nuotaiką, — o 
galima neperde-

tas neturi teisės į valstybės 
juo rūpinimąsi”, “Kas nebal
suoja—tautos priešas!” ir t.t. 
ir t.t. Valstybės įstaigų ir įmo
nių valdininkams, tarnauto
jams ir darbininkams buvo ne
dviprasmiškai paskelbta, kad 
kas neturės pase pažymėjimo, 
kad jis balsavo, bus paliuosuo- 
tas. Valstybės pavyzdį pasekė 
eilė įmonininkų, kurie sunkve
žimiais atveždavo savo darbi
ninkus ir sekė, kad jie eitų 
prie urnos. Smulkiems pirk
liams, amatininkams ir t.t. da
vė suprasti, kad žmonės, “ne- 
išpildę savo pareigos prieš ša
lį”, neturi teisės tikėtis mokes
čių inspekcijos malonės. Kai
mo seniūnai ir kitokį viršinin
kai grasino valstiečiams, kad 
pas nebalsavusius nesupirki- 
nės rugių, bekonų ir t.t.

Tokiu būdu, nemaža rinki
kų'dalis pilnoj to žodžio pras
mėj buvo prievarta privesti 
prie urnų. Gi antifašistinės 
grupiruotės neturėjo pakanka
mai jėgų, kad nelegalėse sąly
gose išvystyti pakankamai pla
čiai aiškinamąją kampaniją. 
Socialdemokratai ir liaudinin
kai, neatsigavę nuo savo par
tijų uždarymo ir nestoję į 
griežtos kovos su fašizmu ke
lią liaudies frontą eilėse, vie
tose buvo labai silpni. Krikš
čionys demokratai, taipgi už
daryti, bet turintieji gerą pro
pagandos tinklą šimtų kunigų 
asmenyje, nors ir boikotavo 
rinkimus, bet, matyt, nepakan
kamai griežtai: tik dalis kuni
gų šaukė savo parapijiečius į 
boikotą; keletas vyskupų ir 
pralotų dalyvavo rinkimuose. 
Didvyriškoji Lietuvos kompar
tija negalėjo per nepaprastai 
trumpą laiką (rinkimai buvo 
pravesti praslinkus mėnesiui 
po seimo įstatymo paskelbimo 
ir viso 7—10 dienų po kandi
datų sąrašų paskelbimo) pa
kankamai pilnai apimti savo 
agitacija visą šalį. Tokiu bū
du, nemaža antifašistų manė, 
kad geriausias būdas išreikšti 
savo t protestą prieš Smetonos 
vyriausybę—tai balsuoti tuš
čiu konvertu.

Balsavusių už fašistų kandi
datus procentas Alytaus apy
linkėj dvigubai didesnis, negu 
Telšių ir Panevėžio, nors ir 
stipriau apimta valstiečių ju
dėjimo, negu dvi pastarosios, 
ir beveik keturis kartus dau
giau, negu Klaipėdos krašte, 
kur kandidatus išstatė savi
valdybė, gavusi rinkimuose 2-3 
balsų ir, vadinasi, turėjusi už 
savęs gyventojų daugumą. Mi
roslavo rajone (Alytaus apy
linkė) balsavo 98.5%—ir tai 
nuskurdusiam, grynai biednio- 
kiškam krašte, kur 1935 m. 
rudenį padaryti areštai visą 
eilę kaimų paliko beveik be 
vyrų! Maža to: Alytaus vals
tiečiai daugiausia balsų atida
vė tiesioginiam žudynių kalti
ninkui—vidaus reikalų minis
terial generolui Čaplikui ir ge
neraliniam valdomosios fašis<- 
tų partijos sekretoriui Janavi
čiui. Tai reiškia, kad fašistai 
ėmėsi ne tik savotiškos rinki
mų rezultatų “interpeliacijos”, 
bet ir jų falsifikacijos.

šiandien dar sunku visai 
tiksliai pasakyti, kokiomis 
kryptimis ėjo rinkimų falsifi
kacija. Tačiau rinkimų taisyk
lės, nekalbant jau apie tai,

fašistą p. Žilinską, kaip įtartą 
teroristiniam veikime. “Tautos 
vado”—prezidento Smetonos— 
šventės metu, unifprmuotas 
fašistinio jaunimo narys pribė
go prie mikrofono ir sušuko: 
“Mūsų vadai kalėjime! 
Smetona!” ir t.t. ir t.t.

Šitose sąlygose reikėjo 
ti, kad Lietuvos fašistai, 
darni omenyj savo brolių len
kų prityrimą (nuo kurių jie 
nuplagijavo rinkimų sistemą), 
rinkimus sufalsifikuos, tuo 
labiau, kad fiasko jiems čia 
būtų kur kas skaudesnis, negu 
pravirtimas su Darbo rūmais.

Dalini daviniai, kurūi pa
skelbti apie rinkimų eigą pa
vienėse rinkimų srityse, jau 
dabar leidžia nustatyti, kokia 
kryptimi eina fašistinės ma
chinacijos.

Taip, pavyzdžiui, nurodoma, 
kad Panevėžio apylinkėj, kuri 
apima 3 Lietuvos šiaurės rytų 
apskričius, iš 168 tūkstančių 
rinkikų balsavo 121 tūkstantis, 
t. y. 71%. Kadangi oficiozas 
“Lietuvos Aidas” pabrėžia, 
kad netikusių balsu skaičius 
neviršyja 7—8%, gi ir tie at
siradę ne dėl “sabotažo”, o 
dėl rinkikų nemokėjimo, tai 
skaitytojui leidžia/ia daryti 
išvadą, kad už faš7tinę bado 
ir skurdo vyriausybe pasisakė 
mažiausia 63% apylinkės rin
kikų. Vienok paprastas arit
metinis apskaičiavimas duoda 
visai kitą paveikslą, net jeigu 
tikėti niekieno nepatikrin
tiems oficialiniams daviniams. 
Visi apylinkės kandidatai su
rinko apskritais skaičiais 317 
tūkstančių 
(Lietuvos 
kiekvienas 
jo paduoti 
ir manyti, 
mažiau, nėra pamato, 
nas, už išstatytus kandidatus 
balsavo vidutiniškai 46 tūks
tančiai žmonių. Gi oficialiniais 
daviniais apylinkėj iš 167,506 
rinkikų balsavo 121,225, susi
laikė 46,281. Išreiškiant pro
centais, už fašistinius kandida
tus balsavo tik 27.3%, atiduo
ta tuščių konvertu arba pana
šiai 45.1% ir susilaikė 27.6%. 
Tai yra daugiau 70% gyven
tojų balsavo ne už fašizmą, 
o prieš fašizmą!

Kitose trijose apylinkėse, iš 
kurių yra daviniai, paveiks
las yra toks (procentais) :

Telšiai 
Balsavo už faš. 31.1 
Paduota tuščių 
Susilaikė

žymų netikusių balsų 
čių (Kaune, pavyzdžiui, bal
savo ne tik tuščiais konvertais 
arba suplėšytomis korčiukė
mis, bet ir karikatūromis, iš
traukomis iš laikraščių, caro 
rubliais ir dargi... komunisti- 

,niais atsišaukimais!) galima 
išaiškinti ir fašistiniu teroru ir 
antifašistų boikoto kampani
jos nepakankamumu.

Kada paaiškėjo, kad opozi
cija rinkimus boikotuoja, fa
šistai ėmė vesti pasiutusią gąs
dinimo kampaniją obalsiais: 
“Kas nesirūpina valstybe —'kad rinkimų komisijos ir jų

Šalin

lauk- 
turė-

rinkimų korčiukių 
Aidas”' 14. VI.)

rinkikas galė- 
7 tokias korčiukes, 
kad jis padavė jų

Vadi-

46.8
23.1

Alyt.
61.8
16.4
21.8

Klaip.
17.3

9.1
73.6 

skai-

Vaizdas iš Lisbono, Portugalijos: eksplodavo 1 bomba, '• kai 'Portugalijos 
diktatorius de Oliveira išsėdo iš automoibiliaus. Žmonės spėja, kad toji 
bomba buvo padėta tiksliai, idant davus. progos šitam fašistui pasigar
sinti^ ir apsišaukti save “kankiniu.” <

personalas visu 100% susidėjo 
iš fašistų ir niekieno nebuvo 
kontroliuojami, teikė daugybę 
plyšelių. Taip, rinkikas, neno
rįs balsuoti savo rajone, galė
jo balsuoti kiekvienam kitam 
rajone, gavęs atatinkamą kor
čiukę. Asmuo, asmeniškai ži
nomas rinkikų komisijos na
riui, galėjo balsuot nepatiek
damas dokumentų. Ir, paga
liau, rinkimų komisijos galėjo 
pavelyt balsuot kiekvienam as
meniui, kuris įrodo tam savo 
teises, dargi jei jis nebuvo 
įtrauktas į rinkikų sąrašą. Tik 
Kaune tokių rinkiką prisidėjo 
7,562, nors iki rinkimų buvo 
paduota tik 362 skundai dėl 
neįtraukimo į sąrašus, ir ypa
tingo susidomėjimo 
nebuvo pastebima.

10 birželio žydų 
sios buržuazijos 
“Folksblatt” rašė: 
giausiai rinkimuose 
senojo miesto
buržuazijos rajonas. M.) 
so balsavo vos 25—28%. 
viausiai balsuoja buržuaziniai 
elementai, valdininkai ir na
mų savininkai”.

11 birželio tas pats laikraš
tis rašė : “Kauno mieste esa
mais oficialiniais daviniais, 
dalyvavimas rinkimuose trupu
tį viršyja 55%... vaizdas... tas 
pat, ką ir vakar. Tai yra dau
giau dalyvauja senojo miesto 
rajone ir žymiai silpniau daly
vauja priemiesčių rajonuose 
(darbininkų rajonai. M.) ir 
naujajam mieste. Tą pat gali
ma pasakyti apie rinkikų kon
tingentą sulig jų socialinės kil
mės : aktyviai rinkimuose 
lyvavo tik buržuaziniai 
mentai”.

Laikraščiui “Folksblatt'
ra pagrindo netikėti. Visi, kam 
prisiėjo pabuvoti rinkimų būs
tinėse, matė tą patį vaizdą. 
Ir štai, fašistų rinkimų techni
kos stebuklai siekia to, kad 
dalyvavimo procentas pašoka 
nuo 56 iki 77, o proletariniuo
se rajonuose pasiekia 80—85 
—90% tada, kai aktingiau- 
siam senojo miesto rajone jis 
lygus “tik” 78% I

Fašistai savo rinkimais il
gam nieko neapgaus. Vienok 
ta grubi Lietuvos liaudies va
lios falsifikacija turi suįdomin
ti viso pasaulio darbo žmones, 
nes ji reiškia ne tik naują te
roro bangą ir užpuolimą ant 
Lietuvos darbo masių pragyve
nimo lygio, bet ir rimtą pavo
jų taikai.

kairesnio- 
laikraštis 
“...aktin- 
dalyvavo

rajone (žydų 
vi- 

gy-

da- 
ele-

nė-

Kaunas, 1936.VI.16.

IŠ LIETUVOS

KLAIPEDA
Pabėgo Raupsuotieji!

N’etoli Klaipėdos, už karei
vinių, miškelyje stovi vienišas, 
aukšta medine tvora ir spyg
liuota viela aptvertas daugia
kampis namas: tai Pabaltijo 
raupsuotųjų ligoninė, klaipė
diečių dažnai vadinama sveti
mu vardu — Lėpraheim. Pa
tekti į šiuos gyvų žmonių am
žinus kapus yra labai sunku: 
be ypatingo reikalo, ypatingo 
leidimo ir apsaugos čia joks 
pašalietis nėra įleidžiamas.

Suprantama, kad tokia am
žina vienatvė ligonius, kurių 
čia yra keli ir iš Latvijos, la
bai slegia. Ir štai, praėjusią 
savaitę du jau senyvo amžiaus 
ligoniai — 46 metų G ru z b are 
ir 48 m. Jocys iš ligoninės pa
spruko ir pasislėpė. Jų pavo
jingumas sveikiesiems yra di
delis — raupsai labai greitai 
limpama liga. Tikimasi, kad 
pabėgėliai negalės ilgai slaps
tytis, nes labai pastebimi, ir 
žmonės juos išduos valdžios 
organams.

Renka Žinias Apie Katalikus
Utenos apylinkėse bažnyti

nė vyresnybė per bažnyčių 
maršalkas renka žinias apie 
katalikus. Platinamos anketos, 
kuriose įrašyti įvairūs klausi
mai : ar katalikas, ar eini iš
pažinties ir prie komunijos, ar 
religinga šeima ir tt. Anketo
je palikta vietos ir maršalkos 
pastaboms apie kiekvieną pa- 
rapijonį, maršalkos net įparei
goti esą apie atskirus asmenis 
su anketa ir savo nuomonę 
pareikšti. Be ko kita, toje an
ketoje esąs klausimas ir kiek 
kurioje apylinkėje esą mergi
nų su vaikais ir tt.
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11 r i r li t i t ,r M IE N aVS
M. Gorkis—Naujos Gadynės 

Menininkų Auklėtojas
Jau daugiau, negu metai praėjo nuo Mak

simo Gorkio mirties. Mūsų spaudoje ir viso 
pasaulio spaudoje buvo minėta ir apgailėta 
Gorkio mirtis. Mes sakėme d. Molotovo žo
džiais: “Po Lenino mirties, Gorkio mirtis yra 
didžiausias nuostolis mūsų šaliai ir žmonijai.”

Gorkis daug parašė, daug sukūrė—jis buvo 
pirmas proletarinis rusų artistas-rašytojas. 
Apie tai, kad Gorkis daug sukūrė, mes jau 
paviršiniai susipažinome iš pirmesnių rašymų 
apie šį gerbtiną autorių. Tačiaus daug ir la
bai daug teks pasakyti apie Gorkį, kaipo apie 
asmenį, apie mokytoją naujų, jaunų revoliu
cinių rašytojų. Gorkis buvo tikras tėvas nau
jos kultūros.

šis mūsų autorius mokino jaunus rašyto
jus ne tik per spaudą, bet dažniausią laiškais. 
Kaip kurie, pirmiaus niekur neskelbti laiškai 
dabar renkama ir talpinama spatidon.

Gorkis iškilo pasaulin savomis jėgomis. Jis 
padėjo ir kitiems kilti. Kada draugai ir liau
dis gerbė Gorkį, sakydami, kad jis yra “gam
tos apdovanotas” gabumais, tai jis atsakė: 
“Aš nemanau taip. Aš manau, kad aš gimiau 
tip lygiai, kaip kad bile kuris iš jūs. Aš 
manau, kad taip yra. Aš manau, kad gamta, 
kurioje yra tiek daug grožės, gamta, kuri 
judina mūsų sąjautą, kurią mes piešiame žo
džiais ir dažais, muzikoj ir kultūroj,—ši gam
ta neegzistuoja mano sapnuose.”

Kaip matome, Gorkis nesididžiuoja savo kil
numu, jis nesigiria “gamtos apdovanojimu,” 
kaip kad buržuaziniai rašytojai-artistai myli 
pasidžiaugti. Gorkis nesijautė viršgamtišku 
žmogum—jis studijavo meną, literatūrą moks
liniai. Tas mokslinis pamatas Gorkį iškėlė.

Garbės Gorkis nekentė. Jis dirbo visuome
nės naudai, o ne dėl asmeninės pagarbos. Pir
mame Sovietų Rašytojų Kongrese Gorkis vie
šai pabrėžė: “Man išrodo, kad Gorkio vardas 
čia perdažnai miniipa, su mieravimo termi
nais: didelis, augštas, ilgas ir taip toliau. Ai’ 
jūs nemanote, kad perdėdami ir keldami vieną 
ir tą pačią figūrą, mes aptemdiname kitų au
gimą? Tikėkite man, aš neflirtuoju, aš ne- 
nuduodu. Aš iššauktas kalbėti šiuo klausimu 
rimtais išrokavimais. Kalbant figūratyviai, vi
si mes čia, nepaisant didelio skirtumo amžiu
mi, esame vaikai vienos ir tos pačios labai 
jaunos motinos—visos Sovietų Sąjungos lite
ratūros.”

Gorkis, nepaisant to, kad jis savo proleta
rinę kūrybą pradėjo dar toli išvakarėse Di
džiosios Spalio Revoliucijos, dalinasi savo pa
siekimais sykiu su kitais rašytojais. Dar 1914 
metais Gorkis išspausdino taip vadinamą 
“simpoziumą proletarinių rašytojų.” Tai buvo 
darbiniųkų klasės rašytojų raštai, kurie gru
pavosi apie bolševikų laikraščius.

Prie minėto leidinio Gorkis savo įvado j e 
pridėjo: “Aš esu stipriai įsitikinęs, kad pro
letariatas gali sukurti savo beletristiką... . šis 
įsitikinimas yra paremtas' ilgų metų stebėji
mu į pastangas, kurias šimtai ir šimtai dar
bininkų, artizanų ir kaimiečių deda bandy
mams išdėti ant popieros jų nuomones apie 
gyvenimą, jų pastebėjimus ir sentimentus.”

Negalima nuginti, kad Gorkis padarė įtakos 
ir į šalis, kuriose dar viešpatauja kapitalizmas, 
tačiaus vystosi revoliucinė literatūra ir me
nas. Vien tik pavyzdis Gorkio sukurtų veika
lų dar prieš Spalio Revoliuciją parodo, kad 
galimas kultūrinis darbas—literatūra, menas 
auklėti šalyse, kur yra taip vadinama buržu
azinė demokratija.

Gorkio mokinimas, kaip reikia auklėti jau
nus rašytojus, gali būt geriausiu pavyzdžiu 
visiems kultūros mylėtojams. Draugas Alek
sandra Anikst, “Maskvos žiniose”, rašo, jog 
“.... Gorkis vienijo jaunąsias proletarinės li
teratūros jėgas.... Jis akstino rašytojus ir 
pradedamuosius autorius prie kūrybinio dar
bo.. .. Jis skaitė didelį daugį rankraščių, jam 
prisiųstų darbininkų ir valstiečių autorių ir 
atsakė kiekvienam autoriui su laišku, nuro
dančiu gerumus ir trūkumus jų kūrinių. Jo 
laiškai, pradiniams ir profesionaliams rašy
tojams, kurie talpina savyje labai gerus nu
rodymus, apsaugoti, bet dar negana išstudi
juoti.”

Kada reikėjo jaunas rašytojas kritikuoti, 
Gorkis visuomet tą jauną rašytoją paruošda
vo gera, taikia pradžia. Jis sakė: “Neužpyk 
ant manęs”, kuomet ruošėsi kritikuoti. “Li
teratūra yra didelė savo teisingumu ir turi 
būt teisingai įvertinama,” Gorkis taip rašė 
dar 1907 metais.

Paskiaus Gorkis kritikavo jauną rašytoją— 
jo kūrinį. Kartais jis kritikavo gana aštriai, 
bet taip, kad įtikinti, kad padėti jaunam kūrė

-r

jui, kad dar daugiau jį paakstinti prie kultū
rinio darbo.

Gorkis taip pat buvo tas meistras literatū
roj, kuris ėjo su gyvenimu, pažanga. Jis grei
tai pastebėjo naujus gyvenime pasireiškimus. 
Ir čia, kai tik buvo reikalas, Gorkis nesilaikė 
“prie senovės”, bet ėmėsi naujų metodų. Gor
kis veik pirmas patapo socialistinio realizmo 
kūrėju. Jis rašė: “Socialistinis realizmas lite
ratūroj gali kilti tiktai kaipo atspindis iš so
cialistinės statybos, kylančios iš darbo prakti
kos.” Toliaus Gorkis sako, jog “literatūros už
duotis susideda iš atspindžio, piešiamo darbo 
paveikslo ir įkūnijimo tiesos vaizduotėje, cha
rakteriuose ir žmonių tipuose.”

Iš Gorkio reikia mokintis ne tik kūrybinės 
literatūros, bet kuo labiausia auklėjimo nau
jų meninių jėgų, naujų rašytojų-artistų. Rei
kia mokintis iš Gorkio geros, pamokinančios 
kritikos ir kultūrinių jėgų organizavimo.

Nėra Nei Kelių Nei Kryžkelių
“KELIAI IR KRYŽKELIAI", V. Mykolui- 

čio-Putino lyrika. 302 puslp., spaudė “Spindzt- 
lys”, Kaune, 1936 m. Viršelis dail. A. šepečio.

Poeto aiškinimu “Sentimentalinis Gegužis,” 
“Tolimi Atgarsiai” ir “Keliantis Laisvei” sky
riai, su retomis išimtimis, apima 1911-1921 m., 
“Tarp Dviejų Aušrų” 1921-1926 m. ir “Ke
liai ir Kryžkeliai” 1926-1936. Paskutiniojo 
skyriaus antrašte užvardintas visas Putino 
lyrikos rinkinys.

Skaitytojas nedvejojančiai pasakys, kad lai
kotarpis, kuriame Putinas kūrė savo lyriką 
neišpasakytai svarbus, -įdomus, taurus įvy
kiais; laikotarpis, kuriame ne vienas jieškojo 
“kelių”, bet nejieškojo arba nenorėjo jieškoti 
kelių Putinas.

1913-1917 m., tai kruviniausias istorijos la
pas. Tuo metu ir Lietuva buvo paskandinta pa
saulinio karo liepsnose. Tai buvo pasaulinių 
lobiagrobių puota, šios kruvinos puotos nega
lėjo nepastebėt Putinas.

Kuomet kanuolės griežė mirties himną, tai 
Putinas užsikišo ausis ir užsimerkė ir dainavo 
apie “Sentimentalinį Gegužį.” Jis dainavo 
apie rožes, apie, rasą, apie upelius.

Skaitant Putino lyriką darosi nuobodu ir 
įkiru. Skubini, skaitai, jieškai ko nors kilnes
nio, šviesesnio, bet negali surasti. Didelė dau
guma jo eilėraščių tušti tuštutėliai, besieliai.

Eilėraštis, skiriamas tėvynei, dalinai išaiš
kina Putino besieliškumą, tuštumą.

“Tėvynei” eilėraštį Putinas užbaigia skun
du, kad “viešpats” suteikė jam kanklius, o ne 
kardą.

“Tai kas tavo pamirštą vardą primins?
Nejaugi tik vienas beginklis poetas?
Jo skundas tau sielvarto nenuramins,—
Iš tavo skriaudų jis sudėtas.
Ir aš tik skundus tau aukoju tylius, 
Ne kurstomus obalsius žygių skelbėjo.
Man įteikė Viešpats ne kardą,—kanklius,— 
Ir taiką širdis pamylėjo.”
Tame ir yra didžiausia nelaimė, beviltinga- 

sai poete, kad savo išvargintai tėvynei nieko 
negali duot! Verkiančiai tėvynei dar daugiau 
prižliumbi ašarų, o pateisinimui savęs apkal
tini nieko nekaltą “viešpatį”, neva už tai, kad 
jis įteikė Tau kanklius, o nė kardą!

Juk yra dvejopos kanklės. Kai skambini se
nomis kanklėmis, tai klausytojai nori miego. 
Bet kai skambini naujomis kanklėmis, klau
sytojai atbunda. Naujų kanklių garsai tokie 
galingi, kad nuo jų sutrupa vergijos retežiai į 
dulkes, kalėjimų sienos sugriūva ir tironai dre
ba, kai epušies lapai.

Tikiu, žinai apie naująsias kankles, bet jo
mis skambinti nenori. Tu skambini senomis 
kanklėmis.

Juk matei, kai pasiliuosavusią tėvynę nuo 
imperialistinių pančių savieji nevydonai pra
dėjo jai krūtinę išnaujo veržti plieno rete
žiais ir pagaliau įkalino tėvynę ir josios sūnus 
į vieną, apimantį visą šalį, kalėjimą. Dabar 
tėvynė niekas daugiau, kaip vienas baisusis 
kalėjimas.

Bet apie tai neprisimini.
Vis taip pat esi ramus. Skambini senomis 

kanklėmis ir vis kaltini “viešpatį”, kad Tau 
davė kanklius, o ne kardą.

Sakai, “taiką širdis pamylėjo”.
Ir mano širdis taiką pamyld. Bet ar gali 

širdis pamylti taiką, kurios nėra! Atmink, kol 
dvi klasės gyvuos, nebuvo, nėra ir nebus tai
kos!

Tikiu, ir apie tai žinai.
Kodėlgi neskambini naujomis kanklėmis?
O gal manai, kad nepoetiška? Gal Tu ma

nai, kad žvaigždės yra puošnusis poezijos rū

bas? Ne! Ne žvaigždės, bet žvaigždynas ir 
grįčia po juo; ne upė, bet laivas, plaukiantis 
upe saulėtekio link; ne jūros, bet ant jūrų 
bangų žvejų laivelis; ne audra su perkūnija, 
bet audros ištiktas keleivis, trokštantis pasiekt 
savo pastogę, štai kas yra poetiška!

Tad gerbiamasis, kaip drįsti niekus kalbėti?!
Jei būtum ištikimas tėvynės sūnus, neverk

tum ir kitų negriaudentum, bet gautuosius 
nuo “viešpaties” kanklius paverstum į kardą 
aštriausi!

Nauji Sovietų Kultūros 
Laimėjimai

P. Pranskus.
Žemiau telpąs d. B. Pranskaus rašinys 

yra paimtas iš “Priekalo” num. 7. Tal
piname jį šiek tiek sutrumpinę.—“L.” 
Red.

Sovietų liaudis užbaigė vykdyt antrosios 
penkmetinės planą socializmo statyboje. An
trosios penkmetinės užbaigimas yra ne tik so
cialistinės visuomenės fundamento sukūrimas, 
bet jau tolimesnė tos visuomenės statyba, tai 
jau socializmo pastatymas. Milžiniškus laimė
jimus socialistinės ekonomikos statyboj, lai
mėjimus išnaudotojų klasių ir jų likučių lik
vidavime, dideliausią liaudies masių gerovės 
kilimą ir tt., šitą išvystytą socializmo visuo
menės statybą lydi ir nauji nematyti pasaulyj 
socialistinės kultūros laimėjimai. Pastaraisiais 
laikais mes esam liudininkai dideliausio ma
sių kūrybinio pakilimo mūsų šalyje. Socialis
tinė revoliucija, pati būdama aukščiausias 
darbininkų klasės kūrybinių jėgų pasireiški
mas, stumia pirmyn visų žmogaus gabumų 
vystymąsi. Mes jau sukūrėm tokią tvarką, 
kur yra laisvas žmogaus protas ir gabumai, 
kur jie nesudaro, kaip kapitalizmo tvarkoje, 
buržuazijos perkamą prekę. Mūsų socialistinėj 
visuomenėj veikia niekeno nevaržoma “jėga 
neišsemiamų šaltinių visa ko atsidavusio, idė
jinio, doro, besiveržiančio pirmyn, nubundan- 
čio statyti naują, viso taip vadinamų prastų 
žmonių, darbininkų ir valstiečių, milžiniško 
energijos ir talentų ištekliaus jėga.” (Leni
nas) .

šitie Lenino žodžiai šiandien jau yra ne 
teoretinis dėsnys, o Sovietų visuomenės kas
dieninė praktika. Sovietų darbo masės, pali
kusios užmirštyj vargą ir nekultūringumą, juo 
toliau, tuo vis daugiau ir daugiau rodo ne
matytus žmonijos istorijoj laimėjimus visose 
ne tik ekonomikos, bet ir technikos, mokslo, 
kultūros aplamai, meno ir tt. kūrybos srityse. 
Jau šiandien socialistinė visuomenė pralenkė 
ir šioje srityje kapitalistinę visuomenę. Iš šių 
dienų Sovietų kultūros laimėjimų mes jau ga
lime susidaryti sau bent artutinį vaizdą, ko
kius naujus kultūros laimėjimus neša su sa
vim tolimesnis socializmo visuomenės vystyma
sis, komunizmas.

Neminėsim čia visus žymius Sovietų visuo
menės kultūrinius atsiekimus, pasiektus per 
20 metų. Užtenka peržvelgi tik pastarųjų lai
kų laimėjimus, į kuriuos buvo ir yra atkreip
tos ne tik Sovietų plačiausių masių, bet ir 
viso pasaulio kultūringosios žmonijos akys. Ir 
iš jų mums palieka aiškus vaizdas to, kokį 
kultūros žydėjimą neša su savim socializmas.

Ilgus amžius ir dešimtmečius vedė geriau
sieji žmonijos atstovai kovą už tai, kad už
kariauti gamtą, pasiekti tolimiausius žemės 
kraštus ir tt. Vienas iš tokių uždavinių, vilio
jusių žymiausius gamtos tyrinėtojus, buvo 
Šiaurės ašigalio atidengimas ir ištyrimas. Bet 
ligšiol tą uždavinį bandė išrišt tik atskiri drą
sūs tyrinėtojai, kurie beveik nerasdavo kiek 
reikšmingesnės paramos kapitalistinėj visuo
menėj, buržuazinėse valstybėse. Buržuazija 
rėmė tik tai, kas gali praturtinti jos kišenių, 
o ne žmonijos žiniją ir mokslą. Ir tik Sovietų 
žmonės, kuriuos Socialistinė tėvynė puikiai ap
ginklavo naujausia lėkimo, radio ir tt. techni
ka, pajėgė išrišti šį uždavinį,—ne tik pasiekti 
Šiaurės ašigalį, bet ir apsigyventi ten, kasdien 
teikti iš ten meteorologines ir kitas reikalin
gas Sovietų šaliai, mokslui ir tt. žinias. Pa
siremdami socializmo šalies pasiekta techni
ka, įsikvėpę begaline meile savo tėvynei, troš
kimu matyti ją klestinčią, laiminga, jausdami 
dideliausią rūpinimąsi ir meilę iš partijos 
ir draugo Stalino pusės,—Sovietų šalies la
kūnai, mokslininkai, technikai ir tt. jau šian
dien rodo stebuklus. Akademiko O. šmidto, 
lakūnų didvyrių Vodopijanovo, Molokovo, 
Aleksejevo, Mazuruko ir kit, ir keturių pirmų
jų nuolatinių šiaurės ašigalio gyventojų—Pa- 
panino, Krenkelio, Fedorovo ir širšovo var
dai įėjo į naujos socialistinės žmonijos kultū
ros istoriją.

Nemažesnės reikšmės turi ir nematytas pa
saulyje Sovietų Sąjungos didvyrių čkalovo, 
Baidukovo ir Bieliakovo skridimas iš Maskvos 
į šiaurės Ameriką per šiaurės ašigalį.

Koks tai skirtumas su tuo, kam išnaudoja 
savo technikos atsiekimus fašistinės šalys, ku
rios (Vokietija, Italija) savo lakūnus siunčia 
ne šiaurės ašigalį atidengti, o bombarduoti, 
naikinti nekaltą Ispanijos liaudį, moteris ir 
vaikus, griauti jos kultūros brangenybes. Vie
nur žmonijos kultūros turtinimas, vystymas 
pirmyn, kitur—jos griovimas, žengimas į bar
bariškumo gadynę.

Be galo ryškių laimėjimų per pastarąjį lai
ką parodė ir kitos Sovietų kultūros šakos, 
pirmoj eilėj—menas visose savo srityse: mu
zika, teatras, kino, tapyba ir skulptūra, archi
tektūra, o taipgi dailioji literatūra, poezija. 
Per visą pasaulį nuskambėjo žavėjanti sovie- 

- tinės muzikos garsai tarptautiniuos muzikos 
konkursuos Varšavoj (pianistų) ir Briuselyj 
(smuikininkų), kuriuose Sovietų muzikai ne 
tik gavo pirmąsias premijas, bet ir išviso 
parodė aukščiausią muzikos kultūrą. Jaunų 
sovietinių pianistų vardai—J. Žako (gavusio 
pirmąją premiją), R. Tamarkinos (antrąją 
premiją), smuikininkųD. Oistracho (pirmoji 
premija), L. Gilels, jaunojo B. Goldšteino ir 
tt. žinomi visam kultūringajam pasauliui ir 
jie užsitarnavo visos Sovietų šalies meilę.

Kuo išaiškint tai, kad Sovietų jaunieji mu
zikai turi tokių nematytų atsiekimų ir laimi 
tarptautiniuose konkursuose? Pirmiausia, tuo, 
kad jų auklėj imąsis ir augimas eina sąlygose, 
kurios puikiausia užtikrina jų talentų vysty
mąsi. Tuo tarpu, kai buržuazinėse šalyse tik 
pasiturinčiųjų sluoksnių vaikai turi galimybės 
pasireikšti, Sovietų šalyj nedingsta nepaste
bėtas nei vienas jaunuolis su kiek žymesniais 
gabumais ir jis gauna sąlygas tuos savo ga
bumus vystyti. Jauniems talentingiems Sovie
tų muzikams suteikiama ne tik medžiaginės 
sąlygos mokytis, bet ir duodami vartoti ge
riausi šalyj esantieji muzikos instrumentai , 
(Stradivariuso smuikai ir tt.).

Nei viena šalis nežino tokio plataus meno 
ir muzikos mokyklų skaičiaus, kaip Sovietų 
šalis. Konservatorijų skaičius prie Sovietų val
džios išaugo 3 kartus. Sovietų šalis turi ir pui
kius muzikos mokytojus, kurių darbą Sovietų 
vyriausybė puikiai įvertina ir visą eilę nesenai 
apdovanojo ordenais (muzikos profesorius 
Stoliarovskį, Jampolskį, Ceitliną, Gedikę, Mos- 
trasą ir kt., o taipgi seniau apdovanoti Gol- 
denveizeris, Neigauzas, Igumnovas ir kit.).

Nuo muzikos meno pirmynžangos neatsi
lieka ir Sovietų teatras—dramos, operos ir ba
leto, satyros ir tt. Sovietų teatrų priešakyje 
eina Lenino ordenu apdovanotas Maskvos Dai
lės akademinis Gorkio vardo teatras, pasiekęs 
šiais metais naujų didelių laimėjimų, pastaty
damas piešę “Ona Karenina” (pagal L. Tols
tojaus romaną), M. Gorkio “Priešus”, ruoš
damas A. Puškino “Borisą Godunovą,” naują 
piešę 20-metinėms Spalio sukaktuvėms (“že
mė”) ir tt. Ypatingos reikšmės turėjo “Onos 
Kareninos” pastatymas, kuris pakėlė tą teat
rą į naują kūrybinį aukštumą, šiam pastaty
me spindi tikrasis realizmas, realistinis me
nas, pilnas jieškojimų, giliai idėjinis ir dide
le jėga veikiantis į žiūrovus. Už savo nuopel
nus visa eilė teatro artistų priešakyj su Onos 
Kareninos ir Karenino rolės vaidintojais— 
SSRS liaudies artistais 'A. Tarasova ir N. 
Chmeliovu—liko vyriausybės apdovanoti orde- i 
nais. Kaip geriausias SSRS teatras, Maskvos 
Dailės akademinis teatras išvyksta į pasauli
nę parodą Paryžiuj, kur jis garbingai ir už
sitarnautai atstovaus sovietinį meną.

Aukštą Sovietų vyriausybės įvertinimą— 
Lenino ordeną — užsipelnė ir žymiausias So
vietų operos ir baleto teatras — Maskvos Di
dysis akademinis teatras ir daugelis jo dai
nininkų, diriguotojų, režisierių ir tt. Mas
kvos Didysis teatras yra SSRS muzikos meno 
centras, kuris šiandien kelia visos šalies mu- 
zikalinę kultūrą. Laimėjusi liaudis moka ver
tinti tokias kultūros brangenybes, kaip Mas
kvos Didysis teatras. Nežiūrint to, kad iki 
revoliucijos šis teatras buvo viešpataujančių 
turtingųjų klasių meno įtakoje, vis tik sun
kiausiomis piliečių karo dienomis Bolševikų 
Partija ir Sovietų vyriausybė saugojo šitą 
rusų muzikalinės kultūros žydinį. Ir vėliau jo
kioj kitoj šalyj operos teatras niekados netu
rėjo tokios vyriauš|ybės paramos ir susirūpi
nimo, kaip pas mus Didysis teatras. Per savo 
sovietinio gyvenimo laiką Didysis teatras pa
statė visą eilę geriausių rusų ir pasaulinės 
muzikos kūrinių. Prie naujų paskutinių teatro 
laimėjimų priklauso įžymios rusų kompozito
riaus Glinkos operos “Ruslanas ir Liudmyla” 
pastatymas. Bet ypatingai reikšmingas Didžio-

(Tąsa ant 4-to puslp.)

MORTOS VILKIENES 
DIVORSAS

Parašė Mikas Rasoda (Mizara)

Apysaka iš Amerikos lietuvių gy-' 
venimo, apie kurią daug rašo už?, 
sienių spauda. Lietuvoje net au
toriaus politinei linijai priešinga 

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrini.

316 Puslapių, Kaina $1.00
Išleido Dienraštis “Laisvė.”

JANONIO RAŠTAI
Tai eiles pirmutinio lietuvių darbo 

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendroves, 
“Šviesos” Kaune

Puikios liaudiškos eiles rafiytoĮr 
laikais kada Lietuva buvo cariškos i 

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybėk' 
laikų Amerikoje. Piešia streikus^ 
krizio laikus ir bankrutus, kui> 

nukenčia ir lietuviai.

318 puslapių, kaina $1.00 
LAIDA ALDLD.

ARTURAS REGRATIS 
IR JO RAŠTAI

Kas Dabar Užsisakys 
’’LAISVĘ” METAMS 
Gaus vieną iš augščiau 

suminėtų knygų 
dovanų

^Laisves” kaina dabar, laike va> 
jaus $5 metams ir $2.75 pusei m.

Reikalaudami knygų arba norėda
mi užrašyti. “Laisvę” kreipkitės 

šiuj antrašu:

“LAISVE
427 LORIMER SI 

Brooklyn. N



Puslapis Ketvirtas

MENO SKYRIAUS DALIS
Nauji Sovietą Kultūros Laimėjimai

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
jo teatro pasisukimas prie naujų sovietinių 
operų statymo. Jau nuo pernai metų teatre 
statoma turinti didelio pasisekimo jauno so
vietinio kompozitoriaus J. Dzeržinskio opera 
“TyhiŠis Donas” (pagal šolochovo romano siu
žetą) ir rengiama to paties kompozitoriaus 
nauja opera “Pakeltieji Dirvonai” (irgi pagal 
Šolochovo romaną).

Sparčiai žengia pirmyn ir kitos Sovietų 
meno šakos. Viena iš svarbiausių vietų čia 
priklauso architektūrai, nes šioji meno sritis 
betarpiškiausiai yra surišta su liaudies gyve
nimu, su jos kasdieniniais pareikalavimais.

Klesti ir sovietinė tapyba bei skulptūra. 
Toki sovietinių dailininkų paveikslai, išstaty
ti Paryžiaus parodoje, kaip ordenu apdovano
to ’ dailininko A. Gerasimovo “Stalinas tarp 
Pirmosios Raitelių armijos komandierių” 
“Vorošilovas ant žirgo,” “Stalinas XVI par-, 
tijos suvažiavime” ir kit., kaip dailininko 
Brodskio paveikslas “Leninas Putilovo fabri
ke” ir kit. ir eilė kitų dailininkų ir skulptorių 
darbų žinomi yra ne tik sovietiniam žiūrovui, 
bet jais grožėjasi visi Paryžiaus parodos lan
kytojai. Žymus sovietinės skulptūros laimėji
mas yra taipgi skulptorės Muchinos 25 metrų 
aukščio skulptūra, padaryta iš nerūdijančio 
plieno, vaizduojanti žengiančius pirmyn Sovie
tų darbininką ir kolchozninkę. Tai puikus 
visos socializmo šalies simbolis, puošiantis 
SSRS' paviljoną Paryžiaus parodoj.

Sovietiniai dailininkai irgi ruošia didžiulę 
savo naujų kūrinių parodą 20-metinėms Spa
lio sukaktuvėms.

Reikia tačiau pasakyti, kad visi šitie Sovie-

tų kultūros laimėjimai pasiektitų kultūros laimėj imaį pasiekti ne be aršios 
kovos su visokiais tos kultūros ir Sovietų liau
dies priešais, trockistiniais ir dešiniaisiais ža
lotojais, kurie kaukuodamies ir visaip šunuo- 
degiaudami stengės pačiupti į savo rankas šį 
galingą klasių kovoj ideologinį ginklą—moks
lą, meną, spaudą, literatūrą ir tt., arba įlindus 
į kultūrines organizacijas vesti tiesioginį šni- 
pavimo darbą vokiečių ir japonu fašistų nau
dai.

Tas šlykštus, išdavikiškas liaudies priešų 
darbas palietė visas kultūros sritis. Visuome
nės mokslų srityje veikė toki liaudies priešai, 
kaip Bucharinas, kaip Pašukanis 
luos) Fridlandas, Vanagas ir Uit. (istorijos 
moksluos), Karevas, Stenąs ir kit. (filosofi
joj) ir tt. Ypatingai tie niekšai stengės veikti 
literatūrinėse organizacijose, rašytojų tarpe, 
kad dezorganizuoti, iškrikdyti sovietinės lite
ratūros eiles, kad prisidengus dailiosios lite
ratūros forma tempti savo idejin 
dą. Mes jau rašėm apie žalotoji 
no išstojimą rašytojų suvažiavi 
stengės sovietinę poeziją ir visą 
ną atitraukti nuo partijos, nuo pelitinės kovos 
uždavinių, orientuoti juos į siaurą, kambari
nę, formalistinę poeto Pasternako lyriką. Bet 
ypatingai šlyktų trockistinį darbą literatūros 
organizacijose vedė trockistas Ąverbachas su 
savo grupe, užsilikusią dar iš tų 
kada ta grupė stovėjo prie-1, v. RAPPo (Ru
sijos Proletr. rašytojų asociacijos) vadovybės. 
Savo laiku toji grupė bjauriai 
sovietinius rašytojus, tuo pačiu 
tuos rašytojus nuo partijos, ke 
nepasitenkinimą, nervindama juos, neduoda
ma ramiai dirbti, nepadedama, o 
jų persiauklėjimui.

(teisių moks-

ę kontraban- 
šką Buchari- 
ime, kur jis 
sovietinį me-

senų laikų,

pjudė dorus 
atstumdama 
dama juose

kliudydama

LIETUVOS ŽINIOS
Sovietai Lietuvoje Užpirkę 

Didelį Kiekį Odos
Šiomis dienomis Maskvoje 

i šiauliškiai Frenkelis ir Nuro- 
kų administracija pasirašė su
tartį, pagal kurią Sovietai šie
met iš Frenkelio ir Nurokų ad
ministracijos perka už 1 mil. 

' -200 tūkst. kietos odos gaminių.

Liepos 7 D. Kariuomenes 
Teisinas

Kaune sprendė Suvalkų kraš
to gyventojo Adolfo Mačiulaičio 
bylą, kaltinamo už ūkininkų 
kurstymą. Kariuomenės teis
mas Mačiulaitį pripažino 
tu ir nubaudė septyneriais 
tais sunk, darbų kalėjimo.

kal- 
me-

JEksportas ir Importas
Centralinis Statistikos Biuras 

jau suvedė viso šių metų pirmo
jo pusmečio užsienio prekybos 
duomenis. Viso šiemet per pir
mąjį pusmetį, kaip iš jų maty
ti, Lietuva įvairių savo gami
nių į užsienį eksportavo už Lt. 
93^577,400. Pernai per tą 
patį laiką buvo eksportuota už 
Lt. 92,411,000, o 1935 m. už 
74,714,100. Tad šiais metais 
Lietuvos eksportas, kaip matyti, 
lyginant su 1936 m., per pirmą
jį pusmetį, pakilo per 1,16 mil. 
Htn, o lyginant su 1935 m., net

*8 mil. litų.
Viso šiemet per pirmąjį pus- 
tį įvairių prekių iš užsienio 

importuota už Lt. 94,464,- 
400, tad net 25,76 mil. litų 
daugiau, negu pernai per tą 
patį laiką ir net 33,02 mil. litų 
daugiau nei 1935 m. per tą patį 
laiką. Šiemet pirmojo pusme
čio importas yra didesnis už ek
sportą.

išvyko 9,956; svetimšalių at
vyko 16,785, išvyko 14,453 ir 
tranzitu pervažiavo 18,495. 
1936 m. sausio—birželio mėn. 
Lietuvos piliečių atvyko 7,066, 
išvyko 12,735. Svetimšalių at
vyko 16,436, išvyko 14,913 ir 
tranzitu pervažiavo 17,585. 
1935 m. sausio—birželio mėn. 
Lietuvos piliečių atvyko 7,420, 
išvyko 13,136. Svetimšalių at
vyko 13,538, išvyko 12,729 ir 
tranzitu pervažiavo 16,434.

Su sienos kortelėmis (regis
truojama tik išvykstant) šių 
m. birželio mėn. išvyko per 
Latvijos sieną 19,703 Lietuvos 
piliečiai ir 3,421 svetimšalis, 
per Vokietijos sieną 60,622 
Lietuvos piliečiai ir 94,122 sve
timšaliai. 1936 m. sausio mėn. 
išvyko per Latvijos sieną 24,- 
984 Lietuvos piliečiai ir 4,- 
307 svetimšaliai, per Vokieti
jos sieną 16,043 Lietuvos pi
liečiai ir 22,479'svetimšaliai. 
1935 m. sausio mėn. išvyko 
per Latvijos sieną 25,317 Lie
tuvos piliečių ir 8,717 svetim
šalių.

Š. m. sausio — birželio mėn. 
išvyko per Latvijos sieną 142,- 
222 Lietuvos piliečiai ir 17,920 
svetimšalių, per Vokietijos 
sieną 383,053 Lietuvos piliečiai 
ir 419,349 svetimšaliai. 1936 
m. sausio — birželio mėn. iš
vyko per Latvijos sieną 146,- 
826 Lietuvos piliečiai ir 20,- 
432 svetimšaliai, per Vokieti
jos sieną 118,849 Lietuvos pi
liečiai ir 51,864 svetimšaliai, 
1935 m. sausio—birželio mėn 
išvyko per Latvijos sieną 166,- 
478 Lietuvos piliečiai ir 23,761 
svetimšalis, per Vokietijos sie
ną 137,544 Lietuvos piliečiai 
ir 463,755 svetimšaliai.

Lenkiją. Dabar ir pats mėgi-‘ 
no nepastebėtas 
demarkacijos Ii: 
esąs pridaręs api 
žymi dalis skolų, 
sumomis, esanti
daugelio neturtingų Ukmergės 
miesto gyventojų.

Dabar, už ruoš 
liai pereiti dema 
ją, jam keliama byla.

pranykti už 
lijos. Skolų 
e 120,000 lt.

nedidelėmis 
suskolinta iš

imąsi nelega- 
rkacijos lini-

utės apskr.)

Šiurpi Sunkvežimio 
Katastrofa

Birželio 21 d. 9 vai. vakaro 
ties Vyžiais (šil
vienas iš šakių važiavęs sunk
vežimis privijo ki;ą sunkvežimį 
Ka 53, važiavusį 
Šakių sunkvežimi 
53 pralenkti, ka 
buvo smarkiai

savo puse, 
ui norint Ka 
žkokiu būdu 
sunkvežimiui

4
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Keleivių Judėjimas
Centralinio statistikos biuro 

duomenimis per š. m. pirmąjį 
pusmetį buvo toks keleivių ju
dėjimas per valstybės sieną:

Su pasai š. m. birželio mėn. 
Lietuvos piliečių atvyko 2,113, 
išvyko 2,955. Svetimšalių at
vyko 5,878, iš jų 880 Latvijos, 
3,888 Vokietijos, 67 Estijos ir 
1,043 ‘kitų valstybių piliečiai; 
išVyko 3,798, iš jų 733 Latvi
jos, 2,194 Vokietijos, 86 Esti
joj ir 785 kitų valstybių pilie
čiai. Tranzitu pervažiavo 4,- 
712 svetimšalių, iš jų 1,799 
Latvijos 1,149 Vokietijos, 854 
Estijos ir 910 kitų valstybių 
piliečių.

6. sausio — birželio mėn. 
Lietuvos piliečių atvyko 8,608,

UKMERGĖ
Bandė Bėgti į Lenkiją

Liepos iš 3 į 4 d. besiruo
šiant pereiti Utenos bare de
markacijos liniją, sulaikytas 
Ukmergės miesto prekybinin
kas Korsakas.

Visas jo likęs turtas, kuris 
susideda iš dviejų aukštų mū
rinių namų, karstų dirbtuvės 
ir smulkmenų krautuvės, esąs 
kelis kartus, negu jis vertas, 
praskolintas.

Ankščiau Korsakas mėgino 
pramonėje:—statė
ir malūną, bet, subankrutavo; 
paskutiniu laiku pasitenkino 
tik smulkiąja prekyba. Kaip 
pasirodo, Korsakas savo “ke
lionėn” į Lenkiją ruošėsi jau 
gerokai anksčiau; vieną dukte
rį į Lenkiją išsiuntė dar prieš 
tai, už kurią, kaip nelegaliai 
išvykusią, turėjo net baudą 
kalėjime atlikti, žmonės kal
ba, kad ir žmoną išsiuntęs į

lentpjūvę

i

Ir

Nėra valandų sekmadieniais.
0

jau 
ka-

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Po VW) CK tarimo apie literatūrinių 
organizacijų pertvarkymą ir RAPPo paleidi
mą (1932 m. balandžio m.) šioji grupė nepa
dėjo ginklo, o užsikaukavus ir veikdama slap
tai visokiais šlykščiais būdais stengės vėl pa
čiupti vadovavimą rašytojų sąjungai į savo 
rankas, kad toliau vesti sovietinės literatūros 
ardymą. Ir tik pastaraisiais laikais pavyko 
iškelti tą jų darbą aikštėn. Uoliausiais troc- 
kisto Averbacho talkininkais šiame- darbe bu
vo dramų dirbėjai išsigimėliai V. Kiršonaš ir 
Afinogenovas, kuriems visokiais šmugeliškais 
būdais pavykdavo pratempti savo menkus kū
rinius į sovietinių teatrų scenas ir tuo būdu 
vesti krikdymo darbą ne tik literatūroj, bet ir 
teatre. Aktyvus Averbacho grupės atstovas 
tarptautinės literatūros dirvoje buvo svieto 
perėjūnas Bruno Jasenskis, kurį iš visų pusių 
supo lenkų šnipai. Savo laiku B. Jasenskis, 
kaip žurnalo “Pasaulinės revoliucijos litera
tūra” redaktorius, vedė šlykščią A. Barbusso 
pjudymo kampaniją, stūmė šalin nuo revoliu
cinės literatūros dorus antifašistinius rašyto
jus, krikdė pasaulinės revoliucinės literatūros 
judėjimą.

Be šitos trockistinės grupės literatūros ir 
meno organizacijose veikė ir visa eilė kitų 
liaudies priešų. Bemaž visose literatūros ir me
no organizacijose pastaraisiais laikais susekta 
įsiskverbusių ir gudriai užsikaukavusių troc-

kištų ir dešiniųjų žalotojų, buržuazinių nacio
nalistų ir visokių kitokių kontr-revoliucinių 
elementų. Jie atnešė nemaža žalos sovietinės 
literatūros, meno, kultūros klestėjimui. Prieš 
juos reikalinga negailestinga kova, juos reikia 
su šaknimis rauti ir daužyti. Ir, aiškus daik
tas, kad apsivalius nuo šito kontr-revoliucinio 
brudo, visos sovietinės kultūros šakos dar 
skaisčiau ir puikiau sužydės, duos dar didesnių 
laimėjimų.

šeštadienis, Liepos 31, 1937

Socializmo šalies kultūros laimėjimai 
šiandien toli pralenkia “kultūringiausias’ 
pitalistines šalis, nekalbant apie pasmaugtą 
kultūrą, kultūrinį gyvenimą fašistinės barba
rybės šalyse. Fašizmas, Šiandieninis kapita
lizmas — tai karas, tai kultūros naikinimas, 
tai kalėjimai ir koncentracijos stovyklos, tai 
masių žvėriškas išnaudojimas ir badas, tai 
žmonių žudymas. Socializmas ir komunizmas 
—tai progresas, tai kultūros klestėjimas, tai 
gamtos užkariavimas žmonijos reikalams, tai 
žmonijos džiaugsmas ir laimė, tai nematytas 
meno išbujojimas. Ir kada komunizmas lai
mės visame pasaulyj, žmonijos jėgos ir gabu
mai bus paskirti išimtinai šitam gamtos nu
galėjimui ir meno, grožio kūrybai. Už šitą 
šviesią ateitį komunistai ir visi darbo žmonės 
ir kovoja su visomis tamsiomis praeities jė
gomis, su visais žmonijos priešais, negailėda
mi pastangų, darbo, gyvybės.

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina įumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisve).

Ka 53 suduota į užpakalį ir 
tas nustumtas nuo plento į 
griovį, kuriame dar sunkveži
mis smarkiai atsitrenkė į me
dį. Ka 53 šoferis liko sveikas, 
o kartu vykęs keleivis 53 m. 
amžiaus A. šarkauskas vietoje 
užmuštas.

Pastebėtina, kad katastro
fos kaltininkas, šakių sunkve
žimis nesustojo gelbėti sužeis
tųjų, bet spruko visu greitu
mu Smalininkų link, kur vis 
dėlto buvo sulaikytas.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

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,
Shelter Island Heights,

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKI AUGIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS:

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

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

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

Ekskursija Bus Sekmadienį, 22 August
Ant laivo vieta aprubežiuota, tad prašome iš anksto įsigyti bilietus

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

♦j* »— «—u«—mh—ra——ra —— m—ra •— m—ra —► >

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

PI
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Boston, Mass Ir Vėl Vaikai Nuskendo 
Kūdroje

Ačiū Draugams

išegzaminavus 
jog aš turiu

Tūlas laikas atgal man teko 
patėmyt “Laisvėje” pranešimą 
apie mano ligą. Dabar aš galiu 
pats pranešti apie mano pa
sveikimą.

Daktarams 
mane, surado
“tumor”. Kovo 29 d. ligoninė
je man padarė pasekmingą 
operaciją ir aš tuojaus pasiju
tau geriau. P operacijai mano 
sveikata ėjo geryn kasdien. 
Dabar aš 
kas.

Visiems 
giminėms
riu širdingą ačiū už užuojau
tą ir aplankymą manęs, kada 
man reikėjo leist nuobodų lai
ką ligoninėje.

Aš veliju visiems geriausios 
sveikatos!

Stanley R. Chuberkis.

beveik visiškai svei-

mano draugams, 
ir pažįstamiems ta-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Bethlehemiečiui. Jūsų raši

niu “Sąžinės Graužiamas 
Imuosi Plunksnos” nepasinau
dosime. Rašote grynai apie sa
vo asmeninius reikalus, kurie 
visuomenei nėra įdomūs.

Draugui. — Kol nepriduo- 
site redakcijai savo vardo, pa
vardės ir antrašo, Tamstos ra
šinėlio dienraštin netalpinsim.

vi. šim- 
nusken- 

Vinco 4

VI. 18 d. Joniškio 
kūnų kaime kūdroje 
do piliečio Galkaus 
metų sūnus Adolis.

d. Krupavičių km. 
vi. nuėjus parnešti 
paslydo ir kūdroje
8 metų Norvaišaitė 
jau nebe pirmas at-

LICENSES
BEER WINE LIQUINE LIQUOR

NOTICE -is hei 
GB 5313 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Wilson Ave., 
of Kings, to

cbv uivcn that License No.

VI. 22 
Linkuvos 
vandens, 
nuskendo 
Stasė. Tai
sitikimas Šiaulių apskrity.

Mėgino Išvogti Krautuvę
VI. 18 d. Joniškyje, sutren

kus lango rėmą ir atsikabinus 
skląsčiams, pro pil. Dambytės 
M. gyvenamą butą į kolonialę 
krautuvę buvo įlindęs 15 metų 
vagišius Kovalčiukas Jonas, 
tačiau tuoj buvo pastebėtas ir 
sulaikytas. Kvočiant paaiškė
jo, kad vaikėzas į tą krautuvę 
panašiu būdu jau ne pirmą 
kartą buvo įlindęs ir pavogęs 
pinigų.

Žaibas Įtrenkė j Ūkininko 
Bridžiaus Tvartus

M ari j am pol ės apy 1 in k ėse 
siautė sjnarki audra su perkū
nija, kurios metu žaibas įtren
kė į Degučių kaimo ūkininko 
Bridžiaus tvartus. Tvartai 
greitai įsidegė, ir atvykę ugnia
gesiai tegalėjo gaisrą tik bai
gti gesinti. Nuostoliai neper- 
dideli tik todėl, kad gaisras 
kilo pačiame vidudieny, kada 
gyvuliai buvo ganyklose.

been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 563 
Bofough of Brooklyn, County 

be
KARI

563 Wilson Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 471a 
Fifth Avenue. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MICHEL HUGHES
471a. Fifth Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5135 has been issuod to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6 New
kirk Plaza, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer Liccnso 
No. E-82 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverago 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
of Kings.

SOL INGERMAN
356 Dewitt Ave.. Brooklyn,

County

N.

consumed off the premises.
ANTHONISEN

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R L 8000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 188-190 Grand St., 
of Brooklyn. Coi nty of Kings, to 
sumed on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION

FALCONS ALLIANCE NEST 14 OF 
WILLIAMSBURGH. INC.

188-190 Grand Stl. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3454 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 141-5th 
Avenue, Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EDMOND HOURIGAN
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3401 
Avenue S. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

OF

141—5th

Beverage 
Borough 
be con-

POLISH

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7993 has bccii issued to the undersigned 
to sell beer, wind and liquor at retail under 
Section 133A of 
Control Law at 1304 
Brooklyn, County of 
on the premises. I 

THOMAS 
1304 Fulton St..

the Alcoholic Beverage 
Fulton St.. Borough of 
Kings, to be consumed

A. CACACE
Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7992 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine) and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverago 
Control Law at 328 Union Ave. Borough of 
Brooklyn. Countyj of Kings, to be consumed 
on the premises, i

ANTHONY ROGERS
Brooklyn, N. Y.328 Union Avė..

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3457 has beer issued to the undersigned 
to' sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage 1. ‘ ’
Broadway. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

B E RN H A RD RE I CH ERT 
d-b-a Lindy’s Lunch Bar

1780 Broadway Brooklyn, N.

Control Law at 1780

Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverj 
Driggs Avenue. ' 
of Kings,

142

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

NOTICE
EB 3441 ....
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 531 
Fulton St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SOUTHLAND DRINKS. INC.
531 Fulton St.. Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1262 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 284 
Devoe St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTONIO BOGCIO
284 Devoe St.. Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage 
Washington 
County of 
premises.

Control Law at 769 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on tho

HYMAN DICKER
The Rite Spot Delicatessen & Lunch Room
769 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3473 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage 
Johnson Ave. 
of Kings, to

366 Johnson

Control Law at 366 
Borough of Brooklyn. County 

be consumed on the premises.
MIKE WHITE

Ave.. Brooklyn, N. Y.

SAM TOFSKY
3401 Avenue S. Brooklyn

NOTICE is hereby given that Beer
No. E-112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverago 
Control Law Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

BENJAMIN HELLER
260 Christopher Ave.. Brooklyn, N. Y.

License

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5315 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 503 
Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL RUDICK & ISIDORE RUDICK
503 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1087 has been issued to the undersigned 
to sell 
76 - of 
at 207 
County 
jiremiscs.

beer and wine at retail under Section 
tlie Alcoholic Beverage Control Law 
Hudson Ave.. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

THEODORE BELMONTE
207 Hudson- Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
No. 316575 
signed to sell beer at wholesale, to 
trade, under Section 75 of the 
Beverage Control Law. Borough of 
County of Kings.

RUBIN CHAIT 
610 Stone Ave.. Brooklyn, N.

is hereby given that Beer License 
has been issued to the under- 

the retail 
Alcoholic 
Brooklyn,

ige Control Law at 142 
lorough of Brooklyn, County 

to bel consumed on the premises.

FRANCES PIOTROWSKI 
as administratrix of the Estate of

BENJAMIN
d-b-a Park

Driggs Avej,

PIOTROWSKI 
Bar & Grill 

Brooklyn, N.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-lll has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 
Control Law, 
of Kings.

75 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn. County

953 E. 89th
MOE SOLOMON

St.. Brooklyn. N. Y.

License

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2786 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 437 
Marcy Aye., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN GREGORICH
437 Marcy Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1062 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Howes St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVID MENDELOWITZ
409 Howes St.. Brooklyn, N. Y.

ville pravažiuoti dar apie pusę my
lios ir pasukti j kelią 212, pasisukti 
dešinėn ir už 2 ir i mylios yra Her
man’s Farm, kur bus piknikas. Bus 
ant kelio iškabos su nurodymais.

Kadangi tą pačią dieną yra ren
giamas labai svarbus piknikas 
Hackett Parke naudai pliušo audėjų 
unijos, tai kviečiama, kad kaip nors 
suderinti, kad būtų galimybė daly
vauti abiejuose piknikuose, nes ir 
vienas ir kitas yra abu reikalinga 
paremti. Gaila, kad tą pačią dieną 
įvyksta abu piknikai, bet rengėjai 
negalėjo surasti patogesnio laiko. 
Rengia Komunistų Partijos Lincolno 
Bataliono Draugai. 
Rengėjai.

NOTICE is hereby given that Beer 
No. E-84 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage ; 
Control Law, Borough of Brooklyn, 
of Kings.

JOSEPH SOKOLOWSKY 
477 Sackman St.. Brooklyn,

County

N.

NOTICE is hereby given that Beer 
No. E-59 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail from house to house, , 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County ■ 
of Kings.

ISIDORE J. CHAIT
1448 E. 98th St.. Brooklyn. N. Y. I

License

PRANEŠIMAI Iš KITUR
MONTREALIEČIAMS, 

DĖMESIO!
Pajieškoma ANTANINA 

NIEINE, Juozo Endriukaičio 
Račiūnaitės duktė, gimusi 

----------- sausio 27 d. Šakių apskr. Ji pati, ar 
M0TvC«r V* hcv!oby •KivC1} Beer, Li.cens° jos adresą žiną atsiliepkite adresu No. E-85 has been issued to the undersigned L .
to sell beer at retail from house to house, C. R. Jurgela, IbSQ., 359 Union Ave., 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage Brooklyn, N. Y. (177-182)
Control Law, Borough of Brooklyn, County v ,
of Ki n rs. ------------------------ —

Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
issued to the under

retail from house to 
75 of the Alcoholic 
Borough of Brooklyn

No. E-95 has been 
signed to sell beer at 
house, under Section 
Beverage Control Law. 
County of Kings.

JAKE 
315 Christopher Ave.,

SUDLER
Brooklyn, N. Y.

RAČIŪ- 
ir Onos 

1902 m.

DAVE RESNICK
365 Dewitt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License' 
No. E-96 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 

j under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
i Control Law, Borough of Brooklyn, County 

of Kings.
I BENJ. B. STEINBERG

477 Sackman St.. Brooklyn, N. Y.

DAINŲ DIENA
Įvyks Sekmadienį, Rugpjūčio (August) 1

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos Conn. Apskritys

Bridgeport© Jaunuolių Choras, kuris i dalyvaus šio pikniko programoje.

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

Ą.U---- >"-----M--------------------w—.m-----u—na-—■—■— ■—— ■>——1«—« —011—l.p

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

Programoj taipgi dalyvaus Conn, valst. chorai: Bridgepo rto, Torringtono, Hartfordo, New Britaino ir New Haveno

Kviečia visus 
(178-179)

MONTELLO, MASS.
Birutės Pašelpinės Draugijos pik

nikas įvyks 31-mą liepos ir 1 d. rug
pjūčio. šešt. vak. šokiai nuo 8-nių iki 
12 nakties, sekmadienį piknikas pra
sidės pirmą vai. po pietų. Bus ska
nių valgių ir gėrimų. Vietiniai ir 
apylinkės lietuviai atsilankykite. — 
Kom. (178-179)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. svarbus susirinki

mas įvyks šeštadienį, rugpjūčio-Aug. 
31, 7:30 vai. vak. Kliubo Kambaryj. 
Bus aptarta prisirengimas prie pik
niko; pasimokčjimas duoklių ir kiti 
dalykai. Tad visi nariai pribūkite 
laiku. — A. Večkys. (178-179)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas jvyks 

2 d. rugpjūčio, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 7:30 vai. vak. Drau
gai, būkite visi susirinkime, išklau
syti raporto 
kur buvo 15 
važiavimas, 
uždirbom. —

Wildwood Ekskursijos, 
draugysčių bendras iš- 
Išgirsime kiek pinigų 
Sekr. J. S. Rainys. 

(177-179)

EASTON, PA.
Piknikas Naudai Lincolno Bataliono 

Kovotojų Ispanijoje
Sekmadienį, Rugpjūčio 1 d. yra 

rengiamas piknikas, kurio pelnas eis 
Lincolno Bataliono kovotojams Is
panijoje. Jiems labai reikalinga ciga- 
retai, muilas ir skaitymo medžiaga, 
todėl piknikas tam reikalui yra visų 
Ispanijos liaudies draugų remtinas.

Piknikas įvyks netoli nuo Riegels-1 visi būkite laiku, nes turime daug 
ville, Pa. Važiuoti iš Eastono reikia j svarbių dalykų aptart.
No. Gll keliu ir pasiekus Riegels- čiunas. (177-179)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 1 d. rugpjūčio, 10 vai. 
ryto, S. Bakanausko Svet. Nariai,

NAUJOJE VIETOJE

J. Mata-
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GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand St,. Brooklyn

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Tfūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

Wife

HHE
*

Rūgšti ruginė, sn/di ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cąke, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice GaĮce. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per pastą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ąnt jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainą*.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Puslapis šeštasNEW YORKO IR APIFUNKES ŽINIOS PARDAVIMAI
Parsiduoda gerai įrengta keptuvė 

su visais parankumais arba tik biz
nis. Parsiduoda iš priežasties savi
ninko nesveikatos. Kreipkitės seka
mu antrašu: George Dicovitsky, 130 
First St., Elizabeth, N. J.

(177-179)

Lai Tammany Hall 
Šaika Nepraeis!

Antradienį vakare per ra
dio kalbėjo drg. Earl Browder, 
Komunistų Partijos sekreto
rius. Jis išdėstė komunistų po
ziciją būsimuose miesto val
džios rinkimuose. Browderis 
pabrėžė, kad šiandien vyriau
sias klausimas New Yorke, tai 
sumušimas Tammany Hall šai- 
kos, kuri vadinasi demokratų 
partija. Apie šitą partiją šia
me mieste susispietę juodžiau
sios spėkos, milionieriai ir bi- 
lionieriai.

Tammany Hali kandidatai 
turi nepraeiti. Nesvarbu, kas 
tuo kandidatu nebūtų, Cope
land ar Whalen, šį obalsį iš
kelia Komunistų Partija.
’ Kaip geriausia neprileisti 
prie valdžios Tammany Hall ? 
Komunistų Partija sako: visos 
progresyviškos New Yorko 
spėkos turi sudaryti bendrą 
frontą. O geriausias apvieniji- 
mo organas yra Amerikos 
Darbo Partija. Todėl komunis
tai rems Amerikos Darbo 
Partiją, nepaisant jos visų 
trūkumų. Komunistų Partija 
statys kandidatus tik ten, kur 
nebus Darbo Partijos kandi
datų.
» Tiesa, d. Browder sakė, kad 
šitie rinkimai neišriš nei vie
nos pamatinės mūsų gyvenimo 
problemos. Tą galės padaryti 
tiktai įsteigimas naujos siste
mos, atėmimas iš kapitalistų 
gamybos įmonių. Tačiau šian
dien svarbu supliekti reakciją 
ir fašizmą. Ir New 
miesto progresyviškos spėkos 
suvienytai veikdamos 
pliekdamos Tammany Hall 
rinkimuose, užduotų 
smūgį reakcionieriams.

York o

ir su-

didelį

Amerikos Kovotojai 
Gaus Dovanas

Abrahamo Lincolno Batali- 
jono Draugų Komitetas gavo 
pranešimą iš Franci jos, kad 
nesenai pasiųstos iš Amerikos 
dovanos amerikonams kovoto
jams Ispanijoje jau pasiekė 
rubežių ir sudėtos į trokus 
skubinamos karo frontan. Pa
siųsta net 30 tonų cigaretų, 
maisto, drabužių, knygų ir tt.

šimtai Žmonių Apžiūrinėja 
Naujus Namus

Labai daug žmonių eina pa
sižiūrėti W£A pinigais pasta
tytų namų Williamsburge. 
Trys apartmentai pilnai įreng
ti ir laikomi apžiūrėjimui. 
Norėdamos sau biznio padary
ti, trys rakandų kompanijos 
tuos apartmentus įrengusios. 
Kai žmonės pradės į tuos na
mus kraustytis, jos tikisi daug 
kostumerių.

Penktu Sykių Merginai 
Leidžia Kraujo

t,

Nors jau penktu sykiu gy
dytojai leidžia kraują Mildred 
Weintraub, 19 metų amžiaus, 
tačiaus dar nėra užtikrinimo, 
kad ji išgys. Davėjų kraujo 
šiai jaunai merginai randasi 
tiek ir tiek. Desėtkai siūlosi, 
bet tiktai vieno kito kraujas 
jai tinka.

Kiek Kaštuoja Vienas Subvės 
Vagonas?

M

Transportacijos taryba pa
skelbė, kad nupirkimas vieno 
subvės vagono miestui kaštuo
ja $41 ,950. Miestas esąs už
sakęs šimtą vagonų. Tai reiš
kia, kad už vieną vagoną ga
lima pastatyti net keturias 
stubas, dar pusėtinai dideles!

* Žmogus Nušoko Nuo Stogo
> Jack Backer, 52 metų am
žiaus, nušoko nuo keturių auk
štų namo stogo, 675 Lexing
ton Ave. ir užsimušė. Dar gi 
krisdamas užkliudė praeivį ir 
smarkiai jį sužeidė.

Iš Lietuvių Komunistų Susirinkimo
Ketvirtadienį įvyko labai 

turiningas, nors nepakanka
mai skaitlingas, Brooklyno lie
tuvių komunistų susirinkimas. 
Aptarta daug svarbių dalykų.

Visų pirma buvo skaitomas 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro buletinas, kuris 
paliečia sekamus punktus: 
frakcijų veikla ir naujų narių 
gavimas, Agitacijos Fondas, 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
paveiklinimas ir komunistų 
rolė jame, darbo -unijų pro
blemos ir jaunuolių žurnalas. 
Buletinas buvo papunkčiui iš- 
diskusuotas.

Dėl naujų narių gavimo, su
sirinkimas nutarė Komunistų 
Partijos veiklą populiarizuoti 
vietose lietuvių susirinkimuose 
ir organizacijose, kviesti pa
žangiuosius lietuvius darbinin
kus stoti į partiją. To tarimo 
pravedimui išrinko komisiją 
iš trijų draugų. O kad padary
ti frakcijos susirinkimus skait- 
lingesniais, tai nutarta šaukti 
juos atvirutėmis, apart prane
šimo spaudoje. Mat, daugelis 
draugų pamiršta arba nepa
stebi spaudoje pranešimo.

Susirinkimas taip pat nuta
rė daugiau atydos kreipti į 
traukimą partijon mūsų jau
nimo. Laikas visai eilei pro
gresyvių čiagimių jaunų vyrų 
ir moterų stoti į bolševikų 
partijos eiles!

Nutarta smarkiai pasidar
buoti ir Agitacijos Fondui. 
Lietuvių komunistų išvažiavi
mas į Forest Park įvyks rug
pjūčio 15 d. Susirinkimas nu
tarė išvažiavimo pelną pusiau 
skirti Agitacijos Fondui ir vie
tos frakcijos veikimui.

Priėjus prie Amerikos Lietu
vių Kongreso, draugai rapor
tavo, kad Brooklyne vietinis 
Kongreso komitetas pusėtinai

A. Lisauską Palaidojus Penki Tūkstančiai Sveikino
Apie Antano Lisausko mirtį 

“Laisvėje” jau buvo rašyta. Jis 
mirė liepos 26 d., o palaidotas 
—29 d. Alyvų kapinėse, Mas- 
peth, L. I. Mirė sulaukęs 67 
m. Laidotuvėmis rūpinosi Mat
thew P. Ballas-Bieliauskas, ku
rio puošniai įrengta koplyčia 
randasi 660 Grand St., Brook
lyne.

Antanas Lisauskas savo gyf 

 

venimo rokundas užbaigė. Jijs 
palydėtas iš gyvųjų tarpo. Lai
dotuvėse dalyvavo tik jo gi
minės ir keletas artimųjų.

Velionis iš Lietuvos paėjo: 
žūklių k., Alvito par., Vilka
viškio apskr.

Kiek rašančiam šiuos žo
džius teko sužinoti, Antanas 
iš pat jaunystės buvo pažan
gių minčių. Dar jaunikaičiu 
būdamas, jau gabeno Lietuvių 
spaudą iš užrubežio. Tai bu
vo gan rizikingas darbas, nes 
budri caro žandarų akis stro
piai kontrabandistus tėmijo.

Gyvenimui esant nepaken
čiamu Lietuvoje, 1903 m. An
tanas apleido “tėvynę” ir at- 
sisupo Anglijon. Škotijoje iš
gyveno apie 13 metų ir iš ten 
atvyko Amerikon, kur ir gyve
no iki pat mirties.

Atvykęs Škotijon, velionis 
įstojo į socialistų eiles. Atsi- 
supęs Amerikon Antanas įsto
jo į LSS., o vėliau —- K. P. 
Ir tik pastaraisiais keliais me
tais velionis aktualiai nepri
klausė organizacijoms, bet vi
sados ateidavo joms su para
ma.

Iš giminių velionis turėjo 
tik du pusbroliu—Vincą Bon- 
kevičių ir Motiejų Skalandaitį, 
kuriuodu randasi Brooklyne. 
Jo žmona dar randasi gyva, 
bet ji pamišėlių name nuo 
1920 metų.

Ant kapinių pasakė trumpą 
prakalbėlę P. Balsys, perbėg
damas velionio biografiją.

Po laidotuvių draugai Bon- 
kevičiai pakvietė lydėjusius į 
savo namus ir gražiai pavaiši
no. Rep. 

gerai darbuojasi. Iki šiol veikė 
sutartinai^ ir sklandžiai. Kon
greso komitetas vėl ruošiasi 
prie milžiniško parengimo. Ta
čiau vienąs kitas draugas kri
tikavo komitetą, kodėl jis jo
kios veiklos neparodė reikale 
Smetonos' atsiųstų agentų 
Amerikon. Nurodyta, kad rei
kėjo sušaukti susirinkimą ir 
išaiškinti vietos žmonėms jų 
misiją. Komunistai, kurie įei
na Kongreso komitetan, turė
ję tokius pasiūlymus daryti. 
Draugai, kurie veikia komite
te, paaišjkino, kad tas klausi
mas buvo svarstyta ir prieita 
prie išvados, jog karščiuose 
neapsimoka mitingą šaukti, 
nes bus sunku sutraukti daug 
publikos. Pasidiskusavus, šis 
klausimas taip ir palikta.

Labai negerai, kad šiame 
susirinkime nedalyvavo jau
nųjų komunistų, todėl jaunuo
lių žurnalo klausimo plačiau 
nediskusuota. Visi draugai 
pritaria tai idėjai ir, kiek ma
toma, padės jaunuoliams savo 
tikslą pasiekti.

Plačiau susirinkimas apsi
stojo prie busimų rudeninių 
miesto valdžios rinkimų. Ko
munistų Partijai prisieina vėl 
rinkti piliečių parašus, idant 
uždėjus kandidatus ant balo
to. O tų parašų reikia gana 
daug, pav., 14-tam Assembly 
Distrikte _____ ______
tris tūkstančius parašų.
daugi tėra trys partijos kuo
pos, tai kiekvienai išeina su
rinkti po tūkstantį parašų. 
Lietuviai bolševikai ir jų sim- 
patikai turi pasidarbuoti. Su
sirinkimas nutarė atsišaukti į 
Brooklyno progresyvius lietu
vius ir prašyti juos talkos. Bus 
praneštą, kuriomis dienomis 
lietuviai eis rinkti parašų.

Rep.

reikia surinkti net
Ka-

Jaunuolius
Nepaprastai skaitlingas ir 

entuziastiškas buvo pereitą 
ketvirtadienį masinis susirinki
mas Hippodrome svetainėj, 
kur pasirodė ir išlaisvinti ke
turi Scąttsboro jaunuoliai. Sve
tainė buvo prisigrūdus. Daly
vavo penki tūkstančiai žmo
nių. Minia pasirodžiusius 
jaunuolius karštai sveikino. Ji 
šaukė : j “Sveikiname keturis 
Scottsboro jaunuolius! Išlais
vinsime! ir anuos penkius!”

Šiandien Piliečių Kliubo 
Jubilėjinė Iškilmė

Šiandien įvyksta Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo jubi- 
lėjinis piknikas Dexter Parke. 
Tai bus paminėjimas Kliubo 
30 metų gyvavimo sukakties. 
Laukiama nepaprastai daug 
žmonių. Mat, netik visi kliubo 
nariai dalyvaus, bet ir visos 
Brooklįyno lietuvių organizaci
jos užkviestos dalyvauti.

Mes vėliname Piliečių Kliu- 
bui geriausio pasisekimo.

Rep.

Apiplėšė Lietuvišką 
Barzdaskutyklą

Ketvirtadienį. įbėgo vaikė
zas į Molyn barzdaskutyklą ir 
pasigrobęs iš registerio pinierus 
paspruko. Vagišius pataikė, 
kai savininko nebuvo barzda- 
skutykloje.

Molynų barzdaskutykla ir 
“beauty shop” randasi ant 
Grand St. prie Keap St. Abu
du yra progresyviški žmonės 
ir renlia darbininkų judėjimą.

Rep.

Padare 50,000 Mylių Ilgio 
Koncerto Maršrutą

Neįv Yorkan sugrįžo aktor- 
ka ir dainininkė Molly Picon. 
Ji važinėjo Europoje, Azijoj 
ir Afrikoje su koncertu. Sako
si padarius 50,000 mylių ke
lionę! Ji dainuoja angliškai, 
žydiškai ir ispaniškai.

Čeverykii Darbininkų 
Laimėjimas New Yorke

Tikrai nepaprastas dalykas 
įvyko New Yorko čeverykų 
darbininkų eilėse. Ketvirtadie
nį jie balsavo unijos klausi
mą. Ant baloto buvo CIO uni
ja United Shoe Workers ir 
Darbo Federacijos unija Boot 
and Shoe Workers. Laimėjo 
CIO unija — ir dar kaip lai
mėjo! Už ją paduota 6,802 
balsai, o už Federacijos uni
ją tiktai 690. Išskyrus dvi ne
dideles šapukes, visose kitose 
rinkimus laimėjo C. I. O.

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugpjūčio 2, "Lais
vės” raštinėje, pradžia 8 vai. vaka
re. Draugai, visi ateikite į susirinki
mą ir naujų draugų atsiveskite i kuo
pą. — A. Baltaitis. (179-180)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio mėsininko 

dirbti mesinyčioj. Kreipkitės po num. 
339 Berman St., Brooklyn, N. Y. 
Arba šaukite telefonu Yakštį, Ap
plegate 7-8828. (178-180)

Te). SU«ir 2-0788 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSXAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliui 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

“Laisves” ofise bi kada galinta 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina ųž egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

v MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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šeštadienis, Liepos 31, 1937

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja puikus kambarys. 

Garu apšildomas. Galima privažiuot 
Broadway traukiniu arba gatvekariu. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės: 
31 Grove St., (tarpe Broadway ir 
Bushwick Ave.) Brooklyn, N. Y.

(178-179)

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 6-6191

30 METU JUB1LEJINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Šeštadienį, 31 d. Liepos-July
DEXTER PARKE

Jamaica Ave. ir 75th Street, Woodhaven, L. L, N. Y.
Prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki vėlumai

Puikią Dainų Programą Išpildys:
Aido Choras, L. Kavaliauskaitė, A. Velička ir kiti

Įdomias kalbas pasakys Kliubo nariai: “Vienybės” 
Bendrovės pirm. B. J. Schegaus; “Laisvės” Redaktorius, 
R. Mizara, “Naujosios Gadynės” Administratorius, J. V. 
Stilsonas, senas Kliubo veikėjas J. šaltis ir kiti seni kliu
bo veteranai bei draugijų atstovai.

Mat šiame 30 metų Jubilėjiniame Kliubo Piknike daly
vauja inkorpore net 11 Brooklyno ir Apylinkės Draugi
jų. Aišku, turėsime skaitlingą ir įdomų pikniką.

Dvi Orkestros: Prof. Retikevičiaus ir Bill Karaktino
Grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius

Bus įvesta net ir garsiakalbis, kad visi galėtų gerai programą girdėti. 
Visus kviečia Piliečių Kliubas ir Rengimo Komitetas.

FRANK DOMIKAIČIO
2

RESTAURACIJA
s

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
S

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai -ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

TITITITITITITITITIT mTTmi
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 6-3622 

Brooklyn, N. Y.

į 168 Grand Street j
? Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Stepben Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Stanley Masiulio 
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Pravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

CHARLES’ 
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

M

2

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

GARSINKITES “LAISVĖJE
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