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Vytautas Alantas džiaugiasi 
Smetonos “Aide”:

“Sandariečiai mums tikrai 
parodė daug nuoširdumo...” 
Supraskit, Chicagos 

riečiai “demokratai” 
nuoširdumo smetoniško 
atstovams ir fašistinio 
redaktoriui.

Ar tame yra kas nuostabaus? 
Ne mums, kadąngi mes senai 
žinojome, kad šių dienų sanda
riečiai — “kairysis” fašizmo 
sparnas.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

‘Nuoširdūs Sandariečiai.”
Belgijoj Vienybė

Kūnijasi. .
Gen. Sacharovas

„Darbuojasi.”
Laikraštininkų Gildijoj.

Rašo R. MIZARA

O “Vienybė” džiaugiasi, būk 
“Vienos Chicagos lietuvių ko- 
rpunistų draugijos pirminin
kas” padovanojo “seimo” pirmi
ninkui Kvikliui elektrišką laik
rodį...

Jeigu tokia “komunistų drau
gija” yra, tai kur nors ant Mar
so, o ne Chicagoj.

Pagaliau, smetoniško 
mo” pirmininkas turėtų atsi
minti sekantį seną dzūkišką 
posakį:

Nesidiiaugk priešo dovana, 
nes ji tau gali vih'sti rona!

šei

Norvegijos Darbo Partijos 
centralinis organas “Arbejder- 
bladet” skelbia, kad per jį iki 
šiol surinkta aukų Ispanijos 
respublikos gynėjams 
kronai.

Per “Laisvę” tam 
tikslui iš Amerikos

27,744

pačiam 
lietuvių 

darbininkų, daugiausiai dien
raščio skaitytojų, iki šiol su
rinkta $3,023.50.

Gautus Ispanijos respublikos 
gynėjams pinigus “Laisvė” tuo
jau persiunčia į atatinkamus 
komitetus (pav. North Amer
ican Committee to Aid Spanish 
Democracy), kurie, savo ruož
tu, pasiunčia aukotojams pakvi
tavimus.

“Laisvė” patarnauja 
nieko neimdama nei už 
tį, neigi už persiuntimo

veltui, 
s uga iš
kastus.

Francijos socialistinio laik
raščio “Ce Soir” korespondentė 
Ispanijoj, Tarotė, nesenai žuvo 
fronte, prie Brunete miesto.

žūsta Ispanijos kare ne tik 
kovotojai, tiesioginiai dalyvau
ją mūšiuose, bet ir laikraštinin
kų ir rašytojų.

Belgijoj iki šiol veikė dvi 
mainierių unijos: t. v. refor- 
mistinė ir revoliucinė, šiomis 
dienomis pastaroji nutarė susi
vienyti su pirmąją. Vadinasi, 
ir Belgijoj sparčiai einama prie 
apvienijimo darbo unijų.

Kai visam pasaulyj unijisti- 
nis judėjimas vienijamas, tai 
Amerikoje — skaldomas. čia 
skaldytojais yra Amerikos Dar
bo Federacijos biurokratai, su 
Wm. Green galvinyj.

Toj pačioj Belgijoj nesenai 
įvyko Jaunųjų Socialistų Sąjun
gos delegatų suvažiavimas. 407 
balsais prieš 177 jis pasisakė 
už vienybę su Komunistine Jau
nimo Sąjunga.

Tai labai sveikintinas žygis!

Baltagvardietis rusų genero
las Konstantinas Sacharovas, 
kuris kadaise kariavo prieš So
vietus Kolčako armijoj, dabar, 
sakoma, mobilizuojąs rusų bal
tagvardiečių 'brigadą siuntimui 
Ispanijon padėti fašistams. Jo 
sūnus jau senai fašistų eilėse.

Stebėtina, kad iki šiol rusai 
baltagvardiečiai dar nepasiuntė 
Ispanijon nei vieno savo būrio.

Lapkričio Revoliucija jiems 
taip iškaršė kailį, kad jie ir da
bar dar bijosi kišti nosį prieš 
liaudies armiją.

Nelabai senai, sakoma, prezi
dento Roosevelto žmona svečia
vosi pas Amerikos LaikraŠtinin-
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Roosevelt Nominavo Pažangų Senatorių Šeši Sovieteų Lakūnai
H. L Black ą į Vyriausio Teismo Teisėjus
CIO Remia Black’ą, bet At- 
galeiviai Senatoriai Kelia 

Ermyderį prieš Jį
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas paskyrė de
mokratą senatorių H. L. 
Black’ą, iš Alabamos, kaip 
devintą teisėją Jungtinių 
Valstijų Vyriausio Teismo, 
vieton pasitraukusio atža
gareivio teisėjo Van Devan- 
terio.

John L. Lewis, pirminin
kas CIO (Industrinio Orga
nizavimosi Komiteto), pa
reiškia, kad ši organizacija 
dės visas pastangas, idant 
priverst senatą užtvirtint 
Black’ą, kaipo pažangų 
žmogų. Amerikos Darbo 
Federacijos p r e z i d entas 
Wm. Green sako, jog sena
torius Black “labai tinka” 
būti Vyriausio Teismo tei
sėju.

Kaip tik Rooseveltas no
minavo senatorių Black’ą į 
Vyriausią Teismą, tuoj at- 
galeivis senatorius King, re; 
publikonas Bridges ir kiti 
reakcionieriai užreiškė, kad 
jie balsuos prieš Black’o už
tvirtinimą. Kai kurie jų 
pradėjo net vaikiškai filo
sofuos kad, girdi, teisėjas 
Van Devanter “tik pasi
traukęs, bet ne rezignavęs” 
iš Vyriausio Teismo; todėl 
naujo teisėjo skyrimas bū
siąs ne vietoj.

Senatorius Black yra 51 
metų amžiaus, iš profesijos 
—advokatas. Jis karštai 
rėmė prezidento Roosevelto 
planą taisyt Vyriausią Tei
smą šešiais priediniais tei
sėjais, jaunesniais ir pažan
gesniais. Jis drauge su sen. 
Connery yra įnešė j as kong
resui sumanymo — apribot 
darbo laiką iki 40 valandų 
per savaitę ir mokėt darbi
ninkui ne mažiau kaip 40

kų Gildijos prezidentą, Hey
wood Brouną.

Rooseveltienė yra paminėtos 
unijos narė.

Heywood Broun yra ne tik 
žymus laikraštininkas, kolum- 
nistas, bet ir geras organizato
rius. Jis visomis jėgomis dar
buojasi už CIO programos pra- 
vedimą laikraštininkų unijoj.

Dėlto reakciniai jo 
pradėjo prieš jį kovą: 
zuoja laikraštininkuos 
ją-

Greitu laiku Gildijos 
balsuos St. Louiso

kolegos 
organi- 
opozici-

nariai

Leke Milžinišku Lėk 
tuvu su 4 Motorais

Chinai Užblokavo Upes Japonų Karo Lai
vam; Japonai drąsina Atakuot Shanghajų

centų būtinos algos valan
dai.

Senatorius Black buvo 
vienas iš pirmaujančių ko
votojų už valdiškų elektri
nių stočių steigimą prie 
naujų didžiųjų tvenkinių 
prieš kompanijas, norinčias 
teismiškai užkirst kelią 
valdiškoms elektros dirbyk- 
loms. Senatorius Black 
taip pat buvo sumanytojas 
kongresinių tyrinėji mų 
prieš J. P. Morganą ir kitus 
milionierius, kurie papirki
nėjo tūlus kongreso narius 
ir įvairius valdininkus.. cJ . vicnao jlo uavių trciMiciuDių 
stengdamiesi _ atmest nau- pasaulyje lakūnų, 
dingus žmonėms įstatymų ^as Sovietiniu Lindberg- 
sumanymus. ...... _ . .«

Iš Fairbanks, Alaskos, 
rugpj. 13 d. gauta žinia 
(šiuos žodžius berašant), 
jog didžiokas Sovietų lėktu
vas nusileisiąs Fairbanks 
orlaivių aikštėje apie 6 va
landą vakare (pagal New 
Yorko laikrodį), penktadie
nį.

Vyriausias vairuotojas 
šio keturių motorų lėktuvo 
yra Sigismund Levanevski, 

>. vienas iš pačių gabiausių 
i, vadina-

“Mielaširdystės” Ange
las Nuodijo Senius
t . • f

Cincinnati, Ohio. — Areš
tuota Anna M. Hahnenienė, 
graži moteris, 31 metų am
žiaus, kaip senų vyrų nudy- 
toja. Jinai vadindavosi 
“mielaširdystės angel u,” 
sukdavosi apie senius, neva 
norėdama juos suraminti ir 
jiems pagelbėti. Bet tai bu
vo toki seniai, kurie turėjo 
banke pinigų arba buvo ap- 
sidraudę. Hahnenienė 
stengdavosi juos 
kad užrašytų jai 
tą bei apdraudą.

Policija spėja, 
“mielaširdingoji”

prikalbėt, 
savo tur-

kad ta 
n u ž u dė 

tris senus vyrus ir nuodais 
susirgdino du kitus. Ji taip 
pat bandžius nunuddyt sa
vo vyrą. Jos kambariuose 
policija rado butelį nuodų.

hu.” Sykiu su Levanevskiu 
skrenda navigatorius V. Le- 
včenko; pagelbininkas lakū
nas Kostianyj, radio opera
torius Golkovski ir orlaivių 
mechanikai >, Pobiezikov ir 
Godovikov?%' ~

Pasiėmęs gazolino, lėktu
vas iš Fairbanks skrisiąs į 
San Francisco, Chicago ar 
į New Yorką (dar stinga 
tikrų žinių/kur).

Tai jau trečias Sovietų la
kūnų skridimas iš Maskvos 
per šiaurės polių į Jungti
nes Valstijas 'bėgyje nepil
nų dviejų mėnesių.

Levanevskio lėktuvui te
ko ilgai grumtis su smarkiu 
vėju, pleškančiu po 60 my
lių per valandą. Jis skrido 
18,000 pėdų aukštyj, kur 
šaltis buvo 35 laipsnių že
miau zero ir lėktuvo langai 
apšalo.

Lėktuvo radio praneši-

mas sako, kad nežiūrint blo
go oro visa mašina puikiai 
veikė. Keturi jo motorai, 
po 1000 arklių jėgų kiek
vienas, tobulai dirbo.

Virš šiaurės poliaus buvo 
perskrista truputį po 4 vai. 
penktadienį iš ryto (pagal 
New Yorko laikrodį). Lėk
tuvas iš Maskvos pakilo 
ketvirtadienį 10 vai. dieną 
(pagal newyorkinį laiką).

Tai dar pirmas daug-mo- 
torinis ? ‘ 
šiaurės polių. Jis nejieško 
tolio rekordo nuolatinio 
skridimo, be apsistojimų. 
Joks šiandieninis lėktuvas 
pasaulyje su keturiais mo
torais negalėtų pasiimti ga
na gazolino, kad vienu pra
dėjimų atskristLJŠ; Maskvos 
per polių į Jungtines Vals
tijas. Keturi motorai, mat, 
sunaudoja perdidelį daugį 
gazolino.

Dabar atskrendantis So
vietų lėktuvas yra tokios 
rūšies, kad tinka keleivių 
vežimui ir prekių persiun
timui.

Vyriausias jo lakūnas Le- 
vanevskis yra apdovanotas 
titulu Sovietų didvyrio. Tai 
jis vadovavo lakūnams, ku
rie išgelbėjo virš 100 žmo
nių nuo šiaurės ledyno, kuo
met ledai sukriušino laivą 
“Čeliuskin.”

Nepersenai Levanevskis iš 
Calif orni jos parskrido į 
Maskvą Sibiro oro keliais.

a
Fašistai jau Kelintų Sykį Ža

da “Sunaikint Santanderį”
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Fašistai jau 
kelintą kartą garsinasi, kad 
jie pradedą “sunaikinimo 
žygį” prieš Santanderį, Bas- 
kijos prieplaukos miestą, 
šiaurinėje Ispanijoje. Bet 
jų planai prieš Santanderį 
vis neišdega.

Chinai Dabar Kur Kas Ge
riau Prisirengę Gintis, negu 

1932 Metais
Shanghai, Chinija, rugp.

rį

Fašistai Sumušė Du Žydų 
Kongreso Delegatus

Zurich, Šveicarija.—Faši
stų Fronto partijos šaika 
užpuolė ir sumušė du dele
gatus pasaulinio žydų sio
nistų kongreso: rabiną W. 
Goldą ir žymų piešėją M. 
Katzą.

Respublikiečiai Šturmu 
Užėmė Lopera Miestą
Madrid.—Ispanijos respu- 

blikiečių 92-ra brigada, su
sidedanti iš ispanų ir tarp
tautinių liuosnorių, šturma
vo ir pralaužė dvigubą lini
ją fašistų apkasų ir fortų 
prie Santa Barbara ir už
ėmė Lopera, Granados sri
ty j, pietiniame fronte.

United Press žiniomis,n - li’l*!* • TV1* • v (JlHLvll L ivoo ZjIIIIUJlIUo,Senatas Atidėlioja Bilų Pnes visi fašistai Loperos gynė-
Negrų Lynčiavimą

Washington. — Pagal su
sitarimą renublikonų ir 
prieštaraui ančių Roosevel- 
tui demokratų senatorių, 
tapo iki po naujų metų ati
dėtas svarstymas senato
riaus Wagnerio įnešimo, ku-

važiavimo rįs reikalauja įstatvmiškai 
nutarimus. Du svarbiausi klau- uždraust neeru Ivnčiavimą 
Simai: (1) įstojimas į CIO; (2) ir baust ne tik lynčiuotojus, 
priėmimas Gildijon laikraščių. bet ir įvairių vietų vyriau- J i ii IrvxirrvtTn n 1 "1 • • t . 1.raštinėse dirbančių knygvedžių 
ir kitokių baltakalnierių.

Jeigu šis referendumas pa
minėtus suvažiavimo nutarimus 
atmestų, tai reakcininkai ADF 
lyderiai iš to labai pasidžiaug
tų.

Tos progos nereikia jiems 
duoti!

sybę, kuri nesistengs apgint 
negru nuo baltųjų žmogžu- 
džių-lynčininkų. *

Beirut, Syria. — Franci
jos armijos lėktuvai išblaš
kė susibūrimus kurdu, ke
liančių maištą prieš Pran
cūzų valdžią.

Italu Karo Laivai Sude- 
ar pirmas uaug-mo- . . ’ i •
lėktuvas perskridęs ffmO ISDaiUlOS LaiV<į nnlin .Tia noiinalrn I ® r J

Tunis, Afrika, rugp. 13.— 
Du Italijos karo laivai bom
bardavo Ispanijos respubli
kos žibalinį laivą “Campea- 
dorą,” už 60 mylių nuo Tu
niso. Italų šoviniai uždegė 
9,500 tonų gazolino, keža
mo iš Sovietų Sąjungos.

Dvylika jūrininkų-darbi- 
ninkų buvusių laive po de
niu sudegė. Išsigelbėjo tik 
buvusieji viršuj. Jie paspė
jo nuleist laivo valtis ant 
vandens ir atplaukė į Tuni
są.

Ispanijos laivą bombar
davo naikintuvas “Saeta” 
ir kitas Mussolinio karinis 
laivas, kurio vardas dar ne
žinomas. Jis nė savo vėlia
vos nerodė.

EXTRA!

Phila. Skėtinė Policija 
Suėmė 100 Streikierių
Philadelphia, Pa. — Įvyko 

susikirtimas skebų su strei- 
kieriais prie Heintz Manu
facturing kompanijos fabri
ko. Majoro S. Wilsono po
licijos “skraidantysis

jai tapo nukauti, apart 22 
suimtų nelaisvėn. Respubli
kiečiai pasigrobė tris kulka- 
svaidžius, 60 automatiškų 
šautuvų ir pilną troką pa
trankų šovinių.

Laimėję pergalę, paskui 
respublikiečiai pas itraukė 
iš Loperos. Nes joje laiky
tis būtų pavojinga, kol taps 
atimta iš fašistų netolimas 
Porcuna miestelis.

U- 
rys” išvien su gengsteriais 
atakavo darbininkus, šeši 
streikieriai tapo sužeisti, 
vienas pavojingai. Be to, 
policija sugaudė ir suėmė 
daugiau kaip šimtą streiko 
dalyvių.

Daugis minimo fabriko 
darbininkų yra nariai CIO 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos.

respublikiečiai p

Laivas Nuskandino Laivų
Boston, Mass. — Tirštoj 

ūkanoj, už 175 myliu nuo 
Bostono, ekskursinis laivas 
“Duchess of Atholl” pramu
šė ir nuskąndino prekybinį 
Danijos laivą “Maine,” bet 
išgelbėjo visus 29 “Maine” 
įgulos narius.

STREIKAS BOSTONO 
DARŽOVIŲ MARKETO 

DARBININKŲ
Boston, Mass.—Streikuo

ja 400 darbininkų Bostono 
Market Terminal daržovių 
kompanijos. Sugesią daug 
daržovių, jeigu bosai greit 
nepadarys sutarties su dar
bininkais.

Berlin. — Naziai atėmė 
teisę iš jiem nepritariančių 
važinėti automobiliais.

•V'vV v’/fį vū a? 'V' - ■■

Chinų Lėktuvai Prirengti 
Mūšiam su Japonais
Shihchiahuang, Chinija, 

rugp. 13.—Chinai turi pri
rengę 70 lėktuvų mūšiams 
prieš japonus šiaurėje. Chi- 
nų armija grumiasi pirmyn 
keliose vietose, taikydamie
si perkirsti susisiekimus 
tarp trijų Japonijos armijų 
ir apsupti jąsias.

Shanghai, Chinija, rugp. 
13.—Jungtinių Valstijų ka
ro laivai Chinijos vandeny
se gavo įsakymą plaukt į 
Shanghajų, saugot keturis 
tūkstančius ten esančių am
erikiečių.

Japonija Jau Degina Did
miestį Shanghajų

Shanghai, rugp.. 13.—Ei
na mūšiai tarp chinų ir ja
ponų. Japonai prisigabeno 
tankų ir kanuolių prieš chi- 
nus.

. Neoficialiai pranešama., 
kad Japonijos karo laivai 
bombarduoja chinų Woos- 
ung tvirtumą, kuri pastoja 
kelią japonų laivam įplauk
ti į Whangpoo upę.

Japonų kanuolių šoviniai 
jau uždegė kelis desėtkus 
namų chiniškoj Shangha- 
jaus daly j Chapei. Praside
da naikinimas šio 3,500,000 
gyventojų miesto.

chinų. Manoma, kad japo
ną:! panaudos šį susikirtimu 
kaip priekabę tiesioginiai 
atakuot Shanghajų, pir
miausiai chinų gyvenamą 
miesto dalį Chapei.

Chinijos valdžia daugme* 
niškai telkia savo armiją į 
Shanghajų.

5,000 iki 8,000 pilnai gink
luotų japonų jūrininkų sto
vi prie “japoniškojo” ploto 
Shanghajųj. Iš vandens pu
sės suspitę virš 30 Japoni
jos karo laivų.

United Press žiniomis, 
chinai užblokavo Yangtze r 
ir Whangpoo upes, idant ja
ponų karo laivai negalėtų 
įplaukti vidun Chinijos ir 
bombarduot miestus prie 
tų upių. Tuom ypač nori 
apsaugot sostinę Nanking^ 
nuo Japonijos karo laivyno.* 

Skersai minimų upių chi? 
nai paskandino senus net!-: 
kusius savo laivus, prikrau
dami akmenų į juosius. 
Upės negana gilios, kad ja-: 
ponu karo laivai galėtų per- , 
plaukti virš tų skerspainiųJ 

Japonijos atstovas vėl 
griežtai pareikalavo, kad 
Chinija atšauktų visą savo 
armiją iš Shanghajaus ir 
apylinkių ir nugriautų savo 
barikadas ir fortus mieste 
ir apygardose. Jeigu Chini
ja atmes šį reikalavimą, ja
ponai galėsią bile valandą ' 
pradėt bombarduot chiniŠ- 
kąją miesto dalį Chapei. 
Bet chinai dabar yra daug 
geriau prisirengę ginti Cha-: 
pei negu laike japonu už
puolimo 1932 metais. O jau 
tada jie ilgai ir didvyriškai 
gynėsi, padarydami prie
šams labai didelių nuosto
lių.

Chinai, be kitko, turi šim- , 
tus tinkamų karui lėktuvų.

Penki Prigėrė Piknike
Ocean City, Maryland. — 

Dviem irkluojamom valtinl 
apvirtus Sinepuxent Užla
joj, prigėrė keturi vaikai 
nuo 1B iki 16 metu amž. ir 
jaunuolė Dania West, 22 
metų. Jie buvo atvykę į vie
nos bažnytinės mokyklos 
pikniką.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

sako, kad šeštadienis būsiąs^ 
dalinai apsiniaukęs ir su 
ta pačia temperatūra kaip 
penktadienį.

Penktadienį temperatūra 
buvo 84 laipsnių. Saulėtekis 
6:03; saulėleidis 7:57.
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Nepamiršta “Laisvės”
Drg. Prūseika rašo “Vilnyj”:

Pereitą savaitę turėjau atostogas, bet pra
leidau jas Chicagoj. Mačiau daug žmonių, 
daug su jais kalbėjausi. Ištisą dieną pra
leidau su d. Stripeika, vyriausiu Laisves 
vajininku rytuose, kuris buvo atvykęs Chi- 
cagon. Besisvečiuodamas jis gavo 5 Lais
vės prenumeratorius. Be to, išleido daug ti- 

kietų Laisvės pikniko Philadelphijoj.

“Laisvės” piknikas Philadelphijoj šie
met žada būti vienas didžiausių. Jame 
daug dalyvaus ir brooklyniečių.

Bet pirm philadelphiečių pikniko 
brooklyniečiai ruošia kitą, nepaprastą 
savo dienraščio naudai pramogą—laivu 
ekskursiją, kuri įvyks rugpjūčio men. 22 
dieną.

Kad padaryti ekskursiją pilniausiai 
pasekminga, reikalinga, idant joje daly
vautų arti du tūkstančiai žmonių. Mes 
manome, tai galima, tik tegu mūsų vei
kėjai ir skaitytojai subrus darbuotis.

Sunku pasakyti. Vienas aišku: trockis
tai netylės. Dėlei šitų išbraukimų be 
abejo, bus keliama daug triukšmo kituo
se miestuose. Bet draugai socialistai ne
privalo to paisyti. Jei jie nori matyti 
savo partiją stiprią, tegu veja laukan iš 
partijos visą trockistinę bjaurybę.

Trockizmui ne vieta darbininkiškam 
judėjime. Trockizmas šiandien yra fa
šizmo talkininkas. Tegu, taigi, trockistai 
eina pas fašistus ir atvirai pasirodo, kas 
jie yra!

Svarbus "Laisvės” Di
rektorių ato Mitingas

Conn, ir rugs. 18 “Laisvės” 
naudai banketas Waterbu
ry, Conn.

Darbuokimės, kad tie visi 
parengimai pavyktų. Ar
čiausia tai ekskursija laivu

Socialistų Partija Valosi
Pagaliau Amerikos Socialistų Partijos 

nariai praregėjo. Jie, būtent, praregėjo, 
kad toliau sugyventi su trockistais ne
begalės. Todėl New Yorko miesto socia
listų centralinis komitetas 'pereiti pir
madienį išmetė iš Am. Socialistų Partijos 
52 trockistus. Išmestųjų tarpe yra ir 
Max Schachtman, Trockio asmeninis 
“ambasadorius” Jungtinėse Valstijose.

Kad su kontr-revoliuciniais trockistais 
negalimas nei jokis bendras darbininkiš
koj organizacijoj darbas, mes senai žino
jome. Kai tik Thomas pasiūlė trockis- 
tams eiti į Socialistų Partiją, komunistai 
teigė, kad tas neis tai partijai sveikaton. 
Trockistai, sakė komunistai, yra nuodai, 
kuriuos USA Komunistų Partija išspjo
vė-dar 1928 metais. Jeigu Socialistų Par
tija dabar tuos nuodus sugers, tai ji 
greit pasijus didelėse konvulsijose. Pa
našiai ir buvo.

Trockistai, būdami Socialistų Partijoj, 
ardė ją iš vidaus. Jie varė savo bjaurią 
politiką prisidengdami socialistų var
du. Trockistai leido lapelius prieš Ispa
nijos respublikos vyriausybę, prieš Liau
dies vyriausybę; jie, prisidengę socialis
tiniu vardu, purvino Sovietų Sąjungą, 
Francijos Liaudies Frontą ir kiekvieną 
darbininkų judėjime pasireiškusį žingsnį 
už darbininkų klasės vienybę.

Kadangi jie palaikė savo slaptus su
sirinkimus (kokusus), tai trockistams 
buvo lengva įsiveržti į visokias Socialis
tų Partijos atsakomingas vietas. Jie už
ėmė net redaktorių bei organizatorių 
vietas ir sugebėjo įstatyti net Partijos 
Nacionalin Veikiantį j in Komitetan kele
tą savo žmonių.

Dori socialistai, norį matyti vienybę 
darbininkų klasėje, ištikimi Ispanijos 
respublikos draugai, prieteliai Sovietų 
Sąjungos matė, kad trockistai jų partiją 
sūnaikins, jei jiems bus ilgiau leista šei
mininkauti.
i Taigi, pagaliau, jie nusitarė padaryti 
operaciją—trockistinę vo|į išpjauti iš sa
vo organizacinio kūno, apvalant partiją 
nuo puvimo, nuo tos bjaurios gangrinos, 
kuri plėtėsi visoj partijoj.

Kas bus dabar? Kuo tas viskas atsi
lieps į kitų valstijų ir miestų socialistus?

Suvaldyti Mušeikas!
Iš Dallas, Texas, gauta sekanti žinia: 

Herbert Harris, veikėjas vietinėse dar
bo unijose, tapo sugautas vigiliančių- 
mušeikų, įsmaluotas, apiplunksnuotas, 
sumuštas ir pamestas gatvėje.

Kitas asmuo, George Edwards, sako
ma, smarkiai buvo sumuštas.

Kai tas dalykas buvo pranešta vietinei 
policijai, tai ji, po trumpo laiko, paskel
bė, kad, girdi, nesurandanti jokių mušei
kų pėsakų ir negalinti jų sugauti.

Vadinasi, visas dalykas paliktas “po 
senovei.” Mušeikos, vigįliančiai, bandi
tai vaikšto sau laisvi.

Šitokios taktikos samdytojai griebiasi 
visose pietinėse valstijose. Sunku ten 
pasirodyti darbininkų unijų organizato
riams, dar sunkiau pasirodyti darbinin
kiškų partijų veikėjams.

Virš paminėtieji asmenys yra socia
listai darbininkai. Jų užpuolikai, aišku, 
buvo bosų pasamdyti mušeikos ir ban
ditai, kurių pagelba kapitalistai laužo 
streikus visur.

Tokia padėtis ilgiau toleruoti negali
ma. Organizuoti darbininkai privalo 
reikalauti Dalias miesto administracijos 
prasižengėlius atatinkamai nubausti.

Be to, darbininkai privalo juo stropiau 
ir uoliau organizuotis į pramonines dar
bo unijas; jie, beje, turi bendrai kovoti 
prieš visokį brudą, samdytojų banditus 
ir vigiliančius!

Ruoškimės prie Sacco ir Vanzetti 
Mirties Paminėjimo

Šiemet, rugpjūčio mėn. 22 d., sukaks 
lygiai 10 metų nuo to, kaip buvo nužu
dyti Sacco ir Vanzetti, du nekalti darbi
ninkai.

Šia proga Amerikos darbininkai priva
lo suruošti minėjimus tiems vyrams, ku
riuos Mass, valdančioji klasė nekaltai su- < 
degino elektros kėdėj.

Minint Sacco ir Vanzetti mirtį, turi 
būti mobilizuojama Amerikos darbo žmo
nės kovai už geresnę buitį, kovai prieš - 
reakciją ir fašizmą.

Sacco ir Vanzetti mirtis reikalinga su
rišti su mirtimi visos eilės darbininkų, 
kritusių streikuose. Su tuo reikalinga 
prisiminti Scottsboro jaunuoliai; nekal
tai sėdį kalėjime, Tamas Mooney, Billings 
ir visa eilė kitų darbininkų veikėjų, ne
kaltai sukištų į kalėjimus.

Turi būti reikalaujama kuoveikiausiai 
juos išlaisvinti!

Tarpsta ar Džiūsta?
“Keleivis” rašo:

Mūsų SLA gražiai tarpsta ir stiprėja. Jo 
turtas siekia jau $2,000,000. Organizacija 
da niekuomet nestovėjo taip gerai, kaip da
bar.

Taip rašo “Tėvynėj” sandarietis Vitaitis.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje prade

da pamažu džiūti. Vietoj kilnaus tikslo, 
įsiviešpatavo intrigos, išnaudojimas.

Taip tvirtina “Sandaroj” Vaidyla, ir gi 
sandarietis.

Na, tai kuriam judviejų tikėti? Visuome
nei būtų pravartu žinoti, kaip ištiktųjų 
yra: ar ta didžiausia Amerikos lietuyių or
ganizacija “tarpsta,” ar “džiūsta?”

Jeigu ji tarpsta, tai kodėl ponas Vitaitis 
nepasako “Tėvynėj,” kad jo partijos orga
nas “Sandara” meluoja?

“Keleivis” mano, kad SLA Pildomoji 
Taryba turėtų reaguoti į tai. Ji turėtų 
pasakyti, ar SLA tarpsta ar džiūsta.

Mums rodosi, tas būtų neprošalį.

Milžiniškas Išaugimas
Stambiosios Pramonės

Palyginus su 1913 metais, 
tai Sovietų Sąjungos stam
biosios pramonės produkci
ja išaugo daugiau negu 9 
kartus. Visos pramonės

produkcija 1913 metais su
darė 10,250,000 rublių. Gi 
1936 metais ji pasiekė net 
80,800,000 rublių.-

Liaudies medžiaginės ge
rovės kilimą rodo liaudies 
pajamų augimas. Jeigu 1913

m. carų Rusijoj visos liau
dies pajamos sudaro 21,- 
000,000 rublių, ir didelė tų 
pajamų dalis atitekdavo iš
naudotojų klasoms, tai 1936 
m. liaudies pajamos sudarė 
84,900,000 rublių ir visa ta 
suma priklauso liaudžiai.

Rugp. 30 įvyks “Laisvės” : ” ” ‘
direktorių tarybos susirin- j Rugs. 5 didysis piknikas 
kimas. .---- —~.................
bus svarstoma “Laisvės” | organizacijos 
vajaus sekančiam rudeniui 
reikalas. Daugelis draugų, 
ypač vajininku, vajui prasi
dėjus duoda patarimus apie 
dovanas skaitytojam ir va- 
jininkam, pataria, kaip pri
ruošti vajui literatūrą ir 
daug ko kito. Bet patarimai 
dažnai ateina pervėlai, kada 
vajui būna atspausdinta vi
sa medžiaga.

iš New Yorko į Rye Beach.

Šiame susirinkime kurį rengia Philadelphijos 
- ” i“Laisvės” 

naudai, bus Westville, N. J. 
Rugs. 12 “Laisvės” nau

dai piknikas bus Hartford,

Mes patarimų norime, tik 
prašome priduoti iš anksto. 
Sekančiame direktorių mi
tinge bus svarstoma vajaus 
dalykai. Kurie sumanymai 
ateis prieš susirinkimą, di
rektoriai juos ims atydon. 
Po direktorių mitingo, kada 
viskas apie vajų nutarta, 
sumanymais jau nebus ga
lima pasinaudoti, nes direk
torių tarimų administracija 
negali pakeisti. Tad prašo
me draugų duoti sumanymų 
vajaus reikalu ir pri duoki te 
juos tuojau.

Naujoji Intertype maši
na, kurią “Laisvė” yra užsi
sakiusi, bus gatava tik po 
Naujų Metų. O “Laisvei” 
mašinos reikia. Tad Inter
type korporacija paskolins 
“Laisvei” naują mašiną, iki 
bus gatava vėliausio ištobu
linimo mašina, kurią “Lais
vė” yra užsisakiusi dar 
balandžio mėnesį.

Paskolindama naują ma
šiną, Intertype^ kompanija 
reikalavo įmokėti ’daugiau 
rankpinigių —?®5Q0.,00. Pen
ki šimtai vėl^g§keta. Anks
čiau, kada užsišakeme, įmo
kėjome $250.00. \ Išmokėta 
gerokas pluoštas pinigų, tas 
vasaros metu, . apsunkina 
įstaigą. Užtad gerieji “Lais
vės” patrijotai rūpinasi pa
laikymu savo dienraščio, 
primesdami aukų.

Draugas L. Chepelis iš 
Philadelphijos laike “Lais
vės” pikniko aukojo $1.00 
ir dabar prisiuntė $6.00. Už
simoka “Laisvės” prenume
ratą metams ir 50c vėl pa
aukojo mašinos išmokėji
mui.

Drg. J. Sutkus iš Brigh
ton, Mass., padovanojo $1.00 
mašinos fondan ir drg. B. 
Kirstukas iš Cleveland at
siuntė $3.00 auką nuo LDS 
55 kuopos.

Geriausiai šiuomi karščių 
sezonu padėjo savo dienraš
čiui Bostono apielinkes 
draugai. Drg. Jeskevičius 
prisiuntė stambų čekį kaipo 
rezultatą Maynardo pikni
ko “Laisvės” naudai.

Dar bus keletas stambių 
parengimų naudai mūsų 
dienraščio: rugp. 22 bus 
ekskursija laivu Manhattan

Manhattan nuo Wall St. į 
Rye Beach. Toje ekskursi
joje privalo daly vau t drau
gai ir iš kitų miestų. Iš ank
sto įsigykite įžangos bilie
tus.

P. Buknys.

Caballero ir Ispanijos

savo klaidų. Caballero vie
ton padėkavoti komunis
tams už jų teisingą taktiką, 
padėkavoti generolui Miajai 
ir Madrido Apsigynimo Ta
rybai, tai jis padarė priešin
gus pareiškimus. Tas paro
do, kad pas jį stoka politi
nio supratimo ir yra napo
leoniškas veržimasis prie 
vieno asmens galios.

Aišku, kad jeigu fašistai 
pasiekė Madrido vartus, tai 
jie ant savo kelio rado daug 
padėjėjų—išdavikų. Išdavi
kų buvo ir Madride. Tą aiš
kiai numatė Stalinas iš So
vietų Sąjungos ir nurodė 
savo kalboj. Jis sakė, kad 
priešui lengva mūšis laimė
ti, kada jis turi planus.

Ispanijos liaudies apšvie- 
tos ministeris drg. Jesus 
Hernandez,buvęs Largo Ca
ballero ministerijoj ir dabar 
užimąs tą vietą Nergino 
valdžioj, daug įdomių daly
kų iškelia apie karą. Largo 
Caballero apimtas saumy- 
lystės ir prisilaikydamas 
klaidingos taktikos daug 
Ispanijai padarė žalos.

Kada fašistai pradėjo iš 
vakarų maršą linkui Madri
do, liaudiečiai manė sulaiky
ti juos Talavera fronte. 
Bet milicija negalėjo atsilai
kyti prieš fašistų reguliarę 
armiją. Ispanijos Komunis
tų Partija tą suprato. Ji pa
reikalavo iš Caballero val
džios, kad bent 10—15 kilo
metrų nuo Madrido budavo- 
tų tvirtumas, apsigynimą, 
kad ten sulaikius fašistus. 
Pradėjo mušti trivogą, kad 
pavojus artinasi.

Largo Caballero prieš tai 
išstojo. Jis pradėjo kaltinti 
komunistus, būk jie per
daug nusigandę ir gąsdina 
kitus. Jis sakė, kad fašistus 
reikia sulaikyti ne 10—15 
kllometrų!!nub Madrido, bet 
ant Tagus upės. Komunistai 
atsakė, kad gerai būtų su
laikyti ant Tagus, arba net 
Badajoz, Oviedo arba Ara- 
gonuose, bet kada priešas 
galingas, tat reikia viską 
daryti, kad nors Madridan 
neįleisti.

Caballero “susiprato” tik 
po to, kada kelios savaitės 
buvo pralaimėtos, kada fa
šistai užėmė Toledo miestą. 
Tada išbudavota tvirtumos, 
bet jau daug arčiau miesto. 
Jeigu jis būtų paklausęs ko
munistų, tai jas būtų išbū
davo j ę galingesnes ir toli 
nuo miesto, kad fašistų ka- 
nuolės negalėtų bombarduo
ti Madridą, kaip dabar daro 
ir žudo vaikus, moteris ir 
senelius.

Bet ir čia Caballero pras
tai “susiprato”, nes nors su
tiko budavoti fortus, bet ne
buvo mobilizuota nei žmo
nės, nei paruošta medžiaga. 
Komunistų Partija pakėlė 
trivogą. Rinkosi jos nariai 
masėmis, unijų nariai ir 
madridiečiai. Sulaikė buda- 
voiimą namų, jų medžiagą 
vilko į priemiestį ir ten bū
davo jo tvirtumas, cemento 
apkasus, kulkasvaidžių liz-

Tą geriausiai patvirtino 
įvykiai Malagos prieplau
koj. Malagą fašistai paėmė 
dėka išdavystei. Tame ne
gali būti jokios abejonės. 
Tą žino ne vien komunistai, 
bet socialistai ir respublikie- 
čiai. Mes reikalavome iš 
Largo Caballero prašalinti 
tūlus aukštus įtariamus vir
šininkus — fašistų šnipus. 
Largo Caballero atsisakė tą 
padaryti. Kaip vėliau pa
aiškėjo jie viską žinojo, 
kaip Italijos fašistai išsodi
no iš jūrų kareivius, kaip 
prieš tai kelias savaites fa
šistai traukė jėgas Malagos 
paėmimui. Fašistai per ra
dio gyrėsi, kad jie būbnams 
tratant įžengs į Malagą. Tą 
jie galėjo sakyti tik todėl, 
kad ten išdavikai jų lauke.

Malaga turėjo gerus for
tus ir geras apsigyvenimo 
pozicijas. Malagoj buvo už
tektinai jėgų sumušti fašis
tus. Aplinkui Malagą dideli 
kalnai ir tarpe jų siauri 
praėjimai, kuriuos buvo 
lengva ginti ir fašistus ten 
palaidoti. Bet išdavikai pa
darė savo darbą. Jie, vieton 
ginti Malagą, tai įsakė būk 
“strategiškai” trauktis 15 
kilometrų. Ir , tas buvo jau 
tada padaryta, kada iškal- 
no fašistai susikraustė su 
kanuolėmis ant tam tikrų 
ktilnų. Kada milicija ir gy
ventojai be jokio plano pra
dėjo trauktis iš Malagos, tai 
fašistų orlaiviai, kanuolės 
ir kulkasvaidžiai rado kru
vino darbo. Žuvo tūkstan
čiai moterų, senelių ir vaikų 
ant Malagos—Almerijos ke
lio. Jis pavirto į kraujo upę. 
Ir už tai atsako išdavikai.

Jūs žinote, kad tada vy
riausiu komandierium buvo 
generolas Cabrera. Jis tik 
nusijuokė ir pareiškė, kad 
tai fronto sutrumpinimas, 
kad tai neišvengiamas pa
saulyj atsitikimas. Ir visą 
tą toleravo Largo Caballe
ro. Jis patsai neturėdamas 
jokio karinio žinojimo, ne
suprasdamas taktikos, stra
tegijos ir būdamas bukas 
politiniai, neklausė kitų pa
tarimų ir elgėsi diktatoriš
kai.

Tas visas privertė komu-

dus, tankams užtvarus ir 
kitus apsigynimus.

Largo Caballero nekreipė 
atydos. Tik kada pamatė su 
kokia energija Madrido gy
ventojai būdavo j a apsigyni
mą, tai ir jo laikraštis “Cla- 
ridad” pradėjo rašyti, kad 
reikia kasti apkasus. Rašė 
tada, kada jau tvirtumos 
buvo ant pus išbudavotos, o 
Largo Caballero su savo 
valdžia rengėsi bėgti iš 
Madrido į Valenciją. Dau
giausiai tvirtumų išbudavo- 
jime pasidarbavo Penktas 
Pulkas, sudarytas Ispanijos 
Komunistų Partijos. Jis bū
davo j o apsigynimą jau po 
fašistų kulkų lietum. Pas
kui didvyriškai puolė ant 
fašistų ties Carabanchel. 
Tūkstančiai draugų žuvo 
kovoj, bet savo kūnais, 
krauju ir gyvastimis sulai
kė fašistus, atmetė juos ir 
davė progą Madrido gyven
tojams daugiau prisirengti 
apsigynimui.

Lapkričio 6, 7 ir 8 dienos 
buvo sunkiausios Madridui. 
Largo Caballero valdžia tai 
rengėsi persikelti į Valenci
ją, tai vėl sakė, kad nesi
trauks. Kiekvienam buvo 
aišku,, kas atsitiktų, jeigu 
fašistai užimtų miestą ir su
imtų valdžią. Tai būtų dide
lis politinis fašistų laimėji
mas ir moralis smūgis liau- 
diečiams. Komunistai griež
tai pareikalavo, kad valdžia 
turi persikelti į Valenciją, 
tik prieš tai išleisti mani
festą, šaukiant visus gelbėti 
Madridą. Bet Caballero val
džia neišleido tokio mani
festo. Ji pilnoj beviltybėj 
atidavus galią generolui 
Miajai išsiskubino.

Miaja pasirodė geras ne 
tik karininkas, bet ir politi
kas. Jis tuoj aus sušaukė vi
sų priešfašistinių partijų ir 
unijų atstovus ir sudarė 
Madrido Apgynimo Tarybą 
(Juntą. Jūs žinote, kad ji 
suvaidino svarbiausią rolę.

Kiek tai reikėjo didvyriš-, 
kūmo, pasišventimo tose 
dienose! Tūkstančiai drau
gų mirė, kad išgelbėjus Ma
dridą. Caballero su savo 
klaidinga taktika daug kal
tas. Kad atitaisius jo klai
das, užsispyrimą, tai prisėjo mistus griežtai pareikalauti, 
tūkstančiams aukoti gyvas-'kad jis pasitrauktų iš mi- 
tis. Ir nelaimė tame, kad 
Caballero nepasimokino iš

ip atremti Japonijos

nisterių pirmininko ir karo 
ministerio vietos. Tas dar 
didesnį iššaukė komunistų 
pasipriešinimą, kada Caba
llero ne tik nenorėjo pasi
traukti, bet dar ir kitas mi- 
nisterių vietas pasiimti.
(Pagal Jesus Hernandez)

D. M. š.

EASTON, PA
Rugpjūčio 6 d. paskelbta 

šilkinių dirbtuvių streikas, ku
rios nebuvo pasirašę kontrak
to su unija. Dirbtuvės užsida
rė visu 100 nuošimčių. Pas 
darbininkus upas geras. Atro
do, kad šis streikas bus laimė
tas ant 100 nuošimčių.

S. S.

Tokio. — Japonijos kari
ninkai pripažįsta, kad riti
nai tris dienas įnirtusiai 
gynė Chiinghocheną, iki ja-' 
ponai jį užėmė.
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' Tarptautinio Rašytojų Kongreso 
Rezoliucija

> Antras Tarptautinis Pasaulio Rašytojų Kon
gresas, kaip žinia, įvyko birželio ir liepos mė
nesiais. Jis prasidėjo Valencijoj, tęsėsi Ma
dride ir Barcelonoj, o užsibaigė Paryžiuj.

Tarptautinin Kongreso Biuran išrinkti se
kami rašytojai:

Romain Roland, Andre Malraux, Jean Rich
ard Bloch, Louis Aragon, Julien Benda, Tho
mas Mann, Heinrich Mann, Leon Feucht
wanger, Ernest Hemingway, Bernard Shaw, 
Rosamunde Lehmann, Forster, Aleksis Tolstoi, 
šolochovas, Machado, Jose Bergamin, Martin 
Anderson-Nexo, Selma Lagerloff, Guglielmo 
Ferrero ir Rene Blech (pastarasis sekreto
rium).

Kongresas priėmė sekamą rezoliuciją:
Ištikimi pirmojo asociacijos kongreso prin

cipams ir nutarimams, 28 kraštų rašytojai, su
sirinkę į Antrąjį tarptautinį, įvykusį Valenci
joj, Madride ir Barcelonoj ir savo darbus už
baigusį Paryžiuje 1937 m. liepos 17 dieną,

1, skelbia, kad fašizmas yra svarbiausis kul
tūros priešas,—kurie ją pasižada ginti;

2, pareiškia savo pasiryžimą kovoti visomis, 
jų dispozicijoje turimomis priemonėmis su fa
šizmu, atvirai rodančiu griovėjo veidą arba

* savo tikslams pasiekti pasirenkančiu aplinki
nius kelius,—pareiškia pasiryžimą kovoti su 
karo pakūrėjais.

3, patvirtina, kad dabartiniame kare, kurį 
fašizmas veda su kultūra, demokratija, taika

, ir bendrai, su žmonijos laime ir gerbūviu, ne
įmanomas ir negalimas bet kuris neitralumas, 
kaip tą įrodo sunki patirtis daugelio rašytojų 
šalių, kame kiekviena mintis privesta prie bai
sių nelegalumo sąlygų.

Turint visa tai prieš akis, kongreso dalyviai 
iškilmingai kreipiasi į viso pasaulio rašytojus, 
į visus tuos, kurie giliai ir sąžiningai tiki savo 
žmoniškąja misija, spausdintojo žodžio veiks
mingumu ir šaukia juos tuojau stoti į eiles 

' kovojančiųjų su pavojumi, kuris gresia kultū- 
1 raii ir žmonijai’.

' Kongreso dalyviai skyrium kreipiasi į tuos,
kurie dar neišgyveno iliuzijų likučių, kad gali
ma išlaikyti neitralumą. Jie kreipiasi taipgi 

A ir į tuos, kurie dar tiki į juokingus pasižadė
jimus, kurių priedangoje fašizmas slepia shvo 
ardomąjį ir mirtį nešamąjį darbą.

Kongreso dalyviai visus rašytojus kviečia 
suvokti istorines savo pareigas ir susivienyti 
su jais kovoje už žmonijos daugumos gerovę, 
už istorinio palikimo apsaugą.

Kongresas sveikina respublikoninę Ispaniją, 
jos tautą, jos vyriausybę ir jos kariuomenę— 
kovos avangardą.

Kongreso dalyviai pasižada ginti respubli
koninę Ispaniją visur, kur jai gresia pavojai 
ir pasižada patraukti prie to tikslo visus svy- 

•' ruojančius ir nuklydusius.
Kongreso dalyviai pareiškia, galų gale, ne

sugriaunamą savo įsitikinimą, kad ispanų tau
ta, liaudis nugalės!

“Juodasis Legionas'’
(BLACK LEGION)

Mašinų ratai bilda, trinksi — darbininkai 
skuba.

Pietų laikas: valgo, juokauja, žaidžia. Bet 
jaunasis Dambrovskis atskirai studijuoja dalį 
mašinos, kas sudaro juoką kitiems.

Kyla dirbtuvės “formano” vietos klausimas. 
Darbas žadama ‘‘amerikonui” Džėkiui, kuris 
parėjęs namo džiaugiasi, nes bus daugiau 
įplaukų, daugiau džiaugsmo ir laimės visai šei
mynai.

Ant nelaimės “formanu” būna paskirtas 
jaunasis Dambrovskis. Pagieža ir kerštas už
viešpatauja Džėkio širdyje.

Jo “draugai” legionieriai to tik ir laukė. 
Slaptai įrašo jį į “Juodąjį Legioną”, įsakyda
mi niekam, nei savo moterei, apie tai nieko 
nesakyti.

Vieną tamsią naktį, prie sukurto laužo, Džė- 
kfs priima prisiegą, legionierio drapanas ir 
pusę kulkos; kita dalis kulkos pasilieka pas

< viršininką,—už neatlikimą gerai pareigų bus 
sunaudota jam pačiam galvon.

Už keletos dienų pasklysta gandai, jog jau
nasis Dambrovskis nulinčiuotas, o jo sena tė
vas žuvęs jų pačių namų liepsnose. Mat, jo 
tėvas yra ateivis, todėl “fornerių” vaikai ne
privalo užimti “amerikonų darbo”; šią pamo-

* ką visi atsimins.
Džėkiui laikinai teko “formano” vieta. Bet 

darbą prastai prižiūrėjo, būdamas užimtu ver- , 
bavimu narių į legioną. Namie, šeimynos tar- i 
pe, kyla ginčai už slaptas išeigas. Kur eini— 

. sakjrti negalima, o žmona ir kūdikis laukia,

nerimauja. Namuose nuolat eina vaidai. Pa
galios, nepakęsdama to visko, žmona ir kūdi
kis apleidžia namus.

Dirbtuvės perdėtinis, už neatlikimą pareigų, 
Džėkį paleidžia iš darbo. (Mat, jį užtinka su 
mašinistu kalbanties prausimosi kambaryje, 
kuomet mašinisto vietoje padėtas darbininkas 
neprižiūri mašinos ir pastaroji, sugedus, pada
ro daug nuostolių.)

Senas kaimynas Gorin užima Džėkio vietą. 
Kerštas kyla ir prieš jį,—mat jį skaito žydų 
kilmės žmogum. Už kiek laiko legionieriai įsi
laužia į namus, pasigriebia Goriną, nuplaka 
jį ir pusiau gyvą palieka miške.

Netekęs dirbtuvėje darbo Džėkis pradėjo už
siiminėt baltųjų vergių prekyste ir atlikimu 
“Juodojo Legiono” darbų—žudymo, plakimo ir 
tt. Parėjęs girtas į namus kėlė orgijas, kas 
kaimynams labai įsipyko.

Tos pačios dirbtuvės darbininkas, pirmiau 
buvęs geras draugas Ed. Džeksonas, nutarė 
tas orgijas baigti.

Radęs Džėkį su jo “drauge” girtus, pastarą
ją išmetė lauk pro duris, o jį patį priverčia pa
sakyti, kodėl jo žmona ir kūdikis turėjo ap
leisti jį ir namus, kuomet pirmiau taip dide
lėje meilėje gyveno.

Džėkis, būdamas girtas, išpasakoja, kad iš 
keršto dėlei ateivio Dambrovskio įstojo į 
“Juodąjį Legioną”, o dabar jis pilnai persitik-

rino klaidą padaręs, bet atitaisyti jau pervėlu, 
nes prisiegos sulaužymas reiškia mirtį, o jis 
taip nenorėtų dar mirti.

Nors Džėkis ir prašo Ed. nieko apie tai po-. 
licijai nesakyti, bet veltui,—viskas būna pra
nešta policijai. Tada Džėkis, pasišaukęs savo 
draugą, praneša, jog jis viską apie legioną Ed. 
išpasakojęs. Čia pat ant vietos juodu sudaro 
klastingą kaltinimą, būk tai už mušimą mo
ters ir tt., o ištikrųjų tai už tai, kad perdaug 
žino apie legioną,—vieną patogią naktį Ed. iš
siveža ir sušaudo girioje.

Tą kruviną darbą atlieka patsai Džėkis, ku
ris, vėliau, sąžinės graužiamas, metė legionie
riaus rūbus, ir, lyg pamišęs, bando slapstytis 
girioje, bet vistiek patenka į policijos nagus.

Iš karto bandoma padaryti taip, kad tik pa
teisinti legionierių darbus. Bet, isterijos pa
imtas, pats Džėkis išduoda savo buvusius 
draugus legionierius, prašydamas kaip sau, 
taip ir buvusiems savo draugams teisingo teis
mo nuosprendžio, o savo žmonai ir kūdikiui 
pilnos apsaugos.

Jo prašymas tapo patenkintas. Jis, su savo 
sėbrais, pasmerktas kalėti iki gyvos galvos.

Todėl, kam tik bus proga, patartina pama
tyti šį judį, kur ryškiausiais vaizdais parodo
ma pagieža prieš ateivius, iš ko kyla krimina
liai aktai, o pasekmė to—teismai ir kalėjimas.

Vinco Duktė.

. . , S , ' . • . f ' • • f • z• ’ ' • ' ■ .. . ’■ ■ ; . '• • . /..i'U .•

90,000 asmenų Maskvoj lemi j a ispanų-baskų sportininkų, rungtynes su Maskvos 
geležinkelių darbininkų sportininkais. Jie lose soccer žaislus. Laimėtojais išėjo, 
tačiau, svečiai ispanai.

V. SOL-VĖ.
Reisai

Tamsiau apsinaukė Martyno veidas, pasiu
tusiai suspaudė ligotą krūtinę, kada jis. išvary
tas iš dvaro, nuvargęs, ėjo didelio miesto link. 
Juk mieste, gal būt, galės pasigydyti. Ir iš 
tiesų, gal būt, jis ten nukeliavęs ne tik pasi
gydys, bet ir uždirbs šiek tiek pinigų. O čia 
vargingame kaime vistiek reikės stipti badu, 
nes liga vis labiau spaudžia kvapą. . . Badas 
kiekvieną dieną žiauriai beldžiasi į vargšų lūš
nelių duris ir kada nors dar užspaus kaip ne
kenčiamą vabalą ... Martynas ėjo miesto link.

Ir Martynui vėl pro akis pralėkė ta pati 
scena, tie patys vaizdai, tas pats rūstus, rea
lusis gyvenimas. Jis puikiai prisimena kiek
vieną momentą, kiekvieną smulkiausi judesį 
tos dienos, kada jis buvo išguitas dvarininko 
iš dvaro. Ir jis liko vienas—vienui vienas, ap
leistas—be draugų, be artimų, be pinigų.

Kiek čia senai. Dar, rodos, tik viena žiema 
tepraėjo, kai Martynas taip lengvai, be jokių 
sunkumų nešiojo į malūną ir iš malūno sun
kius maišus, kilnojo tartoke didžiulius rąstus. 
Bet, ach, įlindo ta pasiutus liga, ta džiova ir 
susisuko jo krūtinėj lizdą ii’ jį smaugia, spau
džia, gniaužia dusindama jo plačią krūtinę.

Prisimena Martynas, štai prieš šešius mė
nesius jis pasijuto bejėgiu—nuolat skaudėjo 
jam nugarą, svaigo pasilenkus galva ir smar
kiai kvėpavo krūtinė ir kažkas badė šoną.

Pasisakė dvarininkui ir paprašė, kad leistų 
važiuoti pas daktarą. Dvarininkas davė arklį 
ir liepė važiuoti, nes dvarininkas nenorėjo iš 
karto atleisti tokį ištikimą, kaip jis pats saky
davo, kaip gyvulį, darbininką.

Liūdnas grįžo Martynas iš miesto. Jam gy
dytojas pasakė, kad sergąs džiova. O Martynas 
gerai žinojo kas tai yra džiova. Jis gerai žino
jo, nes džiova mirė jo motina, brolis. Jis žino-

jo, kad darbininkas negali išsigydyti, nes. jam 
nėra , pinigų, nėra kuo gerai maitintis, t

—Na, kas, Martynai. Kuo sergi?
Martynas paraudp. Sudrebėjo. Jis. žinojo, 

kad ištars tą pasiutišką, siaubingą žodį—džio
va, jį dvarininkas tuojau atleis.

—Daktaras sakė.. . džiova. - ' '
—Džiova? Kaip tai, toks vyras kaip tu? 

Aš netikiu!
—Daktaras sakė, kad reikės gulėti ne maža 

laiko ligoninėj iki pasveiksiu.
Savininkas suraukė kaktą, pakramtė trum

pus ūselius, nusigręžęs nuo Martyno, šyptelė
jęs pasakė:

—Na, ką darysi, Martynai, gali važiuoti! 
Juk tu pas mane dirbti jau nebegalėsi. Pagysi 
—toks vyras! Bet žinai, ar šiaip ar taip pasa
kius, tu pas mane grįžti jau nebegalėsi, juk 
vistiek sunkaus darbo tu nepakelsiu geriau pa- 
sijieškok sau kitą darbą, o ne pas mane.

Martynas atsimena, kaip jo nusviro aukštyn 
pakeltos rankos ir po kojų tarsi sulingavo 
žemė.

—Taip, Martynai,—toliau tęsė dvarininkas, 
—aš tau atsilyginsiu, aš tau labai gerai užmo
kėsiu už darbą. Ateik nukinkęs arklius, aš tau 
išmokėsiu algą.

Martynas sugrįžo.
Dvarininkas padėjo 500 litų prieš Martyną 

besišypsąs ta pačia pašiepiančia šypsena, žiū
rėdamas pro langą. '

—Tiek, pone, už penkius metus sunkaus ir 
pasiutusiai varginančio darbo!—pasakė Mar
tynas išbaldamas.

—Ar tau dar neužtenka! Aš tave kaip savo 
vaiką laikiau, o tu taip man atsidėkoji! ...

—Taip, tamsta man dar pridėjai priedo ir 
džiovą. Taip, mane laikei, kol buvau reikalin
gas, bet kaip aš nebereikalingas, mane'išveji. 
Ponas per naktis kliūbe ūždavaį, lošdavai kor
tomis, o aš šaldavau gatvėj prie arklių. Dakta
ras sakė, dėl peršalimo džiova! Tamsta netik

man už darbą neužmoki, juk buvo derėta po 
300 litų į metus, bet viso brangiausi dalyką 
man išplėši—sveikatą. Tat atsimink!

—Eik laukan! Laukan, laukan, tu, nenau
dėli!—Martynas trenkė durimis ir išėjo. Jis 
jokiu būdu daugiau nieko negalėjo išgauti iš 
dvarininko. Ir dabar Martynas ėjo keliu mies
tan, o po kojomis girgždėjo sušalęs sniegas ir 
pasiutusiai ūžė, staugė, cypė ir zirzė apšarmo
ję telegrafų vielos. Staugė vielos, lyg pririštas 
už retežio šuo, šuo netekęs laisvės. O aplinkui 
vėl švilpė vėsulai, atsikartodami į gelžkelio ru
dus reisus, reisus įsikibusius į sušalusios že
mės nugarą. Ir dainavo įsiutęs vėjas liūdną 
pagiežos dainą, dainą apie gyvenimo sulaužytą 
žmogų, netekusį sveikatos, kuriam daugiau 
nieko neliko, kaip liga, badas ir mirtis ...

2.
Martynas atsigulė miesto ligoninėn, bet jo 

sveikata nėjo geryn. Martynas net pasijuto 
daug silpnesnis, negu buvo prieš ateinant į li
goninę. Bet ir čia Martyną išmetė už 2-jų mė
nesių į gatvę, nes jis neturėjo pinigų užmokėti 
už gydymą. Martynas už sunkaus ir vargingo 
penkių metų darbo vaisius tegalėjo gydytis vos 
porą mėnesių.

Martynas vakare atsidūrė gatvėj.
Vakarą nušvietė šviesios elektrų šviesos. Po 

gatves siuto raudonomis akimis auto ir skubė
jo žmonės įvairioinis linkmėmis. Gatvėmis ėjo 
iš lėto puikiai išsipuošę damos, ir greitai bėgo 
išveltais, darbiniais rūbais darbininkai ir su
šalę grįžo negavę darbo bedarbiai.

Martynas ėjo gatve ir niekaip negalėjo nie
ko susivokti. Tik dabar jo galvon atėjo mintis: 
ką jis čia ras, kur jis gaus šią naktį nakvynę. 
Jį apsupanti aplinka tuščia, svetima jam, juk 
nėra nieko užkalbinti, nieko paklausti—visi ei
na, eina, eina neatsigrįždami .. .

Ir Martynas klaidžiojo nuo vienos dirbtuvės 
vartų prie kitų, iš vienos gatvės į kitą, o vis 
tos gatvės tokios pat, toks pat pasiutęs ūži
mas, triukšmas, judėjimas, tokios pat ir švie
sos. Visur lyg tas pat, taip panašu, kad nfega-, 
Įima atskirti vienos gatvės nuo kitos, vienos 
vitrinos nuo kitos, vieno mūro nuo kitų.

Apie gatvių kampus, skersgatviuose vaikš
čiojo policininkai. Policininkai vaikščiojo iš
didžiai, atsargiai, pasipūtę, žaisdami lazdukė
mis. Tarsi judėjo ne gyvas žmogus, o ant spy
ruoklių išdidžiai, bejausmiai, lėtai kilnojosi au
tomatai. Ir Martynas, apsvaigęs nuo ūžesio, 
trenksmo, slankiojo skersgatviais ir nežinojo 
ką veikti, kur eiti.

—Ei, tu žioply! Kur lendi, dar pertrėkš au
tomobilius kaip nekenčiamą vabalą. Greičiau į 
šaligatvę, o jei ne, tai atsidursi daboklėn!

—Ponuli, aš jieškau darbo, aš j ieškau nak
vynės ...

Policininkas sumojo lazdele, patraukė pečius 
ir šypsodamas pasakė:

—Kur tu pametei darbą ir nakvynę, kad jų 
gatvėje j ieškai. Gal reikės nuvesti į daboklę 
ar bepročių namus? . ..

Ir Martynas klaidžiojo klaidžiomis, jam taip 
vienodomis, nepažįstamomis, gatvėmis. Mar
tynas apėjo daug dirbtuvių, bet visur buvo už
daryti vartai ir nieks jo neįsileido. Kitur jam 
įslinkus į kiemą, jį išvydavo. Ir Martynas 
klaidžiojo jam taip vienodomis, nepažįstamo
mis, gatvėmis. Ir jis klaidžiojo,—sušalęs, liū
dnas, išbalęs, alkanas,—po triukšmingas mies
to gatves. O vėjas, švilpaudamas apie stogus, 
apie betoninius namus, apie vitrinas, klykė 
šiurpias betoninio miesto arijas.

Pagaliau, jis įsidrąsinęs įėjo į kiemą, čia 
bus nors užvėja. Gal būt, šiek tiek sušils, o 
čia pasiutusiai gelia šoną, nuo peršalimo, nuo 
žiauraus šalto vėjo. Ir jis prisėlinęs prie kaž 
kokios būdos norėjo rasti užuovėją, bet čia pa
matęs sargas liepė, grasindamas, ko greičiau
sia nešdintis iš kiemo, o jej ne, tai jis pašauk
siąs policiją. Policija Martynui buvo gerai ži
noma, ne kartą jau jis jos darbus matė. Matė, 
kaip mušdami .dvaro bernus išvarė už neklau
symą pono dirbti darbininkų šventėje. O jis? 
Jis tada į darbininkų tokius elgesius žiūrėjo 
kitaip, nors buvo ir pats darbininkas, bet jį 
ponas suviliojo įvairiais pažadais, gražiais žo
džiais.

Ir jis nesipriešindamas vėl išlindo į gatvę.
Gatvės kas kartą tuštėjo, kas valandą buvo 

mažiau praeivių. Ir koks praeivis, susidūręs 
su Martynu, pažvelgdavo į jį įtartinai ir ne
atsigręždamas, skubinais žingsniais nuskubė
davo savo keliu. Tiktai šnipai greitai skubiai 
perbėgdavo skersgatviais iš vienos gatvės į ki
tą, arba išlindę iš kiemo ir palydėję kokį nors 
praeivį iki kito skersgatvio, vėl nusigrįždavo 
ir nueidavo atgal tolyn gatve.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Veikaly Rašymo Kontesto 
Sprendėju Pranešimas

Kaip žinia. Lietuvių Me
no Sąjunga buvo paskelbus 
veikalų rašymo kontestą 
nuo pirmos dienos gruodžio,..^ 
1936 m. iki pirmos dienos 
birželio, 1937 m. L?

Į kontestą įstojo šešetas 
rašytojų — trys gyvenan
tieji Kanadoj, trys—J. V. 
Amerikoje. Tačiaus vei
kalus parašė vienas kana- 
diškis ir du amerikiečiai. 
Viso ketvertą veikalų.

Lietuvių Meno Sąjunga 
skyrė tris dovanas veikalų 
kontestantams:

1— 50 dol.
2— 25 dol.
3— 15 dol.
Kontesto veikalų spren

dėjais buvo paskirti 
draugai:

Dr. J. J. Kaškiaučius,
'J. Valentis,
A. Bimba,
B. Šalinaitė,
P. Pakalniškis.
Liepos 28 dieną, Dr. J. J. 

Kaškiaučiaus bute, įvyko. „ 
sprendėjų posėdis (veikalai^ 1 
buvo perskaityti anksčiau),^ 
kuriame prisiėjo išnešt ga- 
lutinas sprendimas.

Lietuvių Meno Sąjungos 
sekretorė perskaitė veikalų 
rašymo kontesto tvarką ir 
po to sekė diskusijos.

Po ilgų ir konkrečių dis
kusijų, veikalai surūšiuota— 
sekamai:

Geriausiu veikalu spren-/ 
dėjai pripažino “Pusseserę., 
Salomėją,” III aktų kome-;;; 
diją, parašytą Z. Janaus;;’ 
ko, Montreal, Canada.

Antroj vietoj — “V\

šie”y.
K

is Pa-'' 
mokyti,” II aktų komedija,''* 
Ernestas C. Duben (jau
nuolis). Brooklyn, N. Y.-

Trečioj vietoj “Išdykus 
Pati,” III aktų komedija, J..; 
Juškos, Brooklyn, N. Y.

Rugpjūčio 7 d., įvyko,,; 
Lietuvių Meno Sąjungos-" 
Centro Komiteto posėdis. „ 
Šiam posėdžiui 
sprendėjai patiekė pranešk : t 
mą apie veikalų kontesto „ 
pasekmes. L. M. S. C. K. ' 
nariai' išklausę pranešimą* 
padarė sekamą tarimą:

Veikalas “Pusseserė Salo-' 
mėja” geriausia parašytas'*! 
ir pagal savo verte stovi'” 
pirmoj vietoj. Bet jis taip-''* 
gi turi ir trūkumų. Tad** 
•LMS “Pusseserės Salome-7 
jos” autoriui skiria antrą'', 
dovaną (25 dol.). .

Gi du pastarieji veikalai:.. 
:“Vis Pamokyti” ir “Išdykus 
Pati” dovanu negauna. Ta-,., t 
čiaus ir šie du veikalai vai-,, 
dintini. Tad LMS CK nuta
rė išleist ir pastaruosius du ‘ 
veikalus, atlyginant auto-*' 
riams už darbą.

Lietuvių Meno Sąjungos . 
vardu, veikalų sprendėjai 
širdingai ačiuoja virš minė-t> 
tų veikalų autoriams, kad" 
jie ėmėsi sunkaus darbo'1 
(veikalų rašymo) ir linki/' 
kad busimuosiuose kontes-" 
tuose parašytų dar gėrės-" 
nius veikalus.

LMS Kontesto 
Komisija.

kontesto

Pastaruoju laiku gana 
daug apelsinų parsiduodą.: 
Maskvoj. Kasdien parsiduo- . 
da po suvirs 2,000 didelių 
gurbių apelsinų. Taipgi ne
mažai yra kitokių vaisių.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

1
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MENO SKYRIAUS DALIS

Reisai
(Tąsa iš 3-čio puslapio)

Dar antros dienos rytą Martynas klaidžiojo 
išbalęs, liūdnas, sušalęs, alkanas gatvėmis. Jis 
yaikščiojo gatvėmis ir negalėjo suprasti kas 
kur eina, kur skuba, bėga. Kur jam eiti ir ką 
daryti. Miestas jam pasirodė baisus, nes jam 
bepinigiui, ligoniui neduoda nei darbo, nei 
duonos, o spiria valkiotis išvargusiam, apsvai
gusiam nuo pasiutusio trenksmo plačiomis gat
vėmis.

Rytą Martynas sutiko ir daugiau tokių, ku
rie taip pat jieškojo darbo, kurie taip pat 
vaikščiojo gatvėse, stovėjo gatvių kryžkelėse. 
Bet jie kaip stovėję, taip ir likdavo stovėti. 
Nieks į juos nekreipia jokio dėmesio. Tik poli
cininkai kartas nuo karto pažvelgdavo piktai 
j juos, bet vėl nusigrįždavo ir diriguodami 
“bananu” nueidavo tolyn.

Martynas su kitais bedarbiais stovėjo skers
gatvių kampe ir laukė ar kas neateis jų nu
pirkti už keletą centų, ar negaus vakare nors 
tiek pinigų, kad galėtų nusipirkti bent juodos 
duonos. Martynas, pastebėjęs einant kitus be
darbius stoties link, nužingsniavo į stotį. Ten 
ūžė, kaip sužeisti žvėrys, traukiniai, ten stau
gė, dundėjo ir virė pasiutęs gyvenimas. Ir 
Martynas išvargęs, peralkęs lėtai žingsniavo, 
šaukiamas tų garsų, stoties link. Gal būt, jis 
rasiąs ten tą bedarbiui laimę, gal būt, kas 
nors pasamdys jį ten už keletą centų. Kad tik 
pragyvenus, o pasigydyti—ir Martynui nusvi
ro galva. Jis jau to nebesitikėjo. Jis dar nori 
instinktyviai pratęsti savo gyvenimą, verkian
tį gyvenimą, skurdų gyvenimą, mediniu pjūklu 
pjaunamą gyvenimą.

Prieš Martyno akis tęsėsi platūs geležiniai 
reisai. Reisai pajuodę nuo tepamos traukinius 
alyvos, smalos. Reisai įsitempę, įsirėžę į žemės 
kūną, kaip blizgančios tamsiaodės gyvatės nu
gara. O aplinkui vagonai, vagonai, vagonai... 
Vagonai išsirikiavę ant tamsių geležinių reisų, 
tamsių, pajuodusių reisų.

Stotyje, prie stoties, prie keleivinių vagonų 
sukinėjosi blizgančiomis sagtėmis karininkai, 
žandarai, policininkai ir kiti įvairiai unifor
muoti. Prie sandėlių, prie sunkvežimių, prie 
auto, prie prekinių vagonų—darbininkai.

—Pone, gal būt galima gauti čia darbo? Aš 
dirbsiu, ką tik galėsiu. Aš sutinku dirbti vis- 
ką...

—Idiotas! Reiktų pašaukti policininką, kad 
Besimaišytų čia viešoj vietoj toks driskius.

—Bet pone!
—Ko tu čia rėkauji! Prašau neardyti ramu

mo. Neužkabinėkit praeivių, čia nėra jokio 
darbo. Pasišalink greičiau iš stoties,—piktai 
sumurmleno storas stoties tarnautojas.

LIETUVOS ŽINIOS
Apie Vilniaus Krašto 

Pratnonę
Vięnas Kauno laikraštis, pa

siremdamas “Lietuvišku » Ba
ru”, rašo:

Kaip Vilniaus krašto pra
monė yra žema, galima maty
ti, kad ir iš šių davinių: 1934- 
5 m. Vilniaus vaivadijoje bu- 
^vo surinkta pramonės mokes
čių tik 3,716 auksinų, o Len
kijoje tais pačiais metais bu- 
vo\ surinkta 184 milionai 
auksinų. Būdingas Vilniaus 
krašto pramonės rodiklis yra 
ir Šis faktas, kad 1935 m. Vil
niaus vaivadijoje tebuvo vos 
viena pirmos kategorijos ir dvi 
antros kategorijos įmonės. 
Taip pat reikšminga, kad ke
liolikoje pramonės šakų, bū
tent metalų, mineralų, chemi
jos, audinių, popieriaus, odų, 
miško, maisto, rūbų, statybos 
ir poligrafijos srityse tedirbo 
2,692 darbininkai. Tuo tarpu 
Vilniaus krašte darbo jėgų 
yra didžiausias perteklius. Pa
staruoju metu vien Vilniuje 
yra apie 10,000 bedarbių, ne
skaitant žemės ūkyje esančių 
atliekamų darbininkų. 1931 
m. iš Vilniaus vaivadijos turė 
jo emigruoti 16,216 žmonių 
Taigi, darbo jėgų pramonei 
nestinga. Labiausiai ko Vil
niaus krašto pramonei trūksta 
tai kapitalo, iniciatyvos, lenkų 
valdžios plano, noro, paramos 
pramonei ugdyti.

Vilniaus krašto palankiau
sios sąlygos* yra žemės ūkio 
gamiųių, miško pramonei. Ta
čiau lenkams nesirūpinant že
mės ūkio kultūra Vilniaus kra
šte, ir šios srities pramonė, 
yra apleista<

•it, pavyzdžiui, kaip skur
di malūninmkystės pramonė, 

kuri galėtų tinkamai paruošti 
javus maistui. Vilniaus vaiva
dijoje yra 431 malūnas, iš jų 
vos 3 tėra II—IV kategorijos, 
o 90% malūnų yra vėjiniai ar
ba prasti sodžiaus malūnai. 
Šie visi malūnai vos įstengia 
sumalti 25% Vilniaus krašto 
prikuliamų javų. Geresnės rū- 
šies miltai Vilniaus krašto ma-1 
lūnuose visai nemalami. O ge
rai tvarkoma turėtų būti taip 
vedama, kad iš derliaus mak
simumą būtų galima gauti 
naudos.

Vaisių, grybų, daržovių, žu
vų ir agurkų konservų pra
monė Vilniaus krašte taip pat 
yra labai žema. Nors čia ir 
grybų, ir žuvų ir daržovių yra 
daug, bet nėra jokio šios pra
monės organizuotumo, jokios 
vyriausybės paramos, 
čiau veikę 5 žuvų 
fabrikai pastaruoju metu teiš
liko vos 3, du užsidarė.

Odų pramonė yra
apleista. Per metus odų įmo
nės teišdirba odų vos už 2,297 
auks. Daugiau kaip 90% per
dirbtų odų atgabena iš užsie- 
iio. Kiek geresnėje būklėje 
Ta pirštinių išdirbimo pramo

nė, kuri čia, Vilniuje, yra gar
si nuo prieškarinių laikų.

Alaus ir spirito gamyba yra 
menka. Alaus per metus pa
gaminama 17,597 hl., o išge
riama kur kas daugiau. Dar 
didesnis stiglius yra spirito, 
kurio gamyba yra nedidelė.

Miško pramonė Vilniaus 
krašte yra varoma lentpjūvių, 
diktos gamintojų ir popieriaus 
fabrikų. Taip pat nemaža miš
ko naudojama statybai.

Lentpjūvių Vilniaus krašte 
yra apie 100. Iš jų vos 2 lent
pjūvės yra II-IV kategorijos, 
visos kitos tėra lentpjūvėlės.

Gretimojoj gatvėj būriavosi, iš visų pusių 
rinkosi bedarbiai. Martynas taip pat atėjo. Jų 
susirinko nemažas būrys ir vis rinkosi dau
giau. Iš būrio vienas vyras pakilo aukščiau. 
Pakėlęs kumštį pradėjo kalbėti.

Martynas jautė, Martynas visa girdėjo ir 
suprato, kad kalba jo mintis. Martynas veržėsi 
arčiau, bet jo jėgos buvo visai išsekę. Jis nu
kankintas, nuvargintas ligos, nevalgęs ištisą 
parą, peršalęs vos tik laikėsi ant kojų, o akyse 
temo, mirgėjo įvairiaspalvės ugnys. O kalbėto
jas .kalbėjo vis 'įrieščiau ir grieščiau, nuolat 
pabrėždamas žodžius darbo—duonos, duonos— 
darbo!

Staiga minia susiūbavo, pasigirdo moterų 
klyksmai ir papliupo keli šūviai. Martynas 
pamatė, kaip raitoji policija su bizūnais puolė 
minią. Minia sklaidosi—bėgioja į visas puses, 
ir jos vienas būrys nešėsi, stumdamas sykiu 
ir Martyną.

Martynas netekęs jėgų keletą kartų sugriu
vo ir vėl pasikėlė. Martynas bebėgdamas su 
kitais atsidūrė prie geležinkelio, prie geležinių 
įsisiurbusių į žemės nugarą reisų. Jie bėgo ge
ležinkeliu.

O iš tolo, iš tolimų kraštų atūžė pasiutusiu 
tempu ekspresas, ekspresas šniokštė. Bėgan
tieji vejami policijos prasiskyrė prieš baisiai 
atūžiantį ekspresą, prieš pasiutusia jėga ei
nantį ekspresą.

Martynui mirgėjo akyse, jis sirgo džiova, o 
be to, buvo bebėgdamas visai nustojęs jėgų ir 
jis svyravo. Jis pajuto kaip linksta jo kojos, 
kaip silpniau plaka širdis ir darosi žalia akyse. 
O ekspresas vis artėjo ir artėjo ir nuolat gir
dėti vis smarkesnis jo stuksenimas. Jis norėjo 
dar sušukti, Jį dar patraukė už rankos, bet jis 
visu sunkumu pasverdėjęs krito ant tamsių, 
pajuodavusių, tamsiai blizgančių reisų, įsirė
žusių į žemės nugarą.

O reisai buvo tokie pat pajuodę, nors juos 
šiandien dar patepė ir krauju, tamsiu žmogaus 
krauju. Ir jie skrodė, rėžė žemės nugarą, kaip 
blizganti gyvatė ir tęsėsi, raitėsi tolyn, tolyn, 
į tolimus kraštus, apjuosdami visą žemės ka
muolį.

Reisai skrodė žemės nugarą ir jie buvo, kaip 
tamsiaodės gyvatės nugara, patepti tamsiai 
raudonu žmogaus krauju. Reisai pastatyti dar
bininkų rankomis rėžė žemės nugarą, apglėb
dami visą žemės kamuolį.

Reisai pakelia ant <savęs buržua, buržua iš
plėšto iš proletarų turtą, reisai išlaiko visa,' 
visa, visa, ką tik ant jų krauna, ką jais veža. 
Reisai tvirti, nesulaužomi, galingai įsikibę į 
žemės nugarą, reisai nutiesti šimtų proleta
rų, tokių pat tvirtų, ištvermingų, kaip reisai, 
reisai patepti tūkstančių proletarų krauju ir 
prakaitu.
Lietuva, 1936 m.

Todėl teįstengiama perdirbti 
vos 45.5 reikiamo medžio, o 
likusi medžiaga reikalinga 
vežti kitur, Lenkijos gilumon
perdirbti.

Diktos gamyboje Lenkija 
užima po Sovietų Rusijos ir 
Suomijos pirmą vietą. Tačiau 
Vilniaus krašte ir diktos ga
myba nėra kaip reikiant išplė
sta. Vilniaus vaivadijoje tėra 
tik vienas diktos fabrikas, ku
ris per metus perdirba 13,314 
m3, pagamina 4,997 m3, dik
tos.

Popieriaus gamyba Vilniaus 
krašte yra neblogai pastatyta. 
Čia yra 8 popieriaus fabrikai, 
kurie per metus pagamina ek
sportui apie 50% Lenkijos po
pieriaus.

Statyba Vilniaus vaivadijo 
je yra labai menka. Tik pas 
taruoju metu Valstybinis Sta 
tybos Fondas susirūpino sta

Anks-|tybos reikalais. Per 1935 me 
konservų tus Vilniaus vaivadijoje buvt 

baigta statyti 379 trobesiai, r 
jų 299 gyvenami trobesiai, 8 

visiškai1 pramonės trob., 328 medinia: 
ir 51 mūrinis trob. Daugiau
siai buvo pastatyta mažų, gy
venamų namų.

Kaip matyt, Vilniaus krašto 
pramonė merdi, yra visai len
kų valdžios apleista. Tesirūpi
nama kiek galint daugiau iš 
Vilniaus krašto išvežti miško 
medžiagos, popieriaus gami
nių ir kiek galint mažiau duo
dama šiam kraštui medžiagi
nės paramos. Tai okupantų, 
kurie siekia kraštą materiališ
kai išnaudoti, taktika.

žemės ūkio gamybos silpnu
mas, pramonės merdėjimas, 
ekonominė depresija ar tik nė
ra lenkų sąmoninga politika 
hualinti Vilniaus kraštui, kad 
jis, būdamas ekonomiškai sil
pnas, gaištų, nyktų ir tautiš
kai. i

šiais ir kitais demokratijos ir 
laisvės reikalais. Jis sako, kad 
ponai senatoriai ir kongres- 
manai šalti tinginiai ir juos 
reikalinga tankiai pakaitint— 
“Put the heat on them.” Da
rykit spaudimą ant jų, nes jie, 
nepakęsdami karšto spaudimo, 
pradeda judėti—taip kaip re
akcinis aukščiausias šalies 
teismas pradėjo judėt, kada 
jie gavo “štymo.” Jis turi iš
kabą su Tom Mooney paveiks
lu “Free Tom Mooney”— ir 
sako, kad jūs, t. y. darbinin
kai, reikalaukit savo senato
rių ir kongresmanų, kad jie 
šias iškabas prisidėtų prie sa
vo namų durų ir tuomi paro
dytų, kad jie remia šios šalies 
laisvę, kad jie 'kovoja už pa
lių o s a v imą Tom Mooney, 
McNamara ir visų politinių 
kalinių. O jei jie to nedarys,- 
tai jūs jų daugiau nerinkit į 
kongresą.

Jis sako: “Aš esu airys ka
talikas, iš Airijos katalikų šei
mynos, bet mano tėvas kovo
jo ir žuvo už laisvę ir aš ko
vosiu.” šita šalis veikia per 
telegramus, todėl ir siųskim 
juo daugiau tų telegramų, 
laiškų, atviručių, reikalauda
mi teisės dirbt ir gyvent žmo
niškai, laisvai, pasiturinčiai.

Ši Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo organizacija turi 
dienotvarkyj šiuos tris svar
biausius punktus: paliuosuot 
iš kalėjimo sergantį Tom Moo
ney, J. McNamarą, Carlą 
Prestes ir kitus visus politi
nius kalinius,- teikt medžiagi
nę ir moralę pagelbą kalinių1 
šeimoms, kūdikiams, sukeliant 
$3,000 ir už šiuos pinigus 
vasaros karščiuose suteikt 
jiems pieno; remt Ispanijos 
liaudį jos kovoje prieš darbo 
liaudies priešą—fašizmą. ,

Drauge skaitytojau! Ar jūs 
esat profesionalas, ar papras
tas darbininkas,—vyras, mote
ris ar jaunuolis,—kiekvienam; 
iš mūsų norisi geriau, smagiau 
ir laisviau gyvent. Jūs visi su
tiksit su šiais žodžiais. Ta- 
čiaus, norint geriau ir sma
giau gyventi, reikia kovoti; 
reikia prisidėti prie tų, kurie 
kovoja už žmogaus teises gy
venti kaip žmogui, o ne kaip 
elgėtai, vergui.

ši organizacija leidžia savo

Tarptautinio Darbinin
kę Aps. Konvencija
Birželio 19-20-21 dienose 

įvyko virš minėtos organizaci
jos konvencija, Washingtone.

Gaila, kad mūsų dienraštis 
“Laisvė” veik nieko neprisi
minė apie šios, taip svarbios 
darbo klasės žmonėms, orga
nizacijos nuveiktus ir veikia
mus darbus.

“Labor Defender” šios 
draugijos organas už liepos 
mėnesį daug ir plačiai rašo 
apie konvencijos tarimus ir jo
sios pasibrėžtus darbus dėl 
ateities. Kas svarbiausia, tai 
kad konvencija buvo plačiau
siai atstovaujama, kurioj da
lyvavo ne tik šios šalies dele
gatų, bet ir iš Jungtinėms Vals
tijoms kaimyniškų šalių. Taip 
jau smagų žymėti faktą, kad 
organizacijoj randa vietos vis 
platesnės ir platesnės intelek
tualų ir įvairių profesionalų 
masės, čia jau randasi dak
tarų, inžinierių, advokatų, 
kongresmanų ir įvairių kitokių 
profesijų žmonių. Net prezi
dentu išrinktas vienas iš pasi
žymėjusių kovoj už darbo 
liaudį, New Yorko miesto kon- 
gresmanas Vito Marcantonio. 
Man labai patiko kongresma- 
no iš Montana valstijos Jerry 
O’Connell kalba, pasakyta Šioj 
konvencijoj, kuri telpa “La
bor Defender” už liepos mė
nesį, po antgalviu: “This 
Country Is Run By Tele
grams.” Jis sako, kad kongre
se yra įnešta rezoliucija, kad 
uždraudus Vokietijai ir Itali
jai parduoti karo ginklus ir 
kitokią medžiagą, reikalingą 
ginklams ir karui. Sako, kad 
šios šalies* reakcinis kongresas 
nieko tame nedaro, tik laukia, 
ką-Britanija pasakys daryt. 
Kita rezoliucija kongrese 
įnešta, kad šios šalies valdžia 
remtų Ispanijos demokratinę 
valdžią, suteikdama visokią 
apsigynimui pagelbą.

Dar kita rezoliucija kon
grese įnešta, kad Tom Mooney 
byla būtų peržiūrėta. Jis sako, 
kad jūs, tai yra darbo klasė, 
turit daryt spaudimą į savo 
kongresmanus, senatorius ir 
prezidentą, kad jie veiktų 

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS 
PHILADELPHIJOJE

Rengia Philadelphijos lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVES” Naudai 

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September 
19 3 7

Westville Grove Park 
Route 47, Westville, N. J. 
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I $250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35; į 
3-čia—$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5. į
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Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busy ir prie parko vartų—25c. 
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam

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

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ 
- -------------------2---- ,------ ,-------------------------------- - ---------------------------------------- ---------------------S 

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. A7. Pastebėję įska- 
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7į mailės nuo Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegheny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vaL po pietų. Nesi vėluoki te.

organą “Labor Defender”, 
mėnesinį žurnalą, 20 puslapių, 
didelio formato, kaina tik 10c, 
arba vienas doleris per metus. 
Prigulėkit šioj organizacijoj; 
mokestis tik 20c į mėnesį. Pri
sidėkit keliais centais prie tų 
trijų tūkstančių dolerių nupir
kimui kalinių kūdikiams ke
lias kvortas pieno į savaitę. 
Progresas neina be darbininko 
darbo jo naudai. Jūs būkit 
vienas iš progreso sukėjų savo 
naudai.

G. A. Jamison.

Liepos 11 d., Astoria vie
šbutyje, Leningrade, prasi
dėjo brangių kailių parda
vimas iš varžytinių. Daly
vavo apie 150 užsienio fir
mų. Kailių parduota už 
apie 4 milionų rublių.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

(Pabaiga)
Meridoje svetimšalių legijonas, visus 

jam pasipriešinusius, sužymėjo inicialais. 
Išžudęs dalį, kitus paliko fašistų gru- 

'pėms. Jiems buvo įsakyta taupyti amuni
ciją, todėl ekonomijos sumetimais, o ne 
iš pasigailėjimo, suimtiesiems buvo pjau
namos gerklės.” * * *

Ispanijos respublikos prezidentas Ma
nuel Azana pareiškė š. m. rugpjūčio 30 
dieną “The News of the World” kores
pondentui Max Jacobsonui:

“Visa liaudis ėmėsi ginklo laisvei ir 
respublikai ginti, savęs ir šeimų apsau
gojimui. Miestietis, buržua, proletaras, 
valstiečiai, intelektualai, valdininkai ir 
senosios armijos kariai sudaro mūsų mi
licijos batalionus.”

Visa Ispanija tapo viena, prieš savąją 
reakciją ir svetimųjų okupaciją, kovo
jančia širdimi. Bazelio “National Zeit- 
ung” pranešimu, 10,000 ispanų paaukojo 
savo kraujo gelbėti sužeistųjų liaudies 
karių gyvybėms.

Dvasiškija šventina generolų ginklus 
Burgos katedroje. Pampelūnos vyskupas 
laimina 30,000 Navaros kryžuočių žygį 
prieš teisėtąją šalies valdžią. Italų ir vo
kiečių oro laivyno jėgos daro intervenci
ją. Iš balno išmesti baltagvardiečių ša
kalai ir kitokios šiukšlės, kraują ir dvė
selieną užuodusios, siūlo generolų štabui 
savo patarnavimus.

r Kaip gyvena besiginanti ispanų liau
dis ir darbininkai, šimtais aukų ir pavyz
džio neturinčiu heroizmu gelbsti savo ša
lies likimą, vaizdžiai piešia “Evening 
Standard” korespondentas Henry Buck- 
ley.

“Madridas lengviau pergyvena pilieti
nio karo sunkumus negu kita kuri sosti
nė panašiose apystovose.

Nieko panašaus nepastebėsi, kas suda
rytų raudonojo teroro siautimo bruožus 
Barcelonoje. Gatvių kovose tik 4 ar 5 
žmonės buvo užmušti. Nedaug žuvo ir 
Mountain kareivinėse, kur buvo sukilę 
karininkai.

Madrido nugarkaulį sudaro socialistų 
partija, besiremianti 1,500,000 profsąjun
gų nariais. Vyrauja socialistų ir komu
nistų partijos organizacijos.

Respublikonų partijos, kurios sudaro 
vyriausybę, narių skaičiumi negausios, 
organizaciniai nėra stiprios. Be darbi
ninkų partijų paramos vyriausybė nega
lėtų laikytis. Be organizacijos bazės var
gu ar padėtų ir liaudies entuziazmas ko

joti už respubliką.
Vyriausybė turi pagrindo nepasitikėti 

didele savo valdininkų dalimi. Darbinin
kų partijos paskubomis organizuoja liau
dies miliciją — jau turi jos sudarę, tei
kia proviziją frontui, steigia ligonines, 
dalina maistą fronte kovojančių šei
moms, ruošia susisiekimo priemones, sta
to šarvuotus auto ir gelžkelius.

Ir tolimiausiame kalnų užkampyje su
tiksi socialistų ir komunistų įgaliotinius, 
uoliai atliekančius pareigas, kurios, kitu 
metu, priklausytų karo žinyboms.

Madride aplankėme gelžkelių stotį. Gy
venimas grįžta į normales vėžes. Matė
me užrašus ant kavinių ir viešbučių du
rų “kontroliujamos darbininkų organiza
cijų.” Ginkluoti kariai sėdi prie durų. 
Tai būtina savisaugos priemonė. Kariai 
į šias vietas yra paskirstyti maistui, sar
gybos žiūri, kad nevyktų spekuliacijos.

Religini!; statinių dauguma ir rūmai, 
priklausą aristokratams, yra užimti dar
bininkų ir respublikoniškų organizacijų. 
Visos meno vertybės buvo perduotos spe
cialiam komitetui, kuris visas pergabeno 
į Prado muziejų.

Kiekviena^ milicijos pulkas turi savo 
kareivius. Daugelį iš jų aplankėme.

Vienas jų talpinasi buvusioje tėvt; Se- 
lefeiečių mokykloje. Bažnyčioj — miega
mieji kambariai. Franko Roduguezos ga
tvėje randasi “plieno batalionų” svar
biausioji būstinė.

Vadas, Carlos Castro, gerai kalba an
gliškai. Jis du metu dirbo New Jersey 
plieno liejyklose ir Pittsburghe. Didelė 
dalis aktyvių milicijos vadų irgi yra dar
bininkai, gyvenę užsieny, šiam barake

talpinasi, tiesa, dar beveik neegzistuo
jąs, moterų batalijonas.

Moterys rašosi savanorėmis; dabarti
niu metu yra apie 550 įsiregistravusių. 
Kai kurios jų ruošiamos, sulig tikamumų, 
tiesioginėms kovoms, kitos maisto tieki
mo, ligonių tarnybai. Vėliau jos išsiunti
nėjamos grupėmis į įvairius milicijos 
pulkus. Castro man sako, jie labai daug 
dėmesio kreipia į moralę kareivių gyve
nimo tvarkos pusę.

Gyviausia vieta — tai Mountain karei
vinių rajonas. Čia vadovauja žinomas Is
panijos dailininkas ir graveris, Ernesto 
Hemingway’o draugas, Louis Quintanel- 
la. Savo kūryboj jis visuomet jungė me
ną ir politiką.

Po liepos 14 dienos, karaliui Alfonsui 
pabėgus, Quintanella pirmasis užkopė 
ant jo rezidencijos ir iškėlė respubliko
niškąją vėliavą, tuo apsaugodamas nuo 
minios puolimo.

Ramiai, lėtai, neskubėdamas, mėlinais 
rūbais, su furažka, nuo kurios kabo kas
pinai, Quintanella vadovauja penkiems 
ar šešiems šimtams vyrų, dalinai ka
riams, dalinai milicijai. Jo adjutantas— 
švelnios išvaizdos Largo Cabaleros žen
tas.” * * *

Jaunas ryžtingas, nors ir nepasiekęs 
organizacinio vieningumo, Ispanijos pro
letariatas sutelkė aplink save visą dir- 
bančiąją liaudį; nuolatinėje darbo ir ka
pitalo kovoje, išugdęs savo eilėse tokius 
vadus kaip Cabalero, E&sionaria, Derut- 
ti, jis vadovauja valstiečių kovai už že
mę, jis suprato ir parėmė 3 milionų kata- 
loniečių ir 700,000 baį/ų didžiausį troš
kimą —- norą autonomiškai tvarkytis; 
geriausieji senosios Ispanijos žmonės ir
gi rado sau vietą proletariato ir kovo
jančių valstiečių eilėse, vieni jų, kaip 
pav. legendarinis Itn. Capso, žuvo begin
dami savo kraštą ore, kiti, pav. kap. Ma- 
nachem, Semor Sans, Pedro Sąutilan did
vyriškai grūmėsi su Huan Marcho sam
domais bernais prie Iruno, treti, pav. 
gen. Bzėnsio Torado vadovauja tolimes
niam respublikos gynimui.

Giliausiai esame įsitikinę Darbo Ispa
nijos laimėjimu.

Ir vis tik, prieš tiesą nederą akių mer
kti. Dvi labiausiai agresyvaus fašizmo 
šalys — Italija ir Vokietija — ginklais, 
žmonėmis ir technika remdamos grandų 
ir generolų sukilimą, Ispaniją verčia im
perialistinio karo repeticijų scena. Tarp
tautinis proletarinis padėjimas neįsten
gia suteikti respublikos gynėjams tikros, 
realios paramos.

Imperialistams, Ispanijos įvykius nau
dojantiems priešfašistinės kovos baro
metru, tenka susirūpinti: Portugalijos 
laivyno sukilimas, vokiečių karo, jūrinin
kų dezertiravimas į ispanų respublikos 
gynėjų eiles rodo: visa Europa pribren
do audrai!
1936. IX. 20.

MARKYZAS Iš KAZLŲ RŪDOS 
Jul. Boks

Biedni ir bagoti, sveiki ir ligoti, 
Visi išvažiavo kur nors vasaroti, 
Visi su dėžėmis, maišais išsigrūdo 
Į Biržus, Anykščius, arba Kazlų Rūdą.
Išlindusiais grobais, išgverusiais nervais 

I Išvyko su Buikom, pyragais, konservais;
Apleidę didžiuosius sostapilio rūmus 
Sulindo mieščionys, kaip avys, į krūmus...

Bet esama kito atostogų būdo:
Tarnavo tipelis paliai Kazlų Rūdą, 
Alsavo pušynu, ant pievos dribsojo 
Ir apie Palangos grožybes svajojo...
Atostogas gavęs, sudėjęs bagažą 
(Lakierkas, manyškas ir smokingą veža), 
Per žiemą sutaupęs bent porą bumaškų 
Sveikatą taisyti į Palangą pleška.
O ten užsidėjęs dryžuotą pižamą 
Suranda ant tilto su kelnėmis damą, 
Ir tokias jis šičia užleidžia manieras, 
Kad jam neprilygtų markyzai Rivjieros.

“Kuntaplis”

Dar Žodis į Mass. Lie
tuvių Visuomenę

tautinis komitetas bus labai 
dėkingas.

'Iki pasimatymo.
J. Grybas,

Rengimo Kom. Raštininkas.
Massachusetts r e a k cionie- 

riai, rengiasi prie puolimo 
darbininkų judėjimo. Jie kelia 
klausimą tyrinėjimo komunis
tų veiklos Massachusetts vals
tijoj. Kadangi čia ir visoj 
Naujojoj Anglijoj pasekmin
gai eina organizavimas darbi
ninkų į unijas po CIO vadovy
be, tai reakcionieriai, po obal- 
siu tyrinėt “komunistų veik
lą,” bandys pastoti kelią dar
bininkų organizavimuisi į dar
bo industrines unija. Ameri
kos Komunistų Partijos Pir
mas Distriktas, permatydamas 
reakcijos galvos kėlimą prieš 
darbininkų judėjimą, organi
zuoja platų apsigynimo komi
tetą, kuris susidės iš įvairių 
organizacijų atstovų ir atski
rų intelektualų. Į tokį komite
tą dėsis ne tik radikalai, bet 
ir katalikų pažangesni inte
lektualai. Todėl, dėl pagreiti
nimo darbo žmonių organiza
vimosi į CIO unijas, į apšvie- 
tos organizacijas ir į pažan
gius kliubus, yra rengiamas 
milžiniškas aštuonių tautų pik
nikas, kuris įvyks rugpjūčio 
15 d., Finų Atletų Parke, prie 
Fisher St., Walpole, Mass. Į 
šį pikniką suvažiuos iš visų 
pamatinių, industrijų organi
zuoti darbininkai, todėl ir lie
tuviai turi gerai pasirodyti. 
Programa bus labai įvairi, nes 
ją pildys visų tautų muzikai, 
dainininkai ir lošėjai. Lietu
vius atstovaus So. Boston Lais
vės Vyrų Choras, vadovystėje 
M. K. Bolio. Kalbėtojai: gar
sioji Anna Buflak, audėjų 
darbininkų organizatorė, Ch. 
Flaherty, nesenai sugrįžęs iš 
Ispanijos karo fronto. Progra
ma prasidės lygiai 3-čia va
landą po pietų. Iš toli ar arti, 
visus kviečiame suvažiuoti. At
važiavę paremsit patys save, 
tai yra, darbininkų judėjimą, 
prieš išnaudotojus, prieš reak
ciją. .-ui, ...

Važiuokit keliu 1A iki Fish
er St., Walpole, Mass., Fisher 

I St. pavažiavus 3 minutes ra- 
Jsit pikniko parką. Pageidau
tina, kad organizacijos ar 
pavieniai žmonės ar biznieriai 
atvežtumėt ką nors gero leidi
mui ant tikietukų, už ką tarp-

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

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

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Pittston ir Wyoming LDS ir 
ALDLD Kuopų Išvažiavimas

.15 Rugpjūčio (August) žolines die
noje, bus Šimkaus Glen Ransome 
Ferry, tik 6 mylio nuo Pittston. 
Pradžia 10 vai. ryte. Dainuos vieti
nis Merginų Choras ir bus gera mu
zika šokiams.

Važiuokite Falls busu už 10c. Au
tomobiliais važiuokite per West 
Pittstoną, Route 309, privažiavę Ran
some Ferry pasukite po kairei į kal
ną.

STAMFORD, CONN.
LDS 99 kp. bendrai su vokiečiais, 

rusais, žydais ir ukrainais rengia di
delį pikniką sekmadienį, 15 rugpjūčio 
(August), ant Intervale farmos, ge
ra orkestrą šokiams, bus valgių ir 
gėrimų. Specialiai busai nuo Pacific 
St. ir nuo Ludlow St. išeis du sykiu, 
vienas kaip 15 minučių prieš dvi vai. 
o antras 15 minučių prieš 3 vai. die
ną. Jie sustos viduryje miesto ant 
Park Row tarp 2-ros ir 3-čios vai. 
po pietų. Busai sugrįš 9-tą ir 11-tą 
vai. vakare.

Kelrodis: iš miesto imkite Summer 
St. iki Hlgh' Right' Rd. ir važiuokite 
cementuotu keliu prieš kalną, prie 
“drugštorio” rasite iškabas (signs).

(190-191)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos susirinkimas 

įvyks 15 d. rugpjūčio (August), 29 
Endicott St., 10:30 vai. iš ryto.

Draugai malonėkit būti susirinki
me nes pereitą mėnesį susirinkimas 
neįvyko, turim daug svarbių dalykų, 
kurie turi būt šiame susirinkime ap
svarstyti.

Sekr. J. M. Lukas.
(190-191)

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retail*
NOTICE 1h hereby given that LicenHO No. 
EB <3584 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 657, 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE MENTONIS
(D-B-A Meserole Bar and Grill 

Restaurant)
657 Manhattan Ave. Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License N 
EB 3282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Kent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BLADSI BALSIS
223 Kent St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that Lic-nee
. EB 3627 has been issued to the undersigned
, to sell beer, at retail under Section 76 

of the Alcoholic Beverage Control Law at
I 413 Broadway, Borough of Brooklyn, Countv 
; of Kings, to be consumed on the premises 

NATHAN COHEN & ADOLPH COHEN 
(C. & C. Delicatessen)

413 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N- 
EB 8533 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at , 

i 404 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed on the 
premises.

NEW COURT VALENCIA. INC.
404 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License 
EB3511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn,

1 County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL DURSO 
(Mike’s Restaurant)

194 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that Beer ‘TJėtense 
No. E 90 has been i«sued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
uhder Section 75 bf the Alcoholic Beverage

■ control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAMUEL PIKOEE
356 Dewitt Ave., . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby Riven that Licence N° 
GB 104.36 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section . 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
124 Avdnuo ’M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

SADIE & MEYER SCHACHTER 
424 Ave. M, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is "hereby given that License N" 
RW 1131 has been issued to the undersigned 
to Sell beer and wine at retail tinder Section 
132'A Of the Alcoholic Bevęrage Control 
Law at 1543 Myrtle Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed dh 
the premises.

GEORGE SCHRIMPF 
, (D-B-A Lindon Inn)

1543 Mytftlc Ave., Brboklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License N" 
RL 8470 has l?een Issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor ht 'retail Under 
Section 132 A. of the Alcoholic Beverage 
Control Law at '44 Henry St., Borough of 
Brboklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises,

EDWARD AYLWARD 
(Al’s Tavern)

4.4 Henry St. Brooklyn, N. Y.

LOWELL, MASS.
Komitetas Rėmimui Progresyvūs 

Spaudos rengia pikniką ateinantį 
sekmadienį, rugpjūčio (August) 15 
d., pas švedą Cobblestone Inn Park, 
Groton Road, Westford, Mass. Iš 
Lowellio važiuojant 3 mailės už 
North Chelmsford. Atvažiavę į North

BROOKLYN LABOR LYCEUM/

DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 

; tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolhj 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

! Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Home Tel. PUBLIC

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
ko. Parsamdau a”tomdbiliui> 

kiekvienam veikale. Kainos 
iemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GR AB0R1US
Suteikiam 'Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisyti) Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietą 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE 

Priei Fdreet Parkway
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Chelmsfordą klauskite Groton Road, 
iš čia pavažiavę tris mailes rasite 
po kairiai pusei—arti kelio pušinėlį, 
ten bus piknikas. Prie pat kelio bus 
iškaba rodanti “PICNIC.” Jeigu da- 
važiuotumėte ežerą po dešiniai, tai 
reikštų pertoli nuvažiuota, reikėtų 
sugrįžti biskj atgal.

Piknikas bus labai įvairus, nes ja
me dalyvaus kelių tautų žmonės. 
Dalyvaukite ir jūs. Auto-busas vie
nas veš žmones nuo Grekų Darb. 
Kliubo, 5 Hanover St., o kitas nuo

Lowellio Darb. Centro Kliubo, 838 
Central Street, ši vieta lietuviame 
gerai žinoma. Pribūkite ne vėliau 
11 vai.

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

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

Kviečia Rengimo Komitetas.
(189-191)

SPECIALE EKSKURSIJA
DARBININKAMS IR DELEGATAMS ANT 20-t<įjų

SUKAKTUVIŲ RUSIJOS REVOLIUCIJOS
Plaukimas Puošniausiu Laivu

Queen Mary, 20-tą Spalio-October
Apsilankykite: Londone, Ixmingrade, Maskvoje, Kharkove, Dnieproge, 

Yaltoje, Sevastopoly j, Odesoje, Kieve, Lenkijoje, ir Paryžiuje

EKSKURSIJA YRA VEDAMA 
WORLD TOURISTS, INC.

Manadžerio J. N. Golos

Dėl tūrų ir laivakorčių į visas pasaulio dalis informacijų klauskitės pas

WORLD TOURISTS, INC.
175 Fifth Avenue, New York City

Telefonas Algonquin 4-6656-7-8

CUNARD WHITE STAR LINE
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTEKA

Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.

;7.. NAUJOJE VIETOJE

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

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

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

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

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

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, .specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie avorj ir kaina®.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APBUNKES ŽINIOSPuslapis Sestas

Pustrečių metų amžiaus Ma
ry Livingston, šokinėdama ant 
lovos su broliuku, atsimušė j 
vielinį lango sietą ir pro ji iš
krito nuo penkto aukšto ir 
užsimušė.

Telefonas: Humboldt 2-79G4

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Kožnoj Kovoj už Duoną, Laisvę ir 
Progresą Rasi Komunistus

“Dievo Valia”, Sako 
Valdininkas

Rytoj Būkite Lietuvių 
Kom. Išvažiavime

Padėkit Paleist iš 
Kalėjimo

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

Nėra valandų sekmadieniais.

Niekam nepaslaptis, kad 
komunistų randasi visur, o 
ypatingai ten, kur aštriausia 
susiduria darbo žmonių reika
lai su kapitalistų reikalais. 
Komunistai—darbininkų s a r- 
gybinis būrys. Jie atydžiai se
ka dalykų eigą ir perspėja 
darbo mases apie ateinančius 
pavojus, jie stoja atsakomin- 
giausiose vietose atėjus mo
mentui su pavojais grumtis.

Per eilę metų komunistai 
šaukė už industrines darbo 
unijas, organizavimą neorga
nizuotų. šiandieną, CIO pra
dėjus organizavimą, matome 
komunistus visais pečiais su- 
rėmus stumiant darbininkų 
milžiną CIO pirmyn, einant į 
pikietus, kenčiant policijos 
buožes, areštus, kalėjimus, 
praleidžiant naktis mitinguo
se. Tas pats bedarbiams prisi
ėjus gaut duonos kąsnį šalpos

biure ar pasilaikyti WPA dar
bą.

Ir niekas daugiau taip nesi
rūpina gynimu ateivių kova 
prieš ateivių diskriminaciją ir 
deportacijas, kaip komunistai.

Kaip komunistai stoja už 
progresą mes turime pavyz
džių daug, iš kurių skaisčiau
siu komunistų pasiaukojimo 
už laisvę ir progresą pavyz
džiu yra Lincolno Batalionas, 
Ispanijoj, kurio didžiumą su
daro komunistai. Pažvelgus 
vien tik į čion suminėtus ko
munistų darbus—o čia tik da-

tt-
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Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos išvažiavimas įvyks 
sekmadienį, rugpjūčio 15 die
ną, Forest Parke. Privažiuoja
ma BMT Jamaica linija, išlipt 
Forest Parkway stotyje.

Sėkmingumas i š v a žiavimo 
priklauso nuo visų, todėl visi 
dalyvaukime, paremsime dar
bininkų judėjimą. Finansai 

____ ____ ........ ____ .. yra reikalingi CIO unijų or- 
nori pateisint savo administra- ganizavime ir streikų kovose, 
cijos kriminališką apsileidimą.

Tačiau paprastas policistas, 
kuris špatu kasė tuos puvė
sius, jieškodamas žuvusiųjų 
lavonų, pastebėjo: “Aš nesu- 

. prantu, kaip tie bildingai ga-
Juos 

tik pastumt tereikėjo.” Ir iš- 
tiesų, vos tik vandeniui stip
riau sudavus, bildingai griuvo 
ir taip subirėjo, kad liko tik 
krūva puvėsių.

Tik keliom dienom prieš tą 
nelaimę Palmos inspektorius 
Fred Simpson apžiūrėjo tą 
plytinę olą ir uždėjo savo O. 
K. Bet ten gyvenęs namo pri- 
žiūrėtojas Dwight McCo- 
naughy sako, kad nebuvo OK. 
Net kada inspektoriai buvo, 
namo skiepe buvę apie 4.5 pė
das vandens. Ten visuomet bū
davo vandens, kada užeidavo 
lietūs ir buvę žinoma, kad ant reįes įr veikalus be jokio in-

Kaip pigu ir lengva sutep
tas rankas pasimuilinti dievu!

Stovėdamas, prie krūvos pu
vėsių, kurie dar tik užvakar 
vadinosi namais ir kurie nu
nešė devyniolikos žmonių gy
vybes, Staten Islande, salos 
prezidentas Joseph A. Paima, 
seniau buvęs detektyvas, pa
sakė : “Dievo valia!” Dievu jis

lis, visi sutiksime, kad komu-jjgjo šiol išsilaikyt.
nistinis judėjimas reikalingas 
visų progresą mylinčių žmonių 
paramos. Tą paramą mes ga
lime suteikt lengvu, smagiu 
būdu—savo atsilankymu į lie
tuvių komunistų rengiamą iš
važiavimą šį sekmadienį, 15 
rugpjūčio, Forest Parke.

rinkimų kampanijos agitaci
jai už pasiuntimą darbininkų 
atstovų į valdvietes, taipgi be
darbių maršavimui į Washing- 
toną.

Komisija turės parūpinus 
labai skanių užkandžių ir 
minkštų gėrimų.

Jeigu lytų, tai tas parengi
mas bus “Laisvės” Svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Kviečiame visus.
Rengimo Komisija.

Laivakrovių streikierių va
das Herman Soloman, kuris 
yra uždarytas kalėjime po 
$12,500 kaucijos, pareiškė, 
kad prieš jį ir k:tus unijos va
dus padaryta suokalbis. Jis 
paskelbė bado streiką.

Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas atsišaukia į visų 
šio didmiesčio dalių geros va
lios žmones padėt sukelt kau
cijas. Antrašas: 
112 E. 19th St., 
Arba telefonu: 
7—2489.

ra rarararararararara
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Room 405, 
New Yorke.

Gramercy

GREATNEKIETĖ A. BEČIE- 
NĖ SUNKIAI SERGA

Skubiai Darbuokimės
TIK SAVAITĖ LAIKO BELIKO IKI

EKSKURSIJOS LAIVU MANHATTAN
Ji Bus Sekmadienį, 22 Rugpj. (August) čiau inspektoriai nesitrukdė, 

♦ i kad rina būtų pataisyta.
Prašome bilietų platintojų suskubti; užkalbinti kiek- Pribuvęs N. Y. miesto ma- 

vieną, ką tik sutinkate, kad įsigytų bilietus išanksto. Nes joras LaGuardia nekaltino die- 
----  ■ * " ' ----- i .. pareiške pravęsiąs 

nuodugnų tyrimą.

Am. Radio Telegrafistų 
Associacija yra kovinga ii 
smarkiai auganti CIO unija,

Aido Choro 25 Mėty 
Jubilėjus1

šiais metais sueina 25 me
tai nuo pat choro susiorgani- 
zavimo. Dvidešimt penki me
tai, kaip choras publiką links
mina savo dainomis, lošia ope-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

3

Rugpjūčio 11 d. draugei A. 
Bečienei padaryta sunki ope
racija Mineola Ligonbutyje. 
Ligonės sveikata eina geryn. 
Kas norėtum et aplankyt, 
kreipkitės pas namiškius, 4 
Morris Lane, Great Neck,

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

tmtrwtAiwwiAiiAiiAitfitwwiAiiftitniiniiAiiniinitAitAiiniiAiiAiyw w w

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Kelios dienos atgal prasidė
jęs rendos streikas 418 E. 
10th St., N. Y., tęsiamas. Gy
ventojai skundžiasi, kad ren
dos buvo pakeltos keli mėne- 

1 šiai atgal, o šį rugpjūtį ir vėl 
kelia rendas nuo $4 iki $6 

Gyventojai 
atsisakė mokėt. Streiką veda 
Rendauninku Taryba.

i“—~ r. v .retes ir veiKaius oe jokio m- Kena renetas nu
| kalno esančioji uzsikimsusioji j tfividualio atlyginimo, vien tik ■ per apartmentą.
rma buvo to priežastimi. Ta- tocjel, kad jo nariai mylėjo ir ‘

bilietų pardavimas yra ribotas ir pasivėlinę įsigyti bilie- y0’ 3bet 
tus gali nebegauti vietos ant laivo.

Taipgi prašome visų bilietų platintojų iki penktadienio 
sugrąžinti į “Laisvės” ofisą visus neparduotus bilietus, 

ir už parduotuosius priduoti pinigus. Būtinai iš anksto 
turime žinoti, kiek yra parduotų bilietų.

Kurie iš tolimesniiį miestu norite būti ekskursijoje, 
prašome tuojaus laiškais iižšisakyti bilietus. Laivas iš
eis lygiai 9-tą vai. ryte, nuo Wall Street Pier.

Automobilius bus galima “paparkinti” ant South St., 
tarn 8 ir 12 niers nrie East River (upės). Už “paikinimą” 
mokėti nereiks. Bet bus automobilių saugotojai, kUrįe 
saugos mašinas visa diena iki laivas sugrįš. Jiems reikės 
duoti šiokį toki “tip”-dovana grįžtant namo.

Kurie mašinom važiuosite iš antros pusės Hudson 
upės. tai. nervažiave upę. važiuokite Downtown naubiū 
iki Wall St. Pervažiavę Manhattan Bridge. Williaihs- 
burgh Bridge ir Brooklyn Bridge, važiuokite i Broadway 
ir traukite iki Wall St., ir Wall St. važiuokite iki unei.

Važiuoiantieji Jamaica Line eleveiteriu, New Yorko 
mieste išlipkite ant Broad St., iš čia eikite Wall Streetu 
linkui upės. Iš Richmond Hill, Canarsie ir Woodhaven 
geriausia važiuoti iki Broadway Junction (Eastern Park
way) ir iš čia imkite Jamaica Line ir išlipkite ant Broad 
St., nes ta linija arčiausia priveža.

Iš tos dalies Ridgewoodo, kur Canarsie Line subway 
patogiau, nuvažiuoti ant Union Souare. reikia imti 4th 
Ave. Downtown l4ik«lini traukini ir išlinti ant Rector 
St. Ten nat bus Wall Street, kuriuom eisite linkui upės.

Iš Central Brooklvno važiuokite B.M.T. Line iki Canal 
St. čia persimainykite ant Jamaica Line traukinio* ir iš
linkite ant Broad St. Iš Flatbush galima važiuoti Lex
ington Line traukiniais ir išlipkite ant Wall St.

ELIZABETHO DOMEI
Kurie važiuosime su ALDLD 2-ro Apskričio Ekskursi

ja Laivu Manhattan, 22 d. rugp.-Aug., visi susirinkime į 
Elizabeth Port gelžkelio stotį, 7:45 vai. sekmadienio rytą 
ir visi kartu važiuosime prie laivo, kuris išplauks nuo 
Wall Street pier. Tokiu būdu bus lengviau susirasti laivą.

A. Skairus.
RENGeJAI.

Iš MA SPETH ALDLD 138 
KP. SUSIRINKIMO

Pradėjo Organizuot Susisie
kimo Industriją

Ketvirta dienio vakarą 
ARTA Konvencijos masinėj 
sesijoj, Hippodrome, oficialiai 
atidaryta vajus suorganizavi
mui pusės miliono neorgani
zuotų susisiekimo industrijos
darbininkų į CIO unijas. Kal
bėjo eilė žymių unijistų: Cur
ran, Brophy, Bridges, Rath- 
boroe, Bliss, de Caux, Golden, 
Carey, 
damas 
kalbą, 
phy.

Broun. Lewis, negalė- 
pribūt, atsiuntė rašytą 
kurią perskaitė Bro-

Dr. A. Petriką Išvyksta 
Atostogoms

Dantų gydytojas Antanas 
Petriką šiandien išvyksta į 
Pennsylvaniją atostogoms—pa
silsėti, pasigrožėti vaizdingai
siais kalnais.

Rep.

Iš East River ištraukta vy
ro lavonas. Kišeniuje rasta 
Welfare Islande išduota kor
telė su užrašu “Frank Crusto- 
vich.” Manoma, kad tai var
das paties skenduolio.

tad reikia tikėtis, jog pradė
tas organizavimo vajus, eis 
pavyzdingai.

chore 
nario, 
choro

nesi
kuria 
susi-

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

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

STREET, BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

myli Aido Chorą.
Teisybė, dabar 

randa nei vieno 
dainavo nuo pat 
tvėrimo. Kaip laikai keičiasi,
taip ir viskas sykiu, žiūrint į 
senus paveikslus, galima ma
tyt, kad didžiuma choristu 
buvo suaugusiųjų. Visai maža 
dalis jaunuolių.

Šiandien chore randasi 60 
narių ir tarpe tų 60 yra kokia 
15 suaugusiųjų. Senesni dai
nininkai pasitraukė ir jaunuo
liai užėmė jų vietas. Taip pat 
keičiasi ir dainos. Choras se
niau dainavo vien tik liaudies

Ketvirtadienio vakarą (rug
pjūčio 12), Zabelskio svetai
nei, Maspethe, įvyko ALDLD 
138 kuopos susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo su virš 
pora desėtku nariu. Veikiau
sia būt dauviau narių susirin- 
kiman atsilankę, bet tas lie- įp klasiškas dainas. Dabar sy- 
tus....

Susirinkimui pirmininkavo choras žengia pirmyn. Jis ži- 
d. J. Kaulinis.

Draudė Cedronienė prane
šė, kad gavo du nauiu na
riu, kuriuodu taipgi dalyva
vo šiame susirinkime ir pasi- 
mnkėio duokles.

Išklausius valdvbos ir komi
ai jn raportu, apsvarsčius ans- 
Pt’č;o ir Centro bėgamus rei
kalus, eita prie tarimų ir nau
jų sumanymu.

Nutarta pasveikint Brooklv- 
no Aido Chora su ponkiais do
leriais. (Mat Aido Choras šie
met apvaikščios 25 metu gy
vavimo sn1rakt?.) Turėtu ir ki
tos darbininkiškos organiza
cijos pasekti maspethiškių pa
vyzdi.

Taipgi paaukota 2 dol. Is
panijos liaudies kovotojams. 
Auka priduota Amerikos 
tuvių Lincolno Batalijono 
mitetui.

Tai dar ne viskas. Kiek 
miau mūsų kuopa aukojo 5 
dol. Tam Mooney ir 5 dol. 
“Laisvei” (renkamosios maši
nos fondui).

ALDLD 138 kuopa, bendrai 
su rusų, lenkų darbininkiško
mis organizacijomis rengiasi 
prie didelio parengimo, kuris i 
ivyks 7 lapkričio (November), 
Lenku Svetainėje.

Baigiantis susirinkimui P. 
Pakalniškis pranešė apie artė
jančią rinkiminę kampaniją, 
pažymėdamas, kad Komunistu 
Partija New York o valstijoje 
nėra ant baloto ir jei nebus 
surinktą ganėtinas skaičius pi
liečiu parašu, K. P. negalės 
išstatyt savo kandidatų į įvai
rias valdvjetes.

Taipgi kvietė padėt partijai 
rinkt piliečiu parašus. Vietoj 
keletas piliečių davė savo pa
rašus

ALDLD 138 Kp. Koresp.

I kiu su progresyve žmonija

Lie- 
Ko-

pir-

Už girtumo pasėkas — su
mušimą 74 metų senutės—Pe
ter Gordon, 969 Putnam Ave., 
28 m., bedarbis, 7 vaiku tėvas, 
nuteistas mėnesiui kalėjimo.

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBO

Atidarymas ir Vainikavimas

NAUJO BARO
GERA MUZIKA ŠOKIAM

■RjĮI.RA.RA.RĄ.RĄ.RĄRARA.RĄRĄRARĄRA.RARĄRARĄRĄRARĄRĄRARARARAf*

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

S
417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

' no, kad muzika ir kitos kul
tūros šakos yra svarbu pašau- j 
lio progresui, ir kad muzika 
išreiškia liaudies jausmus, 
taipgi įduoda drąsumo ir nau
jos vilties. Tai choras dabar 
daugiau dainuoja dainas, ku
rios atvaizduoja dabartinės 
liaudies jausmus—revoliucines 
dainas. Bet ne vięn tik šias 
dainas dainuoja, ne. Mes taip
gi, kaip ir pirmiau, dainuoja
me liaudiškas ir .klasiškas dai
nas.

Kad mūsų publikai parodyt, 
kaip 25 metus choras progre
savo, mes perstatysime trijų 
veiksmų operetę “Kornevilio 
Varpai.” Visas žymesnes roles 
loš jaunuoliai, kurie yra išsi
lavinę dainavime ir lošime. 
Operetės režisierium yra artis
tas Jonas Valentis, muzikos 
direktore — kompozitorė L. B. 
Šalinaitė. Lošimas bus 
(October) 3, 1937, 
Lyceum Svetainėj, 949 
loughby Avė. Įžanga 
$1.00 ir 75c. Vien tik šokiam 
50c.

Tikietai bus padaryti už ke
lių dięnų, tai kurie 
įsigyt geras vietas, 
pasipirkt išanksto.

Maloniai yra kviečiami seni 
ir jauni, visi lietuviai, biznie
riai ir darbininkai į šį puikų 
baro vainikavimo parengimą, 
kuris įvyks šeštadienį,

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

Prasidės 8 vai. vakare

IŠRANDA VOJIMAI 
j PASIRANDAVOJA restauracija prie 

alaus biznio. Savininkas pasilieka 
sau alaus biznį, o restauraciją iš- I 
randavoja už visai žemą randą. Kas 
supranta apie -restauracijos biznį, čia 
gali padaryti puikų pragyvenimą. 
Kreipkitės August Lesing, 223 Kent 
Avė. kampas North 1st St., Brook
lyn, N. Y.
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spalio
Labor

Wil-
$1.25,

norėsite 
galėsite

M. S.

Sakoma, Copelando 
Parašai Sukti

kan-

70 
su-

Majoro LaGuardijos 
didatūros rėmėjai republiko- 
nai įtaria, kad iš 21,000 para
šų, surinktų nominavimui 
“anti-New Deal” senatoriaus 
Royal S. Copelando į New 
York o Miesto majorus, 
nuošimtis esą apgavystė,
rinkti profesionalių rinkėjų.” 
Dalykas tiriama.

Kaip žjnia, “profesionaliai 
rinkėjai” surenka dar negimu
sius, ir iš kapinių, taipgi esan
čius beprotnamiuose ir kalėji
muose. Ar čia buvo tokių, ma
tysim vėliau.

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.

J

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Ethel Petraitis, kuri 

gyvena Brooklyne, prašau jos pa
čios atsiliepti į šį pajieškojimą arba 
jei kas žinodamas jos antrašą man 
praneš busiu dėkinga. Stasė špakaus- 
kienė, 26 Irving Ave., Brooklyn, N.Y.

(191-193)

PAJIEŠKAU brolio Prano Rakuca- 
vičiaus-Frank Raskevich, iš Lietu

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

(188-190)

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

Taipgi atmalia- 
Voju įvairiom 
spalvom;

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore K-611B1

(189-191)

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barber i ai
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorių*
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo autoipobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

■hfjfW ril^aWw' J

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




