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Kas tik šiandien nuvyks
ta į Maskvą, negali atsiste
bėti ta gražia atmaina, ku
rią “raudonoji sostinė” per
gyvena. Štai, ką sako Ame
rikos lakūnas Lindberghas:

“Jūsų sostinė taip keičia
si, kad, jei nežinotum kur 
esam ir neaiškintumėt, kaip 
miestas yra pertaisomas, tai 
mes Maskvos nepažintum.”

O apie Maskvos požemini 
traukinį (subvę) lakūnas 
sako: tokius meniškus kūri
nius, kokiais subvė išpuošta, 
tegalima matyti tik palo
tinose ir muziejuose.

* * *

Visa Sovietų Sąjunga da
ro į ponus Lindberghus ne
paprastai gilaus įspūdžio.

Na, o abu Lindberghai 
daro gero įspūdžio Sovietų 
Sąjungos žmonėms. Jiems 
patinka drąsūs ir gabūs 
žmonės, toki kaip Lindber
ghas. Sovietai tokių drąsuo
lių turi tūkstančius, bet no
ri turėti šimtus tūkstančių. 
Jie, pagaliau, nori, kad visi 
Sovietų Sąjungos piliečiai 
būtų Lindberghai.

Ir bus!
* * *

Ar prezidentas Roosevel- 
tas gerai daro, ragindamas 
tūlų valstijų piliečius nebal
suoti už tuos kandidatus į 
senatorius, kurie eina prieš 
Naująją Dalybą?

Yra dvi nuomonės: vieni 
sako, gerai, kiti—priešingai. 
Toks nuomonių pasidalini
mas viešpatauja net prez. 
Roosevelto šaljninkuos.

Tūli aiškina, kad tokis 
prezidento kišimasis į vals
tijų reikalus, duoda dema
gogams medžiagos pulti jį. 
Jie skelbia, būk prezidentas 
norįs padiktuoti balsuoto
jams, už ką jie turį balsuoti.

* * *

Nesvarbu, kaip jau ten 
bus, bet kiekvienas žmogus, 
pilietis, kuriam rūpi gerini
mas žmonių buities, turėtų 
balsuoti už tuos kandidatus, 
kurie eina su prezidentu 
R o o s e v e Itu, kurie remia 
Naująją Dalybą!
, * * *

Viena įstaiga kreipėsi pas 
vokiečių kompaniją, kuri 
kontroliuoja laivus “Bre
men” ir “Europa,” klausda
ma, ar tuose laivuose gami
nama žydams košer mais
tas.

Kompanija atsakė: taip, 
gaminama!

Vadinasi, naziai, taip 
bjauriai žydus persekioda
mi Vokietijoj, savo laivuose 
juos bando neva gerbti. 
Mat, biznis to reikalauja!

Argi ne didžiausi veid
mainiai tie naziai?!

* * *

Mainierių unijos vadas 
Lewis pasirašė sutartį su 
Harlan apskrities (Ken
tucky valstijoj) angliaka- 
syklų savininkais. Einant 
tąja sutartimi, Harlan aps- 
krityj pripažįstama mainie
rių unija.

Tai didelis laimėjimas. 
Reikia atsiminti, kad pami
nėtam apskrityj daug dar
bininkų kraujo buvo pralie
ta bekovojant už pripažini
mą mainierių unijos.

ANGLIJA BANDO ATIDET NAZIŲ KARĄ 
PRIEŠ ČECHOSLOVAKUS IKI SPALIO

Anglų Premjeras Nežada Paramos nei Čechoslovakijai nei 
Francijai, kai Hitleris Užpultų Čechoslovakiją

London. — Anglijos val
džia parsišaukė iš Berlyno 
savo ambasadorių Hender- 
soną tartis su ministeriais 
apie Vokietijos karo pavojų 
prieš Čechoslovakiją.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain, 
kaip pranešama, nesutinka 
duot paramos Čechoslovaki
jai nei Francijai, jeigu Hit
leris užpultų čechoslovakus, 
o Franci ja tada išstotų 
prieš Vokietiją.

Anglijos tarpininkas Če- 
choslovakijoj, lordas Runci- 
man turėjo ilgą pasikalbėji
mą su nazių Sudetų vokie
čių galva Henleinu, ir pa
tarė vengt tiesioginių kariš

Kuo Lindberghai Ypač 
Stebėjosi ir Grožėjosi, 

Viešėdami Maskvoj
Maskva. — Garsusis Am

erikos lakūnas pulkininkas 
C. A. Lindbergh išskrido iš 
Maskvos į Sovietų Sąjungos 
pietus; nori ypač Kaukazo 
kalnus iš aukšto pamatyt.

Pirm atsisveikinant su 
Maskva, Lindberghas sakė 
reporteriui “Izviestijų,” So
vietų valdžios organo:

“Jūsų miestas (Maskva) 
per paskutinius penkis me
tus taip persimainė, kad aš 
būčiau nepažinęs, jog tai tas 
pats miestas.”

(Pirmą kartą j Maskvą 
Lindberghai atskrido 5 me
tai atgal. Didi naujoji staty
ba per tuos kelis metus da
vė Maskvai naują veidą.)

Apie Maskvos artistišką 
požeminį geležinkelį pulk. 
Lindberghas išsireiškė, jog 
tokios meno brangenybės 
tik palociuose ir muziejuo
se tegalima matyt kitose 
šalyse, o čia jomis išpuošta 
“subvė.”

Atsilankęs į Sovietų Oro 
Laivyno Akademiją, Lind
berghas tarė: “Nėra abejo
nės, kad jinai auklėja ir 
auklės žymius lakūnus.”

O Lindberghienė labiau
siai grožėjosi tai “Žaliuoju 
Teatru” Maskvoj, Parke 
Kultūros ir Poilsio, kur 
30,000 žiūrovų matė atvira
me ore baleto šokikes ir šo
kikus vaidinant “Kaukazo 
•Belaisvį,” poetišką Puškino 
veikalą.

Washington, rųgpj. 29.— 
350,000 bedarbių Amerikoje 
serga įvairiomis ligomis, 
ypač nervų suirimu, iš skur
do,—sako valdiška Sveika
tos Taryba.

Išvada: nei viena darbi
ninkų kova nenueina be pa
sėkų. Anksčiau ar vėliau ji 
neša jiems naudą.

kų kurstymų prieš Čechoslo
vakiją; dėl to patarimo 
Heinlein susibarė su Runci- 
manu.

Geneva. — Anglija deda 
pastangas, ■ kad Vokietijos 
susikirtimą su Čechoslova- 
kija nustumt iki spalio mė
nesio, kuomet, girdi, “būtų 
jau pervėlu” šiemet pradėt 
kara. v
Hitleris Ginkluoja Nazius 

Lenkijoj ir Danzige
Varsa va; — Lenkijos val

džia piktinasi, kad Vokieti
jos hitlerininkai šmugeliš- 
kai ginkluoja vokiečius na- 
žius Lenkijoj ir Danzige 
prieš lenkus.

280,000 Chinų Partiza
nų Muša Japonus “Už
kariautuose Plotuose”

Sian, Chinija. — Japonai 
sakosi “viešpataują” Hopeh 
ir Shansi provincijose, bet 
Chinijos valdžia palaiko 60 
savo karinių radio stočių 
tose provincijose. Gyvento
jai per tas stotis kasdien 
gauna Chinijos vyriausybės 
patvarkymus.

Tose dviejose provincijo
se yra 280,000 ginkluotų 
chinų kaimiečių. Dieną jie 
dirba lauku darbus, o nak- 
tį šautuvais ir rankinėmis 
granatomis užpuldinėja ja
ponus ir jų pakalikus. Ho
peh ir Shansi veikia 16 chi
nų partizanų armijų.
Partizanai Turi 30 Amuni

cijos Dirbtuvių
Tose dviejose provincijo

se partizanai turi kaimuose 
30 dirbtuvių, kurios gamina 
ginklus ir amuniciją kovai 
prieš japonus.

Japonai tuose plotuose te
valdo tik didžiuosius mies
tus ir dalinai geležinkelius; 
šiaip gi valdosi patys chi- 
nai, kovojantieji prieš japo
nus,—sako komunistas chi
nų generolas Chu Teh.

Anglai Sudegino 120 Ara
bų Sukilėlių Namų

Jeruzalė. —' Anglijos ka
riuomenė Palestinoje sude
gino 120 arabų namų Safad 
ir Acre apskrityse ir uždėjo 
5 tūkstančius dolerių pabau
dos vienuolikai arabų kai
mų; sako, ūž tai, kad tuose 
kaimuose buvo slepiami ara
bai maištininkai prieš žy
dus ir anglus.

Arabai sudegino Deir ei 
Bala geležinkelio stotį ir jos 
viršininko namą pietinėj 
Palestinoj; taip pat supleš
kino gatvekarį, kuriuom va
žiavo žydai ir anglai ties 
Qaounu.

Žibios iš Lietuvos GEN. FRANCO ARMIJAI GRESIA APSU-
Lenkai Uždaro Likusias Ry

to Draugijos Mokyklas 
Vilniaus Krašte

Vilnius, rugpj. 26.—Šio
mis dienomis uždaromos 
visos likusios Vilniaus kraš
te lietuvių Ryto Draugijos 
mokyklos.

Palangoj Nukrito Lietuvos
Lėktuvas

Palanga, rugpj. 24.—Nu- 

Detroito Didieji Auto. Unijos Lokalai Re
mia Lewis o Planą Vienybei—Martin, Uni

jos Pirmininkas, Pasinešė Skaldyt CIO
Detroit, Mich. — Didieji, 

galingi Murray (Body ir 
West Side lokalai Jungtinės 
Automobilių Darbininkų 
Unijos nubalsavo remt CIO
prezidento J. L. Lewiso pa
siūlymą dėlei vienybės at- 
steigimo unijoj. Tas pasiū
lymas teigia štai ką:

Homer Martin, Aiito. 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas, trockistas, turi su
grąžint Frankensteeną ir 
tris kitus unijos vice-prezi- 
dentus, kuriuos jis išmetė 
už “raudonumą,” ir sustab
dyt bet kokius I žingsnius 
prieš “raudonuosius” iki se
kančio unijos suvažiavimo.
Kun. Coughlino ir Lovesto- 
no Įrankis, 'Martin Išstoja 

prieš ;CIO
Milwaukee, Wis.— Loves- 

toniškis trockistas Homer 
Martin, pirmininkas Jungti
nės Automobiliu Darbinin
kų Unijos, sušaukė konfe-

Besirengiant Skrist į Ameri
ką, Pusiau Sutruko Didžiau

sias Anglijos Lėktuvas
London. — Per pusę per

lūžo naujas, didžiausias ir 
greičiausias keleivinis orlai
vis Anglijoj “Albatross,” 
kai bumptelėjo į žemę, nu
sileisdamas Hatfield lėktu
vų aikštėj.

Viršininkai de Havilland 
kompanijos, kuriai tas or
laivis priklausė, sako, kad 
jame buvę prikrauta dveja 
tiek daugiau svorio,1 negu 
jis būtų vežęs į Ameriką; 
tai todėl jis bebandant ir 
sulūžęs.

“Albatross,” keturmotori- 
nis lėktuvas, rengėsi skrist 
į Ameriką rugsėjo 1 d. 
Kompanija sako, kad jo ne
laimė davė jai pamoką, kas 
reikės pagerint statant ki
tus tos rūšies lėktuvus.

California, Pa.—12 metų 
mergaitė Irene užmušė tė
vą St. Giriczą, 53 metų, ku
ris ją išžagė.

ORAS
Šiandie būsią lietaus su 

vidutine temperatūra.—N. 
Y. Oro Biuras.

krito į jurą vilkęs šaudy-
mui taikinius kariškas lėk
tuvas. Lakūnas Karvelis iš
gelbėtas, o kitas—Sruogys 
prigėrė.

Ekonominiai Baltijos Kraš
tų Kursai Klaipėdoje

Klaipėda, rugpj. 26.—Šio
mis dienomis pi įsidėjo eko- j fa§įsįus mieste Cabeza de
nomimai Baltijos kraštų p■j • į -A_f L1V-- y <kursai.

renciją 400 saviškių vadų iš 
unijos lokalų Wis., Minn. ir 
III. valstijų; smerkė CIO 
prezidentą Lewisą, kad jis 
būk norįs “sumindžiot sa-
vivaldybę” šios unijos ir 
pervarė revoliuciją prieš 
Lewisa. Martin, kurio arti
mas patarėjas yra fašistinis 
kunigas C. Coughlinas, taip
gi pervarė tarimą, kad Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos nariai neturį mokėt po 
5 centus per mėnesį j CIO 
iždą.

Martin su savo lovestonie- 
čiais gerinasi prie dešiniųjų 
vadų Amerikos Darbo Fe
deracijos.

Martiniečiai sustatė mu
šeikas ir policiją, kurie 
dviem atvejais apdaužė 300 
narių Allis-Chalmers lokalo, 
norėjusių įeit į Martino 
konferenciją. Jis yra sus
pendavęs tą lokalą už “rau
donumą.”

Fašistų Kanuolės Užmušė 24 
Saviškius, Imtinius, Veža

mus Respublikos Laivu
Gibraltar. — Keturi gen. 

Franco karo laivai, bombar
duodami Ispanijos respubli
kos karinį laivą naikintuvą 
“J. Luiz Diezą,” nužudė 24 
saviškius, atseit, belaisvius, 
kurie buvo vežami šiuo lai
vu. Du respublikiečių jūri
ninkai buvo užmušti ir šeši 
prigėrė, nutrenkti į jūrą, 
kai didelis šovinys iš fašis
tų karo laivo “Canarias” 
sprogo ant “J. L. Diezo.”

Penna. Kaliniai Buvo Šuti
nami 200 Laipsnių Karščiu

Philadelphijos, Pa., koro
neris Hersch patyrė, kad 
sargybiniai Holmesburg ka
lėjime taip užkūrė baudžia
mojoj lindynėj radiatorius, 
kad 200 laipsnių karščiu 
mirtinai sušutino keturis 
kalinius, vadus kalinių ba
do streiko prieš blogą valgį.

Valstijos senatorius W. S. 
Pytko reikalauja ne tik 
skaudžiai nubaust žmogžu
diškus sargybinius, bet pa- 
varyt ir to kalėjimo supe
rintendentą W. B. Mills’ą 
kaip kriminalį apsileidėlį.

PIMAS CABEZOS-ALMADENO FRONTE
Fašistai Atmetami j Pozicijas, iš Kur Buvo Pradėję 

Ofensyvą—Liaudiečiai Atsilaiko Ebro Fronte *
Madrid. — Ispanijos res-■ siekę pusiaukelę tarp Cas- 

publikiečiai, komanduojami 
generolo J. Asensio, apsiau- 

; te iš šiaurių, rytų ir pietų

. iš kurio, todėl, fašis- 
I tų kariuomenė turėsianti 
pasitraukt į Castuera ir 
Campanario, apie 20 mylių 
į vakarus nuo Cabezos, pie- 
tiniai-vakariniame Ispanijos 
fronte.

Desėtkas dienų atgal fa
šistai, komandoj generolo 
Q. de Llano, pradėjo audrin
gą ofensyvą prieš respubli- ■ čiai, kitur fašistai, ir taip 
kiečius tame fronte, briau- frontas diena iš dienos ban- 
damiesi linkon Almadeno, guoja vienon tai antron pu- 
turtingiausio centro gyvsi- sen; bet jo linija apskritai 
dabrio kasyklų, ir buvo pa-i liekasi ta pati.

‘Dieviško Tėvo’ Negrus 
Roosevelt as Priima 
Kaip Gerus Kaimynus

Hyde Park, N. Y.—Prezi
dentas Rooseveltas surengė 
piknikėlį pievoje savo ran- 
dauninko farmerio Moses 
Smitho, kur susirinko bū
relis Roosevelto kaimynų. 
Sakydamas prakalbėlę, pre
zidentas prisiminė ir apie 
negrų evangelisto “Dieviš
ko Tėvo naują dangų” ana
pus Hudson upės nuo Roo- 
seveltų sodybos, ir palankiai 
atsiliepė apie tuos negrus:

“Aš esu įsitikinęs, kad 
žmonės tame ‘danguje’ Uls
ter apskrityje bus geri kai
mynai mums šičia Dutchess 
apskrityje.”

Kaip daugeliui žinoma, 
Roosevelto priešas H. Spen
cer pervedė savo palivarką 
anapus Hudsono minimam 
negrų evangelistui, norėda
mas pažemint prezidentą, 
bet prašovė pro šalį.

New Yorko miesto majo
ras LaGuardia į tą Roose
velto piknikėlį atsivežė du 
savo įsūnintus berniukus, 
vieną mažiuką giminaitį ir 
sūnų savo virėjos negres 
Albertuką Berry, 8 metų; ir 
šis negrės vaikutis buvo ly
giai ir sykiu vaišinamas su 
visais kitais prezidento Roo
sevelto rūme.

LaGuardia savo kalboj 
atžymėjo, kad prez. Roose
veltas “meile valdo” šalį, o 
fašistiniai diktatoriai—tero
ru ir bauginimais.

Kaip Arabai su Žvėrių Pa- 
gelba Degina Žydų Javus
Jeruzalė. — Arabai Pa

lestinoj gaudo lapes ir šaka
lus, pririša jiem prie uode
gų smarkiai degančias me
džiagas ir padega jąsias, o 
tie žvėriukai, bėgdami į žy
dų laukus ir sukrautų javų 
pastoges, taip ir naikina 
žydų farmų derlių. 

tueros ir Almadeno. Dabar 
gi, bloškiami atgal, jie 
stengsis apgint pirmąsias 
savo pozicijas, iš kurių bu
vo pradėję tą ofensyvą, kaip 
rašo Associated Press, Am
erikos žinių agentūra.

Ebro fronte, Gandesos 
apylinkėj ir dešiniame šone 
Ebro upės abelnai, tebesiau- 
čia mūšiai tarp fašistų ir 
respublikiečių be persvaros. 
Kai kur laimi respublikie-

25,000 Chinų Motery 
Kariauja prieš Japonus

Yangtze Klonyje
Chinijos Karo štabas, 

Juichang fronte, rugpj. 29. 
—Japonai šturmu užėmė 
Juichang miestą, bet chinar 
atrėmė ir sustabdė japonus 
už 3-5 mylių į šiaurius ir 
vakarus nuo to miesto.

Chinų generolas Kuan pa
skyrė $5,000 dovanų narsiai 
savo divizijai, kuri sunaiki
no du batalionus japonų ir 
sulaikė likusius.

United Press praneša, 
kad Yangtze upės klonyje 
ir 25,000 chinių, moterų ir 
merginų, kariauja prieš ja
ponus.

Sunkiosios chinų kanuolės 
bombarduoja japonų kari
nius laivus Yangtze upėje. 
Chinai atkariavo nuo japo
nų Niuweiteng miestelį, 
vakariniame ežero Poyang 
pakraštyje.

Shanghai, rugpj. 29.—Ja
ponai praneša, kad jie ka- 
nuolėmis ir lėktuvų bombo
mis sunaikinę “3,000” chi
nų vakaruose nuo Lushano.

Japonai randasi dar už 
117 mylių nuo laikinosios 
Chinų sostinės Hankowo.

EXTRA!
Sovietai, Francija, Rumuni
ja ir Jugoslavija žada Gint 

čechoslovakiją
London, rugpj. 29. — So

vietų Sąjunga, Francija, 
Rumunija ir Jugoslavija 
persergėjo Hitlerį, kad jos 
ginklais išstos prieš Vokie
tiją, jeigu Hitleris užpuls 
Čechoslovakiją.

Anglija perspėjo Vokieti
ją, kad jos karas “šiuo lai
ku” prieš Čechoslovakiją 
galėtų išsivystyt į pasaulinį 
karą.

Kwantunge, Chinijoj, per 
6 savaites mirė nuo chole- 
•os 7,500 žmonių.

f
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SSRS Ūkis Kyla
Praslinko pusė metų—trečiosios penk

metinės pirmųjų metų pirmoji pusė. Kaip 
vykdomas Sovietų planingojo 
nas? Kokie pusės metų darbo 
pramonėj ir žemės ūkyje?

Statistikos daviniai rodo
Sovietų ūkio kilimą. Per pirmus 6 mė
nesius SSRS pramonės produkcija padi
dėjo 13.1% palyginus su 1937 m. pirmuo
ju pusmečiu. Kaip ir visuomet, prieša
kyje eina sunkioji pramonė (metalo, ak
mens anglies, naftos, mašinų statyboj, 
šalies apsaugos pramonė). Jos gamyba 
padidėjo 16.3%. Maisto pramonė išaugo 
18.2%, lengvoji pramonė—7.5%. Tiktai 

• miško pramonė atsilieka—jos gamyba 
šių metų pirmame pusmetyje buvo 5.5% 
mažesnė už 1937 m. pirmojo pusmečio 
gamybą.

Sovietų pramonės gamyba kas mėnesis 
rodė vis didesnį kilimo tempą. Taip, sau
sio mėnesyj pramonės gamyba buvo 
5.5% didesnė negu 1937 m. sausio mė
nesyje, vasario mėnesyje atatinkamai— 
9%, kovo mėn. 12%, balandžio—15%, 
gegužės—16.2%, birželio—17.8%.

Atskiros pramonės šakos nevienodai 
padidino savo gamybą: yra geriau dir
bančių, yra ir atsiliekančių pramonės 

’ šakų. Atsilikimo priežastis dažniausia es
ti netinkamas vadovavimas, nemokėji
mas laiku pamatyti kylančius sunkumus, 
surasti tų sunkumų priežastis, iššauktas 
kitą kart kokių nors užsilikusių sąmo
ningų žalotojų arba ir šiaip apsileidėlių. 
1938 metų planą Sovietų pramonė per 
pirmąjį pusmetį įvykdė ant 44.4%; reiš
kia yra nedidelis nedapildymas. Tačiau 
antrasis pusmetis pramonės darbe be
veik visuomet esti gyvesnis ir planas 
greičiausiai bus ne tik išpildytas, bet ir 
perviršytas. Tokią tendenciją rodo aukš
čiau paminėtas vis didesnis pramonės 
kilimo tempas nuo sausio iki birželio 
mėnesių.

• \ Kaip dirba atskiros pramonės šakos?
Elektros energijos gamyba per š. m. pir-

• • • mąjį pusmetį pakilo 9.9% palyginus su
1937 m. pirmuoju pusmečiu. Akmens an-

• •*’ glies iškasimas padidėjo tik 5.4%. Šioji
gamybos šaka kiek atsilieka nuo plane 

u., numatytų skaičių. Naftos iškasimas pa- 
'didėjo 11.5%. Šioji pramonės šaka dirba 

pagal plano numatytus skaičius. Juodoji 
d- ■' metalurgija taip pat pagerino savo dar- 

bą. Jei sausio mėnesyje špyžiaus kasdien 
.buvo gaunama apie 36.8 tūkstančių to- 

. / nų, tai birželio mėnesyje—42.4 tūkst. to- 
'rf. nų; plieno gamyba atatinkamai pakilo 

nuo 48.1 tūkst. tonų sausio mėn. iki 51.5 
tūkst. tonų birželio mėn.; geležies gamy
ba išaugo atitinkamai nuo 34.3 tūkst. 
tonų iki 38.6 tūkst. tonų. Mašinų staty
bos ir metalo apdirbimo gamyba pirma
me pusmetyje padidėjo 20.6% palyginus 
su 1937 m. pirmuoju pusmečiu. Atsilieka 
lengvoji pramonė—ji padidino gamybą 
tik 7.5%. Gerai dirbo maisto pramonė, 
ypač mėsos, aliejų, sviesto, pieno pro
duktų ir kt.

Geležinkelių transportas buvo pradėjęs 
šlubuoti pereitų metų pabaigoje, tačiau 
atsistojus transporto komisariato prie- 

.šakyje puikiam organizatoriui L. M. Ka- 
.... ganovičiui geležinkeliai pegerino darbą. 
'•Jei 1938 m. sausio mėnesyje kasdien bu

vo pakraunama 75.2 tūkstančiai vagonų 
•* krovinių, tai 1938 m. birželio mėn. jau 

. buvo pakraunama 96.7 tūkstančiai vago
nų. Geležinkeliai savo planą dabar per
pildo, o tai didelės reikšmės faktas vi
soms kitoms pramonės šakoms, kurių

darbas paprastai daug priklauso nuo ge
ležinkelių tinkamo darbo.

žemes ūkyje per pirmąjį pusmetį buvo 
suorganizuota 340 naujų mašinų-trakto- 
rių stočių, padedančių kolchozams žemę 
apdirbti ir derlių suimti mašinomis. 
Pirmą liepos visoj SSRS buvo 6158 ma
šinų traktorių stotys, kuriose buvo 
381,591 traktorius prieš 355,822 trakto
rius 1937 m. liepos 1 d. Kombainų skai
čius pasiekė 1938 m. liepos 1 d. 120,234 
štukų. Automobilių krovinių pervežimui 
skaičius taip pat išaugo mašinų traktorių 
stotyse ant 25.3%. Darbo žemės ūkyje 
rezultatai paaiškės tik antrame pusme
tyje, suėmus derlių. Derlius šiemet žada 
būti geresnis kaip 1937 m. Sėja buvo lai
ku baigta ir planas išpildytas. Žemės 
ūkio mašinų remontas šiemet taip pat 
geriau pravestas kaip pernai. Dabar ei
na derliaus valymas. SSRS pietuose di
džiuma derliaus suimta. Šimtai kombai- 
nierių su savo kombainais iš pietinių ra
jonų važiuoja j šiaurinius rajonus, ypač 
j Sibirą, kur javai subręsta vėliau. Ten 
jie padės suimti neblogą šiemetinį derlių.

Atskirose pramonės bei gamybos ša
kose padidėjo ir darbo mokesčiai. Štai 
statybos darbininkų darbo mokestis per 
šių metų 5 mėnesius buvo 16.4% didesnis 
negu 1937 m. per pirmus penkis mėne
sius. Maisto pramonės darbininkų darbo 
mokestis gegužės mėn. buvo 15.4% di
desnis už 1937 m. gegužės mėn. buvusį 
darbo mokestį. Atatinkamai padidėjo 
miško pramonės darbininkų darbo mo
kestis- ant 16.4%, tiekimo srities darbi
ninkų—18.9%, žemės ūkio įmonių darbi
ninkų—18%.

Pas Sovietų darbo žmones atsiranda 
vis daugiau asmeninių su taupų. Tai ro
do augimas indėlių taupomosiose kasose. 
Per paskutinius penkis metus indėlių 
suma taupomosiose kasose padidėję be
veik 5 kartus. Šiuo metu taupomosiose 
kasose Soyietų piliečiai laiko apie 5.7 mi- 
liardus rublių savo indėlių. Per šių metų 
pirmąjį pusmetį indėlių suma padidėjo 
7.9 kartus palyginus su 1937 m. pirmuo
ju pusmečiu. Be to nereikia užmiršt, 
kad apie 50 milionų Sovietų piliečių yra 
vidaus paskolų obligacijų savininkai. Per 
paskutinius 10 metų Sovietų piliečiai pa
skolino valstybei apie 25 miliardus rub
lių. Šiais metais išleistą paskolą 5 miliar- 
dams rublių Sovietų darbo žmonės pa
dengė per mėnesį laiko beveik 6 miliar- 
dais rublių. Obligacijos taip pat yra sa
votiškos sutaupos: kiekviena obligacija 
per 20 metų išlošia. Išlošusios obligacijos 
išperkamos kartu su išlošimais. Per pir
mosios penkmetinės metus obligacijų lai
kytojams valstybė grąžino 582.2 milionus 
rublių, o per antrosios penkmetinės me
tus—2666.6 milionų rublių.

Tokia Sovietų ūkio padėtis 1938 m. 
pirmame pusmetyje. Nežiūrint atskirų 
trūkumų, plano nedapildymo, mes visur 
matom bendrą kilimą: visos pramonės 
šakos, išskyrus vieną kitą, didina savo 
gamybą, didėja darbo užmokesčiai; di
dėja darbo žmonių gerbūvis.

Tuo tarpu kapitalistinėse šalyse mes 
matom atvirkščią vaizdą: vis labiau ir 
labiau pradeda jaustis naujas ekonomi
nis krizis, pirmoj eilėj Amerikos Jung
tinėse Valstijose,. Anglijoj ir kitur. Ame
rikoj bedarbių armija nuo 8.5 milionų 
1937 m. rugsėjo mėn. pakilo iki 18-M 
milionų 1938 m. vasario mėn. Anglijoj 
bedarbių skaičius nuo 1333 tūkst. 1937 
m. rugsėjo mėn. pakilo iki. 1,748 tūkstan
čių 1938 m. balandžio mėn. Vokietijoj 
of icialiniais daviniais darbo mokestis fa
šistų viešpatavimo laikais sumažėjo 7%. 
Tačiau tai falsifikuoti daviniai. Iš tik
rųjų darbo mokestis sumažėjo 25-30%. 
Užtat kanuolių karaliaus Kruppo pelnas 
nuo 6.6 milionų markių 1933-35 m. išau
go iki 16.2 milionų markių 1936-37 m. 
Italijoj pramonės darbininkų darbo 
mokesčio indeksas 1937 m. buvo 82.4% 
(1929 m. buvo 100%). Statistiniai davi
niai parodo maisto vartojimo sumažėji
mą kaip Italijoj, taip ir Vokietijoj, kur 
gyventojams plačiai siūlomi visokį su- 
rrogatai.

Tokia yra socialistinio ir kapitalistinio 
pasaulio vystymosi tikrovė.

(Pagal “Bolševik”).
A. Ramutis.
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Anglies Dulkės

kada buvo gausiai 
deja jau dabar mi- 
kompanijos žiauriu 
gyvasčių surijimu. 
visuomenės didžio

kius Pittstono komp. No. 9 (da
bar Pittston Anthracite komp.) 
darbininkams būtų atlyginta.

Vidutiniai išeitų po $250 
(kiekvienam mainieriui, kuris 
turėjo ar elektrikinę ar oro grę
žimo mašiną. Bet p. Larkin ne
nusako po kiek turės komp. at
lyginti. Greičiausia bus po tiek, 
kiek komp. duos.

Bet visgi laimėjimas.
Lopatų. Kovos su, Vadais.

Tai buvo 1930 metai, kada 
depresija uždėjo savo geležinį 
padą ant kietųjų anglių indus
trijos. Nuo tada visos kompani
jos turėjo savo kasyklų dalį už
daryti, arba visai užsidaryti. 
Per šešis metus industrija ken
tė pusgyvė. Bet porą metų at
gal, kaip tai atsirado didesnis 
pareikalavimas anglies ir kom
panijos pradėjo po valiai ati
darinėti kasyklas. Bet atida
rant kasyklas kompanijos greit 
susidūrė su sena bėda, su se
nais darbininkais, kurie buvo 
unijos mylėtojai ir palaikyto
jai. Prisiėjo kompanijoms jieš- 
koti išeities, kad nepakliūti į

KJcsplozija Puvo
‘ ‘ N eis v engiama'’

Po to, kaip birželio 2 d. Vol
pe kompanijos kasyklose, Du
pont, Pa., įvyko eksplozija, ku
rioje žuvo 10 mainierių ir 6 
baisiai apdegė, tai labai pasi
piktino apylinkės visuomenė 
(pasipiktinusių tarpe buvo ir 
Billy Leslie, šios apylinkės di
džiausias komunistų ėdikas ir 
kuris pats 
apdegintas, 
ręs) tokiu 
darbininkų 
Priežasčia
pasipiktinimo, atitinkamos įs
taigos negalėjo išsisukti nuo 
tyrinėjimo tos nelaimės prie
žasties ir negalėjo dalyką nu
leisti, kad Volpe kompanija ne
būtų “persekiojama.” Pirmiau
siai griausmingai riktelėjo 
Lewis, UMWA prezidentas, ir 
pareikalavo, kad priežastis bū
tų taip stropiai ištirta, kad to
kios eksplozijos daugiau nepa
sikartotų. Po Lewiso grūmoji
mo kompanijai, sekė jo įsaky
mai 1-mo distrikto prez. Kosi- 
hui, ką jis turi daryti, kad pra
vesti tyrimą. Kad nepasilikti drūtos unijos spąstus. Ir jos 
užpakaly, gubernatorius Earle rado išeitį pas unijos vadukus, 
irgi paskyrė komisiją tam pa- kurie suteikė joms gerų ken
čiam tikslui. Tai jau dvi ekstra'cesijų. Ir štai kokios ir kaip: 
komisijos greta Mainų Biuro 
inspektorių tyrinėjimo. 
darbas būtų “nuosekliai” atlik-[ 
tas, tos dvi komisijos laukė iki 
valstijos inspektoriai savo dar
bą atliko. Jie savo užduotį atli
ko ir nuosprendį davė tokį, kad 
eksplozija įvyko dėl tos priežas
ties, kad mainieriai “perdėjo 
parako skeldami anglį.” “Už
baigta.”

Kur, kas .čia užbaigta ir 
kaip?! Palaukim, UMWA tyri
nės. Tada matysim rezultatus.

štai 1-mo distr. prez. Kosih 
susitaria su Luzerne pavieto 
koroneriu (coroner, valdinin
kas, netikėtų mirčių tyrinėto
jas) ir rugp. 2 d. surengia liau
dies teismą Duponto miesto 
svetainėje, čia suėjo 500 publi
kos ir teismas prasidėjo sėdint 
6 “džiūrimanams,” paskirtiems 
iškalno per koronerį. Kosihas 
veikė, kaipo advokatas apklau
sinėjime liudininkų. Visi liudi
ninkai kalbėjo, teisindami kom
paniją. Tie, kurie tuoj po eks
plozijos laikraščių reporteriams 
liudijo kompanijos kaltybę, čia 
atsiėmė savo išraiškas. Kelios 
moterys ir giminės žuvusių liu
dijo prieš savuosius. Kada vie
nas pastebėjo, kad šiame teis
me iškalno viskas “nubaltinta” 
(teismas sufrėmuotas), tai šie 
“liudininkai” protestavo saky
dami : “Vistiek mūsų giminės 
žuvę.” Pastabininkui tuojau 
įsakyta užsičiaupti. “Džiurima- 
nai” susidėjo iš mainų superin
tendentų ir kontraktorių. Jie 
nusprendė, kad nei kompanija, 
nei darbininkai kalti. “Eksplo
zija įvyko todėl, kad ji buvo 
neišvengiama” — pareiškė šie 
kompanijų tarnai.

Tai ne teismas buvo, bet cir
kas. Tai išniekinimas žuvusių 
ir atidarymas kelio naujoms 
nelaimėms.

O, je, dar . kur tai kiūto gu
bernatoriaus tyrinėtojai. Bet 
jiems bene bus geriausia pasi
rašyti po . šio geismo” dekretu. 
Juk “bęšališkešnio teismo ir 
tyrinėjimo” nei mandriausia 
komisija neįstengs. O nubausti 
kompaniją, tai įdar daug praeis 
mūsų viešpaties metų, kol tas 
bus galima padaryti.
Laimėjo Kainą už Įrankius

1936 .metų tvano laiku, Pitts
tono apylinkėj, buvo nuskendu- 
sios kelios kasyklos. Sykiu, ži
noma, nuskendo ir mainierių 
įrankiai, gręžimo mašinos. Su 
laiku vanduo buvo išsemtas, 
mainos išsausintos ir pradėjo 
dirbti. Bet už mainierių įran
kius kompanijos nei nekalbėjo 
atlyginti. Bėgo laikas ir mai
nieriai reikalavo. Dabar taiky
mo boardo viršyla, Larkin, pa
tvarkė, kad už žuvusius įran-
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į Pradeda eiti girdai, kad to- 
Kad.kia maina atsidarys. Tada 

greit, žinoma, atsigaivina lo- 
kalas ir pasisako laikysis senų 
algų, laikys drūtą uniją. O tai 
siena, kurią kompanijai nesu
griauti be tam tikrų įrankių, 
šmakšt, ateina distrikto pa
siuntiniai su virtine savotišku 
išrokavimų dėl mainierių. Jie 
duoda “spyeius” apie būsimą 
gerbūvį, kada mainos atsida
rys, ilgą darbą, geras sąlygas, 
tik... mažesnėmis algomis. Po 
prievarta, jie paskirdavo “tuo
laikinius” lokalų viršininkus, 
kurie būk tai geriausiai prižiū
rės visų reikalus. Niekur dėda
miesi, mainieriai turėdavo pri
imti sąlygas ir žiūrėti, kas to
liau bus.

Laikas bėgo ir jau daug ka
syklų atsidarė naujų, mažų 
kompanijų vardais. Tai vis 
“biednos, naujakurės kompani- 
jukės.” Jas paėmė globoti tie

*
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paskirti lokalų viršininkėliai, 
diriguojami iš aukščiau. “Nau
jos, biednos kompanijos” tarp
sta, o darbininkai sunkiausia
me padėjime kenčia, žodžio ne
ištarsi mamose prieš bosą, nes 
tas išvaro iš darbo. Unijoj ne
bandyk išsižioti, nes gausi lupt 
ir iš darbo išmesti taip lygiai.

Savaimi aišku, todėl darosi 
vis didesnė kova tarpe darbi
ninkų ir viršininkų. Kad pasi
gerinti darbininkams sąlygas, 
pirmiausia reikia kovoti su vir
šininkais. O 
augštesniem 
kompanijoms, 
duoda.

Jau yra lokalų, kur (1-me 
distrikte) “liglaikiniai” virši
ninkai bosauja po dvejus me
tus ir prie naujų rinkimų ne
prileidžia. Šiomis dienomis eina 
kova už naujų viršininkų rinki
mą Pittston Anthracite lokalo 
darbininkų, čia distrikto skir
tieji viršininkai lokalo mitingą 
išsivaiko su policijos pagelba, 
kad tik prie rinkimų nedalei- 
dus. Šie darbininkai šaukėsi į 
distr. viršininkus, bet šie atsa
kė šaukties toliau, pas Lewisa. 
Tie taip ir padarė.

Eina panašios kovos ir ki
tuose lokaluose, bet ne taip žy
mios ir įtemptos. Nesenai distr. 
viršininkai suspendavo Sus
quehanna komp. dviejų lokalų 
viršininkus už paskelbimą ten 
streiko.

Mūsų unijoj dabar vyksta ir 
daugiau apgailėtinų įvykių, be 
šių. ... ....
Kennedy Kandidatūra $500,000

Kaip žinoma, UMWA sekr.- 
ižd., dabartinis leitenantas gy- 
bernatorius, Kennedy, kandida
tavo nominaciniuose rinkimuo
se ant gubernatoriaus ant de
mokratų tikieto. Taipgi žino
ma, kad jis pralaimėjo prieš 
kitą tos partijos kandidatą 
Jones. Tačiaus jo kandidatūrai 
išleista daugiau pinigų negu 
republikonui James ar demo
kratui Jonės. Jo kampanija lė- 
šuoja arti >/j mil. ($481,376). 
Labor’s Non-Partisan 
skyrė $22,354, 
UMWA.

Taip skelbia 
iš Harrisburg,

šie, tarnaudami 
viršininkam ir 
griežtai nepasi-

League
o kitus padengė

Rinkimų Biuras 
Pa.
Požeminis.

LIETUVOS ŽINIOS
Buvo Užsikrėtęs “Amerikoniš

ka” Liga

1937 m. spalių mėn. 10 d. 
pil. Zovė Jonas, gyvenantis 
Čipiškio kaime, Vabalninko 
valsčiuj, gavo paštu laišką, 
kuriame nežinomas asmuo 
reikalauja iki spalių mėn. 20 
d. padėti prie kryžiaus esan
čio Mikonių-Ramongalių lau
ke 500 litų. Iki nurodyto lai
ko nepadėjus grąsinama nu
žudyti ar sudeginti trobesius. 
Zovė, gavęs tokį “malonų” 
laišką, nežinojo, ką daryti: 
dėti — gaila pinigų, nedėti — 
gali sudeginti ar nužudyti. 
Pagaliau kreipėsi į policiją, 
kuri patarė parašyti laišką, 
kuriame atsiprašytų', kad da
bar neturįs pinigų, todėl ne
galįs “prašomą” sumą padėti 
ir kad sutiktų palaukti. Laiš
ką padėti nurodytoj vietoj, o 
policija ' pamėgins pažiūrėti, 
kaip atrodo tas amerikoniškas 
“gengsteris.” Bet “gengsteris” 
veikė atsargiai ir kol pateko 
policijai į rankas, spėjo para
šyti net penkis laiškus.

“Gengsterio” būta nuolai
daus. Neradęs reikalautų pi
nigų, lapkričio mėn. 7 d. rašo 
antrą laišką, gruodžio mėn 2 
d. trečią, o gruodžio mėn 15 
d. ketvirtą, kuriame reikalau
jama jau ne 500 litų, o 600 
litų, mat, šimtas litų nuošim
čio užaugo, ir ne vėliau, kaip 
iki gruodžio 20 d. Bet, matyt, 
“gengsteris” pats netikėjo sa
vo “žygio” pasisekimu ir nu
tarė pajieškoti kvailesnių. Pa-

sirinko apylinkėj skaitomą 
turtinga moterimi Inčiūrienę 
Aleksandrą, gyvenančią Va
balninko dvare, ir gruodžio 2 
d. rašydamas Zovei, parašė ir 
InČiūrienei tokį, pat grasinan
tį laišką, reikalaudamas iki 
gruodžio 15 d. prie to paties 
kryžiaus padėti 700 litų. Bet 
gaila, nei vienas su pinigais 
neskubėjo, o policija išsijuo
susi jieškojo to laiškų auto
riaus. Pagaliau surastas siū
lo galas, o nuo jo ir kamuo
lys — Andriukaitis Vladas 
25 m. amžiaus iš Palaimos 
kaimo, Vabalninko valsčiaus.

Tardant, Andriukaitis prisi
pažino rašęs grasinamus laiš
kus, bet tai daryti pakurstęs 
to paties kaimo gyventojas 
Lukošiūnas Bronius. Bet pasi
rodė, kad Lukošiūnas tame žy
gy visai nedalyvavo. Kaltasis 
tenorėjo palengvinti savo pa
dėtį.

Šių metų liepos mėn. 19 d. 
Panevėžio apygardos teismas 
svarstė šią bylą, pripažinda
mas Andriukaitį kaltu ir už 
abu padarytus nusikaltimus 
nubaudė trimis metais sunkių
jų darbų 
.mėmis 28

kalėjimo su pasok-

A. Dubinskas MirėPrimuštas
Prieš kelias ’dienas primuš

tas ir į rugius įmestas Navi
ninkų kaimo gyventojas A. 
Dubinskas Alytaus apskričio 
ligoninėje mirė. Kaltininkas 
jau esąs surastas.

Jaunavedis: — Aš niekuo
met nesitikėjau, kad du 
žmonės galėtų taip vienodai 
manyti.

Jaunavede, d ž i a ugsmin- 
gai: — O kas gi dabar įtiki
no tave?

Jaunavedis: — Tik tu iš 
naujo peržiūrėk mums at
siųstas dovanas, o pamaty
si... * * *

Maža mergaitė buvo gir
dėjusi seną posakį apie ada
tą ir šieno kupetą. Pama
čiusi farmoje vyrus skirs-, 
tant šieno kupetą, kad jis 
geriau išdžiūtų, ji rimtai jų 
užklausė:

—Ar jūs adatos j ieškote?* * *
Škotų skūpumas rišamas 

su daugeliu anekdotų. Bu
vęs atsitikimas, kad vienam 
ligoniui reikėję leisti kito 
žmogaus kraujo. Kraujo da
vė škotas. Ligonis už pir
mą puskvortę kraujo davė 
škotui dvidešimtį dolerių. 
Antru kartu už tą patį 
kiekį davė dešimtį dolerių, 
o trečią kartą—tik paaČia- 
vo.

—Kodėl jau tik tiek teį- 
vertini mano kraują?—pa
klausė škotas.

—Dėlto, kad tavo krau
jas jau kontroliuoja ma
ne,—atsakė šis.'* * *

SUKNIA TAI NE 
VAIKINAS

Tėvas, maloniai kalbėda
mas į dukterį:—Klaudute, 
gali jau ruoštis vedyboms, 
aš jau išrinkau tau ir vai
kiną.

Duktė: 
tėvelio 
medžiagą 
sukniai aš norėsiu pati išsi
rinkti. * * *

ABIEM BAUGU
Ligonis: — Daktare, aš 

turėsiu dar pirmą operaci
ją; niekad nesu turėjęs. 
Taip bauginuos.

Daktaras:— O aš tave tu
riu pirmą ligonį operavimui. 
Man irgi ne kažinkiek drą
sos... Pratinkimės!

Sugraibstė Es-Džei.

— Nesipriešinu 
geradėjystei. Bet 

mano vedybų

Naziai Išgujo Vyskupą, Ne
balsavusį Užgrobt Austriją
Stuttgart, Vokietija.—Na- 

zių valdžia reikalavo popie
žiaus, kad jis pašalintų vys
kupą Ludwigą Sprollį iš 
Rottenbergo diecezijos, Wu- 
erttenberge. Kai popiežius 
atmetė jų reikalavimą, tad 
patys naziai išgujo jį iš tos 
diecezijos.

Hitlerininkai baudžia vys
kupą Sprollį už tai, kad jis 
susilaikė nuo balsavimo ba
landžio 10 d., kada nazių 
valdžia įsakė visiem balsuot, 
ar jie užgiria Austrijos pri- . 
jungimą Vokietijai.

Tas vyskupas ne kartą 
smerkė hitlerininkus, kad 
jie stengiasi krikščionių re
ligiją padaryti tik tarnai
te “pagoniškos” nazių poli
tikos.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.
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My heart has been broken once 
again.

Oh, yes, I admit that it is a 
common occurence—but this time, 
ah, it pains me. You see, my friend, 
I have always been naive, simple, 
trusting, believing in the honesty, 
nobleness, decency and courage of 
men. But now—it is all shattered 
like the milk bottle that almost hit 
my head when it dropped from a 
window on South 2nd Street.

And who has done this to me? 
Who has broken my heart so brut
ally? Ah, once I went to the movies 
faithfully, but now Mr. Dies has 
opened my eyes: Shirley Temple is 
a Communist! Mickey Mousp is a 
Communist! Donald Duck is a Com
munist!

Friend reader, I shall not sleep 
tonight.

AlUSYDAY 
WITH AIDOS

A lovely Sunday, and we are all 
ready for one of the adventurous 
trips that we take during the sum
mer. Naturally, everyone is late 
with the exception of a few strong 
men who believe that sleep is second
ary to a good time. There are 
also a few girls who do not shud
der with fright over the loss of 
some of their beauty sleep. One 
question please, you girls who don’t 
sleep. Do you always look that way 
in the morning? Hey, you didn’t 
have to hit me, I only wanted to 
know, in case.

Then of course the usual turmoil 
takes place when one of our prize 
members in the person of Albina 
Deps strolls up and shouts, “What, 
no green grass carpet for my feet?”

Then of course you see our presi
dent running around with a little 
book taking down the members’ 
names, their money, and any other 
information that is necessary. Of 
course he also has to convince the 
dear little tykes that the bus is not 
a Normandie and that they can’t 
bring their bicycles and pool tables 
aboard. Personally I’d use a bat 
because in that way you would get 
quicker and better results.

After a short wait of about two 
hours, we find that one or two are 
still missing and that we have to 
wait some more. So what? Well, 
so patience is virtue and I certain
ly don’t feel like being virtuous on 
a Sunday morning. Then the glori
ous moment arrives. We are off! 
(You said it). Say listen chum you 
can’t say that about us without 
smiling. We’re really very intelli
gent people only it doesn’t show on 
our faces. So Foo.

Positively only absolute sanity 
prevails during the whole trip. Such 
refined people like us? Even if Joe 
did hit Johnny on the head with a 
bottle. Johnny didn’t say a thing 
for about an hour. What? He was 
out cold. Oh, that explains why he 
looked so funny. Then of course 
there is the mistake of bringing all 
those foreigners along. We simply 
can’t understand them. A little fur
ther up we find that some of the 
bunch are trying to sing. Hilda is 
trying to do a Lily Pons but chokes 
on the apple. (I just had to slip 
that Snow White technique in) thus 
spoiling her aria from something or 
other muęh to the pleasure of the 
rest of us. And did you ever hear 
any hog calling? Well you are now, 
cause Francie is giving vent to one 
of her famous Jersey Pride laughs. 
Huh, what’s this, teach and Helen 
are at it again. I mean they’re 
discussing the art of music and 
opera, etc., but that’s too complica
ted for me to fathom so I’ll leave 
them and move on. Gee, Aldana is 
still awake and making three-fourths 
of all the noise. This was her day 
to howl and she didn’t miss up on 
one single opportunity. And above 
all the laughter and racket we hear 
Frank Yakštis roaring, “This is not 
a bus, it’s a stable” after he has 
been accidentally or otherwise pelted 
with orange peels, peanut shells, and 
various other refuse.

And so we go dizzily on our way 
till we reach our destination. Then 
all scatter in different directions, 
music, food, and of course the little- 
used beverage called beer for the 
fellas.

And soon the time comes for us 
to go home, and we all settle into 
our seats. This time with less fight
ing and hokum. Why? Because we 
are tired and worn and wanting in 
rest. Then of course the bus trip 
home is quiet and uneventful except 
for a few sudden outbursts here and 
there that are soon squelched. And 
soon we are all in the land of slum
ber with nightmares for companions. 
Of course some of them can’t sleep, 
the night air or something, you 
knbw, or some other flimsy excuse. 
Then with the good old LaisvS in 
sight, we send up a ringing cheer, 
pile out, say good night, and creep 
home to sleep it off and bum up a

Development of the:-
PROLETARIAN DRAMA

Racial Prejudice Behind the 
Elizabeth Pool Scandal

The Best Ways to:-
CONSTRUCT A STORY

by Peter Gustaitis 
(Conclusion)

The neo-roma nticists, expres
sionists will be left by the wayside, 
since as far as I can discern their 
works were merely tangents off the
straight, or nearly straight, path of 
evolution of the social theatre. Their 
works were merely innovations 
based on the older schools, or else 
just quirks away from the estab
lished ways of thought. Their value, 
it appears to me, is negligible, al
though it is true that only time can 
tell the valuable from the useless.

Proletarian Drama Use
The proletarian drama is of very 

recent date, perhaps of a decade or 
a decade and a half at most. It was 
in Russia that they began th© 
educative social theatre. The govern
ment found it necessary to keep the 
people at a high pitch of enthusiasm 
in order to fulfill the building pro
grams of socialist society before the 
onslaughts of fascism began. The 
usual methods of radio speeches, 
parades, lectures, posters, museums 
were' used to good effect. But it 
was found that the theatre could 
play on the emotions and mind 
better than anything else. In the 
theatre the audience came in pre
pared to be told a story. Realizing 
furthermore that the people were 
already at a high pitch of enthus
iasm Meyerhold, the genius of the 
present Russian social theatre, gave 
the masses, technically speaking, 
sloppy, ill-constructed messes like, 
“The Armored Car,” “The Wheels 
are Turning,” “Mandate,” etc., 
from everyday incidents to be 
in newspapers, or else taken 
the victorious revolutionary
He also went back to the tsarist 
playwrights, but their works were 
modified to suit the needs of the 
time. In this fashion the 
producers managed to 
people very enthusiastic 
are always emotionally 
dramatized daily events, 
may understand why
drama in Russia was reaching 
heights of popularity.

Greater Future
Of course we must admit that this 

sort of play was only temporary, 
as are also their experiments in 
production, casting, etc., and that a 
better-grounded and more lasting 
drama is rapidly growing out of 
the hodge podge that was 
of social revolt in Russia, 
of this assertion can be 
looking at the number of

culled 
found 
from 
past.

Soviet 
keep the 
as people 
stirred by 

’Thus one 
such pooi- 

such

the drama 
The truth 

judged by 
plays that

have been brought Vo the United 
States from Russia in the last few 
years, “Squaring the Circle,” for 
example.

American Drama

I am very sorry that no one from 
Elizabeth’s Lithuanian young cor
respondents to the Laisve Youth 
Section took the trouble into his 
hands to clarify the situation in

1 various leaflets appealed to all clas
ses of citizens to stop the open dis
crimination against negro bathers in 
Dowd Pool.

The Young Communist League ap-

the 
the 
the 
old

importance, 
there is not 
of the play, 
leader ho is
mass who is se-

By 
one 
but 

con-

connection with the recent closing 
of Dowd Swimming Pool, which was 
so much discussed in the Elizabeth- 
port area among the Lithuanian 
youth.

Dowd Natatorium, which was 
built several years ago by Elizabeth 
taxpayers at a cost of $70,000, is Į 
highly popular among young 
thers in 
area due 
sion.

Every 
sons water carnivals are held 
various prizes are given to the 
young swimmers. But since the 
opening of the swimming pool the 
colored bathers were discriminated 
against in every way. They were not 
even allowed to bathe on certain

this intolerable si-

Board of 
reactionary

ba
the downtown poor section 
Io the low cost of admis-

year during certain

Recrea- 
leader- 

to close 
at

season
the 
and

has
sea- 
and 
best 
very

Almost directly out of the Russian 
theatre g'rew our own proletarian 
drama with its doctrine of social re
form by means of political devices, 
namely, revolution. The plays were 
better constructed, but the effect 
they were desired to create remained 
the same. They still preserved 
Russian idea of mass action, of 
complete lack of importance of 
individual in the drama. The
psychological beliefs in ego, perso
nality, etc., being discarded. The in
dividual is of no 
this I mean that 
outstanding figure 
should there be a 
sidered one of the
lected by them to represent them, 
and not decide or think for them. 
The mass, thereby, still holds the ; days by themselves or in groups,
power in its hands, and is still the - This
most important character in the • against ..... Int.y uenitul
play. These brief and fundamental j town although the negroes are tax- immediately,

between the naturalistic payers just as the white people. | 
Han drama will have to ! Due to this discrimination several

peal created a sensation and sympa
thy in various progressive organiza
tions. They, in turn, demanded that 
the Board of Recreation Commis
sioners remedy 
tuation.

Promptly the 
tion, under the
ship of John J. Hall, voted 
the pool on July 15 th 
height of the bathing 
the oppressive heat.

The pool was closed but it
created a veritable wave of protest 
from indignant citizens. The Com
missioners were compelled to call 
a special meeting on July 25.

At that meeting there appeared 
representatives from the “National 
Assoc, for Advancement of Colored 
People,” Dr. William Brown, attor
ney J. Leroy Jordan, and a delega-

differences 1 
and proletarian 
suffice. As yet 

į to tell of the 
drama of social

it is still too early 
importance of 
revolt.

Present Drama

the

We can only look over the 
standing productions of 
Capek, Peters and Sklar and perhaps 
Irwin Shaw and decide for ourselves 
as to the role this new drama will 
play in modem life.

My views were stated in pro
ceeding paragraphs. Capek’s “R. U. 
R.”, Odet’s “Waiting for Lefty”, 
Peters and Sklar’s “Stevedore” are 
the outstanding examples of prole
tarian plays in America. Unless one 
adjusts his mental outlook on dra
matic expression these plays are 
bound to be raw and crude, but if 
one looks at them in the right per
spective he will realize their value. 
If not in themselves, perhaps, then 
as pioneers in a new field. A field 
much broader and more embracing 
than the older, objective, intros
pective one.

New tendencies in stage settings, 
production, casting, philosophy and 
other sides of the problems could 
not be included in a paper of this 
sort. The intention was to trace the 
rise, sketchily enough, of the prole
tarian drama, not to cover the entire 
wide and fertile field of dramatic 
pioneering.

out- 
Odets,

Raising Money for Your Branch
The most important problem that 
branch has is “How to make

make

a
money?” After attending the LDS 
Youth Conference in Pittsburgh I’ve 
learned quite a bit and have formed 
ideas of my own.

The most likely way to
money is to hold affairs. The fol
lowing are suggestions which should 
be followed.

1) Do not plan affairs a week 
before or after someone else held 
one. Reason—you perhaps have ex
perienced it!

2) The cooperation of the branch 
members is necessary. If the branch
members who are running the affair 
don’t attend, how do they expect
others to attend ?

3) A good Dance Committee to
carry out the plan of the affair is 
essential. But don’t put the work 
on one person’s shoulders. Everyone 
who accepted should work.

4) A unique name for the affair 
should be made. If you, for example, 
use “Monte Carlo Dance”, I am sure 
it will attract attention.

5) In my opinion the most im
portant thing is the orchestra. Don’t 
start economizing on the orchestra. 
It is a very important thing when 
holding a dance. Don’t forget that 
both young and old like to dance. 
So it has to be good.

6) Good advertising is necessary, 
not only in the papers but by 
printed handbills and postcards. 
Also, start advertising a month in 
advance.

7) As for entertainment—a short 
singing program is the usual thing 
given. But how about having games, 
novelty dancing, instead of a prog
ram! See if the people don’t enjoy 
themselves as much, if not more.

• 8) The refreshments could be a 
little different for a change. Have 
a drink named after your club. For 
instance, mix two different soda 
flavors and add lemon if they want 
the drink sour, and sugar and honey 
for sweetness. You’ll be surprised 
how it will sell.

9) Above all, see that the branch 
members are friendly to all new-

few more pages in the diary. Thus 
ends a very nice day with the 
Brooklyn Aidos. D.

was open discrimination j tion from the James Caldwell Club, 
the negro people of the (They demanded the pool be opened 

restrict- 
bathers

without any 
j ions, to white and colored

Due to this discrimination several alike, 
young negro boys in the past were I 
drowned in Staten Island P----- ’
Late in July a young negro boy 
named Jackson went swimming at 
the foot of Pine St. in Staten Island 
Sound and was drowned.

After this tragic accident certain 
organizations of white 
formed a delegation and 
ming in the Dowd 
ing out of the pool 
clothes drenched 
though they were 
lockers.

To remedy this situation the Y. C. 
L. James Caldwell Club in its pe
riodical “The Trail Blazer” and in

The Hoard took a vote

Pool, 
they 
in 
locked

comers. Fellows, ask the girls to 
dance instead of sitting like bumps 
on a log. If you don’t know how to 
dance—learn.

All these 
gathered from 
rious branch 
make from $50 
their dances.

Why shouldn't we other branches 
try these suggestions and see what 
happens ?

suggestions I have 
talks given by va- 

representatives who 
to $100 profit at all

M. A. B. 
“Builders”

The word Eskimo is derived from
the language of the Chipewa Indian 
and means "eaters of raw flesh”.

by Meridel Ix*sueur
OME PEOPLE think writers drop 

from heaven. But it isn’t true. 
There are definite things that any
one can learn about how to put your 
material together once you get it 
out in your notebook. There is no
thing mysterious about it. It is 
simply something you leam. Anyone 
can learn it.

There are three parts to a story, 
beginning, body, end. ’Phis is very 
simple. If you know a good story 
teller listen to him or her analyze 
how he tells it. The neighborhood 
gossip is perhaps the oldest and 
best story teller. Listen to her. What 
does she do? She doesn’t come right 
out with her story, she arouses your 
interest, she hems and haws, she 
makes you think there is something 
of great interest in store, some 
terrible and awful tale.

In other words, she promises you 
something. She kidnaps you into 
listening to her story, she makes you 
eager to hear it. This is the first 
important thing in a story. Without 
it no one will listen. In the body of 
the story you fulfill your promise, 
you tell what happened, you show 
it is happening. 'Phis must be dra
matic. The ending concludes the 
drama, and throws what moral 
there is on the tale, or sums up 
what has been told. In other words, 
in the beginning you promise the 
reader something, you tell him you 
are going to tell him something, in 
the body you tell him, and in the 
end you tell him you have told him.

This in simple is the secret of 
structure.

BEGINNING
Happenings should be presented to 

make the reader feel that there is 
something to be accomplished, or 
something to be decided, and that 
the main actor will be called upon to 
act AT ONCE. You can see how this 
would arouse interest. Care must be 
taken, however, that in doing this 
you do not give the body or the 
main story away, then your story 
would be ended.

One way we become interested is 
to know enough about the main ac
tors of the story. We’re interested 
in our own family because we know 
a great deal about them. You njqst 
tell enough about the characters anil 
the situation in the Beginning to 
interest the reader to make him feel 
that he KNOWS them and wants to 

; take part in the action or conflict 
that is going to come.

The other points listed on the 
chart are ways to make a story in
teresting, or doctor up material that 
is not very interesting.

The beginning is the most im

portant part of the story and takes 
the most skill. If the reader doesn’t 
read the beginning then he won’t 
read the story. Keep this in mind. 
Make the main actor plain. Promise ! 
that he is going to have difficulty, 
disaster or defeat.

BODY

The body is a series of scenes 
showing the actual conflict which 
you have promised in the beginning. 
The secret is, don’t tell about this 
conflict. SHOW it actually happen
ing.

Remember that in the Body the 
action must be SHOWN, not told 
about, there must be the conflict 
itself, enemies must meet, something 
must happen.

ENDING
The ending brings the conflict to 

a close. The main actor either 
succeeds or fails in Iris attempt. 
Sometimes the comment of the 
author is reserved for the ending. 
After we have seen the conflict, 
then we are ready to hear the 
author’s interpretation of it. This 
should NEVER be in the Body as itt 
will slow and stop the action but be 
reserved for the ending.and the 

Sound, result was two for the opening of 
the pool and two against; one ab
stained from voting. After that vote 
the pool was 
could be seen 
rary.

The 
among many 
post-cards with 
against the closing of the pool. The 
result was such a flood of protests 
that at a special Board meeting on 
August 9 the pool was reopened 
without restriction to anybody and 
with almost a unanimous vote.

—“L.” Reporter.

still closer!. But it 
this was only tempo-

and negro
went swim-
After
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in
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U. S. Arms Sales Add 
to War Profits

WASHINGTON.—Arms purchases 
from the United States in June, 
1938, increased at a boom rate, 
figures from the State Department 
on the issuance of export licenses 
showed. Licenses were issued for 
the export, of $7,761,289 worth of 
munitions during the month.

At the same time it was report
ed that Secretary of State Hull 
called airplane manufacturers on the 
carpet and extracted from them a 
promise not to accept any more or
ders for planes from Japan. Ac
counts of the use of the .Japanese 
of American-made bombers in China 
have been frequent.

The munitions makers made their 
greatest profits on the war in the 
Orient, the export license figures 
showed. The Dutch Indies, apparent
ly fearful of the spread of the 
Japanese aggression, got licenses for 
the purchase of $4,038,874 worth of 
airplanes.

Licenses for exports to Japan, 
also chiefly aircraft, amounted to 
$1,710,049. China purchased less 
licenses for $1,236,020 being issued 
for exports there.

All stories, correspondence 
contributions must be sent to:
Laisve Youth Section,

and

427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

YCL branch distributed 
organizations penny 

printed protests

B’more Prepares 
For Picnic

heldThe Baltimore Lyros Chorus 
its monthly meeting last Tuesday 
after rehearsal at the Lithuanian 
Hall, 853 Hollins Street.

At . this meeting it was decided 
that the chorus should hold a picnic 
for financial reasons. A committee 
was • picked which includes A. Že
maitis and K. Juskauskas. Everyone 
ought to do everything in his power 
to make this a success as it is to 
raise finances for the chorus. Let’s 
see some chorus spirit.

Following this our secretary, An
ne Kuchauskas, read to the chorus a 
letter from the L. M. S. 
to sing at the World’s 
year. It was accepted.

Then a new play was 
to the chorus called, “Aš
The discussion concerning this topic 
was left until the next meeting.

Final preparations for the Laisve 
Picnic which is to be held September 
4 in Pennsylvania were left until 
this Tuesday, August 30, 1938. All 
members who intend to participate 
in the singing at \this picnic are 
expected to be present with your bus 
fares. Remember! Bring your dollar 
for the bus fare this Tuesday. This 
means ALL members of the chorus.

So until Tuesday at 8 o’clock

inviting us
Fair next

introduced
Numiriau.”

sharp—so long.
—Charles Juskauskas, Jr.

Arrow points to Tom Girdler, notorious head of Republic Steel, during 
the recent Congressional investigations in Washington.

Cold Air is 
“Hot Air”

In recent years we have been fin
ding ourselves in an “air condi
tioned” something or other. Restau
rants, theaters, stores, hotels, private 
homes, office buildings and railroad 
cars.

Apparently, my feminine curiosity 
prompted me to pry into the pro
found field of engineering to leam 
something about this air conditioning 
vogue, which was, as far as I was 
concerned, shrouded in deep intri
cacies. Imagine my surprise when I 
found that there is an amazing lack 
of authoritative information re
garding the effects of air condi
tioning on human health!

Air conditioning may be defined 
as “the mechanical production of an 
artificial indoor atmosphere through 
the simultaneous and complete control 
of temperature, humidity, movement 
and purity during various seasons of 
the year.” While proper ventilation 
in general is recognized as one of 
the essentials for the maintenance 
of indoor life and health, little 
scientific information or statistical 
data are available as to the influence 
of complete air conditioning on the 
health of industrial workers.

The popularity of the idea and 
, the appeal to comfort, particularly 
the cooling effects in hot weather, 
already have given rise to a number 
of different devices now on the 
market.

A New York physician had ob
served the results of air conditioning 

j on the health of a particular group 
of industrial workers for a period 
of three years.

From this study there is no evi
dence to indicate any improvement 
in incidence or duration of sickness 
among a group of 1,000 people work
ing in scientifically controlled air 
conditioned space as compared with 
a group of approximately the same 
size working in non-air conditioned 
quarters ventilated by the usual me- 

> chanical and natural methods.
Ann Stellman.

All this is not as complicated as 
it sounds. Take stories from ma
gazines and analyze them and see 
if you can tell where the beginning 
ends, where the author has told and 
promised you what is going to hap
pen and where he starts making it 
happen. See if you can tell the 
scenes in the body, each attempt to 
succeed or fail, and then the ending, 
ITien after you have practiced this, 
take your own notes and see if you 
can arrange them so that you arouse 
the reader’s interest more, hold his 
attention more dramatically, ar
range your raw material so that it 
becomes more dramatic than it is 
in the notes.

It will help you most to have dra- 
matic material, and to do this you 
must learn to observe, to see not 
people but actors, that is, people 
who are in conflict, who are being 
forced to accomplish or decide some* 
thing, then you SEE drama and yot 
won’t have any trouble writing it 
See not streets and houses bu* 
scenes for dramas. Don’t "eo merej’ 
happenings but see these happening 
as they are, crises in people’s live 
Every person is in a crisis in hi 
life if you can see it. Sometimes th« 
crisis takes thirty years to come t 
a head but it is up to the write: 
to see the thirty years in a glance

A short story is an account of i 
person’s response to stimuli, ar 
ranged in patterns of turning pointe 
When you see all people that yot
know acting under various kinds o: 
stimuli, then everything is drama 
nothing is dead or static. You se 
John Jones going down the stree 
tomorrow morning and you look a 
him keenly because you know tha 
he is responding to certain stim 
that have touched him that momi 
and that you are another kind 
stimuli. You can tell whether 
quarreled with his wife, or got 
digestion from eating too many p 
cakes, or is afraid to go downto 
because his note is coming due tl 
day. You don’t just see a d< 
John Jones. You see a man writh 
and twisting under all kinds 
pressure and stimuli, in other wo 
you see drama. There is a st< 
there.

Like writing notes, structure < 
be learned only by wrestling with 
trying it. It is not difficult. Y 
practice structure every day of 
year when you tell your fan 
what happened at the office t 
have to struggle to get their att 
tion, or when you tell your cb 
a story and HAVE to get his ir 
rest, arouse and hold and satisfy 

This is the only way stories 
told. Arouse interest, hold inter 
satisfy interest. The most primii 
man told stories like this. You 

■■ learn it just like you learn < 
pentry, just like you learn to mak 
table or a chair.

Practice writing notes.
Practice structure.

Onions are a member of the SP 
botanical family as the fragr 
lily, and a recent horticultural 
hibit displayed onions of a crim.* 
hue.

Challenge!
To Any Baseball Team In 

Pennsylvania:
The LDS VANGUARDS, < 

Elizabeth New Jersey, challen 
any baseball team in Pennsylvan 
to meet in a game at Laiav< 
Picnic, Eddington, Pa., Septemb 
4, 1938.

Let’s see what stuff you’ 
made of!

VANGUARDS’ TEAM.
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Zinaida Ordžonikidze Vertė A. Ramutis

BOLŠEVIKO KELIAS ’
(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

APIE NEW JERSEY PARENGIMUS

(Tąsa)
—Tu—niekšas! Aš paspaudžiau tau 

ranką, manydamas, kad turiu reikalo su 
doru žmogumi. Žinok, kad šiandien aš 
padaviau tau ranką paskutinį kartą.

Smarkūs plojimai nustelbė Sergo kal
bą. Ochnianskis buvo priverstas su gėda 
pasitraukti iš tribūnos, o Sergo siuntė 
paskui jį pilnus paniekos žodžius:

—Menševikas! Išdavikas! Parsidavė
lis!

Po šito susirinkimo Sergo dažnai važi
nėjo į mitingus, kuriuos rengė vietos or
ganizacijos įvairiuose Irkutsko punktuo
se. Atsimenu, kaip Sergo perspėjinėjo 
nuo išstojimų prieš karą:

—Jus gali užmušti, jeigu išstosite pla
čiam susirinkime. Jus palaikys šnipu, 
kurstytoju prieš laikinąją vyriausybę...

Sergo, žinoma, nekreipė domės į to
kias kalbas ir tą pačią dieną nuvažiavo 
mitingan į geležinkelių dirbtuves.

i Iš Irkutsko mes išvažiavom trečiąja 
klase. Pirmą kartą aš mačiau traukinį, 
ir nėra ko sakyti, kad jis padarė man 
stiprų įspūdį. Tremtiniai bolševikai po 
senovei važiavo kartu. Mums pasisekė 
gauti atskirą vagoną.

Birželio 2 dieną mes atvykom į Pet
rogradą. Tiktai penki mėnesiai skyrė 
mus nuo Didžiosios proletarinės revo
liucijos. ..

Didžiosios Revoliucijos Išvakares
Mes apsigyvenome G. L Petrovskio bu

te, ir Sergo iš karto pasinėrė revoliuci
niame darbe. Jis išeidavo iš namų anksti 
rytą ir grįždavo vėlai naktį. Jis buvo 
priskirtas prie vieno darbininkiško mies
to pakraščio—prie Nevos zastavos.

Dažnai kartu su Sergo aš vaikščiojau 
į darbininkų susirinkimus. Atsimenu, 
kartą Sergo nedavė kalbėti. Kažkoks 
menševikas piktai šaukė jam kažką į vei
dą. Bet Sergo privertė menševiką nutilti 
r pradėjo kalbą.

Tokius triukšmingus susirinkimus 
Sergo pravesdavo kasdien. Bolševikai 
tais laikais kova imdavo tribūną.

Sergo pravesdavo susirinkimus ir mi
tingus stambiose įmonėse ir kareivinėse. 
Jis dirbo didelį organizacinį darbą ruoš
damas socialistinę revoliuciją.

Leninui pasiūlius, Sergo buvo įvestas 
į Petrogrado bolševikų komitetą ir į 
Petrogrado sovieto vykdomąjį komitetą.

Tuo periodu j kada Rusijoj viešpatavo 
‘erenskis ir dešimt ministerių kapitalis- 
j, Pitere buvo labai sunku su produk- 
us. Ištisas dienas išstovėdavau eilėse, 
oi gaudavau duonos, sviesto, kiaušinių.
Kartą vakare aš grįžtu namo su pro- 

uktais. Sergo pasitiko mane.
—Pas mus svečiai,—tarė jis.
—Kas?—paklausiau aš.
Sergo nusišypsojo ir pašnibždėjo man 

asin:
—Stalinas ir Džaparidze.
Aš labai daug girdėjau nuo Sergo apie 

taliną. Sergo kalbėjo, kad Stalinas— 
eriausias Vladimiro Iljičiaus (Lenino) 
okinys, vienas bolševikų partijos kū-

Dar Jakutijos ištrėmime Sergo pasa
ldavo man, kaip Stalino vadovaujamas 
5 1912 metais ruošė Pragos konferenci- 
, kaip važinėjo į Vologda, kur caro 
pričnikai ištrėmė Staliną.
Sergo, šypsodamasis, įvedė mane į 
imbarį ir supažindino su savo sve- 
ais.
Alioša Džaparidze buvo žymus Užkau- 

azės bolševikas. Jis žuvo 1918 metais 
uo taikstytojų ir,anglų interventų ran- 
os dvidešimts šešių didvyriškų Baku 
emisarų skaičiuje.
Ilgai kalbėjosi tą vakarą Stalinas, 
žaparidze ir Sergo. Pasikalbėjimas ėjo 
lizinų kalba, ir aš nieko negalėjau su
ėsti.
Apystovos buvo labai neramios. Liepos 
*nose kontr-revoliucija pakilo prieš be- 
irtinančią revoliucinę audrą. Buvo pa
stas šlykščiausias šmeižtas prieš II j i- 
p Tai buvo niekšingas priešų manev-

’ras, kuriuo jie tikėjosi įneti dezorgani
zaciją į bolševikų partijos eiles. Prasidė
jo masiniai areštai, bolševikų laikraščių 
naikinimas. Buržuazija reikalavo teisti 
Leniną.

Daugelis išdavikų parėmė buržuazijos 
balsą. Pavyzdžiui, Trockis, Kamenevas, 
Rykovas pasisakė, kad Leninas tuojau 
stotų prieš teismą.

Stalinas tvirtai atsistojo ginti proleta
rinės revoliucijos interesus. Jis kalbėjo:

—Nėra garantijos, kad jo nesuplėšys.
Sergo, kaip ir visada, buvo kartu su 

Stalinu. Jam vadovaujant, jis vedė ener
gingą kovą už leninistinius partijos obal- 
sius. Leninas buržuazijos teisman ne
atėjo; jis nuėjo palėpėn ir gyveno iš 
pradžių garsiojoj palapinėj Razlivo sto
tyje, o paskui—Suomijoje.

Prieš bolševikų partiją stovėjo klausi
mas sušaukti šeštąjį partijos suvažiavi
mą. Suvažiavimo ruošimui vadovavo Sta
linas. Stalinui pavedus, Sergo.turėjo nu
važiuoti pas Vladimirą Iljičių. Dalykas 
buvo tiek svarbus ir skubus, kad jis dar
gi nespėjo perspėti manęs apie savo ilgą 
ptasišalinimą.

Rytą Sergo pasakė:
—Būsiu penkiose. Eisime kartu pietau

ti.
Sergo išėjo; išmušė penkias valandas, 

paskui astuonias, dešimt. Eilėje aš prisi
klausiau baisių pasakojimų apie areštus, 
apie tai, kad Leninas neva išvažiavo 
plombuotame vagone.

“Veikiausiai, areštavo,” susirūpinus 
pamaniau aš. Nutariau nuvažiuoti į Ne
vos zastavą. Palikus namuose raštelį, 
kad greitai grįšiu, aš nuėjau prie tram
vajaus sustojimo vietos.

Iki Nevos zastavos buvo šeši kilomet
rai. Aš pabijojau, kad kelyje prasilenk
sime su Sergo, ir vėl grįžau namo.

Užėjo naktis. Taip ir užsnūdau, nesu
laukus Sergo.

Rytą jo vėl nebuvo namie. Aš bijojau 
išeiti iš buto, tikėdama, kad jis tučtuojau 
gali sugrįžti. Bet reikėjo eiti produktų.

Eilėje vėl prisiėjo klausyti begalines 
kalbas apie Kerenskio represijas. Sugrį
žus namo, didžiausiam savo džiaugsmui, 
aš pamačiau Sergo. Jis sėdėjo apsivilkęs 
apsiaustu prie stalo. Jo kostiumas buvo 
suglamžytas, ant kelnių kabėjo sausos 
žolelės.

—Kur tu buvai?—paklausiau aš jį.— 
Aš jau maniau, kad tu areštuotas.

Sergo ramiai atsakė:
—Aš buvau pas Leniną.
Daugiau jis man nieko nepasakė. Žy

miai vėliau, 1924 metais, Sergo pats ap
rašė savo kelionę pas Leniną:

“... Stalinas pasiūlė man nuvažiuoti 
pas Leniną, kad, iš vienos pusės, painfor
muoti Leniną, o iš kitos—gauti iš jo di
rektyvų ... Man buvo duotas vieno dar
bininko, gyvenusio netoli nuo Sestro- '• 
recko (neprivažiavus vienos ar dviejų 
stočių), adresas ir slaptažodis. Labai at
sargiai aš ėmiausi šito, bijodamas, kad 
nepasikabinti šnipo ir nepraversti Vladi
miro Iljičiaus gyvenamos vietos.” Sergo 
atvyko stotin naktį. Truputį paklaidžio
jęs, jis atrado namą, kuriame gyveno mi
nėtas darbininkas. Pačio darbininko na
muose nebuvo, ir jo žmona pasiuntė savo 
devynių-dešimties metų sūnų palydėti 
Sergo. Jie nuėjo prie ežero, atsisėdo į lai
velį ir, persiįrę į kitą krantą, ėmė eiti 
krūmais. Sergo pamanė, kad Leninas 
gyvena kokiam nors vasarnamyje. Stai
ga jie sustojo prie šienaujamos pievos, 
kur stovėjo nedidelė šieno kupeta. Ber
niukas pašaukė kažką vardu. Išėjo kaž
koks žmogus, kuris pasirodė esąs to ber
niuko tėvas. Sergo pasisveikino su juo, 
paaiškino jam, koks reikalas. “Manau, 
jis ves mane pas Leniną,—prisimena 
Sergo.—Tuo momentu prieina prie ma
nęs -žmogus, apsiskutęs, be barzdos ir 
ūsų. Priėjo ir pasisveikino. Aš atsakiau 
paprastai, sausai. Tada jis plekšterėjo 
man per petį ir sako:

(Bus daugiau)

šią vasarą šioj apylinkėj 
pusėtinai prastai sekėsi su 
piknikais. Vienus jų sulijo, o 
į kitus publika ir nelabai no
riai lankėsi.

Suprantama, kuomet paren
gimai nebūna sėkmingi, tai 
reikia konstatuoti ta Lakta, 
kad ir pats mūsų judėjimas 
darosi silpnesnis, kaip iš po
litinio, taip pat ir ekonominio 
atžvilgio.

Mano manymu, piknikus 
vasarą reikėtų pakeisti į ki
tokias pramogas, kurios duo
tų šiek tiek pelno ir kad ren
gėjams nereikėtų dirbti be 
naudos ir rūpintis, kaip pa
dengti deficitą.

New Yorko apylinkėj gal 
būtų naudinga, kad vietoj 
piknikų parengti bent porą 
ekskursijų laivu.

Aplinkybės čia tokiom 
ekskursijom pusėtinai palan-1 
kios, nes iš Elizabetho tokios 
ekskursijos beveik kas sekma
dienis išeina ir retkarčiais iš
eina ir šeštadienių vakarais.

D a u gia usi a e k sk ursu o j am a 
į šias vietas: Rye Beach, Rot
ton Point, ir Bear Mountains, 
N. Y.

Lietuvių parapijos vasarinių 
piknikų čia visai nerengia, o 
rengia tik ekskursijas laivu ir 
turi gero pasisekimo.

Ekskursijas laivu pradėjo 
daryti Elizabethe lietuvių pa
rapija. Ir reikia pripažinti, 
kad turėjo labai puikias pa
sekmes pirmutinėse ekskursi
jose.

Pagalinus/ bėda pasidarė 
tame, kad tų ekskursijų ren
gimas pasidarė pertankus ir, 
suprantama, negalėjo duoti 
pageidaujamų pasekmių šiuo 
bedarbės momentu.

Dabar šios apiclinkės lietu
vių parapijos tą dalyką su
tvarkė sekamai: Kadangi da
bar bedarbės laikai, tai eks
kursijų pavienės parapijos ne
rengia, o rengia visos bendrai 
susidėję. Dabar pasimaišyk 
bile lietuvių parapijoj Eliza
bethe, Newarke, Bayonnėj, 
Jersey City, New Yorke ari 
Brooklyne,—visur susitiksi ti- 
kietų pardavėjus dėl ekskur
sijos.

Kalbamos parapijos šią va
sarą vieną ekskursiją jau tu
rėjo, kuri buvo pasekminga, ir 
šio menesio 27 d. turės kitą.

Elizabethas geografiniai la
bai parankus miestas privažia
vimui Newarkui, Kearny, Har
rison, Linden ir kitom kolo
nijom. Už tai iš Elizabetho 
ekskursija" prasideda ir pake
liui sustoja laivas ir paima 
ekskursantus Bayonnėj, Jer
sey City ir Brooklyne. Surin
kęs iš tų vietų pasažierius, 
laivas traukia į paskirtą vie
tą.

Kaip minėjau aukščiau, mū
sų draugijom su piknikais jau 
nesiseka, tai keliu klausimą, 
ar nevertėtų ir mūsų organi
zacijoms pabandyt su ekskur
sijom?

Suprantama, atskiri mies
tai to padaryti negalės, bet 
didžiųjų organizacijų apskri
čiai tą lengvai galėtų padary
ti, nes mūsų organizacijos tu
ri savo skyrius, turi savo sim- 
patikų, kaip tai, Harrisone- 
Kearny, Newarke, Elizabethe, 
Lindene, Bayonnėj, Jersey Ci
ty, Hobokene, Brooklyne, New 
Yorke ir kitur.

Iš Harrison-Kearny, New- 
arko ir Lindeno atvažiuoti į 
Elizabethą labai paranki ir 
trumpa kelionė, o bayonnie- 
čius ir jerseycitiečius laivas 
galėtų sustojęs paimti, kaip 
padaro parapijinės ekskursi
jos.

Tiesa, buvo surengta viena 
ekskursija, rodosi, pereitą me
tą tūlo mūsų apskričio, kuri 
vieton naudos atnešė nuosto
lių.

Mano manymu, jei pirmas 
bandymas nenusisekė, tai nu
siminti ir nuleisti rankas ir 
daugiau nebandyti tuo klausi

mu veikti nevertėtų. Sykį ne
nusisekė, bandyti kitą sykį.

Kad iš New Yorko rengiama 
ekskursija neduos naudos ren
gėjams, tai jau buvo perma
tyta iš anksto. Suvažiuoti vi
siem New Jersey draugam 
New York an, kuomet tik ke
lionė treinais lėšuoja apie 60 
centų, o automobilium tik pro 
tunelį lėšuoja $1, tai jau pa
sekmės negali būti geros.

Jei šita nuomonė prigytų, 
tai apskričių komitetai ap
svarstę tą klausimą be ilgo 
vilkinimo turėtų užsisakyti 
laivą, suprantama, dėl kito 
pavasario. Iš anksto užsaky
tas laivas duotų tinkamą pro
gą pasirinkti laiką ir dieną.

Prie to, dar galima primin
ti, kad iš Elizabetho išeina 
ekskursinių laivų didesnių ir 
mažesnių. Jei iš sykio baimė 
ima užsisakyti didesnį laivą, 
tai galima išbandymui pasi- 
rendavoti mažesnį.

Rodosi, baimės, kad nepa
vyks, neturėtų būti, nes mes 
simpatikų žmonių turime ne
mažiau už parapijas. Ir jei 
jom pavyksta, tai kodėl negali 
pavykti ir mums ? Tik, ži
noma, visom kolonijom reikė
tų sutartinai pasidarbuoti. \

Ne pro šalį, manau, būtų, 
jei tuo klausimu išsireikštų ir 
kiti draugai. Ypatingai turėtų 
išsireikšti draugai elizabethie- 
čiai, nes jie turi užtenkamai 
progos prisižiūrėti ekskursi
jom ir pasverti jų naudingu
mą.

Manau, čia visų mūsų ben
dras reikalas dėl mūsų judėji
mo ir naudos mūsų organiza
cijų ir visi turėtume tuo klau
simu susirūpinti. Ignas.

JAPONAI NEUŽIMS 
HANKOVO BENT PER 6 
MĖNESIUS, sako Chinijos 
žinių agentūra Kuomin, 
sprendžiant sulig to, kaip 
chinai atremia priešus Yan
gtze upės klonyje.

FELIX FRANKFURTER 
Harvardo universiteto tei
sių profesorius, liberalas, 
kuris numatomas būti pa
skirtu aukščiausiojo šalies 
teismo teisėju.

Binghamton, N. Y.
Rugpjūčio 20 pas draugus 

L. ir A. Tvarijonus įvyko pa
silinksminimo vakarėlis pasi
tikimai Adelės Tvarijonienės, 
kuri sugrįžo iš Lietuvos pasi
viešėjusi pas savo tėvus ir gi
mines.

Draugė U. Šimoliūnienė ir 
d. Juozas Strolis pasidarbavo 
surengimui šio pokilio, kuria
me dalyvavo apie 50 ypatų. 
Svečiai buvo vaišinami ska
niais valgiais ir gėrimais. Fo
tografas A. Klimas parodė 
judžius iš LDS 6 kuopos pik
niko, kas visiems labąi pati
ko. (Svečiai įteikė d. Tva- 
rijonienei labai gražų pinigi
nį krepšį—hand bag.)

Draugė Tvari jonienė nuo 
savęs vaišino svečius su par
vežtu iš Lietuvos sūriu, skilan
džiu, bekonais, cigaretais ir 
tt., ir aiškino įspūdžius iš sa
vo kelionės. Taipgi parvežė 
porą vyžų parodyt draugam 
amerikiečiam, kad neužmirš
tų, kaip jos atrodo.

Prie šių visų linksmybių gė
lininkas J. Vaicekauskas pra

šė svečių neužmiršti Ispanijos 
kovotojus už laisvę ir prašė 
visų pagal išgalę paaukoti dėl 
Amerikos pagelbos laivo Ispa
nijai, kuris išplauks iš New 
Yorko pirmą savaitę rugsėjo 
su 5,000 tonų drapanų, val
gių ir vaistų Ispanijos civi
liam žmonėm.

Aukų surinkta $14. Aukas 
rinko U. šimoliūnienė ir V. 
Zmitraitė. Aukavo sekanti: 
po $1—L. Tvari jonas, J. Vai
cekauskas, S. Vaineikis ir Ci
ną Tomiška; po 50c—-Juozas 
Strolis, Jonas Strolis, J. Sa
dauskas, M. Sadauskienė, 1. P. 
Vežis, A. Kapičauskas, L. ši- 
moliūnas ir M. žvirblienė; po 
25c—J. Kireilis, O. Kireilienė, 
Feliksas Vaitekūnas, J. Mor
kūnas, K. Morkūnienė, A. 
Bagdonas, P. Jasilionienė, II. 
žukienė, B. Zmitraitė, Elena 
Pagiegalienė, Ona Pagiegalie- 
nė, A. Barzdevičienė, Jur
gis, Jieva ir Rita Sliesorai- 
čiai, A. Klimas ir V. 
Zmitraitė; 75c aukavo U. ši
moliūnienė ir 40c Valerija 
Kaminskienė. Smulkiu aukų 
surinkta 60c. Aukos priduo
tos Mrs. B. Frie d lander, se
kretorei Ispanijos Gelbėjimo 
Komiteto vietinio skyriaus.

Prašome atleisti tų, kurie 
aukavo mažiau 25c — jų 
vardai nebus talpinami laik
raštyj. Varde Ispanijos Gel
bėjimo Komiteto tariame šir
dingą ačiū visiems aukauto
jams.

ALDLD Moterų Skyriaus 
Komisijos nares dd Žemaitie
nė ir žvirblienė pranešė, kad 
yra likę $2 nuo jų surinktų 
pinigų nuo pereito mėnesio 
(liepos 17), kuomet busais 
važiavo į Pittstoną ant pik
niko. Tie pinigai buvo su
mokėti poros draugų, kurie 
dėl tam tikrų priežasčių nega
lėjo važiuoti tą dieną. Nuėjus 
komisijai sugrąžint jiem pini
gus, jie nutarė geriau paaukot 
juos Ispanijos kovotojams. 
Taigi krautuvininkas Antanas 
Garnis aukauja $1 ir Pakila 
taipgi $1. šie $2 irgi priduoti 
vietiniam komitetui Ispanijos 
gelbėjimui. Rinkėjos.

LAISVĖS'PIKNIKAS(h

Didysis piknikas, kurį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 
dienraščio “Laisves” naudai, šiemet bus

Sekmadienį, 4-tą Rugsėjo - September
Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 
BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J.
LYROS CHORAS iš Baltimore, Md., ir 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos

Tiek daug chorą iš tolimų miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek pri
važiuos busais? Vien tik iš Brooklyn© atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos is Baltimores, 
iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų srities miestų ir iš kitur

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

J

Dideles piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto:
l-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuokitčs. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.
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Haverhill, Mass.
Rugpjūčio 21 d. atsibuvo 

taprtautinis piknikas Garibal
di parke, Newton Rd. Pikni
kas buvo rengiamas dėl gel
bėjimo Ispanijos demokrati
jos. Publikos buvo apie 150 
ir visi praleido linksmai laiką. 
Manoma, kad liks keliolika 
dolerių pelno naudai Ispani
jos lojalistų.

Pikniką surengė suvienytas 
komitetas dėl gelbėjimo Ispa
nijos demokratijos.

Darbininkė.

Easton, Pa.
Ispanų Diena Central Parke

Centras Parkas yra tarpe 
Bethlehem ir Allentown, apie 
12 mailių nuo Eastono, nuva
žiavimas į parką su mašina ar 
gatvekariu neklaidus ir pigus. 
Jau keli metai, kaip parkas 
per vasarą sekmadieniais duo
da visokiom tautom surengt 
koncertus ir lošius savo kal
boj ir tautiškuose rūbuose. 
Pačiame viduryj parko po at
viru dangum pabudavotas 
gražus steičius su elektros 
šviesom ir garsiakalbiu, ap
link apvesta keturių pėdų 
aukščio tvora, už kurios susta
tyta per tūkstantį sėdynių, 
įžanga būna nuo 10c iki 15c. 
Bet už tvoros, kopiant į kal- 
nuką ir pašaliais, gali kad ir 
10 tūkstančių žmonių sustoję 
matyt, klausytis ir gėrėtis pro
grama uždyką. Programos 
būna sutaisytos dvi per die
ną : kaip trečia valanda po 
pietų ir vakare apie aštuntą 
valandą, ir judžiai ant galo. 
Daugiausiai tuos koncertus 
su lošimais ir tautiškais šo
kiais rengia bažnytiniai žmo
nės — Ukrainai, rusai, lenkai, 
vokiečiai, danai, belgai ir tt. 
Jeigu koncertai būna šaunūs, 
tai apart savo tautiečių su
traukia tūkstantines minias 
žmonių, kurie padaro dėl par
ko gerą biznį; mat, parkas 
yra pilnas visokių žaislų, ratu
kais įvairių pasivažinėjimų ir 
slaptų skylių, o ir užkandžių 
su minkštais gėrimais, tai par
ko valdyba draugystei, rengu
siai koncertą, duoda 10% nuo 
padaryto pelno.

Rugpjūio 21 dieną buvo su
rengta dvejų metų Bethlehem 
ir Allentown ispanų lojalistų 
diena. Aš mačiau vakarinę 
programą, prasidėjusią 7:30. 
Du vyrai “senjorai” su dviem 
panelėm “senjoritom” šoko is
paniškus šokius, stebėtinai ga
biai. Vienas vyras baritonas 
griausmingai dainavo arijas iš 
operos “Carmen.” Dar pora 
merginų šoko su barškučiais 
rankose ir dainavo ispaniškas 
dainas. Visi jie buvo apsiren
gę tautiškais ispanų rūbais. 
Programa tęsėsi suvirš valan
dą. Mišri — įvairių tautų, 
bet daugiausia amerikonų — 
apie penkių tūkstančių publi
ka labai plojo delnais. Ma
čiau ir daugelį lietuvių. Pa
nelė (senjorita”) ir vyras 
(“senioras”) su juoda ispaniš
ka kepuraite abudu pardavojo 
tarpe publikos vėdyklėles ir 
rinko aukas Ispanijos lojalis- 
tams. Mačiau, kaip žmonės 
gausiai kišo į skardines ža
lias bumažkas ir sidabrą. Se
nas ispanas sėdėjo šalę manęs. 
Aš paklausiau, ar jam patinka 
jo tautiečių programa. Atsa
kė, kad patinka, bet pridūrė, 
kad čia buvo viskas raudona 
ir komunistiška, o jis norėjo, 
kad būtų buvę daugiau ispa
niško tautiškumo ir patriotiz
mo. Tuomet aš supratau, kad 
čia buvo lošiama bolševikiš
kai. Ant pabaigos rodė ame
rikoniškus judžius. Publika 
skirstėsi pasitenkinus.

Nekrologas
Rugpjūčio 20 dieną buvo 

palydėta į miesto kapus Ma
rija Zalewska, moteris 67 me
tų. Sirgo apie keturis mėne
sius. Buvo vedus su antru vy-

ru. Pirmas vyras, M. Rib- 
kowski, mirė 1910 metais. Ma
rija paliko pilnai suaugusius 
pirmo vyro du sūnus ir tris 
dukteris, ir vyrą Juozą Za
lewski. Iš pažiūrų buvo šonų 
laikų socialistai, daugiau lin
kę prie laisvamanybės. Tau
tybės buvo tikri lenkai, paei
nanti iš Lodz’iaus miesto. Kas 
įdomu, tai kad jie labai daug 
giminiavosi su lietuviais, nes 
vyriausia duktė buvo vedus su 
Karalkevičium, kuri po dvie
jų metų vedybų numirė; an
tra duktė vedus su Pinkevi- 
čium. Abudu žentai kaunie
čiai lietuviai, nuo Jonavos. O 
sūnus Stasys Ribkowski (Ro
berts) yra vedęs lietuvaitę 
Budriukę. Su visais lietuviais 
ir dabar sugyvena draugiškai. 
Laidojant dalyvavo visi gimi
nės, draugai ir pažįstami, ku
rie sunešė labai daug buketų 
gyvų gėlių.

Lai būna jai lengva šios ša
lies žemelė!

V. J. Stankus.

Haverhill Mass.
Vietos lietuviai smarkiai 

rengiasi į didžiulį pikniką, 
kuris bus rugsėjo 5 d., Labor 
Day, Maynard, Mass. Kadan
gi čionai dirba organizuotai 
septynios organizacijos ir kuo
pos, tai daug ką galima nu
veikti ir darbas nėra sunkus. 
Komisarai busų pasamdymo— 
S. Benkus ir J. Masevičius— 
sakė, kad jau vienam busui 
žmonių turi, šiuom tarpu 
daugumas pardavinėja pikni
ko laimėjimo tikietus ir kal
ba apie busiantį pikniką. Ti- 
kietai platinasi labai gerai. 
Tūli grožės ekspertai sako, 
kad čia yra gražių merginų, 
kurios nuvažiavę piknikan ga
lės laimėti kaipo gražuolės 
dovanas.

Bušai išeis nuo Lietuvių Pi
liečių Gedemino Kliubo svetai
nės, 324 River St., kaip 11 
vai. ryto. Kelionė į abi puses 
$1. Kas manote važiuoti pik
nikai!, tai pasiskubinkite už
siregistruoti kaip galima grei
čiau, kad būtų žinoma, kiek 
busų samdyt ir kad vėliau 
nepritruktų vietos. Nepamirš
kite, kad Maynarde yra didelė 
svetainė ir pasamdyti geri mu
zikantai, galėsite šokti, kas 
kiek norėsite; prie to, ten bus 
visokių pamarginimų, valgio 
ir gėrimo visiem užtektinai. 
Taigi, visi su didele minia 
žmonių ant Labor Day į May
nard, Mass.! A. J. N.

Estremaduros Fronte Ispa
nijos respublikiečiai, gavę 
daugiau pastiprinimų, taip 
pliekia fašistus, kad pasta
rieji dažnai sumišime bėga 
vis toliau į vakarus nuo 
Almadeno, turtingiausio pa
saulyj gyvsidabrio centro.

Hartford, Conn.
Darbininkai, Neturite
Pasitikėti Darbdaviais

Ant kiek man teko kalbė
tis su įvairių tautų darbinin
kais, kurie randasi bedarbių 
eilėse, iš jų dauguma yra tarp 
40 ir 60 metų amžiaus.

Nekurie nusiskundžia,* kad 
buvo išdirbę po 30 metų, ki
ti dar ir suvirš, pas vienus 
darbdavius. Galima buvo su
prasti iš jų kalbų, kad jie ma
nė, jog jų darbai amžini, dėl
to neatkreipė atydos nei į jo
kias darbininkų organizacijas 
bei unijas, o dabar, matytis, 
ir jų veidai labai nusiminę.

Ir dar vienas pavyzdis iš 
praėjusių metų duotų vakaci- 
jų. Darbdaviai pamatė, kad 
darbininkai pradėjo rašytis 
prie unijų, kovoti organizuo
tai už pagerinimą būvio, tai 
jie pasigerindami darbinin
kams davė po vieną savaitę 
apmokamų vakacijų. Na, ir 
silpnesni darbininkai iš to 
džiaugsmo apleido unijas. 
Nors buvo susipratusių dar
bininkų pastebėta, kad jei no
rite ir ateityj gauti vakacijų 
ir pagerinimą būvio, tai (lai
kykitės prie unijos, betarti e 
to nepaklausė. k

Ir, kaip sykis, darbdaviai 
pasinaudojo, pamatę, kad uni
jos nariais silpnesnės ir ma/ 
žesnės: tuojaus darbininkus 
visokiais būdais pradėjo dau
giau spausti, o jau apie apmo
kamas vakacijas nei “gu-gu.”

Teisybe buvo susipratusių 
ęlarbininkų.

Rengiasi Ne Juokais

Ar jau visi žinote, kad rug
sėjo 11 d., Hartfordo L. Są
ryšio darže atsibus svarbiau
sias ir didžiausias piknikas, 
kurį rengia visos Connecticut 
valstijos progresyvės organi
zacijos dėl naudos darbinin
kiškos spaudos? Mūsų, kai
po darbininkų, priedermė yra 
masiniai dalyvauti jame, ka
dangi darbininkiška spauda 
visuomet kovoja už mūsų vi
sų darbininkų teises, nežiū
rint, kokių pažvalgų mes bū
tumėm. Teisybė, man jau te
ko kalbėtis su rengimo komi
sija, tai ji džiaugiasi, kad tu
rinti labai gražių pasekmių— 
daug hartfordiškių draugių 
pasižadėję aukoti įvairių na
mie pagamintų valgių dėl pri- 
rengimo šeimininkių stalo. Aš 
tikiuosi, kad ir kitų apylinki- 
nių kolonijų draugės neapsi
leis hartfordiškėms.

Programa bus gera, kadan
gi ją išpildys visiems gerai 
žinomas Laisvės Choras sykiu 
su orkestrą vadovybėj drg. V. 
Visockio. Bus gerai pagarsė
jus artistiška ispanų grupė. 
Dėl šokių yra paimta geriau

sia orkestrą, kuri grieš viso
kius kavai k us.

Iš Susirinkimų

Rugpjūčio 18 d. atsibuvo 
choro susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie 30 narių ir ma
tėsi nemažai jaunuolių, kurie 
sykiu dalyvavo visuose pakel
tuose klausimuose.

Komisija rengimui pikniko 
atsišaukė, kad jai reikia dar
bininkų piknikui, kuris atsi
bus rugsėjo 11 d., Hartfor
do Liet. Sąryšio darže, dėl 
naudos darbininkiškos spar
dos. Tuojaus apsiėmė net 5 
ypatos.

Yra nutarta sulošti operetę 
ateinantį rudenį, bet dar nėra 
paskirta tikrai, kokią. Paaiš
kėjo iš organizatoriaus rapor
to, kad choras iš visų atžvil
gių progresuoja gerai.

Likosi išrinkta komisija dėl 
pagelbėjimo susitvarkyti sty
gų orkestrai, kadangi ji ran
dasi vien tik iš Laisvės Cho
ro narių.

Taipgi buvo plačiai apkal
bėta taktikos ir organizavimo 
klausimas. Nors buvo užsi- 
karščiavimų, bet visiems išsi- 
diskusavus prieita prie išva
dos, kad laikytis prie dabarti
nės vedamos taktikos, ir taip 
susirinkimas draugiškai užsi
baigė.

j Rugpjūčio 19 d. atsibuvo 
A. L. U. . P. N. Kliubo susi
rinkimas, kuris buvo visais at
žvilgiais pasekmingas. Paaiš
kėjo iš ligonių raportų, kad 
sergančių ligonių neliko, visi 
pasveiko ir išėjo dirbti.

Statymui naujos svetainės 
komisija raportavo, kad spa
lio 16 d. lietuvių katalikų sve
tainėj yra rengiama vakarie
nė, nuo kurios likęs pelnas eis 
statymui svetainės. Taipgi ko
misija pridavė $200 paskolos 
tam pačiam tikslui.

Buvo apkalbama, kurie kan
didatai yra tinkamesni į atei
nančius rinkimus, kaip tai į 
šalies senatą ir valstijos so
nata ir i kitas valdvietes. 
Vienbalsiai priimta rezoliuci
ja ir nutarta paduoti vieti
niam anglų kalboj laikraštyj. 
Pasisakyta už Mr. Kopple- 
mann į Jungt. Valstijų senatą, 
už Mr. Cooney į valstijos se
natą, ir už Mr. Tone į leite
nanto gubernatoriaus vietą.

Tai matote, kad kliubiečiai 
kas kart' progresuoja. Pir- 
miaus kliubas remdavo tuos, 
kurie daugiau pašmeruodavo.

Buvo išduotas raportas de
legatų, kurie yra išrinkti į vie
tinį skyrių Amerikos Lietuvių 
Kongreso. Paaiškėjo iš dele

gatų, kad pradeda daugiau 
darbuotis; ne už ilgo bus su
rengtos prakalbos, kalbėtojai 
bus iš įvairių pažvalgų.

Vienas delegatas, ponas J.* 
Mančiūnas, tik ką pargrįžęs 
iš Lietuvos, pirmininko papra
šytas pasakė gerą prakalbėlę. 
Jam teko susidurti ir nemažai 
išsikalbėti su įvairių klasių 
ir profesijų žmonėmis, kurie 
dirba prie valdžios ir kitų 
aukštesnių darbų, tai jie pa
sitenkinę dabartine tvarka, i 
Bet biednuomenė nusiskundė, 
kad jiems trūksta demokrati
jos, esą i/ėksekįĮojami iš visų 
pusių. Taipgi yra nemažai ir 
kunigų, kurie nepatenkinti ne
kurtais valdžios persekioji
mais. O jau žydų tauta, tai 
daugiausia perse k i o j a m a . 
Maždaug paėmus iš P. Man- 
čiūno kalbos, viskas yra taip, 
kaip mūsų darbininkiška 
spauda aprašo.

Tai dabar mūsų visų geros 
valios lietuvių pareiga yra pa
smarkinti veikimą, per kurį 
pagelbėsime mūsų broliams ir 
sesutėms, gyvenantiems Lietu
voje, įsteigimui tokios demo
kratijos, kuria galėtų vist ly
giai naudotis.

Iš abelno mūsų veikimo pa
sirodo, kad nėra blogas. Bet, 
mano supratimu, jis turėtų ir 
galėtų būt dar geresnis, jei 
mes visi daugiau suglaustu- 
mėm savo spėkas dėl orga
nizuoto darbo, vieton užsiva- 
rinėjimų bereikalingai, vieton 
tarpusavinių ginčų, kas tik pa
kenkia visam darbininkiškam 
judėjimui.

šalin visi nesusipratimai, lai 
gyvuoja tarp mūs solidarišku- 
mas! Nemunas.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras . kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

| 426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886 j
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Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8
Nėra valandų sekmadieniais

MASSACHUSETTS LIETUVIAMS
Draugai ir Prieteliai Ameri

kos Lietuvių Kongreso
Amerikos Lietuvių Kongre

so Bostono Apskritis rengia 
per Labor Day, 5 d. rugsėjo, 

pikniką, 
Maynard, 
kviečiami 
velintojai,

masinį išvažiavimą, 
Vose Pavilion, 
Mass., į kurį yra 
visi lietuviai gero
laisvę ir demokratiją mylin
tieji, kad sudarius kuo skait
lingiausią vieningą demons
traciją ir kuo didžiausią 
kumščią grasinimui Lietuvos 
liaudies engėjų, kad paro
džius jiems, kad Amerikos 
lietuviai be demokratijos Lie
tuvoje nenurims! Kad to
kia demonstracija, tokis subū
rimas demokratijos gynėjų 
spėkų yra būtinai reikalingas, 
abejonės pas nieką negali bū
ti. Mes turime žinoti, kad 
mes pergyvename, laikotarpį, 
kada demokratijos priešai vi
same pasaulyje 
spėkomis, kad 
kurią per ilgų 
kovas, begalinį

puola visomis 
ją sunaikinus, 
metų sunkias 
pasirįžimą ir

triūsą pažangioji žmonija iš
kovojo. Mūsų gimtinė Lietu
va nėra tam išimtis. Jaunutė 
Lietuvos demokratija likosi 
sutrempta po fašistiniu padu. 
Geriausi Lietuvos sūnūs, de
mokratai, liaudies reikalų gy
nėjai, terorizuojami, šaudomi, 
į kalėjimus ir koncentracijų 
stovyklas kišami. Ar mes A- 
merikos laisvi lietuviai galime 
užgirti Lietuvos liaudžiai už
kartą jungą, prieš nieką ne- 
atsakomingos saumylių pelna- 
grobių bandos? Suprantama, 
kad ne! Vienok gi, tie Lie
tuvos liaudies lupikai per savo 
pardavikiškus agentus perša 
laisviems Amerikos lietu
viams, kad mes užgirtume jų 
uzurpatorišką akciją. Mūsų 
atsakymas visada turi būti 
skaitlingiausios demonstraci
jos prieš juos po Amerikos 
Lietuvių Kongreso vėliava ir 
kuo gausiausia medžiaginė 
pagelba kovotojams ir nu
kertėjusiems už demokratiją 
Lietuvoje. Zavis.

Danzig o Senato Nazis 
Prezidentas A. Greiser už
protestavo Varšavos vald
žiai, kad Lenkijos laikraš
čiai “užsipuldineją” vokiš
ką Danzigo valdžią, kaip 
lenkų persekiotoją. Jis taip 
pat protestuoja, kad lenkai 
Gdynioj suruošė demonstra
cijas prieš nazius.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Spaudos pikniko komisija ir visi 
apsiėmę dirbti draugai ir draugės 
kviečiami būtinai dalyvauti susirin
kime, antradieni, rugp. 30 d., 7:30 
vai. vak. Laisvės Choro svet., 57 
Park St. Taipgi kviečiame ir negalė
jusius apsiimti j komisiją bei darbi
ninkus, bet galinčius prisidėti prie 
pikniko. Ypatingai kviečiame šeimi
ninkes, kurios ruošia įvairių valgių 

[stalą piknikui. — A. T. (201-203)

GARS1NKITES “LAISVĖJE”

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui s a n t ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

Bušai Į Philadelphijos Pikniką
Iš Brooklyno 6 busai veš publiką į “Laisves” pikniką 

Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Švente

Bušai iš Brooklyno i Philadelphijos pikniką 
išeis iš sekamų vietų:

Nuo Vaiginio-Šapalo Salės
147 Thames St., Ridgewood, N. Y.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo J. Juškos Čeverykų Krautuvės
79 Hudson Avenue, Central Brooklyn

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zabielskio Salės
61-38 56th Rd., Maspeth, L. I.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

Bušai išeis 8:30 vai. ryto. Prie “Laisvės” suvažiuos 
ir iš čia visi kartu trauks j pikniką

KELIONĖ I ABI PUSI $1.75

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisvės 
pikniką ir įsigykite buso bilietą.

visi

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių keksų-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 duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Aktorė Norma Shearer tu

pėjus operaciją Mt. Sinai li- 
gonbutyje, kur ji pasidavus 
savo sekretorės vardu, kad iš
vengt žingeiduolių.

Policistai Liudys 
Hineso Teisme

ryt į savo trustą Schultzas ne
matęs didelės naudos.

Tų policistų liūdymais būsią 
parodyta ir tas, kiek dėlto nu
kentėjo policijos moralas ir 
kiek kitų policistų, bijodami 
nemalonės, galėjo pasiduoti

Dėka Darbininkams 
Pagavo Sukčius

JURGINES GEGUŽINEI 
PRAĖJUS

HATHAWAY SU THOMAS 
DEBATAI

biznierių dėmesiui
Lietuvių biznierių labai svar

bus ekstra susirinkimas įvyks 
■šį trečiadienį, rugpjūčio 31 d., 
1938, 8 vai. vakare, Lietuvių 
Amer. Piliečių Kliubo salėje, 
280 Union Avenue, Brooklyn,

Išvyko Dalyvaut Lenktynėse

Liaudies byloje prieš Tam- 
manės tūzą James (Jimmy) J. 
Hines šią savaitę būsią 
šaukti liudyt policistai, kurie 
už teisingą ėjimą savo parei
gų — kenkimą raketai — buvo 
perkelti į žemesnes vietas ar
ba paleisti iš tarnybos.

Policistų liūdymų laukiama 
su didžiausiu susidomėjimu 
kadangi tikimasi iškalsiant 
svarbių faktų, kaip rakete 
ranka per Tammanės politinę 
mašiną ir jos šulą 1 lines pasie
kė net policijos departmentą ulžių 
ir ten diktavo policijos veiklą, 
o nepasidavusius tam diktavi
mui persekiojo.

Dewey liudininkų tarpe, ti
kimasi, būsią: saržentas Tho
mas W. Gray, James M. Cana
van, kapitonas William P. 
Bennett, Raymond R. Stilley 
ir Edward J. McCarthy.

Minėti policistai ir detekty
vai buvo paskirti Harleman 
suvaldyt raketą ir jie daug 
areštuodavę. Bet neužilgo vie
nas po kitam tapę perkelti ki
tur bei į žemesnius laipsnius, 
o tūlas policistas, kuris prašo 
vardo n ėsk ei bt prieš liūdymą, 
visai buvęs pravarytas iš tar
nybos, kuomet pasijuokęs iš 
perspėjimo, kad jo areštai er
ziną Hines. Po jų iškėlimo 
kitur, Areštai Harleme suma
žėję, o jei ir įvykdavę, tai tik
prieš smulkiuosius raketierė-' tas kalėjime po $500 kauci- 
lius, kuriuos prievarta atsiva- jos.

pa- Schultzo-Hines raketai ir abel- 
nai suktybėms.

Pastatymas valstybės liudi
ninkais policistų, kurių rekor
das visapusiai esąs be dėmės, 
užduos didelį smūgį Hinesui ir 
jo gynėjams. Jie neigė iki šiol 
girdėtų liūdymų vertę dėlto, 
kad didžiuma jų duota per 
surištus su raketų arba šiaip 
žemos reputacijos žmones. Ta
čiau dalykų žinovai iš pat pra

sukę, jog Dewey nėra 
kuris pradėtų bylą netu

rėdamas jai medžiagos. Jie 
buvo įsitikinę, kad nors De
wey panaudoja valstybei nau
dingus liūdymus iš pačių rake- 
tierių abazo, tuo pat kartu jis 
yra prisirengęs ne vieną nu
stebint liūdymais tokių žmo
nių, kurių jo priešai nesitikėjo 
ir kurioms neturės ka užmes
ti.

Neįvertino “Gero Darbo”
Peter Kammerer, 60-93 

Flushing Ave., Maspeth, sa
kėsi “rinkęs marijuana žolę 
nešt policijos stotin”, kada jį 
areštavo su tos žolės punde
liais jau surautais ir raunant 
daugiau ant tuščio loto, Grand 
Ave. ir 58th Road. Jo aiški
nimasis negelbėjo, nes palik-

Federalio Teismo “džiūrė” 
pereitą šeštadienį pripažino 
tris busų kompanijos viršinin
kus kaltais sukime WPA pini
gų. Jiems gręsia po 15 mėtų 
kalėjimo ir $20,000 piniginės 
baudos. Bausmė bus paskirta 
rugsėjo 20-tą.

Nuteistais yra: Joseph Lie
berman, Twentieth Century 
Bus Operators, Inc., generalis 
manadžeris; Nathan Smith ir 
Harry Weinstein, New York 
Brown Line Motor Tours vice
prezidentas ir kasininkas. 
Korporacijos taipgi pripažin
tos kaltomis ir sakoma, kad 
turėsančios panešt dalį baudų.

Minėti busų korporacijų 
viršininkai, susitarę su James 
Peters ir William Morrissey, 
WPA tarnautojais, parokuo- 
davę WPA už busus, kurių 
visai neduodavo. Darbininkų 
atkartotini skundai, kad vyki
mui į Orchard Beach projektą 
busais aptarnavimas labai blo
gas, atkreipė fed erai ės vald
žios atydą ir pradėta dalykas 
tirt, kas ir privedė prie arešto 
ir nuteisimo.

Teisme iškelta aikštėn, kad 
kompanija kas dieną paimda
vo iš valdžios mokestį už pen
kis busus, kurie nei nepasiju
dino iš garadžiaus.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisve” Savo Draugams

M M M M M M M M M;

SPAUDOS PIKNIKAS
Rengia Literatūros Draugijos, Lietuvių Meno Sąjungos, ir Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo Apskričiai

Įvyks Sekmadienį, 11 Rugsėjo-September
LIETUVIŲ DARŽE (LIGHT HOUSE GROVE) 

East Hartford, Conn.

1)

2)
3)

Ispanų Jaunuolių Dramatiškas Choras, iš New Britain, Conn., vaidins 
įdomius vaizdus, su muzika, dainomis, šokiais, iš dabartinių didžiųjų 
kovų Ispanijoj.

Choras Daina, iš New Haven, Conn., vadovystėje, J. Latvio.
Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vadovystėje, V. Visockio.
Laisvės Choro Stygų Orkestrą, iš Hartford, vadov. V. Visockio.

5) D. M. šolomskas ir K. Michelsonas, iš New Yorko, pasakys prakalbas.

Ispanų Jaunuolių Dramatiškas Choras, kurj girdėsime šiame piknike.
g]----------------- --------------------------------------------------------------- Ei
Visokiais gėrimais ir valgiais visi pikniko svečiai bus aprūpinti. Galima primint, 
kad visos Conn, valstijos rūpestingiausios šeimininkės ruošia šiame piknike šeiminin
kių stalą, kur bus galima pasirinkti gardžiausiai paruoštų, įvairiausių valgių.

....................  Ei
Prasidės 11 vai. dieną ir tęsis iki 
vėlumai nakties. Kviečiame skaitlin

gai dalyvaut.—Komisija.

t

Šokiai tęsis visą popietį, gros geriau
sia orkestrą lietuviškus ir 

amerikoniškus šokius Įžanga 25c
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Frank Cordova, transporto 
pilotas ir Aircraft Sales Co. 
prezidentas, išskrido iš Roose
velt Field savo trimotoriniu 
Bellanca orlaiviu į vakarus. 
Kelyj manąs sustot dviejose 
vietose. Jis dalyvaus 
nėse iš Burbank, Cal., 
landą rugsėjo 3-čią. 
turi du 290 ir vieną
kliu pajėgos inžinus. 
skrist 320 mylių į valandą.

Visi lietuviai biznieriai, no
rintieji prisidėti prie organi
zuoto veikimo ir palaikymo biz
nierių radio valandos, yra kvie
čiami būtinai atsilankyti į virš 
minėtą susirinkimą, kuriame 
teks išspręsti labai svarbūs ir 
naudingi reikalai. Komisija.

lenkty- 
į Cleve- 
Orlaivis 
450 ar- 

Gali

Rytoj, rugpjūčio 31, 
vakaro, iš WEVD radio stoties 
bus girdimi įdomūs debatai 

i Clarence Hathaway, vyriausio 
redaktoriaus 

nario Kom. Partijos Nac. 
Komiteto, su Norman Thomas, 
Socialistų Partijos Nacionalio 
Komiteto pirmininku. Disku
rsuos klausimą:

“Ar Darbo Partijos Privalo 
Užgirt Koalicijų Kandidatus?”

Hathaway kalbūs, kad priva
lo, o Thomas — kad neprivalo.

Šv. Jurgio Dr-tė (brookly- 
niškū) savo skaitlingais paren
gimais konkuruoja su dauge
liu kitų, štai, ir pereitą sek
madienį, kaip ir kitados, šv. j“Daily Workerio 
Jurgio Dr-tė turėjo savo go-.’1 
gužinę ( 
K lasei aus 
žmonių dalyvavo tūkstantinė 
minia—užteko ir jaunų ir se
nų. Darže po medžiais ant 
stalų matėsi gausybė įvairių, 
namie gamintų maisto produk
tų, ištuštinta didokas pulkas 
bačkučių alaus. Ir ve, šitaip 
užkandžiaujant ir alutį gurkš
nojant, linksmintasi, dainuota, 
juokauta, kad ant galo keli 
piliečiai net skrybėles pamir
šo medyje kabančias.

Jaunimas prakaitavo, links
minosi, šoko svetainėje, orkes- 
tros griežė be pertraukos; pu
blikos didžiumą sudarė beęrio- 
viniai žmonės; kuo mažiausiai 
matėsi brolių “vienybiečių”. 
Teko susitikti keletas naujai 
iš Lietuvos atvažiavusių jau
nų vaikinų ir merginų. Dido
kas būrys matėsi Aidinčių ir 
šiaip laisviečių jaunesnių ir se
nesnių. Dzūkelis.

tai įvyko 
Maspethe.

Laikas Įsigyt Bilietus
Didysis philadelphiečių ren

giamas ' “Laisvės” piknikas 
įvyks jau šį sekmadienį, rugsė
jo 4-tą dieną. J tą pikniką, .kaip 
kas metai, taip ir šiemet, iš 
Brooklyno eis daug busų. Ta
čiau visiems norintiems vykt 
patartina neatsidėt paskutinei 
dienai, bet įsigyt bilietus dabar, 
nes iš priežasties dviejų dienų 

į švenčių retai kada pavyksta 
gaut ekstra busų ir pavėlavu
siems gali pritrūkt vietų.

Bušo bilietas “round trip” tik 
$1.75. Bušai išeis iš Ridge- 

iwoodo, Central Brooklyno, 
jMaspetho ir Williamsburgo, tad 
j visiems bus paranku pasiekti 
busus.

Lietuvių Komunistų 
Susirinkimas

Lietuvių Komunistų Kuopos 
susirinkimas įvyks šį trečiadie
nį, 8 vai. vakaro, “Laisves” 
salėj. Jis atkeliamas iš 1-mo 
pirmadienio dėlto, kad pripuo
la nedirbama diena ir tūli bus 
išvažinėję. Visi nariai daly
vaukite. Kviečiami ir simpa- 
tikai. Valdyba.

“Raudonieji” Užvaldys 
Coney Island’??

10:30

Kas Remia Ispaniją?

Brownsvilles Darbininkų 
Mokykla

Brownsvilles Darbininkų Mo
kykla, kuri aptarnauja ir East 
New Yorką, taipgi apylinkę, 
skelbia registraciją rudens ter
minui. Mokina' politinės ekono
mijos, darbo unijų istorijos, or
ganizacijų problemų, taipgi bus 
specialis kursas supažindint su 
N. Y. Valstijos Konstitucinės 
Konvencijos darbais. Įvairios 
organizacijos raginamos siųst 
studentus. Mokykla randasi 
1701 Pitkin Ave.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

• Brooklyn, N. Y.

ir jau 
dieno- 
maišu

Brooklyno Moterų Apšvietos 
Kliubui atsišaukus į demokrati
ją mylinčius žmones pagelbėt 
Ispanijos lojalistus, kurie did
vyriškai kovoja prieš Vokieti
jos ir Italijos fašistus, gauna
ma gražios paramos.

Apart seniau gautų 
skelbtu dovanu, šiomis 
mis aplaikėm du dideliu
drapanų net iš Alliance, Ohio, 
nuo J. Mankausko, kurias su
dėjo bendrai Rasčikai, Žemai
tienė, Mankauskas.

A. ir A. Gilmanai atvežė sa
vo ir pririnkę po stubas ir 
krautuves daug drapanų ii- kon
servų.

M. Juškienė — pundelį dra
panų.

O. Dobilienė — ryšulį drapa
nų, čeverykų ir sunkų ryšulį 
švino.

V. Šibeikienė 13 su virš sva
rų švino.

O. Titanis aukojo $1 pinigais 
ir surinko švino.

E. Andriuškevičienė aukavo 
vilnonių šalikų, megstinių ir $1 
pinigais.

M. Jasilionienė, dar jauna, 
nesenai iš Lietuvos atvažiavus 
moteris, aukavo daug drapanų: 
keletą visai naujų suknelių, 4 
poras čeverykų, megstinių...

A. Kanopa, komisijos narė,— 
kuri jau daug kartų aukavo 
drapanų ir po stubas vaikščiojo 
rinkdama drapanų, šiomis die
nomis ir vėl atnešė savo ranko
mis pasiūtas dvi naujas sukne
les ir kūdikiam šiltų apatinių.

A. Zablackienė ir Pakalniš
kienė prisiuntė kailinius, ploš- 
čiu ir seta vilnoniu kūdikiui 
drapanėlių.

S. Cedronienė atvežė 5 dre- 
ses, 1 ploščių ir 
mon.

R. Laukaitienė 
ras batų, 17 kenų
sos, 1 ploščių, 2 megstinius.

Mrs. Kalvaitienė ir Mrs. Ke
ras atsiuntė per Laukaičius 
virš 40 gabalų-setų suaugusiom 
ir kūdikiam drapanų.

K. Reklienė per Kalvaičius 
atsiuntė 20 gabalų-setų drapa
nų.

O. Lapata — porą batų.
EI.- Gustaitienė surinko bei 

aukojo 18 kenų bei pakelių 
maisto ir siūlų.

B. L. šalinaitė kas savaitę at
veža po pundą švino nuo darbš
čių Sietyno
Newarko, prie 
prideda ir savo

Kaip matote, 
lynės ir švinas
reikalinga daugiau pirštinių, 
šalikų, megstinių ir šiaip Vilno
nių, taipgi siūlų, nes ateina šal
ta žiema, kariams būtinai rei
kalinga minėti drabužiai. Lau
kiame daugiau dovanų ir pra
šome visus pasidarbuoti, kad 
pagelbėjus Ispanijos lojalis- 
tams kovą laimėti. Jų kova sy
kiu ir mūsų kova.

Brooklyno Motery Apšvietos 
Klvubo Komisija.

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgykla (Diner). Sa

vininkas atsitraukia nuo biznio. Ra
šykite sekančiu antrašu: A. 
59-81 — 58th Rd., Maspeth, 

(201-203)

Baier,
N. Y.

Parsiduoda saldainių krautuve, ga- ■ 
Įima daryti gerą pragyvenimą. Sa
vininkas atsitraukia todėl, kad svei- i 
kata silpna. Dėl daugiau informaci
jų kreipkitės po sekančiu antrašu: 
15 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(201-203)

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių 54 Skyriaus ir 
Kriaučių Neprigulmingo Kliubo me
tinis balius įvyks 15 d. spalių, 1938 
m., Grand Paradise Ballroom, 318 
Grand St. Prašom vietinių ir iš apy
linkės organizacijų jsitėmyti datą ir 
nerengti parengimų, kad nebūtų ne
smagumo vieniems ir kitiems. — J. 
Kairys. (202-203)

NOTARY PUBLIC

6 kenti s

atvežė 3 
pieno ir

sal-

po- 
mė-

Visame mieste kalbama, kac| 
komunistai užvaldys Coney 

“Islandą. Klausinėjama, kada, 
i kaip ? Kažin, ar Dies 
tas apie tai girdėjo? 
atvažiuot pasižiūrėt, 
jei Roose veltą ir

ne
tik 
bet

komite- 
Gaietų 

Tačiau, 
Shirley

Temple ten norėtų matyt, tai 
įgali nevažiuot, nes jų ten 
jbus. Į jį suvažiuos ne 
brooklyniečiai komunistai, 

;bus daug ir šiaip visokio dar-
| bininkiško svieto, kuris nori 
išgirst, ką komunistai turi pa- 

jsaky«t tokiu svarbiu klausimu, 
kaip šio rudens rinkimai.

Tas komunistų sąskridis 
įvyks 15-tą rugsėjo, 8 vai. va
karo, Coney Island Velodro
me.

narių iš 
žinoma, ji

iChoro 
ko, 
dalį, 
drapanos, ava- 
plau.kia. Tačiau

Vyriausiu vakaro kalbėtoju 
bus Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius EaiT Brow
der, taipgi kalbės I. Amter, 
James W. Ford ir Peter Cac- 
chione. Kalbės apie ateinan
čius rinkimus ir kitais svar
biais bėgamais klausimais.

Ponia J. W. Thorne, miega
muoju orlaiviu pribuvus iš 
Burbank, Cal., į Newarko or- 
portą, sako, kad kelyje pra
žuvę $2,000 vertės papuošalai. 5

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661
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tANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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




