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

težius, o Išlaimėait 
Pasauli!

No. 161 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX
Airių f a š i s tas generolas 

O’Duffy buvo suorganizavęs ke
lis šimtus savanorių ir nugabe
no juos Ispanijon mušti lojalis- 
tus.

Tie žmonės jau sugrįžo atgal, 
Airijon. Sugrįžo nusivilę.

Užuot pasirodžius didvyriais, 
pareiškė kitas airių generolas, 
Horan, jūs sugrįžote pažeminti 
it sudemoralizuoti.
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Šitie vyrukai visai nebuvo 
fronte ir nematė fašistų su 
‘'raudonaisiais” kovų.

Bet jie matė (ir tuo labai pa
sibjaurėjo) žūvant lojalistus, 
kuriuos fašistai šaudė, kaipo be
laisvius.

Sugrįžę airiai priversti, ta
čiau, pripažinti, kad šaudomi 
lojalistai mirė didvyriškai, pra
našaudami fašizmui galą.

“Keleivis” pažymi:
“Pereitą nedėldienį May- 

narde buvo ‘Laisvės’ naudai 
surengtas piknikas, kuris su
traukė nepaprastai daug svie
to. šitiek publikos lietuviš
kuose piknikuose iki šiol dar 
nesimatė. Didžiausias parkas 
buvo prisikimšęs žmonių...”

Amerikos Legijonas draudžia 
savo nariams laužyti darbinin
kų streikus, dėvint Legijono 
ženklus — uniformas, kepures, 
etc.

Lietuviai legijonininkai Bos
tone išleido oficialį per spaudą 
pareiškimą. Jie sutinka su Le
gijono komandieriaus įsakymu.

Taip gerai.
Taip ir privalo būti!

O štai kas darosi Jugoslavi
joj. Tenaitinė valdžia uždraudė 
valstybiniam teatrui Zagrebe 
vaidinti Shakespearo “Coriala- 
nus” ir “Wilhelm Tell”, para
šytą Šilerio. Girdi, šitie veika
lai esą perdaug revoliucingi.

Fašistams revoliucija, kaip 
tam Macbethui jo aukos vai
duoklė,—neduoda ramybės.

Pabaigoj birželio mėnesio Is
landijoj įvyko parlamento at
stovų rinkimai.

Demokratinės partijos išrin
ko 30 atstovų, gi reakcinės 19. 
Atvira nazių “partija” tegavo 
tik 118 balsų išviso.

Komunistai parlamente turi 
4, o social-demokratai—11 at
stovų.

Svarbu tai, kad šiuo tarpu 
rinkimuose beveik visur fašis
tai prakiša, o demokratinės 
partijos laimi.
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Tik prieš kelias dienas Mek
sikos Mieste (Meksikoj) įvyko 
tos Šalies Komunistų Partijos 
pilnatis (plenumas), kuriame 
dalyvavo ir d. Browderis.

Svarstyta labai svarbus klau
simas, būtent, padėtis Meksikos 
Darbininkų Konfederacijoj. Da
lykas tame: konservatyviškoji 
tos Konfederacijos vadovybės 
dalis andai suspendavo kai ku
riuos progresyvi skus veikėjus- 
sekretorius. Dėlto tūli komu
nistai ir jų pritarėjai buvo be
stoj ą už griežtą kovą prieš su
spendavimus. Tas, aišku, būtų 
privedę Konfederaciją prie ski
limo.

Šis Meksikos Komunistų Par
tijos plenumas griežtai pasisa
kė prieš bent kokį Konfederaci
jos skaldymą.

Suspenduotieji veikėjai pri
valo pasiduoti daugumos nuta
rimui. Konfederacijoj turi būti 
vienybė. Darbininkai privalo 
remti Cardenaso vyriausybę jos 
kovoje už nacionalizaciją šalies 
turtų ir kovoje su reakcija.

Tenka tik pasidžiaugti to-

Hitleriečiai Norėjo Padaryt 
Tuchačevskj “Napoleonu” 

Prieš Sovietą Valdžią
Berlin. — Vokietijos ka

rininkų laikraštis “Deuts
che Wehr” apgailestauja, 
kad buvęs Sovietų armijos 
maršalas M. N. Tuchačevs- 
ki “pergreit parodė savo 
kortas arba buvo paskutinę 
valandą išduotas,” ir todėl 
liko nusmerktas ir sušau
dytas. “Deutsche Wehr” iš- 
vedžioja, kad jeigu Tucha- 
čevskis būtų atsargiau vei
kęs, tai būtų galėjęs tapti 
Rusijos “Napoleonu” ir nu
versti dabartinę Sovietų 
valdžią.

Hitlerio karininkų laik
raštis tuo būdu išsiplepa 
apie Tuchačevskio ryšius su 
nazių šnipijada prieš Sovie
tus.

Fordo Sargai Elgiasi 
Kaip Tikri Gengsteriai
Detroit, Mich. — Valdiš

ka Darbo Santikių Komisi
ja kvočia automobilių fab
rikanto Fordo “sargus”, 
kurie gegužės 26 d. bjau
riai sumušė apie 20 darbi
ninkų už dalinimą unijinių 
lapelių prie fabriko vartų.

Liudininkai parodo, kad 
Fordo sargai elgėsi, kaip 
paskučiausi “valkatos-geng- 
steriai,” žvėriškai užpulda
mi ir kruvindami unijistus, 
nors pastarieji stovėjo ne 
ant Fordo žemės, bet ant 
sklypo, priklausančio mies
tiniam geležinkeliui.

Gen. Franco Agentai Pavogė 
Liaudiečią Laivą

Bordeaux, Franci j a.—Ka
da liaudiečiai jūrininkai Is- 
p a n i j o s ž i balinio laivo 
“Campoamor” išėjo į mies
tą. tai laive likusieji gene
rolo Franco slapti agentai 
vidurnaktį vogtinai išpluk
dė tą laivą pas fašistus.

Nariai Nukirto Galvas Trims 
Komunistams

Berlin.—Pagal nazių slap
to teismo nuosprendį, tapo 
nukirsta galvos komunis
tams W. Schultzui, P. Zim- 
mermanui ir B. Schroteriui.

Hitlerininkai juos kalti
no, būk šie komunistai daly
vavę užmušime vieno nazio 
šeši metai atgal. Tas nazis 
likęs užmjištas per darbi
ninkų susikirtimą su Hitle
rio smogikais.

Proga Brooldyniečiam
Kas norite važiuot į Wil

kes-Barre, į “Laisvės” nau
dai ruošiamą didelį pikniką 
liepos (July) 18 d., tuojaus 
kreipkitės į.“Laisvės” ofisą, 
Brooklyne. Kelionės tikie- 
tas ten ir atgal tik $1.50.

Adm.

kiais mūsų broliškos partijos 
plenumo žygiais. x

Beje, po plenumo valstybes 
teatre įvyko masinis mitingas. 
Jis perpildė teatrą, kurį švie
timo ministerija komunistams 
išnuomavo veltui.

Meksikos Komunistų Parti
joj randasi 3,000 mokytojų.

Ar tai ne puiku?

SOVIETAI REIKALAUJA, KAD JAPO
NAI IŠSIKRAUSTYTU IŠ AMŪRO SALŲ

Maskva. — Sovietų užsie
ninis komisaras M. Litvinov 
liepos 8 d. aštriai užprotes
tavo Japonijai, kad jinai at
siuntė kuopą savo kareivių 
į Bolšoi salą Amūro upėj. 
Litvinov pareikalavo, kad 
Japonijos a m b a s a dorins 
Mamoru Shigemitsu pasi
aiškintų. Litvinov nurodė, 
kad Japonija - Manchukuo 
laužo sutartį, per kurią Ja
ponija, kaip ir Sovietai, pa
sižadėjo atšaukt savo karr- 
nes jėgas iš Bolšoi ir Sennu- 
fa salų srities; ir liepos 2 d. į laukan. 
Japonijos ambasadorius bu-' 
vo pareiškęs, jog ten jau ne
są Japonijos kareivių nei 
karinių laivukų.

“Sovietų valdžia nepripa
žino ir nepripažįsta tų sa
lų Manchukui” (Japonijai), 
sako Litvinov, “ir todėl Ja
ponijos - ManchuKuo karei
vių laikymas tenai yra ne
teisėtas. Jeigu Japonijos 
valdžia tikrai siekia taikos 
ir stengiasi išvengt susikir-

Darbo Valandų ir Algų Didžiuojasi Unijistu Vy- 
Nustatymo Sumanymas ru, Nušautu Policijos

Washington. — Senatine | Alcoa, Tennessee. — Hen- 
apšvietos ir darbo komisija 
užgyrė Black-Connery įne
šimą kongresui duot galią 
valdiškai Darbo Sąlygų Ko
misijai apribot darbo laiką 
iki 40 valandų per savaitę 
ir nustatyt ne mažiau kaip 
40 centų algos į valandą 
darbininkui bile pramonė
je. Bet nesiūloma jokių al
gos nustatymų nei darbo 
laiko apribavimų lauko 
ūkio darbininkams, daržų ir 
pieninių darbininkams.

Bosai Girias, būk “Sulaužą” 
Clevehndo Plieno Streiką
Cleveland, Ohio. — Bosai 

vietinių Republic Plieno 
fabrikų per kapitalistinę 
spaudą ir radio giriasi, būk 
“dauguma” streikierių jau 
suėję atgal dirbti.

Virš 3,000 milicijos ir 
šimtai policijos ir “spešia- 
lų” nachališkgd laužo strei
ką, blaškydami pikietinin- 
kus ir apgindami ^kebus.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komitetas renka 
šimtą tūkstančių gyventojų 
parašų su reikalavimu, kad 
gubernatorius Davey iš
trauktų savo streiklaužišką 
miliciją iš Clevelando.

šaltis-Vilaitis R e i kalaujfc 
Pusę Mae West Turto

Los Angeles, Calif.—Pra
nas Šatkus - Vilaitis (Wal
lace) nori per teismą gaut 
pusę turto Savo pačios Mae 
West, garsios judamųjų pa
veikslų aktorės, turinčios 
iki 3 milionų dolerių. Jinai 
per 21 metus negyveno 
juom ir sakėsi nevedus.

su

9.Avila, Ispanija, liepos 
—Fašistai *kelįjasi atėmę 
iš liaudiečių apkasus, po 
durklų kovos ties Villafran- 

,co.

timų, tai Sovietų vyriausy
bė laukia, kad Japonijos- 
Manchukuo karino menė 
tuojau būtų ištraukta iš tų 
salų.”

Užsieninis Sovietų komi
saras Litvinov persergėjo 
Japoniją ir nurodė, kad so
vietinio pasienio armijai 
yra griežtai įsakyta nieku 
būdu neleist Japonijos-Man- 
chukuo kariams pereiti per 
sieną Sovietų pusėn; o jei
gu jie pereitų, tai panaudot 
visas priemones išvyt juos

Litvinov taipgi priminė 
Japonijai, kad Sovietai ne
pakęs tokių įsibriovimų, 
kaip kad japonai-mandžū- 
rai padarė kelios dienos at
gal į Vinokurkos kalnus. 
Sovietų sienos sargai įsiver
žėlius išvijo ir jų paliktas 
kraujas rodo, kad ten jų 
buvo sužeistų ar užmuštų; 
tik pabėgdami japonai-man- 
džūrai išsinešė nukentėju
sius saviškius.

son Klick’ienė,' našlė nušau
to unijisto streikierio, pa
darė pareiškimą “Daily 
Workerio” atstovui. Di
džiuojasi, kad jos vyras bu
vo geras unijistas ir kovo
tojas už darbininkų reika
lus: “Jis sakydavo, geriau 
mirt kovojant negu ske- 
baut. Aš sakiau, jeigu jis 
bus užmuštas, tai nebus 
jam naudos iš algos pakė
limo. Bet jis stake, bus nau
da kitiem unijistam.”

Tą didvyrišką streikierį 
nušovė Andrew Meliono 
Alumino kompanijos žmog
žudiška policija. Jo našlė 
yra sunykusi jauna motina, pranešimais, japonai tuose 
23 metų amžiaus. Jinai lie- ■ susikirtimuose išžudė dau- 
ka su dviem mažom naš-1 giau kaip 250 chinų. Skubo- 
laitėm: viena šešių mėnesių, tai buvo sutraukta tūkstan- 
antra dviejų metų. y’ ’ T-----” ---- -**- —

“Bombą” Sąmokslas prieš 
Plieno Streikierius

Warren, Ohio.— Prisie
kusiųjų teismas, sudarytas 
iš streiklaužiškų gaivalų, 
įkaitino buvusį vietinį plie
no darbininkų organizato
rių Gusą Hallą ir šešis veik
lius streikierius. Fašistuo- 
jantieji džiurimenai įtarė, 
būk tie streikieriai mėtę 
bombas ir norėję dinamitu 
išsprogdint plieno fabrikus, 
skebų namus ir kt.

Milicijos juaipai su polici
jos viršininkais padirbo ne
va “išpažintis” areštuotų ir 
kaltinamų streiko dalyvių. 
Trys pirmiau suimti' strei
kieriai viešai pareiškė, kad 
detektyvai juos kankino po
licijos nuovadoje ir jų var
du suklastavo tokias “išpa
žintis.”

Seville, Ispanija, liepos 9. 
—Fašistų karininkai sako, 
kad liaudiečiai buvo įsilau
žę į Villafrancą, 12 mylių į 
šiaurvakarius nuo Madrido, 
bet, girdi, fašistai atmušę 
juos atgal.
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Anglija Paskyrė Žydam Visą 
Derlingą Palestinos Žemę, 

o Arabam—Dykumas
Jerusalem. — Arabų va

dai nepatenkinti Anglijos 
įvedamu padalinimu Pales
tinos į tris “savarankiškas 
valstybėles.” Nes Anglija 
paskyrė žydams sionistams 
visą derlingąjį Palestinos 
vakarinį ruožą, prieinantį 
prie Viduržemio Jūros.

Vidurinį ruožą su Jeru- 
zolimu, Bethlejum ir Naza
retu Anglija pasiliko sau 
tiesioginiai valdyti; o ara
bams, sudarantiems milži
nišką daugumą Palestinos 
gyventojų, pavedė tik ry
tinį plikų kalnų, kalvų ir 
tyrlaukių plotą.

Palestinos arabų vadai 
žada tartis su mahometo- 
niškų kraštų valdovais, kaip 
reikėtų atsiliept į tokį Pa
lestinos paskirstymą.

Japonija Rengiasi To
liau Grobti Chiniją

Tokio, liepos 9. — Japoni
jos valdžia grąsinančiai 
protestuoja Chinijai už tai, 
kad susikirtimuose tarp įsi
veržėlių japonų ir Chinijos 
kariuomenės tapo nukauta 
trys Japonijos puskarinin- 
kai ir sužeista tuzinas japo
nų kareivių priemiesčiuose 
Peipingo, senosios Chinų 
sostinės. Japonija reikalau
ja atlyginimo ir atsiprašy
mo. (Naudoja tuos susikir
timus, kaip priekabę giliau 
briautis į Chiniją ir grobti 
tą šalį.) Ginkluoti susidūri
mai prasidėjo iš to, kad Ja
ponijos kariuomenė bazidė 
prievarta priverst Chiniją 
parduot Japonijai žemės 
sklypą Peipingo priemiestyj 
Wanpinghsiene, kad Japo
nų armija galėtų ^įsitaisyt 
ten didelę karo lėktuvų 
stovyklą.

Pirmesniais United Press

čiai Japonijos armijos su 
kanuolėmis, tankais, lėktu
vais ir kitais karo pabūk-' 
lais į Peipingo apygardą. I .... ™ j •

Dabar, sakoma, kaip Chi- “F1.11* ! vakarus T Mad,rl- 
nų, taip Japonų armija su
tiko pasitraukt iš vakarinio 
Peipingo šono, ir abiejų ša
lių valdžios pradedą dery
bas.

Įkalinti 2 Kunigai už Pamok
slus prieš Narius

Frankenthale. Bavarijoj, 
naziai nuteisė katalikų ku
nigą K. Kilinkhamerį 8 mė
nesius kalėti už agitaciją 
prieš hitlerizmą per pa
mokslus. Už tokį pat “nusi
kaltimą” liko trim mėne
siam įkalintas ir katalikų 
kunigas P. Ander, Bamber
ge.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

sako, kad šiandien būsią ne 
taip karšta kaip vakar, bet 
oras abelnai būsiąs pana
šus į vakarykščią, New 
Yorko ir New Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
97 laipsnių. Saulėtekis 5:33; 
saulėleidis 8:29.

Ispanijos Liaudiečiai 
Užėmė 7-nis Mieste

lius Madrido Fronte
RESPUBLIKIEČIŲ KOMANDIERIAI GĖRISI BEGA

LINE NARSA TARPTAUTINĖS BRIGADOS

Madrid. — Ispanijos res
publikiečiai atakavo fašis
tus į pietus nuo Tagus upės 
ir atėmė iš jų Sierra Sua
rez ir Rena kaimą; dabar 
ima Rena kalną. Medellin 
sektoriuj respublikiečiai už
ėmė Batanejos ir poziciją 
num. 327.

Fašistai liepos 8 d. kontr
atakavo centrą respublikie
čių linijos Madrido fronte. 
Tuo tikslu fašistai buvo 
parsitraukę didelį savo ka
riuomenės skaičių iš kitų 
frontų. Visą dieną siautė 
įtužus kova, bet fašistai li
ko atmušti. Respublikie- 
čiams šičia labai pasitarna
vo savųjų lakūnų narsa.

Fašistai mėgino atgriebt 
nuo respublikiečių Brunete, 
apie 15 mylių į vakarus nuo 
Madrido, bet ir čia jie buvo 
atmušti. — Respublikos ar
mija užėmė Brunete perei
tą antradienį.

žygiuoja Pirmyn
Valdžios armija žygiuoja 

pirmyn, užiminėja naujas 
pozicijas ir pereina per Gu
adarrama upę. Trečias res
publikiečių korpusas sėk
mingai veikia Sesena srity j, 
24 mylios į pietus nuo Mad
rido prieš fašistų pozicijas 
tarp Sesena ir Cuesta de la 
Reina. Respublikos kariuo> 
menė jau kontroliuoja ke
lią į Cuesta de la Reina ir 
atėmė iš priešų du apkasus. 
Fašistai kontr-atakavo ka- 
nuolėmis, bet nieko nelai
mėjo.

Respublikiečių komandie
riai gėrisi begaline narsa 
liuosnorių T a r p t a utinės 
Brigados mūšiuose prieš fa
šistus.

Associated Press žinio
mis, liaudies armija apsupo 
fašistų kaimą Quijorna, 18

I do ir užėmė Los Lanos, la
bai svarbią karinę poziciją. 
Čia liaudiečiai pagrobė nuo 
priešų vieną priešorlaivinę 
patranką, keturis kulka- 
svaidžius, daugį*amunicijos 
ir 20 kareivių.

Be to. respublikos armija 
atėmė iš priešų miestelius 
El Mosquito, Castillo de la 
Brango, Ramanillos ir Her
rera.
Maršuoja prieš Escorialą ir 

Navalcarnero
25,000 respublikiečių gru

miasi linkon Navalcarnero, 
svarbiausio fašistų centro 
šiame fronte ir veda neat- 
laidžia ofensyvą į pietus 
nuo EI Escorial, 21 mylia į 
šiaurių vakarus nuo Madri
do.

Pavojus fašistam, kad 
respublikiečiai gali nukirst 
jų susisiekimus iš Casa de 
Campo ir Universiteto Mie
sto su Escorialu. Fašistai at
šaukia dalį savo armijos iš 
Baskijos į Madrido frontą.

Kaip respublikiečiai, taip 
fašistų komandieriai mano, 

kad dabartiniai mūšiai Ma
drido fronte galės nulemt 
karo laimėjimą.
Atakuoja Fašistus Malagos- 

Granados Fronte
Kita respublikos armija 

atakuoja fašistų centrus 
Malagos ir Granados fron- 
te, pietuose. Čia respubli
kiečiai nužygiavo 5 mylias 
pirmyn linkui Alcala Real, 
nukaudami 500 priešų.

EXTRA!
Nebuvo Gjrdėt Jokių Lakū
nės Earhart Atsišaukimų ..

per Radio
Honolulu, liepos 9. — Per 

paskutines 48 valandas ne- 
buvo girdėt jokio radio pra
nešimo iš Amelijos Earhart 
ir kapitono Noonano . nu
kritusio lėktuvo, Pacifiko 
Vandenyne. Radio žinovai 
sako, kad ir pirmesni neva 
Earhart atsišaukimai per 
radio galėjo būt netikri. 
Nėra jokio įrodymo jų tik
rumo.

Trys lėktuvai Amerikos 
karo laivo “Colorado” 
skraido aplink Howland ir 
Phoenix salas ir neranda 
jokių pėdsakų dingusio lėk
tuvo nei jo lakūnų.

Sekmadienį ten nuplau
ksiąs karinis laivas “Lex
ington” su apie 70 savo ve
žamų lėktuvų.

Franci j a Grąsina Atidaryt 
Savo Rubežių Ginklams į 

Ispaniją
London, liepos 9. — Fran

cuos ambhsadorius Ch. Cor
bin pareiškė susirinkimui 
tarptautinės “nesi kišimo” 
komisijos, kad Franci ja ati- . 
darys savo pietinę sieną 
praleidimui ginklų ir amu
nicijos Ispanijon, jeigu ir 
toliau bus gabenama fašis
tam karo reikmenys per 
Portugalijos rubežių ir jei
gu nebus įvesta tarptautinė 
kontrolė rytiniuose Ispani
jos vandenyse prieš ginklų 
ir kareivių šmugeliavimą 
Ispanijon iš kitų šalių.

Franci ja siūlė, kad rytinį 
Ispanijos pakraštį pikietuo- 
tų Anglijos ir Franci jos 
karo laivai, kadangi iš jų 
pikietavimo pasitraukė Vo
kietija su Italija. Nazių val
džia smarkiai . priešinasi 
įvedimui Franci jos ir An
glijos kontrolės tuose van
denyse.

(Po pasitraukimo iš pi
kietavimo rytinių Ispanijos 
vandenų, Hitleris ir Musso- 
linis, kaip žinoma, sutelkė 
ten juo, daugiau savo karo 
laivų, po kurių priedanga 
yra urmu gabenama gink
lai, amunicija ir naziai ir 
Italijos kareiviai talkon Is
panijos fašistams.)

Valencia, Ispanija, liepos 
9. — Liaudiečiai atėmė iš 
fašistų svarbų strateginį 
miestelį Quijorna, 18 mylių 
į vakarus nuo Madrido.
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Sekantis Amerikos Lietuvių 
Kongresas

Sekantį sekmadienį Hudsone įvyks Bo
stono Apskričio Lietuvos Demokratijai 
Ginti konferencija.

Joje, be kitų dalykų, bus svarstoma se
kamo Amerikos Lietuvių Kongreso su
šaukimas.

Klausimas labai svarbus ir mes ma
nome, kad delegatai dėl jo žinos, kaip pa
sisakyti.

Kongresas, mūsų nuomone, būtinai rei
kėtų šaukti sekančiais metais. Jei atsi
rastų greitesnių reikalų, jis būtų galima 
šaukti kada nors žiemą, o jei ne—vasa
rą.

Antrajame Kongrese butų galima mū
sų jėgos labiau sukonsoliduoti ir visas 
veikimas tinkamiau suderinti.

Lietuvoj fašizmas dar tebesiaučia. 
Tos šalies žmonės trokšta iš mūsų pagel- 
bos—moralės ir medžiaginės. Mes tą 
pagelbą galėsime duoti kur kas didesnę, 
jei tik suderinsime savo demokratines jė
gas, atsuktas prieš fašizmą.

* Taigi mes pasisakome už tai, kad se- 
‘ ‘ kantis Amerikos Lietuvių Kongresas bu

tų Šaukiamas sekamais metais. Prie to 
reikėtų pradėti ruoštis jau dabar.

Garbinga Sukaktis
Liepos 18 dieną bus minima močiutės 

Ella Reeve Bloor 75-kių metų amžiaus 
sukaktis. Ta proga bus surengtas dide
lis parengimas Grant City Parke ant 
(Staten Islande, N. Y.). Kiti didmies
čiai ruošia panašias pramogas.

Praugė Ella Reeve Bloor nuo savo jau
nų dienų visa širdžia atsidavusiai veikė 
Amerikos darbo žmonių reikalams. Ne
buvo šioj' šalyj tekio darbininkų sąjūdžio, 
kuriame ji nebūtų veikusi su visa savo 
energija. Ar tai buvo kovos mainierių, 
audėjų, gelžkeliečių, laivų budavojimo 
darbininkų, farmerių arba studentų, ji 
Visur buvo su kovotojais.

Draugė Bloor sulaukė seno amžiaus, 
bet savo sieloj ir veikloj ji vis gyva, en
erginga ir nenuilstanti. Besiartinant d. 
Bloor sukakčiai, bus duotas platus jds 
gyvenimo ir darbų apibūdinimas. Šiuom 
kartu mes primenam visiems lietuviams, 
darbo žmonėms ir bendrai laišvę mylin
tiems, kad jie prisidėtų prie minėjimo 
draugės Bloor garbingos sukakties.

Stiprėja!
Jau greit bus metai, kaip Ispanijos 

liaudis didvyriškai kovoja prieš Italijos, 
Vokietijos, Portugalijos ir Ispanijos fa
šistus. Mes matome, kad toji liaudis, ku
ri pradžioj fašistų sukilimo veik neturė
jo armijos, dabar jau turi galingą armi
ją, kuri veja fašistus nuo Madrido.

Liberalų žurnalo “Nation” reporteris 
x Louis Fischer rašo iš Ispanijos, kad da

bartine Negrino valdžia ne tik turi pil
ną pasitikėjimą visų demokratiniai nusi
stačiusių žmonių, bet sugabiai sutvarko 
ir karo apsigynimo jėgas. Ispanijos liau
diečiai jau turi 520,000 armiją ir kita 
tiėk Žmonių lavina karo stovyklose. Pir- 
miaus nebuvo centralizuotos bendros ko- 
fnandos. Prie Caballero valdžios; nors ir 
buvo įsteigta generalis vadovaujantis ka
rui štabak, jis buvo išsklaidytas. Pav., 
generalio štabo viršininkas generolas 
Rojo buvo ne savo štabe, o viename k£ro 
fronte.

^Negrino valdžia su karo ministeriu 
• • Prieto sutvarkė ir sucentralizavo armi

jos vadovybę. Į jos pirmas eiles įtraukė 
tokius gabius karo vadus, kaip Lister, j 
Modestą ir Compesino, komunistus. Ar
mija gerai organizuota ir centralizuota. ’

Atkreipta daugatydos į sutvarkymą bu
vusių ir budavojimą naujų ginklų ir 
amunicijos fabrikų. Dabar Ispanijos 
liaudiečiai namie gaminasi patys šautu
vus,’ kanuoles, tankus, orlaivius ir amu
niciją. Ypatingos domės kreipiama j 
lėktuvų gaminimą. Liaudiečių fabrikai 
jau ne tik surenka lėktuvus iš kitų šalių 
gautų dalių, bet patys gaminasi jiems 
motorus ir kasdien pagamina po vieną 
naują lėktuvą. (“Times” korespondentas 
H. L. Matthews rašo, kad liaudiečiai jau 
pasigamina po tris lėktuvus į dieną).

Kada Vokietijos fašistai buvo prisiun- 
tę į Viduržemines jūras veik visą savo 
karo laivyną ir grūmojo į griuvėsius pa
versti Almerijos prieplauką, tai ten pri
buvo liaudiečių karo jūrų laivynas su 
lėktuvais ir buvo pasirengęs pradėti di
delį mūšį. Tik tas Vokietijos fašistams 
atėmė apetitą, ir didelė dalis jų karo lai
vų apleido jūras.

Liaudiečių karo apsigynimo jėgos tvir
tėja. Jie gauna paramos nuo viso pasau
lio demokratiją ir laisvę mylinčių žmo
nių, o pirmoj vietoj nuo Sovietų Sąjun
gos piliečių.

Jie pasirengę kariauti tol, kol fašiz
mas bus sumuštas.

Liejasi Kraujas!
Mūsų šalis demokratinė respublika. 

Darbo žmonės turi teisę organizuotis ir 
streikuoti. Bet išnaudotojai ir reakci
ninkai, prisisamdę razbaininkų, ginklo 
pagelba nori atimti darbininkams tą tei
sę.

Dar nebaigtas tyrinėjimas Chicagos 
skerdynių, kur, prie Republic Steel Co. 
fabrikų, 10 darbininkų nušauta ir keli 
šimtai sužeista. Dar neužmii’šta budeliš
ki užpuolimai ant streikierių Ohio vals
tijoj ir kitur, kaip štai atėjo žinių iš pie
tų valstijos: Alcona mieste, Tennessee, 
policija panaudojo prieš alumino darbi
ninkus buožes, dūdas ir revolverius. Vie
nas streikieris nušautas, 21 peršautas ar
ba skaudžiai sumuštas. Iš jų tarpo keli 
gal mirs. Budeliška policija paleido į 
streikierius apie 500 šūvių. Šios šalies 
demokratinės darbo žmonių teisės dar 
kartą sumindžiotos, sutremptos ir dar
bininkų krauju aplaistytos.

Po budeliškų policijos žygių, valstijos 
gubernatorius pašaukė 210 Nacionalės 
Gvardijos kareivių prieš streikierius. 
Bet nei kareiviai, nei policijos puolimas 
nesulaikys darbininkų nuo kovos už ge
resnį gyvenimą ir tinkamesnes darbo są
lygas.

Karo Debesiai Tirštėja
Tolimuose Rytuose karo pavojus auga. 

Nors iš karto Japonijos imperialistai ir 
priėmė Sovietų Sąjungos reikalavimą— 
atsitraukė nuo ginčijamų salų, bet kai 
tik Sovietai atitraukė savo kareivius, 
taip greitai ant tų salų susikraustė Japo
nijos kareiviai. Dar daugiau, visoj eilėj 
punktų japonai—mandžūrai perėjo SSSR 
sieną ir susikirto su Sovietų pasienio sar
gais. Japonijos karo provokacijos aiš
kios. Kiek su jais nesiderėsi, jie neliaus 
vilkų darbus dirbę. Be to, Tokio imperi
alistai atnaujino ginkluotas avantūras ir 
Chinijoj. : : ’

Vokietija, Italija ir Lenkija paverstos 
į karo kempes. Armijos didinamos, ka
ro fabrikai dirba dieną-naktį?1 Italijos 
fašistai paskyrė $3,500,000 ir 25,000 dar
bininkų pastatė budavoti naujus lėktuvų 
aefbdromus.

Anglija užimta su Palestina, kur kyla 
tarp arabų ir žydų neramumai. Ji ten 
sutraukė 15,000 kareivių.

Jungtinės Valstijos užsakė dar 210 
naujų greitų mūšio lėktuvų, kurie darys 
ne mažiau 300 mylių į valandą, turėdami 
1,100 arklių motorą. Lėktuvai užsakyti 
Curtiss fabrikuose. Jų išbudavojimas at
sieis’ bent $4,113,550.

Franci j a paskyrė didelę sumą pinigų 
ir budavos karo laivynui bazę Tolimuose 
Rytuose, savo kolonijoj Indo-China, 
Cam-Ranh užlajoj.

Čia suminėjome tik vienos dienos fak
tus, kurie parodo nuolatinį augantį karo 
pavojų1. Veik kiekvieną diėrią mes ma
tome vis daugiau žinių apie fašistų ir 
imperialistų karo prisirengimus ir pro
vokacijas.

w*

Neužmirštama Praeitis, Kuri 
Panaši į Dabartį

Lietuvos viešpačiai, savo kus, Kazys Budrys,—vyriausy- bulves sodint baigti. Taip pat 
viešpatavimo istorijos pus-,bes priežiūroj, gi Antanas Iva-,ir Vensloviškių kaimas užėmė 
lapiuose, ne kartą savo bu- nauskas ir Simanas Miklius — 
deliškais darbais yra įrašę laisvi kitiems už juos įnešus 
tokių nusikalstomų darbų, užstatus, 
kurių Lietuvos liaudis nie
kuomet nepamirš.

čiais ir įkaldami juosna kuolus 
1920 metų, prieš Steigiama- su šiais ant pastarųjų kai kurių 

jam Seimui susirinkus, Rasei-1 prierašais: “kapčius .kaimos 
Iš tų daugybes Lietuvos | nių apskrities, Raudonės vals

čiaus nekuriu kaimų ūkininkai, 
susibūrę darydavo nutarimus 
imti tuojaus ir turėti savo ži
nioj tuos dvarų žemės plotus, 
kuriuos užsilikusiais atsimini
mais iš jų buvo atėmę baudžia
vos metu rusų didžponiai rušų 
valdžios pagelba ir kuriuos 
Steigiamasis Seimas, susirinkęs, 
jų manymu, jiems grąžinsiąs. 
Tokie kaimų gyventojų žygiai 
buvo daromi išanksto todėliai, 
kad neapsileisti pretenduojan
čių dvaro darbininkų tuos že
mės plotus pasisavinti/ ir kad 
lengviau galėtų juos paimti sa
vo nuosavybėn ir buvo mato
mai iššaukti rinkimų Seiman 
agitacinių obalsių. (čia sąmo
ningai iškraipyti faktai, kad 
paslėpt teisybę, štencelis su sa
vo gauja gynė ne dvaro darbi
ninkų žemę (jie jos neturėjo), 
o dvarininkų, kurie tuo laiku 
savo dvarus buvo pavedę savo 
įgaliotiniams. Darbininkai čia 
prisegti, kad paslėpt teisybę, 
kad būk štencelis gynė darbi
ninkus, o ne dvarininkus. Bet 
ši manevrą išduoda pats kalti
nimo aktas, kuriuom visur dva
ro žemės apgynime nuo valstie
čių figūruoja ne darbininkai, 
bet dvarininkų įgaliuotiniai ir 
jų sargai.—J.)

Taip, tų metų balandžio 
mėnesyj Pupkaimio kaimo ūki
ninkai užėmė savo gyvulių ga
nymui Klapatinės folvarko ga
nyklas, vadinamąsias Raistu, 
neprileisdami nei dvaro, nei jo 
darbininkų gyvulių ganyt, ir 
atsidalino priklausomos Raudo
nės dvaro girios dalį, pažymė
dami ją tam tikra pravesta li
nija. Tuo pačiu laiku atkeltą- 
jam Raistan miško sargui, An
tanaičiui, pupkaimiškiai liepė 
išsikelt, nes kitu būdu jo tro
bas sudeginsią, uždraudė bulves 
sodint, sulaužė ir išdraskė tvo
ras ir užgrobė šulnį.

Kiek vėliau gegužės pirmo
mis dienomis Kaniūkų kaimo 
ūkininkai padarė nutarimą at
siimt “savo žemę”, atsiskyrė 
prie Nemuno pakrantės Manino 
folvarko ariamosios žemės ir 
pievos plotų ir atsižymėjo kap- 
čiais nuo jų kaimo pusės to pat 
folvarko dalį, liepdami pirmoje 
vietoje nuomininkui Unikui, ki
toj gi — girios sargui Gasi- 
niauskui išsikraustyti • ir už- 
drausdami jiedviem gyvulius

viešpačių, pradedant nuo 
pat pradžios įsikūrimo ne
priklausomos Lietuvos ir 
iki šiai dienai, inkvizicinių 
darbų, mes šiuo kart skaity
tojui pateiksim tik vieną 
dokumentą, kurį rašė patys 
Lietuvos viešpačiai ir prie 
kurio jie šiandien nenorėtų 
prisipažint. Tegul skaityto
jas nesistebi ir nemano, 
kad tai yra tik vienintelis 
tokios rūšies dokumentas, 
kuris rodo didžiausius Lie
tuvos buržuazijos nusikalti
mus prieš Lietuvos liaudį. 
Ne! Tokių dokumentų yra 
daugybė. Tokių ir dar di
desnių skriaudų Lietuvos 
buržuazija savo liaudžiai 
yra padariusi begalybę.

Šį dokumentą, kaip ir ki
tų daugybę panašių doku- 
mentųg netolimoj ateityj 
Lietums liaudis studijuos 
ir pagal kuriuos jaunoji 
karta galės pažint savo ša
lies tamsiąją praeitį. Skai
tydamas šį dokumentą ma
nai, kad tas galėjo būti gi
lios senovės praeityj •—bau
džiavos laikais. Ne, tai šios 
dienos Lietuvos liaudies gy
venimas, paverstas į inkvi
ziciją.

Kalbamas dokumentas tai 
“kaltinimo aktas”, sustaty
tas ir pasirašytas ne keno 
kito ranka, bet tų pačių 
Lietuvos viešpačių, kurie 
šiandien sustato ir pasirašo 
daugybę tokių, dokumentų.

Skaitytojas gal kiek pa
vargs beskaitydamas šį, ga
na ilgą kaltinimo aktą, bet 
už tai jis pažins, kaip elgė
si Lietuvos buržuazija su 
Lietuvos liaudimi pirmomis 
savo viešpatavimo dieno
mis. Tas kaltinimo aktas 
labai svarbus istorinis do
kumentas dar ir dėl to, kad 
jį rašė ne kokie ten komu
nistai, bet patys buržuazi
nės valdžios prokurorai. 
Dabar buržuazija brangiai 
užmokėtų, kad galėtų su
naikint šį tamsių jos dienų 
viešpatavimo įrodymą. Štai, 
skaitytojau, skaityk!

“Kaltinimo Aktas
(Praleidžiam ilgą teismo 

mulų į vada.—J.).
“Kaltinamieji Majoras Bru

no štencelis, Aleksandras Stan-1 ganyti atškii’tose vietose ir jose

for-

Jraul van Zeeland, Belgijos premjeras, sveikinasi su pre
zidentu Rodsdveltu. Van Zeeland 'nesenai 'svečidVosi 

• ' 4 • * *Jungtinėse Valstijose.

apie gyvulių suėmimą Pupkai- 
mių kaimo gyventojai susirinko 
eiti Klapatinėn ir beeinant ke
lyje ties folvarko ir kaimo lau
kų riba susitiko su išsiųstai
siais raitais kareiviais ir mili
cininkais. Paklausė kas yra lei
dęs ir ar turi leidimą ganyti gy
vulius dvaro laukuose, kaimo

Eleonoravo dvaro dirbamosios j gyventojų vienas Antanas Kuk- 
žemės, pažymėdamas ją kap- j hauskas atsikirto, kas jiems, 
............. - - - kareiviams ir milicininkams lei

džia mušti žmonių beganančius 
gyvulius. Po šiam susirėmimui 
kareiviai su milicininkais su
plakė bizūnais Kazį Grigą ir 
Antaną Kukliauską ir šovė tris 
kartus aukštyn.

(Pabaiga bus)

kapčius .kaimos 
Vensloviškių, kas tą kapčių iš
ims, tas bus smerčia nubaus
tas”.

Raudonės dvaro ir jo pri
klausomo Klapatinės folvarko 
įgaliotinio Koziko buvo kreip
tasi milicijon skundu sulaikyti 
dvaro žemių grobimą, bet mili
cijos' jėgomis bei parėdymais 
nebuvo nieko tuo žvilgsniu pa
daryta, nes į milicijos įspėjimus 
kaimo gyventojai nekreipė 
mesio, ir tuo būdu padėtis 
kiek nepakitėjo. Po tam 
patsai įgaliotinis Kozikas 
reiškė raštu apie Pupkaimio 
kaimo gyventojų sauvaliavimą 
skundą apskrities viršininkui, 
kuriam skundėsi ūkininkų sau
valiavimu, taip pat buvo atėję 
dvaro darbininkų atstovai. Ra
seinių apskrities viršininkas 
Gudauskas rasdamas, jog pa
krikusios tvarkos atstatymui 
yra reikalas imtis griežtesnių 
priemonių, ir jog neapsieisią be 
tam tikrų jėgų ir skaitydamas, 
jog esamų ' jo žinioje milicijos 
jėgų yra neužtektina, kreipėsi 
į vietinį karo komendantą, pra
šydamas jo duoti raitų kareivių 
keletą, kad sujungus juos su 
milicininkais sudaryti stipresnį 
vienetą, paveda visą reikalą ap
skrities milicijos vadui, kurio 
pareigas tuomet laikinai ėjo II 
nuovados milicijos viršininkas 
Ivanauskas, liepdamas jam su 
miliciantais vykt įvykių vieton 
Raudonėn, ir įsako III nuova
dos milicijos viršininkui Mikliui 
pribūti su milicininkais ton pat 
vieton. Tuo laiku buvęs karo 
komendantas majoras štencelis 
sutiko su pasiūlymu ir, numaty
damas, kad kareivius leidus be 
vyresnybės bendrai su milici
ninkais veikt, gali kilti nesusi
pratimas, imasi patsai vadovaut 
kareiviais. Šie apskrities virši-

dė- 
nei 
tas 
pa-

Wilkes-Barre - Scran 
ton ir Apielinkės 

Lietuvių Žiniai
Draugės ir draugai! Dien

raščio “Laisvės” piknikas jau 
čia pat, kuris įvyks liepos 18 
d., Valley View Parke, In
kerman, Pa.

Be abejo, mes visi turim 
daug draugių ir draugų, kurių 
jau senai esam nematę, apie 
kuriuos tankiai prisimename, 
bet mums susidaro visokių trū
kumų juos aplankyti ir tankiai 
pagalvojame, — kažin ar dar 
teks kur sueit.

Vieta, kur bus galima sueit 
daug senų draugų ir sueit į 
pažintį su naujais žmonėmis, 
bus dienraščio “Laisvės” pik
nike, nes čia bus suvažiavę iš 
plačios apielinkės.

Čia bus tikras lietuvių liau
diškas piknikas, kur skambės 
lietuvių kalboje liaudiškos 
dainos puikiai išlavintų chorų, 
oktetų, sekstetų po vadovyste 
mūsų gabių chorų mokytojų.

Todėl nei vienas nepraleis
kite šios progos, nes šią pra
leidus reikės gailėtis, nes to
kios iškilmės šiam parke dar 
nebuvo pirmiau, o kol kita to
kia proga pasitaikys, tai gal 
reikės ilgai palaukt.

Liepos 18-tą dieną lai visi 
keliai veda į Valley View 
Park. Važiuokit kas kuom ga
lit — automobiliais, busais, 
gatvekariais, o daugelis lietu
vių turi progą pasiekt su savo 
transportacija, biskutį pamik
linant savo kojas.

Rengimo Komisija bus pri-ninko parėdymai buvo duoti ge- siren visus svečius viskuora 
gūžės mėn. 12 d. Gegužės mėn. i patenkint. čia bus gerų valgių 

j 13 dieną iš pat ryto 1. e. apskri-1 jr gėrimų, muzika šokiams, 
ties milicijos vado p. Ivanaus-1 prakalbos, dainos ir kitokių 
kas, su keturiais raitais milici- įvairumų.
ninkais... vyksta iš Raseinių Visose ALDLD kuopose šia-įlinkais... vyksta iš Raseinių Visose ALDLD kuopose šia- 
Raudonėn, kelyj juos pasivijo me apskrity], visi nariai ir na- 
važiuotas apskrities karo ko- r^s pasiskirkit sau tokią už- 
mendantas, majoras štencelis, duotį, kad patiems dalyvaut, 
su penkiais raitais kareiviais... ™ePahe an nei savo i ų 
Užvažiavo Raudonės dvaran ir draugų bei drauglų vdarbmin- Uzvaziaxo Kaudones dvaian Į1 ku kurįe dar nėra sioS orga- 
cia smulkesnių apie Klapatinės nfz’acijos nariais.
folvarko ganyklų užvaldymą ži-| Vjsos ALDLD kuopos, ku
ilių įgiję karo komendantas ir rjos išrinkot darbininkus dirbt 
milicijos vadas nutarė suimti iš 
ganyklų kaimo gyventojų gyvu
lius ir gyvulius grąžinant išaiš
kint kaltininkus. L. e. milicijos 
vado p. Ivanauskas, su visais 
milicininkais ir kareiviais nujo
jo pamiŠkin, kad galėtų nema-. 
tomai iš miško pusės prieiti ir 1
ganomuosius gyvulius apsupti,, ^umai' nakties". Todėl? kurie 
suimti ir :
tvartuosna. Karo komendantas 
majoras štencelis, su prisidėju
siu Raudonės valsčiaus vir. mi
licininku Juozu Liutkum, dvaro 
administracijos lydžiamas, nu
vyko tiesiog- Klapatinės f oi var
kalį. Beganantieji gyvulius, pa
matę raituosius atvykstant, ko 
ne visi iš baimės išbėgiojo ir 
pasislėpė girioj. Kareiviai ir 
milicininkai, begaudydami liku
sius vyrus ir piemenis, pradėjo 
juos lupti bizūnais, liepdami 
jiems varyti gyvulius folvar- 
kan. Pats' milicijos vadas/ Iva
nauskas, sudavė bizūnu Pranui 
Šulinskui, kad greičiau eitų pa
dėt gyvulius gint (vietos trūku
mo dėlei kai kuriuos formalu
mus praleidžiam. J.). Gyvulius 
suvarius Klapatinės folvarko 
tvartuosna' karo komendantas 
įsako piėmenims paraginti vi
sus kaim'6' ■ gyventojus atsiimti 
gyvulius, ir tuo' pat reikalu bu
vo pasiųsti katėiviš ir milici
ninkas...-Nuo kaimo pusės pasi- __  ___ ,

1 girdo trūbos - balsas. ■Sužinoję Žydų, ai'dblT ff iieutral^

šiame piknike, prisiųskit laiku. 
Darbininkai pribuvę į parką 
raportuokitės pas pikniko gas- • 
padorių, kuris jumis paskirs
tys į tokias vietas, kurie arba 
kurios kur būsit tinkamiau
siais.

Piknikas prasidės 10-tą va
landą iš ryto ir trauksis ligi

• • ' I vtiunidi uaniiuo. ivuti, i* ii e
suvaryti folvarko esat išrinkti dirbt, visi pribū- 1- ~ J ~«X ~ >*. I t • . t i i • •kit, kad galėtume vieni kitus 

pasimainyt, kad nereikėtų 
tiems patiems dirbt visą laiką.

Motery Nervai Esą Greitesni 
Negu Vyry

Berlin. — Dr. Cehak 
prietaisu vadinamu “psy
chomotor” išmierav.o grei
tumą nervų veikimo 1,546 
asmenų ir atrado, kad mo
terys yra greitesnės negu 
vyrai rankų judėjimuose, 
mosikavimuose, kalboj, 'ra
šyme taipraiteriu ir piano 
skambinime.

Nepatenkinti nei Arabai 
" nei žydai :

Jerusalem, liepos 8. —Ne 
tik arabai, bet ir senoviški 
žydai nepatenkinti, kad An
glija paskirstė Palestiną į 
tris “savivąldiškas” dalis:



šeštadienis, Liepos 10, 1937 LAISVE . Puslapis Trečias

hl m m nEBQ ATr hj RA a
Ak, Norėčiau Supinti Dainužę
Ak, norėčiau supinti dainužę, 
Išdabinti ją žodžiais poeto;
Kad ramintų ji mano širdužę, 
Kad krūtinė jauna neskaudėtų.

Apdainuočiau gamtužės gražumą, 
šviesią saulę, graikščias žvaigždeles, 
žalią mišką, dangaus mėlynumą, 
Ir lankoje gražias gėleles.

Bet veltui! Aš dainelės supinti, 
Tos linksmutės, gražios, negaliu;
Negaliu aš vargir paskandinti,
Nei jūružėj, nei pievoj gėlių.

Bet žinau, kad Ateis naujas laikas, 
Ir man šviesi saulutė tekės.
Tad’ apleis manę vargas ir skurdas, 
Tada mano dainelė skambės.

Sobuvos Petras.

Šis-Tas Apie Poeziją
Kiek-. rienas dalykas turi savo pradžią ir vys

tymosi istoriją. Tas pats yra ir su poezija— 
ji turi savo pradžią ir istoriją. Taigi visųpir- 
miausiai bent trumpai tenka prisiminti apie 
poezijos pradmenį.

Jieškant poezijos pradmens, tenka nusikelt 
į laukinių padermių gadynę. Priseina išsivaiz
duoti kokią anų laikų padermę, šokinėjant apie 

( savo fetišą, ir šūkaujant ritmiškai kokius ne
tvarkius žodžius bei sakinius garbei savo 
“dievų,” kad pasisekė nugalėti priešus; arba 
vėl panašiu būdu rodant didžius savo liūde
sius bei gedulius, praradus daug gyvasčių ir 
turtų aštriam susikirtime su kita gente. Ir 
taip tie metriški, turį šiek tiek muzikalumo 
žodžiai, ilgus laikus nuolatos bekartojant, to
bulėjo, formavosi, iki, pagalios, iš šiurkščių 
laukiniškų apeigų, susidarė, susikristalizavo 
į liaudies formas. Tokia tai pradžia pirmpra- 
dinės epikos ir baladų, kurios vėliau įgijo 
eilių formą. Ir tik daug vėlesniuos amžiuos 
graikų civilizacija davė poezijai klasikinį bei 
moderninį apdarą, kurį ir dabar tebematome.

Kadangi poezija gimė, augo ir tobulėjo 
žmonių gyvenime, visuomenėje, tai ji ir ne
gali būt kuom nors kitu, kaip tik visuomenės 
produktu. Bet visuomenė visuomet buvo pasi
dalijusi į luomus bei klases, tai ir poezijoje, 
suprantama, matosi jų klasinis charakterius. 
Vienos dalies visuomenės gyvenime matome 
begalinį perteklių, lėbavimą, neribotą vis nau
jų įspūdžių j ieškojimą, tveriant sau pasakiš
kai laimingą gyvenimą; antrosios gi visuome
nės dalies gyvenime matosi vien tik vargas, 
sunkus darbas, plūkimasis per dienų dienas 
dėl duonos kąsnio, beviltingumas ir priešlai
kinė mirtis. Skirtinga jų ekonominė ir socia- 
lė padėtis, skirtingos jų mintys, idėjos; skir
tingi troškimai, jausmai.

Kaip vienoj, taip ir antroj visuomenės daly 
randasi genijalių, su “viską” matančiomis sie
lomis žmonių, kurie surankioja, sudėstinėja, 
sukoncentruoja savo visuomenėje (klasėje) 
trykštančius troškimus, jausmus, idėjas ir, vi
sa tai sutvarkę, susistematizavę vaizduose,— 
paleidžia vėl į tą pačią visuomenę pavydale 
meno. Buržuazinis menas rodo, kas jam miela 
ir gražu ir taja “grožia”, savaimi, užkrečia, 
paveikia į tam tikrą visuomenės dalį. Gi pro
letarinis menas siekia savo tikslo: Jis rodo 
savo klasės gyvenimą ir akstiną savo klasės 
visuomenę kovon nušlavimui parazitų klasės 
nuo žemės paviršiaus.

Tai tiek apie poezijos-dainos paėjimą ir pa
matinę meno rolę visuomenėje.

Atleis man skaitytojas, kad nuo eilėraščių 
žanro buvau nuėjęs prie bendro meno rolės 
aiškinimo. Meno rolės išsiaiškinimas duoda 
suprasti, ko siekiama su poezija-eilėraščiais.

Poezija mus tobulina, kelia, aukština mūs 
jausmus. Ji mus, tarytum, liuosuoja nuo ko
kių balastų, slegiančių mus į žemumą, ir veda 
į aukštesnę, tobulesnę jausmų sritį.

Kokie elementai turi būt eilėraščiuose? Im
sime juos paeiliui.

1. Kalba, šis elementas yra naturalis per- 
statytojas žmogaus minčių ir jausmų. Ką žmo
gus ar žmonės mąsto, jaučia, įžiūri ir išsi
vaizduoja,—poetas persodina kalbon ir paro
do. Poetui kalba yra veik tas pats, kas dai
nininkui geras ir lavintas balsas. Dainininkas 
be gero ir lavinto balso negali reikiamai dai
nuoti, o poetas be gražios kalbos ir lavintos 
kalbos—išreikšt, ką jis mąsto, jaučia ir įžiūri.

2. Mintis. Apie šį elementą esu rašęs šiame 
skyriuje pereitą kartą. Jis yra pamatu viso
kiame literatiniame darbe.

3. Vaizdavimas. Pati poezija yra kalba vaiz
dais. Poeto dalykas yra kuomažiaueiaf įrodi
nėti, o kuodaugiausiai vaizduoti, rodyti.

Čia paimsiu trumpą citatą iš P. Cvirkos 
romano “Meisteris ir Sūnūs”. Autorius vaiz
duoja meisterio Deveikos sielvartą mirštant jo 
.bičiuoliui Krizui, štai ji:

“Meisteris išeina į naktį. Pujoja vėjas. 
Po kojomis brinksta purvas, ir blyksi užša
lusios balutės. Ir tolimos, vienintelės žvaigž
dės, pasirodžiusios debesų properšoje, spin
dulėlis atspindė jo ašaroje.”
Ir ką gi tuo gražiu vaizdavimu autorius 

mums pasako? Meisteris Deveika verkia. Au
torius mums tatai vaizdu pasako, parodo.

4. Emocija. Poezijoje, apart logiškos min
ties, turi būt apščiai jaudinančio jausmo, emo
cijos. Turi būt tokia gausa, kad autorius 
lengvai galėtų įkvėpti skaitytojui tai, ką jis 
pats (autorius) jaučia. Jo kūrinys turi būt 
nelyginant kokis latakas, perleidžiąs visus 
jausmus, troškimus bei idėjas skaitytojų krū- 
tinėsna. Jeigu autorius neturi tos meniškos 
galios, jeigu jo kūriny nėra to būtinai reika
lingo impulso,—jo balsas lieka šauksmu ty
ruose.

5. Ritmas. Ritmas visur jaučiamas. Ritmą 
mes girdime ir jaučiame vėjuose, jūrų van
dens ošime ir bangavime, paukščio čiulbesy; 
ritmiškai plaka mūsų širdis.

Turime ritmą ir poezijoje. Tas taktas, tas 
malonus siūbavimas, kėlimas ir nuleidimas 
balso paeiliui einančių trumpų ir ilgų (kir
čiuotų ir nekirčiuotų) skiemenų—tai poezijos 
(eilių) ritmas.

6. Rimas. Tai eilėraščio eilučių paskutinių 
skiemenų sąskambis. Daug geriau eilėraštis 
skamba, jeigu tinkamai rimuotas.

7. Grožė, žodį “grožė” čia reikia suprast ne 
vien kas puošnu, bet ir tai, kas yra prakilnu. 
Poezija puošiasi ne vien gražią kalba, bet ir 
kilniomis, gražiomis idėjomis.

Iš to, kas pasakyta, matome, kad eilėdara 
nėra lengvas darbas, daug ko reikalaujantis. 
Pradiniams rašytojams verčiau jąja neužsi
imti, o bandyt rašyti proza, t. y. paprastai, be 
skambumų. Trumpi vaizdeliukai yra labai ge
ras dalykas lavinimui savęs prie aukštesnių 
kūrybinių darbų.

P. Bs.

Netilpę Rinkinyj J. Janonio
Raštai

V. žalioms
J. Janonio raštų mes turime, išleistas dvi 

laidas. Pirmoji laida—vienų tik eilių rinkinys, 
—išleista 1918 m. Voroneže, šiandien jau nie
kur negaunama. Antroji žymiai pilnesnė lai
da, išleista 1921 m. Kaune, apėmė ne tik 
Janonio eiles, bet ir prozą, šį leidinį galima 
dar gauti pirkti Amerikoj ir SSRS. Tačiau 
ir šitam leidinyj netilpo visas pluoštas Jano
nio raštų, kaip eilių, taip ir prozos. Labai 
menkai tetilpo tam rinkinyj Janonio vaikų 
dienų eilių. Vaikų dienų eilės vėliau buvo 
Amerikoj išleistos atskira knygute. Bet ir be 
šitų vaikų dienų eilių mūsų Žinijoj yra dar 
visa eilė Janonio dailiosios literatūros kūrinių, 
dalinai jau įvairiais laikais ir įvairioj per 
riodinėj spaudoj paskelbtų, o dalinai dar nie
kur netilpusių, žymią jų dalį yra surinkęs V. 
Kapsukas, rašydamas J. Janonio biografiją ir 
kūrybos įvertinimą.

Mūsų plačios skaitytojų masės, kurios -įp 
šiandien labai mėgsta ir myli Janonio poeziją, 
gerai žino jo raštus, tilpusius minėtuos Ja
nonio raštų rinkiniuos. Mes turime taipgi pla
toką Janonio kūrybos nagrinėjimą ir įverti
nimą, padarytą V. Kapsuko (“Julius Janonis 
—pirmas lietuvių proletarinis poetas”; alma
nachas “Po Raudonąja Vėliava,” Minskas, 
1935 m.). Nors rašant šitą rašinį V. Kapsukui 
ir buvo žinomi tie netilpę rinkinyj Janonio 
kūriniai, tačiau plačiau juos jis neapibudino, 
o daugelį ir visai nesuminėjo, kadangi jam 
rūpėjo duoti pirmiausia bendras J. Janonio 
kūrybos įvertinimas. Tokiu būdu ir šiandien 
tie Janonio kūriniai pasilieka platesniems 
skaitytojų sluoksniams visiškai nežinomi. Tuo 
tarpu gi jie įdomūs mums ne tik tuo, kad tai 
yra mums brangaus žmogaus palikimas, bet 
ir tuo, kad daugelis tų raštų savo literatū- 
riniai-poetine kokybe ir šiandien nenustoję 
savo vertės. Minint 20-metines Janonio mir
ties sukaktuves, arčiau susipažinti su tais Ja
nonio raštais ypatingai įdomu ir reikalinga. 
Nesant galimybių šiandien visus tuos raštus 
paskelbti, išleidžiant naują pilną Janonio raš
tų rinkinį, pasistengsiu šiam straipsnyj bent 
juos išvardinti ir trumpai apibudinti.

Daugelis tų raštų, ypač eilių, yra iš 1913

metų, t. y. iš to laikotarpio Janonio kūryboje 
ir idėjiniam brendime, kada dar jis tik tejieš
kojo kelių, kuriais eiti, kada dar stiprios pas 
jį buvo smulkiaiburžuazinės jaunuolio svajo
nės, nors jau su svyrimu į socializmo pusę, 
darbininkų ir valstiečių dainavimo pusę. Aiš
kios marksistinės ideologijos Janonis tuomet 
dar neturėjo. Bendradarbiavo jis tuomet dar 
liberalinės moksleivijos organe “Aušrinėj”, 
kurios archyvuose, regis, ir rastas ištisas eilių 
sąsiuvinys ir pora atskirų kūrinėlių—eilės 
prozoje: “Ruduo” ir “Tikslo Jieškant.” Kaip 
pažymi V. Kapsukas, plačiai cituodamas tą 
kurinį (žiur. šiam. “Priek.” num. jo Janonio 
biografiją), “Tikslo Jieškant” labai charakte
ringas kūrinys tų laikų Janonio j ieškojimams 
“atsakymo į daugybę kankinančių jį klausimų 
ir abejonių.” Janonis, nors dar visai jaunuo
lis būdamas, nerimsta, negali nejieškoti atsa

kymo į gyvenimo klausimus:
“Einu... Nes nustovėti negaliu, nes siaučia 

krūtinėje audra... Galinga audra.... Lieps
noja širdis..-.. Protas be perstojimo mąsto, 
jieško. Taip, jieško. Jieško tikslo. Gyvenimo 
tikslo. Juk jis turi būti....”

Taip prasideda šis rašinys (toliau jį cituoja 
V. Kapsukas). Jis charakteringas Janonio kū
rybai ne tik savo turiniu—tikslo j ieškojimu, 
bet ir savo forma—trumpi, padrikę sakiniai, 
klausimai ir sušukimai, minčių nutraukimai 
ir kartojimai ir tt.—visa tai gerai perduoda 
tą blaškymąsi “tikslo jieškant.” Savo forma 
Janonio kūryboj šitas kūrinys irgi buvo sa
votiškas j ieškojimas, pakrypimas iš paprastos 
realinės vagos į impresionistinę, kuri tais lai
kais buvo madoje pas daugelį lietuvių buržu
azinės poezijos atstovų. Tačiau šis bandymas 
bandymu ir pasiliko: “Tikslo Jieškant’’ rašy
tas 1913 m. lapkričio 3 d., ir neužilgo Janonis 
jau rado j ieškomą tikslą proletariato kovoj, 
marksizme, o kartu su tuo negrįžo daugiau ir 
prie impresionistinių formų.

Antras iš tų palaidų kūrinėlių—“Ruduo”, 
rašytas 1913-X-3, piešia rudens vaizdą, kada 
rudens šalna pakando raibas žvilgsnį vilioju
sias gėles ir “tik sausi gėlių stiebai linguoja”. 
Užbaigiamas šis gamtos vaizdelis skaisčia vil
tim :

“Ateis pavasaris. Ir vėl žaliuos lapeliai, ir 
vėl marguos žiedai—žiedeliai, ir vėl bujos gė
lės da puikesnės, da labiau viliojančios žvilgs
nį, da labiau gėrėsis spindinčia saulele, da 
labiau šypsosis jai. t..”

Šitas slegiančio rudens ir skaisčios pavasa
rio vilties motyvas, skaudžių abejonių, kančių 
ir skaisčių vilčių, aukso svajonių, pasiryžimų 
motyvas eina ir per daugelį tų laikų Janonio 
eilių, tame skaičiuj ir netilpusių rinkinyj.

Štai trejetas eilių, tilpusių “Kibirkštis” N. 
1, 1924 m. bendru užvardijimu “Nespausdin
tos eilės” (1912-1913 m.). Pirmosios iš jų 
(“Ne Upelis Srovus”) vaizduoja kaimo jau
nuolių meilišką idiliją, vakarinius susitikimus 
laivelyje. Eilės labai švelnios, nuoširdžios, vie
nos geresnių visoj mūsų meiliškoj lyrikoj. Sa
vo švelnia, skaisčia, nieko nedrumsčiama nuo
taika šios eilės skiriasi nuo daugelio kitų to 
laikotarpio Janonio spausdintų ir nespausdin
tų eilių, tame skaičiuj ir nuo kitų dviejų ten 
pat tilpusių. Eilės “Atdaras Langas” praside
da irgi tokia švelnia nuotaika, bet greitai po
etui jau sudreba širdužė, spaudžia sielą abe
jonės, žūva viltis, žadanti laimę, kliudo dirbti 
baimė, nyksta tikslas, aukso svajonės ir tt. 
Tačiau kaip “Rudenyj” šviečia skaistaus pa
vasario viltis, taip ir čia poetas nugali savo 
nusiskundimus ir pareiškia:

Bet jau aš tvirtas, stosiu kovoti, 
Nors ir perkūnai baisūs trankytų, 
Nors ir laimikio nesimatytų, 
Nors man ir galvą reiktų pakloti.

Trečiose eilėse (“Lapai Pageltę”) ruduo 
tiesioginiai palyginamas su aptemusiu laiku, 
kada “gražūs troškimai dingę pražuvę.” Bet 
čia poetas liaujasi graudinęsis dėl to, kas 
dingo, ir jieško naujo tikslo, už kurį galima 
būtų “bekovojant milžinu kristi.”

Minėtam eilių sąsiuvinyj J. Janonio įra- ' 
šytos viso 17 eilių, tačiau dalis iš jų tuo ar 
kitu būdu pakliuvo į kauniškį jo raštų rinkinį. 
Tai būtent “Mano Dainelės” (32 puslp.), 
“Sudiev Laimingosios Jaunystės Svajonės” 
(69 pusi.), “Duokit Man Kūjį” (68 p.), 
“Kaip Pakąstos šalnos” (33 p.) ir “Svajočiau” 
(69 p.—taisytos). Niekur nespausdintų tokiu 
būdu lieka 12 eilių. Savo nuotaika jos priklau
so prie aukščiau apibudintos to laikotarpio Ja
nonio liūdinčios poezijos, pilnos nusiskundimų 
gyvenimo sunkumais, vaitojimų ir tt Daugu
moj šių eilių nebėra ir tos skaisčios vilties, 
pasiryžimo nugalėti sunkumus. Darbininkų

klasės kovos supratimo jose dar irgi nėra.
štai pirmosios eilės “Skriskite Dainos,” pri- 

’’ menančios Vaičaičio motyvus. Vietoj darbi
ninkų klasės jose dar figūruoja tauta, jauni- 

j mas, ir aplamai “nelaimingi”, o vietoj kovos 
—švietimas, mokslas:

Skriskite dainos, liūdnos, griausmingos 
Skriskit į gimtąją šalį.
Nuoširdžiai guoskit jūs nelaimingą, 
Lengvinkit sunkią jo dalį....
Kvėpkite aukštą tikslą jaunimui
Lavinkit protą tamsuolio,
Kvieskit padėti mūsų kilimui
Net ir miegalį iš guolio.

Kitos iš šių eilių—vaizduoja nusiminimą, 
liūdesį, vilties netekimą. Ryškiausios iš jų 
bene “Prabėgo Laikai.” Toks pat aimanavi
mas eina kitose eilėse. Jaunas poetas pavydi 
net tam, keno žuvus viltis, nes visgi jis nors 
seniau matė laimę (eilės “Pasakyk, ar Prisėjo 
prie Kapo Stovėt”).

Nesitiki poetas rasti “laimės šalį” ir svajo
nėse (eilės “Į Tolimą Kraštą, Apleidus šią 
Šalį”).

Nesuvilioja, neatgaivina vilties ir gamta, 
pražydęs pavasaris (eilės “Ir vėl jau Sugrįžo 
Pavasario Dienos”), kurių pirmoji dalis duo
da gražų gamtos vaizdą:

Ir vėl jau sugrįžo pavasario dienos, 
Pražydo žibutės, geltonos purienos, 
Dainuoja paukšteliai linksmai.
Ir vėl jau artojai laukuos prakaituoja, 
Raiboji gegutė sodnelyj kukuoja, 
žaliuoja tamsieji miškai.

Nusiminimas ir nusivilimas svajonėmis dai
nuojamas ir eilėse “Ne Taip Labai Gaila Lai
mužės Auksinės”. Jose jaunas poetas nemato 
tikslo, už kurį vertėtų kariauti ir neturi vil
ties laimėti. Jis pasisako:

Jėgų man užtektų, galėčiau kariauti,
Bet kam, jei laimėta nebus.

Bet jau šitose Janonio eilėse greta tų nusi- 
I minimo ir vaitojimų motyvų ima reikštis ir 

kiti bruožai, būtent “kankinimas, skurdas, 
vargai,” kuriuos poetas mato apsupančiam jį 
gyvenime. Jis sielojasi ne tik dėl savo skaus
mų, bet ir dėl to vargo ir skurdo, kuris slegia 
darbo mases. Janonis savo mūzą šiuo perio
du apibrėžia, kaip “skausmų” ir “vargingos 
dalies” mūzą (“Mano mūza—skausmai”). O 
“Gyvenimo Kelią” vaizduoja “kraujo mazgo
tą” ir “erškėčiais nuklotą.” Tuo keliu niekas 
negali išvengti ėjęs, nes ‘kietas likimas juo 
varo visus, neduodamas krypti į laimės takus.”

Bet bene aiškiausia Janonis tą savo naują 
nuotaiką—darbo masių kančių atjautimą, duo
damas išaiškinimą visai šiai savo vaitojimų 
lyrikai,—išreiškė trumpu ketureiliu, kuris yra 
vėlesnių jo “Ar Tu Matei” užuomazga:

Ar žinai, ko aš raudu, ko man iš akių 
Byra ašaros karčios ir sraujos?
Tai dėlto, kad visur ant laukų ir kelių,
Lig vanduo, žmonių laistomas kraujas...

Pagaliau poetas, nors ir nematydamas dar 
konkrečios išeities kovoje prieš tas skriaudas 
ir skriaudėjus, bet visgi ima suprasti savo 
dejavimų ir ašarų bergždumą. Jis pareiškia:

Gana dejavimo duslaus,
Nes jis vis viena nepadės.

Nuo čia jau vienas žingsnis prie kovos, 
prie tų Janonio poezijos motyvų, kurie metams 
praslinkus jau vyravo jo poezijoj. (Paskutinės 
dvejos eiles iš tilpusių tam sąsiuvinyj yra di
desnės vertės neturį vertimai iš latvių poetų 
J. Rainio (“Da žiema”) ir E. Veidenbaumo 
(“Lyg Gulbės, Lakioja Aukštai Debesiai”).

Savo forma šios Janonio eilės irgi dar yra 
didelėj priklausomybėj nuo buržuazinės ir 
smulkiaiburžuazinės lietuvių poezijos (Mairo
nio, Vaičaičio, Z. Gėlės ir kt.). Jose dar nėra 
to vaizdų konkretumo, minties ryškumo ir tt., 
kuo pasireiškė vėlesnioji Janonio poezija.

Atsisveikinimą su šia nusiskundimų ir sva
jonių poezija, pasiryžimą “žengti prakaito ke
liu” ir rimtai dirbti Janonis gražiai išreiškė 
eilėse “Pasiryžimas,” rašytose jau antram sa
vo kūrybos laikotarpyj (bene 1915 metais), 
bet irgi netilpusiose jo raštų rinkiniuos. Jas 
čia ištisas paduodame:

Kiek svajonių prisvajota!
Kiek godelių prigodota!
Jų ne dešimtis—šimtai.
Bet svajonės greitai nyksta, 
O sumanymai nevyksta, 
Jei nedirbama rimtai*

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.
Daugelis dirbtuvių paskelbė 

po vieną savaitę apmokamų 
vakacijų savo darbininkams. 
Bet tuo pačiu sykiu žymiai su
mažėjo darbaį. Royal Typew
riter Co. ir kitose dirbtuvėse 
pradėjo dirbti po 4 dienas į 
savaitę ir nemažai darbininkų 
paleido neaprubežiuotam lai
kui, būk dėlto, kad pritrūko 
medžiagos. Paleistieji darbi
ninkai labai nusiminė.

Pas mus darbininkai prade
da daugiau organizuotis prie 
CIO unijos. Pratt Whitney Co. 
pripažino uniją, sutikdami pa
kelti algas. Taipgi, girdėtis, 
kad ir kitose dirbtuvėse darbi
ninkai pradeda bruzdėti, net 
ir “inšiurinų” darbininkai pra
deda neatsilikti. Travelers In
surance Co. išgirdus darbinin
kų tarpe neramumą, tuojau^ 
pridėjo daugiau algos nuo 1 
d. liepos.

Mes, darbininkai, kurie dar 
esame neorganizuoti, turime 
pasimokinti iš tų, kurie orga- 

■ nizuoti. Juk dabartiniu laiku 
yra gana sunkios sąlygos: pra
gyvenimas brangus, o uždar
biai, palyginamai, yra nedide
li. Mūsų visų pareiga yra or
ganizuotis ir prigulėti prie 
CIO, tai tik tada turėsime 
žmoniškesnį pragyvenimą ir 
užtikrintas vakacijas, kurios 
turėtų būti kiekvienam darbi
ninkui, kaip šiandie yra Sovie
tų Sąjungoje.

Iš Lietuvių Parapijos
Mūsų klebonas prašalino 

vargonininką ir zakristijoną. 
Vargonininką prašalino už gir
tuokliavimą, kuris važiuoda
mas sudaužė mašiną. Bet ka- • 
d&ngi jis buvo geras chorve- * 
dis, tai daugelis parapijonų 
nepatenkinti. Zakristijoną ar
ba “dženitorių” prašalino dėl
to, kad tas pareikalavo geres
nių darbo sąlygų. Zakristijo
nas P. M. buvo apsišvietęs ka
talikas ir atlikdavo savo pa
reigas gerai. Daugelis parapi
jonų pasipiktino tokiu savo 
klebono pasielgimu.

Nelaimė
Windsor, Conn., sudegė O. 

Slipkauskienės galvijų tvartas 
ir pieno kaipbarys, taipgi ir 
šieno vertės $500. Stuba taipgi 
apdegė, bet pribuvus ugniage
siams stuba tapo išgelbėta. 
Benešant drabužius atsirado 
beširdis, kuris išėmė jauniau- . 
šio vaiko iš kišeniaus $20. Sa
koma, jog nuostolių padaryta 
iki $4000, o insurance buvo \ 
tiktai $1,000.

Pernai rudenį nežinomas 
kerštininkas nušovė arklį. Spė
jama, kad tas pats kerštinin
kas galėjo padegti tvartą.

Tai didelė nelaimė O. Slip- 
kauskienei. Visi kaimynai ir 
pažįstami reiškia jai užuojau
tą.

Girdėjau, kad ūkėsų Kliu- 
bas praėjusiame susirinkime 
nutarė pirkti nuosavą namą. 
Toks namas jau nuo senai yra 
pageidaujamas, ir turėtų tą 
nutarimą kuo greičiausia įvyk- 
dint gyveniman. Teko nugirs
ti, kad komisija jau turi ap
rinkus tinkamą vietą. Visi 
kliubiečiai atsilankykit į se
kantį susirinkimą, kuris įvyks 
liepos 16 d., išklausyti komi
sijos raporto.

Nemunas.

Šiaurės Poliuje Nešaltas Oras 
ir Tirštos Miglos 

šiaurės Polius. — Sovie
tų mokslininkai per radio 
praneša iš šiaurės poliaus 
stovyklos, kad dabar ten 
viešpatauja tiršta, tamsi 
ūkana ir debesiai labai že
mai nusvirę. Oras nešaltas, 
tik 32 laipsniai Fahrenheit 
virš zero, kad vos vanduo 
užšąlą.
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Puslapis Ketvirtas

Wilkes Barre, Pa
Šis Tas Apie Piknikų, Kuris 
Įvyko Liepos 4-tą Dieną, Kad 
Paremt Tuos, Kurie Kovoja už 

Demokratiją Ispanijoj.

rengiamus piknikus, tai jie ten 
jųjų tarpe ir sutirpsta be jo
kios literatūros, be darbinin
kiškos agitacijos.

f-

šeštadienis, Liepos 10, 1937

Piknikas buvo labai puikio
je vietoje ir labai parankioje 
pasiekt su automobiliais, nes 
kelias visas geras; taipogi 
tiems, kurie automobilių ne
turi, buvo proga dalyvaut tik 
už 25 centus kelionės į abi pu
ses, bet mūs draugai, wilkes- 
barriečiai, neįvertino šio taip 
svarbaus išvažiavimo, nedaly
vavo skaitlingai.

Nors nenoroms, bet reikia 
tart žodis-kitas į draugus wil- 
kesbariečius, kad jie pradėjo 
visai nekreipt jokios atydos, 
kad paremt tuos, kurie kovo
ja už demokratiją Ispanijoj. 
Draugai nepagalvoja, kad is
panai 
gii ir 
teises 

čia

Visi, kuriems teks skaityt 
šią pastabą, paklauskit patys 
savęs, ar čia netiesa sakoma. 
Mums visiems laikas pradėt 
darbuotis darbininkiškam ju
dėjime.

Dar žodis apie pikniką. 
Nors ir nebuvo skaitlingas, bet 
vienok likosi finansinės para
mos kovojantiems už demo
kratiją. Suvažiavę labai sma
giai laiką praleido, buvo gerų 
valgių ii' gėrimų, muzika šo
kiams, drg. J. Dean pasakė 
gerą prakalbą. J. T. V.

'J. Viliamaitis; smulkių aukų 
98c. Viso suaukauta $14.23.

Nežiūrint, kad buvo kalba
ma apie parėmimą T. D. Aps. 
tačiaus aukautojams reikalau
jant aukos nutarta pasiųsti Is
panijos kovotojams. Be to, d.

Gen. Franco Grasina Boiko 
tuot Neutrales Šalis

Salamanca, I s panija. — 
Fašistų galva Franco užrei-

J. Kalakauskas pridavė $3.00į gkė, jog kai jis “laimėsiąs
aukų tam pačiam tikslui suau- 
kautų draugų Leikauskų duk
ters priešvestuvinėj sueigoj 
birž. 19 d. Aukavo: J. Kala
kauskas ii’ J. Leikauskas po 
$1.00, J. Ambrozaitis ir J. 
Fordas po 50c. Viso $3.00.

Visas aukas, sumoje $17.23, 
pasiunčiu “L.” Red., kuri, ti
kiu, perduos kam jos skirtos.

J. Žebrauskas.

karą prieš respubliką, tai

galėsiąs uždaryt duris An
glijos ir- Franci j os bizniui. 
Tai todėl, kad, girdi, Fran
ci j a ir Anglija “pataikauja 
tiem, kurie (būk) norį su- 
bolševikint ir pražudyt Is
paniją.”—Perdaug išanksto 
smarkauja generolas Fran
co.

NAUJOJE VIETOJE

Cleveland, Ohio PITTSBURGH, PA
Birž. 26 d. Lietuvių Svet. 

įvyko draugų J. Noreikos ir 
M. Rakickienės vestuvės, ku
riose dalyvavo gražus būrelis' 
svečių. Bevakarieniaujant drg. 
Noreika, kuris per daugelį me-’ 
tų dalyvauja darb. judėjime 
(o taipgi ir jo draugė), prisi
minė apie parinkimą bent kiek 
aukų T. D. Aps. ir tuomi pa

muš aludėse, į rengiamus pik-j kvietė drg. J. Žebrauską kiek 
plačiau tuom klausimu pakal
bėti. Kalbėtojas nurodė, kaip 
reikalinga yra finansinė para
ma darb. judėjime, o taipgi 
labai svarbu tuomi atžymėti 
draugų Noreikų esamą pokilį.

Susirinkusieji svečiai auka
vo sekamai: Draugai Noreikai 
$2.00; po $1.00: J. Žebraus
kas, J. Kalakauskas, J. Doro- 
fejus, P. Radzevičius, J. Pap, 
J. Brudis; po 50c: D. Martin- 
ka, F. Stripeika, J. Gates, J. 
Ambrazaitis, A. Davis, S. Jo- 
nela, J. Paltanavičius, A. Pal
tanavičienė, S. Maženskas; po. 
25c; J. žiaugra, O. Šimkienė,

darbininkai kovoja ly- 
už mūsų demokratines 
šioje šalyje.
prisieina pasakyt, kad 

draugai turi laiko ir iš-musų 
tekliaus nuvažiuot į daugelį 
kitokių išeigų, — į parengi-

nikus dėl kitų naudos ir kt.I 
O kaip draugus prisieina pa
kviest, kad dalyvautų, kur la
biausiai reikalinga, tai tuom 
sykiu tau duos visą eilę pasi
teisinimų, kad jokiu būdu ne
galima dalyvaut, neturi liuo- 
so laiko, nei pinigų tokiems 
reikalams.

Nors tai jau nėra jokis pra
sižengimas dalyvaut kitų ren
giamuose piknikuose, bet rei
kėtų kitaip darbuotis. Pas; 
mūs draugus nematysi nei jo
kios knygelės arba kokių nors 
lapelių, kad ir šiuos lapelius, 
kuriuos išleido Bendro Fronto 
Komitetas iš Chicagos, kuriuo
se nurodoma, kokiais tikslais 
Smetona atsiunčia savo agen
tus sykiu su Lietuvos sporti
ninkais.

Tokiuose piknikuose reikia 
turėt visko su savim, — lape
lių ir tinkamų knygų; taip da- 
raftit nereikės sakyt, kad kny
gų negalima niekur parduot. 
Pirmiau reikia bandyt, o pas- 

... kui kalbėt.
Dabar mūsų draugai, atsi

lankę į kitų srovių darbininkų

APLA 27-ta seimas praėjo 
labai gražiai, draugiškoj nuo
taikoj, — taip daugumos de
legatų buvo išsireikšta. Bet 
seimo padaryti tarimai, ypač 
vienybės su LDS klausimu, rei
kalauja dar daug darbo pri
dėti. Todėl APLA 1-mo Apskr. 
Komitetas mato reikalo šaukti 
APLA ir LDS draugų susirin
kimą 21 d. liepos, 7:30 vai. 
vakare, Laisvės Svetainėj, 
1322 Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, Pa. Viršminėtame susi
rinkime turėsime ir svečią, 
abiejų organizacijų gerą vei
kėją, jaunuolį J. Ormaną. To
dėl, draugai, stengkitės susi
rinkti skaitlingai, nes bus 
svarbių reikalų apkalbėjimui.

APLA 1-mo Apskr.
Komitetas.

Eskimai šiaurinėj Green- 
landijoj beveik niekad ne
gauna ultra-violetinių sau
lės spindulių, o yra gana 

1 sveiki.

NOTICE is hereby given that License No. I 
EB 3374 has been issued to the undersigned I
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3410—3412 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

McCLINCHEY 
Tilden 

3110—3112 Tilden Ave.,

be consumed on the

& DRISCOLL 
Inn.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1302 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2'17 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
pre nises.

JOHN EIMER
d-b-a Irving Restaurant Bar & Grill 

217 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1134 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
306-310 Leonard St., a-k-a 96 Conselyea St., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

Wholesale Retails
a-k-a—96

LOUIS TROMBĄ
306-310 Leonard St.,

Conselyea St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1090 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 70 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed

1550 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

JOHN M. KENNEDY 
d-b-a Capitol

1550 Fulton St.,

& HENRY T. 
Bar and Grill

Brooklyn

on the

SMITH

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

FREDA KLARFELD
Parkway Delicatessen and Restaurant 

865 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1422 has been issued to the undersigned 
to ",
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Crescent Street, 
County of Kings, to 
premises.

sell beer at retail, under Section 76

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

AUGUST
378 Crescent St.,

FUCHS
Brooklyn, N. Y.

532 Grand St, Brooklyn

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

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

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

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
6ia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
687 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SIIEVINSKY
687 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2788 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY DIEFENBACH 
2788 Fulton St., Š. '' Brooklyn, N.

the

License No. 
undersigned 
Section 76

NOTICE is hereby given that 
EB 898 has been issued to the 
to sell beer at retail, under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

263 New

NOTICE

ISIDORE
Lots Ave.,

EVANSKY
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
EB 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1298 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEDFORD PLAZA CAFETERIA, INC. 
1298 Bedford Ave., •• • Brooklyn, N. Y.

Žuvo Du Lakūnai, Benuody 
darni Lauky Kirmėles 

Morrisville, Pa
vas sėjo tam tikras chemi
nes dulkes ant King farmos 
laukų, naikindamas, žalin
gus vabalus bei kirmėles. 
Pagaliaus, lėktuvas drožė į 
medį ir nukrito į Lehigh 
kanalą. Taip ir žuvo abudu 
lakūnai, R. Shanklin ir St. 
Pengally, abu po 25 metų 
amžiaus.

Reumatizmas Sulaiko-

Tel. TRObridge 6330

Lėktu- mas į 48 Valandas
New Yorko Daktaro 
Tiekia Linksmybės 
Išvaro Reumatiškus 

garos, Sąnarių,

Nauja Medicina 
Tūkstančiams— 
Sopulius iš Nu- 
ir Muskulų.

I

S

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

jūsų kraujuje sudaro re- 
skausmus, sustingimus ir 
ir vargina jumis. Paliuo-

Dr. John Repshis
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

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

I

|

MM M MM MM MM M M MMMM FUĮRĄ IVIMIUIĮŲĮ

CHARLES WAYSHVILL
BROCKERT’S ALE DISTRIBUTOR

Visoje ^Bostono Apylinkėj Pristato Alų Piknikams, 
Baliams, Bankietams Vestuvėms

I

I

Reikalui esant kreipkitės

1410 Columbia Road,
Tel. 2271, j namus 1512

šiuo antrašu:

So. Boston, Mass
W. Dedham

Brockert’s yra išdirbamas Worcester, Mass.

Korporacijos Prezidentas A. PINKEVICH
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NOTICE is hereby given that License No. 
C 692 hass been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
466 Kosciusko St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE INC. 
466 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2905 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A. JANNACE
2246 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1300 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Hamilton Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

a MARY FLORENTINE
334 Hifmllton Ave. Brooklyn, N. Y.LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC.

168 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.
No.NOTICE is hereby given that License

3307 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

EB 
to 
of 
675 
County of Kings, 
premises.

Ave., 
to

ANNA
675 Franklin Ave..

TRACY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3254 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. FREDERICK MULLER
608 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

CB 33 has been
to sell beer at
of the Alcoholic
98 Hill Street,

NOTICE is hereby giv€n that License No. 
EB 3334 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

3623 Avenue S, 
County of Kings, 
premises.

FRANK
3623 Avenue S,

County of Kings, to be consumed on 
premises.

EAST END CLUB, INC.
of the 22nd Assembly District

98 Hill St., Brooklyn, N.

ARCHIBALD
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1333 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Front 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2701 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to • be consumed on 
premises.

WILLIAM C. BRANDAU 
2701 Tilden Ave., Brooklyn, N.

■NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3378 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Bartlett Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIANNA JAKUBAUSKA 
(d-b-a Bartlett Rest.)

78 Bartlett St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 16 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
316- 13th .Street, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VETERANS OF FOREIGN WARS 
of U. S.

Sgt. Harry William Steneck, Post 601 
316—13th St., Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn,

that License No. 
to the undersigned 
under Section 76

NOTICE 
EB 1337 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2986 Atlantic Avenue, 
Cownty of Kings, to 
premises.

CHARLES 
2986 Atlantic Ave.,

is hereby given 
has been issued 
beer at retail,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

JOVINO
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1088 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
881—3 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

A. and F. STEIN 
881—3 Flatbush Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

is hereby given that License No.NOTICE ... _____  _
EB 970 has been issued to the undersigned 

under Section 76 
Control I>aw at 
Eldert St., Bo
ot Kings, to be

to sell beer at retail, 
of the Alcoholic Beverage 
1293 Bushwick Ave. & 68 
rough of Brooklyn, County 
consumed on the premises.

HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTH1LL 
1293 Bushwick Ave., 
and 68 Eldert St, Brooklyn. N. Y.

CAFETERIA, 
Brooklyn,

INC.
N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 8176 has been issued to the undersigned 
to Bell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2876—2580 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1506 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CAESER DELICATESSEN & 
RESTAURANT, INC.

445 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

2578—2580

Fulton St.. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

WALTER E. 
Fulton St..

UM LA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2650 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 1 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the , 
premises.

ISIDORE GOLDMAN
373 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y. !

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1289 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

JOHN G. DRACOMANOLIS 
229 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2974 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FAECIONE
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
144 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TIMOTHY DONOVAN
144 West St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1223 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP TURNANSKY
268 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

104 Front

Street, 
Kings,

KATE 
St.,

Brooklyn, 
the

Borough of 
to bo consumed on

T. PAPPAS 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.
EB ....... ............................................... * ’
to 
of 
180
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

1445 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Prospect Park South West, Borough of

WILLIAM McDEVITT
180 Prospect Park South West. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

7112 Bay
DELICO, INC.

Parkway, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3184 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 South 5th St,, and 404 Wythe Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings to be 
consumed on tho premises.

PAUL ADOMAITIS 
57 South 5th St., 
404 Wythe Ave.,

sell beer at retail, under Section 76

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
330 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS C. G1ANNONE 
d-b-a Willoughby Rest. & Lunch Bar 

330 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1039 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
16“ ‘ ‘“‘Z.
County of Kings, to be consumed, on the 

JACOB HORNSTEIN
16 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

sell beer at retail, under Section 76

Sumner Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1174 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
237 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE KOMACK
237 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. I '

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1270 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
609 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Ąlcohohc Beverage Control Law at 
1054 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MATTHEW J. SPRINGER 
1054 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1059 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control I^tw at 

Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of .Kings, to bo consumed on 
promises.

HERMAN GUBER 
d-b-a Greenpoint Coffee Pot

316 Oakland St., Brooklyn, N.

EB 
to 
of 
316

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1528 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1088—1090 Flushing Ave., Borough of 
lyn. County 
premises.

of Kings, to be consumed
Brook- 
on the

NOTICE
EB 1340 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Grand Street, Borough of ’ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

1088-1090
HYMAN COHEN 

Flushing Ave., Brooklyn,

THEODORE ZALNERAITIS
608 Grand St., Brooklyn N.

. NOTICE is hereby given that License No.
I EB 1160 has been issued to the undersigned

to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be

i premises.
PALATIAL BOWLING

ACADEMY,
533 Eastern Parkway,

consumed on the

& BILLIARD 
INC.
Brooklyn N. Y.

N. Y.

ROSE ALBERT
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

JOHN ENGLISH & CICERO BUFORD 
d-b-a Queen’s Palace

609 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 964 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BOEMERMANN
341 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2647 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

239 Reid
THOMAS HARRINGTON
Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 965 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 South 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PINCUS GREENWALD
365 South 4th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1552 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

1002 
County of 
premises.

Kings, to

GEORGE 
Cafeteria 

1002 Flushing Ave.,
(Main

NIATAS
& Coffee Shop) 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. EB - . -
to 
of 
179 
County of 
premises.

1200 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Reid Avenue, Borough of
Kings, to be consumed on

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
467 Albany 
County of 
premises.

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

179 Reid
MICHAEL NOONE

Ave., Brooklyn, N.

467 Albany
MEYER JOSEPHY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
i EB 1509 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1065 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
83 
County of 
premises.

Avenue O

83 Avenue

O. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

SALLY BATZAR 
O, Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 2910 
to sell 
of the Alcoholic Beverage. Control Law at 
1214 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, 
the

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 76

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1286 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6024—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

BRILLIANT COFFEE SHOPPE. INC. 
6024—8th Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1467 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
81 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

NOTICE
EB 1362 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
891 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOMAITIS STANLEY
891 Grand St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises,

JOHN F. WILLIAMS
3160 Fulton St., Brooklyn, N.

the

No.

81

LOUIS BENINATI 
(d-b-a Evergreen Rest.) 

Evergreen Avenue. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1083 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
868 Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1437 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Woodbine St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7942 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1942 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANDREW L. HAAS 
ALBERT J. OPPERMANN

Fulton St., Brooklyn, N.1942
j.

Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____  _____
EB 1229 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5323—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

5323—7th
JOHN JAMES DOYLE 
Ave., Brooklyn, N.

the

1214

County of Kings, to be consumed on 
premises.

LOUISE HERMAN 
d-b-a Radio Diner

Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

I

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 9344 has been issued to the undersigned 
to aeil beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1199 Nostrand Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1380 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 -z____ z. .
County of Kings, to be consumed on the 
premises. -

at retail, under Section 76

White Street, Borough of Brooklyn,

LOUIS SOMERMAN
868 Broadway, Brooklyn, N. Y.

JESSE B. KULP
60 Woodbine St.. Brooklyn, N. Y.

JACOB TAMKIN
1199 Nestrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1332 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 

' at 
Brooklyn,

of the Alcoholic Beverage Control Law
286 Wilaon Avenue. Borough of Brook.,.., 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

286 Wilson
SOPHIE STADLER 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMPIRE DELICATESSEN CORP. 
510 Empire Boulevard, Brooklyn, N. Y.

DAVE SIEGEL
99 White St., 1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

GEORGE LEIDEMER 
(George’s Restaurant)

159 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1394 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 Avenue N. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

VINCENT A. CULHANE
5606 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of ' Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7907 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 871 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

McCloskey & co., inc.
871 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail, under Section 76

NOTICE 
EB 1304 
to sell . ....................  - - —-----
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2002—75th 
County of 
premises.

Laisniuotas Graborius
!

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1075 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on tho 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER & 
SIDNEY LIQUORNICK

307 Albany Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises,

NATHAN S. SHAPIRO
1549 Pitkin Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises. •

JOSEPH ABRAMSON
1715 Avcnuo M, Brooklyn, N. Y.

the

2002—75th

Street, 
Kings,

ROSE 
St.,

Borough of 
to be consumed on

Brooklyn, 
the

STABINSKY
Brooklyn, N.

NOTARY PUBLIC

JOHN WELCH 
d-b-a Avenue D Bar & Grill 

4911 Avenue D, Brooklyn, N.

NOTICE is heręjjy given that License No. 
EB 1145 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559—20th ~ „z r. .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
EB 2793 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Court 
County of 
premises.

No.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

Y. 559—20th
ERNEST SONCINI

St., Brooklyn, N. Y,
750 Court

LENA ROEDER
St., Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

BROOKLYN LABOR LYCEUM

i

NOTICE is hereby given that License No. 
HB 1044 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6622—18th Avenue,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & Z. DELICATESSEN INC. 
6622—18th Avenue, - Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
EB 1504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Belmont Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MEYER ANTIN
141 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
DB 8 has been issued to the undersigned 
to
of the Alcoholic Beverage Control Law r.t 
103 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

soil beer at retail, under Section 75

ARTHUR RAY
103 Stuyvcsant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 37 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail, under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 871 Flatbush Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

McCloskey & 
2009 Eastern Parkway,

CO., Inc.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1185 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
185 Irving 
County of 
premises.

DARBININKŲ IŠTAIGA

(Jack
185 Irving

Avenue Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

JOHN SWEENEY 
and Jack Bar and Grill) 

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 1163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 608 - ■ - -
lyn, 
the

608

East New York Ave., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed on 

premises.
LEONARD DAMATO

East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

I 1

£

f

14

1



> šeštadienis, Liepos 10, 1937
y s

Puslapis Penktai
ss.1   — --------——•

Baltimore, Md biama “Laisvėje”, 
pranešimai iš svetur.

šenadoriečiui draugui A. 
žemaičiui pribuvus Baltimo- 
rėn, žada atvažiuot ir daugiau 
šenadoriečių. Rengiamame 
kuopos piknike, 25 d. liepos, 
Gričino vietoje, turėsime pro
gą girdėti skardžias dainas 

_______ ___ ____v ___ Mainierių Kvarteto, kuris yra
Spanish Democracy per dele-1 labai įvertintas Baltimorės pu

blikos.
Lauksime mes jūsų, šenado- 

riečiai! Kp. Koresp.

Veikimo Bruožai
Vietinė ALDLD 25 kp. savo 

laikytame susirinkime svarstė 
šiuos bėgamus klausimus:

Mūsų kuopa, kaipo dalyvė 
North American Com. to Aid

skyriuje dantis. O Washingtono ponai’vai of our American ideals on
bando paglostyti geležinkelio 
darbininkus, kad sulaikius 
juos nuo kovų prieš geležin
kelių savininkus.

Pavyzdžiui, paimsime kon- 
gresmoną John M. Robsion, 
(rep. Ky.) kaip jis atsiliepia 
į geležinkelių darbininkus, sa
kydamas : “kaipo klasė, ge
ležinkelio darbininkai yra in-

gatą P. Paserskį pranešė, jog 
darbu, finansais ir maistu mū
sų Ruopos nariai gelbsti gana 
daug. Tapo nutarta, kad abel- 
ną veiklą smulkmeniškai užre- 
korduoti protokolų knygose.

Lygos Prieš Karą ir Fašiz
mą kas mėnesį daroma rink
liava šį karta davė $1.40.

“Laisvės” pikniko įžangos 
tikietukai paskleisti tarpe 
draugų-draugių plačiai. Steng
simės visus prisiųstus bundu- 
liukus išparduoti.

Komisijos raportas. Bušų 
klausime į “Laisvės” pikniką 
rugsėjo 5 d., Westville, N. J., 
atsiliepta gana gyvai; užsaky
ta 2 busai. Padirbėti daugiau 
reikės juos pripildyt. Pasi- ______ _____
stengsime. į įtikėti į tokias

Naujas darbas kuopai ant kompanija sako: 
rankų, tai organizavimas cho-rties negalėjimo paimti vago- 
ro. Darbas nors didelis ir sun- nų nuo geležinkelio ir prisiųs- 
kus, bet naudingas. Pasekmes ■ ti į šapas, priversti sumažinti 
šio darbo matysime greitoj darbininkų skaičių.” Reiškia,

Viena Neužsibaigė, Kita 
Ateina

žmonės kalba, kad 
jau išsikraustė iš 
Baltimore and Ohio 

kompanijos dar-

ateityje.
Dėl darbo Workers 

kuri organizuojama šį rudenį 
plačia papėde, išrinkta dvi de
legatės konvencijon planų iš- 
dirbimui.

Kuopos oficiale korespon
dente išrinkta O. Kučiauskai- 
tė.

Dėl nekuriu priežasčių, su
darančių keblumų laikyme su
sirinkimų pirmą pirmadienį 
kiekvieno mėnesio, susirinki
mai perkelti į antrą pirmadie
nį kiekvieno mėnesio. Nepa
mirškite to, draugai-draugės. 
Nors tūlam laikui tas bus skel-

School

SMAGIOS VIETOSShenandoah, Pa., Philadelphia, Pa., Į 
Merginų Oktetas iš Wyoming ir Mi-Pataria Du Cigaretu Naudot1 

Rūkymui Vienu Sykiu
W ashington.—Mokslinin

kai R. B. Derr, A. H. Reis- 
meyer ir R. B. Unangst pa
taria rūkytojams naudot to
kius “cibukus,” į kuriuos 
galima būtų vieną cigaretą 
visai vidun įvaryt, o kitą iš 
galo rūkyt. Vidurin įvary
tas cigaretas tada tarnautų 
kaip koštuvas, ir jame būtų 
sulaikyta didesnė pusė ža
lingo nikotino iš rūkomo ci- 
gareto. Sako, kad tuomi 
nesugadinama skonis rūko
mo cigareto.

Spanish soil ...”
Toliaus “Sun” laikraštis ra

šo, kad keli tūkstančiai Ame
rikos kovotojų, iš kurių suside
da Abraham Lincoln ir George 
Washington batalionai, Tom 
Mooney machine-gun kompa
nija ir John Brown artilerijos 
brigada, pasiuntė Amerikos 
gyventojams aukščiau suminė-

šrus Aido Choro Oktetas iš Brook
lyn, N. Y. Bus gera muzika šokiams,
geras kalbėtojas, bus gerų valgių ir 
šaltų gėrimų. Vietos ir iš plačios 
apylinkės lietuvius kviečiame skait
lingai dalyvaut. Pradžia 10-tą vai. iš 
ryto. Kviečiame visus — Rengėjai.

(161-165)

ATOSTOGAUTI
Pas lietuvius farmerius, čia 

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

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights,

L. I., N. Y.

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. rengia pikniką, lie

pos 11 d., Llewellyn. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Šokiam grieš Sta- 
rinskų orkestrą. Pikniko vieta labai 
puiki, dideliam pušyne prie “Ban
dos Swimming Pool.” Kelrodis: nuo 
Pottsville, Route 209 iki tiltuko 
Llewellyn, prie tiltuko yra kelias po 
tiesiai, pavažiavus tuo keliu po kai
rei rasite Swimming Pool, o po tie
siai į kalniuke bus pikniko vieta. Nuo 
Minersville, Route, 901, Llewellyn 
abudu keliu sueina į vieną.

(159-161)

teligentai, pasitikimi ir lojalūs. telegramą. 
Jie aukšto typo patriotai, 
Amerikos piliečiai, didžiai die
vobaimingi, teisingi, patrio
tiški piliečiai.” Kongresmenas 
Robsion’as, gražiai pagyrė ge
ležinkelio darbininkus. Bet ko
dėl jis juos taip “aukštai” iš
kėlė? Man rodos, kad susipra
tusiam darbininkui bus aišku.

Nežiūrint tų visų pagyrimų, 
geležinkelio darbininkai turi
me atsiminti 1922 metų kovas, 
o dabartiniu laiku, jeigu bus 
reikalas, turime daug kartų 
tviręįau "laikytis, nes dabarti
niu laiku ir reakcija daugiau 
suras sufašistėjusių vigiliantų 

; darbininkus. Paimkim 
žiū

rėkim, kaip jie išstoja prieš 
darbininkus. American Legion 
nacionalis komandierius H. 
W. Colmery, pasiuntė visų val
stijų komandieriams telegra
mas, įsakydamas jiems, kad 
nariams būtų informuota, kad 
vengtų dėvėti uniformas, kuo
met užima streiklaužių dar
bus. Taipogi Colmery, uždrau
dė savo organizacijos nariams, 
kad nenešiotų organizacijos 
ženklų, kuomet streiklaužiau- 
ja.

Šituos žodžius 
paimu Baltimore “

Nekurie 
depresija 
Amerikos, 
geležinkelio 
bininkai tą patį sakydavo, bet
dabar kitaip suprato, kuomet 
gavo nuo darbo paleisti. B & 
O gelež. kompanija, kelios sa
vaitės tam atgal, paleido virš 
50 darbininkų nuo darbo, o 
liepos 2-rą d. “notas” iškabi
no, ant kurių pažymėta prie- i 
žastis dėlko darbininkus pa-j jr American Legion,
leidžia. Bet tai būtų juokinga 

i “notas,” kur 
Iš priežas-

Reiškia, 
kompanija daro gana gerą 
“biznį,” kad vagonų negali 
paimti nuo geležinkelio, bet 
vistiek darbininkus paleidžia 
nuo darbo.

Kiek aš galėjau sužinoti, 10 
liepos bus paleista apie 300 
darbininkų nuo darbo, o kas 
toliau atsitiks su geležinkelio 
darbininkais, kurie dar kol 
kas pasiliko dirbti, sunku įspė
ti.

čia gal gelež. kompanija 
daro kokį nors skymą, nes ge
ležinkelių unijos reikalauja 
20% pakelti algos, todėl kom
panija jau pradėjo rodyti

Vietinė spauda šiek-tiek ap
stojo rašiusi, kad gerlaikis 
“sugrįžo” ir darbų yra įvalias. 
Dabar, kai skaitai dideliu “bi
znių” raportus, tai aiškiai ma
tosi, kad depresija viena ne
užsibaigė, kita ateina, nes tą 
liūdija patys raportai. Pavyz
džiui: Chesapeake & Ohio ge
ležinkelio kompanijos tavori- 
nių karų “užlioduota” pereitą 
mėnesį vie viena savaite buvo 
32,459, o pereitą metą tą pa
čią savaitę buvo 36,692. Mis
souri Pacific geležinkelio kom
panija pereitą mėnesį viena 
savaite “užliedavo” 22,075 va
gonus, o pereitą metą tą pačią 
savaitę —*• 24,482. Na ir Bal
timore & Ohio gelež. kompa
nijos karų “Kodavimas” žy
miai sumažėjo, gal būt todėl 
ir darbininkus paleidžia. Na, 
departmentiniai štorai (krau
tuvės) taipogi raportuoja, kad 
įeigos mažesnės negu buvo pe
reitą metą.
" Tas viskas aiškiai parodo, 
kad depresija viena neužsi
baigė, kita ateina. Fašistas W. 
R. Hearst, taipogi darbininkus 
paleidžia. “Sun” laikraštis bir- 

, želio 25 d. rašo: “Hearst em-
berašani, Pioyees are hit, 30 to 37% of 

Sun” ir tuoj American and Journal staffs 
knisuosi į žinias apie Ispaniją, to be dropped.”

Smarkiausia Ofensyva

Avila, Ispanija, lieįjos 8. 
—Gen. Franco oficieriai sa
ko, kad liaudiečiai dar nie
kad nevedę tokio smarkaus 
ir plataus ofensyvos karo 
prieš fašistus kaip dabar.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, liepos 11 d., įvyks pi

knikas spaudos naudai. Pradžia 10 
vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties. 
Vieta — Victoria Dance Hall, pra
važiavus pustrečios mylios už Char- 
grin Falls, Ohio, šokiams grieš 
Wyoming Cowboys orkestrą, taipgi 
bus skanių valgių ir gėrimų. Pik
nike dalyvaus ir drg. F. Abekas, 
“Vilnies” redaktorius. Kurie važiuo
sit trekais užsiregistruokite nevėliau 
kaip 8 d. liepos. Iš Clevelando im
kite kelią Kinsman Rd., No. 422, ku
ris nuves tiesiai į pikniką.

(159-161)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikąlam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Fašistam ir jų laikraščiams 
jau nesiseka, ateina jiems ga
las. V-s.

Tuoj į akis atsirėmė telegrama 
nuo kovojančių draugų iš Is
panijos, kur sako: “We Ame
ricans in Spain, fighting for 
the preservation of world de
mocracy, are proud to cele- ( 
brate today the national festi-' NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

GAUKITE “LAISVEI”
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Piknikas Wilkes Barre, Pa. II .. J 1 I
i Dienraščio "Laisvės” Naudai

Rengia Am. Lietuvių Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskritys

Bus Nedėlioję

18 d. Liepos-July
1 9 3 7

Gera Orkestrą 
Grieš Šokiams

Pradžia 
10 vai. ryto

Sporto Žaislai: 
Scrantonas su 
Shenandoah 
trauks virvę.

Bus ir daugiau 
žaislų

Vii yomingo Merginų Oktetas, kuris dainuos šiame piknike
“Laisvės” naudai.

Puiki Programa:
Lyros Choras

iš Shenandoah, Pa.
• <*.» '1, V ?: <

Merginę Oktetas
is Wyoiming, Pa. 

I

LYROS CHORAS
( > J* f r.y 1 < 

iš Philadelphia, Pa.

P. BUKNYS
f *

iš Brooklyno
SAKYS PRAKALBĄ

k • K r \ f . j ? < • ’

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAU DAI DIDYSIS PIKNIKAS

VALLEY VIEW PARIJĘ, INKERMAN, PA. s- - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - 0
Skaitlingai susirinkite smagiai pasišokt ir išgirst gražios progra

mos, pamatyti sportiškų žaislų ir pasimatyt su daugeliu svečių iš 
kitų miestų. RENGĖJAI.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kp. su

sirinkimai įvyks bendrai 12 d. lie
pos, 7:30 v. v. Kasmočienės Svet. 
Nesiveluokite, ateikite laiku. Nelau
kite, kad Centras ragintų užsimokė
ti duokles, užsimokėkite už šiuos 
metus. Taipgi simpatizatoriai kvie
čiami ateiti ir įstoti į minėtas orga
nizacijas, kainuoja tiktai $1.60 pa
vieniui j metus, vedusiems tik 
$1.80. Knygų gausite vertės $4.00 
Kviečia Org. ir Sekr. F. K. ir F. L.

(161-162)

PHILADELPHIA, PA.
Liepos 10 d., pas City Hall Plaza, 

North American Committee to Aid 
Spanish Democracy ruošia demon
straciją, 2 vai. po pietų. Bus svarbi 
demonstracija už uždėjimą embargo 
ant Vokietijųs ir Italijos gabenamos 
amunicijos iš Amerikos. Bus pro
testas prieš tas barbariškas šalis, 
kurios mėsinėja Ispanų žmones. Lie
tuviai dalyvaukite. — A. J. S.

(159-161)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopos puikus piknikas 

įvyks liepos 11 dieną, šių metų, sa
vam darže, High Works Grove, 
High Works. Todėl visi, kas tik pri
taria darbininkiškam judėjimui ir
organizacijai, yra širdingai kviečiami 
atsilankyti. Visi atsilankę į šį pik
niką bus viskuo patenkinti. Pasišok
ti, kas tik norės, galės šokti veltui 
prie radio muzikos. O apie vietos pa
togumą tai nereikia nei kalbėt. Visi 
žino šį gražų aržuolyną. Kelias irgi 
gerai ištaisytas. Prašome atsilankyti 
ir paremti vietinę ALDLD kuopą. 
— Rengėjai.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6-tos kp. susirinkimas 

įvyks liepos 12-tą dieną, 7:30 vai. 
vak. Liet. Tautiškam Name, mažo
joj svetainėj.. Visi nariai privalote at
silankyt, nes bus Centro Valdybos 
nominacija ir daugiau svarbių daly
kų turės būt atlikta. — S. Baronas.

(160-161)

MONTELLO, MASS.
Didelis piknikas ir šokiai įvyks lie

pos 10 ir 11 dd. Liet. Taut. Namo 
Parke. Rengia Žiburėlio Draugijos 
Komitetas dėl palaikymo vaikų mo
kyklos. šokiai prasidės 8 vai. šešta
dienio vakare. — Komitetas.

(160-161)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938

WILKES BARRE, PA.
LDS 7-tos kp.' mėnesinis susirinki

mas įvyks 11 d. liepos (July), 2-rą 
vai. po pietų, B. Poteliuno Svetainėj, 
53 Bank St. Šis susirinkimas yra 
specialiai šaukiamas pagal LDS Cen
tro Valdybos įsakymą, kad kiekvie
nas kuopos narys-narė būtinai turi 
dalyvauti šiame susirinkime. Bus 
svarstoma ir balsuojama LDS-APLA 
sutartis reikale vienybės. Apart to, 
bus ir kitu svarbių dalykų aptarti.— 
Kp. Sekr. ’ (160-161)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. liepos, 10 vai. ryto, 210 Hazle 
St., pas M. Norbutą. Malonėkite visi 
nariai dalyvauti, yra svarbių reikalų 
svarstymui, kas link parengimų ir or
ganizacijos labui. Todėl yra svarbu, 
kad kiekvienas narys dalyvautų šia- 
ime susirinkime. — Kp. Sekr.
i (160-161)

EASTON, PA.
ALDLD 1'3 k’p. susirinkimas įvyks 

11 d. liepos, 2-rą vai. po piet, Easton 
Baking Co. Svet., 34 No. 7th St. 
Draugai, malonėkite dalyvauti laiku, 
nes turėsime daug svarbių dalykų 
aptarti. — Sekr. K. B. (160-161)

LDS TREČIO APSKRIČIO
• TARYBOS POSĖDIS

Sekmadipnįi 11 d., 10:30 vai. ryto 
įvyks LDS 3-čio Apskr. Tarybos po
sėdis, “Laisvės” salėje. Visi Tarybos 
nariai malonėkite atsilankyti,' nes 
turime labai svarbių klausimų pasi
tarti. LDS 3-čio Apskr. Sekr.

(160-161)

PATERSON, N. J.
LDS 123 rkp.‘ sūsiririkimas įvyks 

liepos 11 d., 10 vai. ryto, S. Baka- 
nausko Svet. Visi nariai būkite lai
ku, nes turime daug dalykų aptarti. 
—J. Matačiunas. (160-161)

WILKES-BAftRE, PA.
Wilkes-Barre ir 'Plačios Apylinkės

• > >. • Lietuvių Žiniai t
Liepos 18-tą d.< yra rengiama la

bai didelis piknikas dienraščio “Lai-, 
svės” naudai Valley View Park, In
kerman, Pa. Bus didelė programa, 

! dalyvaus šie‘ pagarsėję ‘chorai iš

Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

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

* Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N* Y.
J <-■! 1 Telefonas: EVergreen 7-1661

II
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Puslapis šeštas LAISVE šeštadienis, liepos 10, 193?

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Miesto Rinkimą Vajus 

Pradeda Įsisiūbuot
Iš Užstreikuoty Liejyklų 

Darbininką Lokalo 87 
Susirinkimo

LaGuardija Paskelbė 
Savo Kandidatūrą

Komunistų Partija, pradė
dama miesto rinkimų kampa
niją, per šios valstijos sekre
torių Charles Krumbein pa
reiškia, kad:

“New Yorko Miesto rinki
mai turi nacionalės svarbos, 
kaipo išbandymas galios tarp 
reakcijos ir progreso spėkų. 
Jie gali nustatyti 1938 metų 
rinkimus ir dėlto turėti didelę 
įtaką į 1940 prezidentinius 
rinkimus/’

Toliau sakoma, kad:
Komunistų Partijos New 

Yorko Valstijos Komitetas, 
matydamas, kad svarbiausiu 
dalyku ateinančiuose rinki
muose bus kova tarp progreso 
ir reakcijos, darys viską sulyg 
geriausia savo išgale atsieki- 
mui bendro darbininkų pro- 
gresyvio fronto prieš reakci
ją.’'

Partijos pareiškimas šaukia 
visas pregresyves New Yorko 
Miesto jėgas, Amerikos Darbo 
Partiją, Fusiją, Progresyvį 
Miesto Komitetą, Miesto De
mokratiją, Socialistų, ir Ko
munistų Partijas sykiu su vi
sais progresyviškais elemen
tais Demokratų ir Republiko- 
nų Partijose sudaryti bendrą

Penktad., liepos 2 d., Beo- 
thoven Salėje, 210 E. 5th St., 
New Yorke, įvyko raudono 
metalo (“red metai” yra dir
biniai paeiną iš vario giminės) 
“molderių” ir K “kormeikerių” 
atviras susirinkimas. Buvo pa- 
gelbininkų ir tirpintojų. Bet 
susirinkimą galima pavadinti 
mažu ir be ūpo, nes suėmus 
abelnai streikuojančias ir pa
sirengusias streikan liejyklas, 
dalyvavo nedaugiau dviejų 
šimtų žmonių. Matėsi keletą ir 
lietuvių. Tai tiek buvo nuo 15 
liejyklų.

Senoviška Tvarka

Pirmininkas atidaro susirin
kimą su tam tikrais poteriais- 
prisiegom iš konstitucijos. Pro
cedūra panaši teismui, berods, 
taip ir jaučiasi, tik policijos 
nesimato.

Organizatorius Keating (ar 
Kelting, ištaria Kyting) duo
da “raportą,” geriau pasakius, 
gražų “spyčių”. Tai gabus, nu- 
sipališiavęs senis tarpe 60-70 
metų amžiaus, gaunąs 125 do
lerius savaitinės algos. Nupa
sakojo, kaip smarkiai veikta 
ir daug nuveikta. Tuomi sukę-

frontą prieš Tammany Hall ir'Ha darbininkų pasipiktinimą,
jos sėbrus reakcinius republi- 
konus.

Nelaimės Neatsitinka, 
Jos Padaroma

New Yorko Miestas galėtų 
būt kur kas saugesniu, jei mū
sų piliečiai suprastų, kad va- 
žiuotės nelaimės “neatsitin
ka.” Jos padaroma. Mūsų 
žmonės privalo jieškoti nelai
mių priežasčių ir jas prašalint. 
Jų reikia jieškot automobilio 
mechanizme, jo vairavime, sa
vam pobūdyje ir savo fiziškoj 
padėtyje.

Mašinoj gal rasi netikusius 
stabdytuvus, išdėvėtas šynas. 
Gal ne gana išsilavinai vairuot, 
o mažu neturi gana toleranci
jos pėstininkui ar kitam vai
ruotojui. Tos klaidos padaro 
daug nelaimių ir jas reikia I 
prašalint. Taip pat privalot ži
not, kad pavojinga vairuot 
sergant ar perdaug pavargus.

Trafiko Stotis “K.”

gauna smarkios kritikos. Dar
bininkai nurodo, kad streikavo 
kaip kur net po tris savaites 
be vadovybės. Streiklaužiai 
dirba, puldo jų ūpą. Čion or
ganizatorius sugebi užtapyti 
padėtį, nors ne visus patenki
na.

apgailėtinoj padėtyje. Nors jie 
yra streiko lauke, bet A F of L 
Lokalas 87 jais visai nesirūpi
na. Atrodo, kad toki darbi
ninkai ir negyvuoja. Bet dir
bantieji lygiai vadinami ske- 
bais, kaip ir visi.

Matydami tokius prajovus 
A F of L pusėje, penktadienio 
rytą susiradome CIO raštinę, 
138 Hamilton St., Erie Basin, 
iš kurios vadovaujama Robins 
ir kitų laivų statybos šapų 
streikuojantiem darbininkams, 
čionai negavome gana infor
macijų, kaip galėtume iš A 
F of L. pereiti prie CIO.

Telefonu pasišaukus vyriau
sią CIO raštinę New Yorke, 
buvo pareikalauta prisiųsti de
legaciją iš 5 žmonių. Nuvykus 
tenai, po nuodugnaus išklau
sinėjimo, gavome paaiškinimą,i Tūkstančio 
jok CIO negali imti tokį daly-' teto, prašant kandidatuot. Pe- 
ką, nes tai būtų nelegališkaJ ticijoj pasirašo daug žymių re- 
Davė patarimą-: jei A F of L1 - ’ -----
nesirūpins ir toliau, grįžti dar
ban, tik tuomet—už savaitės, 
kitos CIO galėtų'imtis už dar
bo. Didžiuma delegacijos pasi
priešino grįžt darban.
Išrinktas Streiko Veikiantysis 

Komitetas

Matydami didelį nepasiten
kinimą, delegacijai pareikala
vus išrinkti veikiantįjį streiko 
komitetą, nesipriešino. Šis ko
mitetas tapo įgaliotas atida
ryti streiko raštines, kur bus

Tūkstančio Republikonų Ko
miteto sueigoj, susirinkusioj į 
vasarinę City Hall, College 
Point, Queens, majoras La
Guardia pareiškė, kad jis vėl 
kandidatuos į majorus ant 
anti-Tammany platformos.

Į ceremonijas, kurios laiky
ta atvirame ore, suvažiavo 
traukiniais, laivais ir orlaiviais 
apie 1,500 republikonų, taipgi 
susirinko daug apylinkės gy
ventojų ir vaikų išklausyti ma
joro pareiškimo. Negrų Elks 
benas griežė nacionalį himną. 
Joseph H. Choate, Jr., oficia
liai pradėjo ceremonijas, įteik
damas majorui peticiją nuo 
_________> Republ. Komi-

Išvyko Mokytis
Suzanna Kazokytė, slaugė, 

išvyko į Syracuse Universitetą, 
Syracuse, N. Y. Suzanna gavo 
stipendiją (scholarship) nuo 
State Department of Health. 
Universitete mokysis per vasa
rinę sesiją. Ims Public Health 
Nursing kursą ir specializuosis 
venerinių (lytiškų) ligų srity
je.

Draugai ir draugės linki jai 
daug pasisekimo. Rep.

r5^ r?

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore S-6U1

FRANK D0M1KA1Č10
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, ‘'Laisvės” Name

E 
s 
S

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

Karščiai Užklupo Miestą
Pakilęs iki 91.2 karštis nu

sinešė vieną gyvybę. Senutė 
Sarah Jacobs, 75 metų, jieš- 
kodama vėsumos, nukrito nuo 
gaisrinių laiptų prie savo na
mų, 119 Tudor Place, Bronx. 
Pora prigėrė vandenyj slėp- 
damėsi nuo karščio.

Garsiojoj kamša ii' gaisri
niais siųstais biednuomenės 
East Sidėj perkaitę vaikučiai 
gaudo ledvežių numesto ant 
šiukšlynų ledo trupinius.

Naujų Narių Priėmimas

Stoja į uniją, rodos, 8. Prii
ma grupe, skaito jiems “ek- 
zortus” prie stalo, vėliau nu
veda kiek toliau, atsuka visus 
prieš susirinkimą, suduoda tris 
kartus kūju į stalą. Tai ženk
las visiems atsistoti. Tą pada
rius, naujokus sukamanduoja 
užsidėti tiesią ranką ant šir
dies. Dabar pirmininkas vėl 
skaito' ką panašų į “visų šven
tųjų litaniją,” naujokai pakar
toja. Baigus, klausia susirinki
mo ar sutinka priimti. Sutikus, 
atrodė, kad su visais turės pa
sibučiuoti, k) tik betrūko.

Seka Dirbtuvių Raportai.

čion vėl kyla smarkus smer
kimas organizatoriaus už ap
sileidimą. Nurodinėja susirin
kimui, kad jei Mr. Keating 
kur ir buvo dirbtuvėj, tai tik 
su bosu turėjo pasimatymą, į 
darbininkus nei nekalbėjo ir 
nedavė jokio patarimo, ką jie 
turi daryt.

Po ilgos ir karštos kritikos, 
kurią gavo daugiausia iš jau- 

1 nuolių, organizatorius vėl gra
žiai mokėjo pasiteisint.

J ieškojome CIO

Liejyklose molderių pagel- 
bininkai ir tirpintojai randasi

Visam Pasaulyje Žino 
Močiutę Bloor

Kovingoji komunistė Močiu
tė Bloor yra žinoma ir bran
ginama ne tik amerikiečių, bet 
ir visame pasaulyje.

Štai tik šiomis dienomis atė
jo sveikinimai nuo Lenino naš
lės Nadeždos Krupskos ir nuo 

____ _ _________ pasaulinio proletariato vadų 
numatoma reikalinga, ir turės'O. Kuusinen, Marty, Lozovs- 
galią tartis su bosais taikos kio, Stasovos ir kitų.
reikale bei sustabdyti nepil
dančias darbininkų reikalavi- asmeniškai matyti tą puikią 
mų dirbtuves.

Taigi, lokalo 87-to nariai 
darbininkai paima vadeles į 
savo rankas, patys tvarkys sa
vo reiklus. Manoma, kad ir pa- 
gelbininkų su tirpintojais rei
kalai dabar bus lygiai svarbūs, 
kaip ir molderių, ir kova bus 
vedama lygiai už visus. Tai 
turbūt retas atsitikimas A F 
of L pastogėje. J. Sgr.

Newyorkieciai turės progą

motiną ir pareikšti jai savo 
pasveikinimus 18-tą šio mėne- 

I šio jai pagerbti suruoštame 
piknike, Grant City Park, Sta
ten Island. Bus programa iš 
vaidinimų, šokių, dainų, vaikų 
beno. žymūs kalbėtojai. Dvi 
orkestros grieš šokiams. Tikie- 
tai jau dabar gaunami Darbi
ninkų Knygyne, 50 E. 13th St., 
New Yorke.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štų. 
Turim puikiai įtaisyti) Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

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

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

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

“Laisvės” Piknike Gražiai 
Parėmė Ispaniją

Lietuvių Lincolno Bataliono 
Draugių iždininkė d. Amelia 
Jeskevičiutė praneša, 
“Laisvės” piknike už 
čius Ispanijai surinkta 
taipgi d. A. Montvills 
Jersey aukojo $2.

Pereitą savaitę d.
Vincevičienė per d. Levonienę 
pridavė pundelį drabužių.

kad 
guziku- 
$33.50, 
iš New

Sophie

ŠĮ Vakarą Komunistą 7-tos 
Sekcijos Pramoga

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyk* 
pirmadienį, 7:30 vai. vak., liepos 12- 
tą, po num. 267 Front St. Malone- Į 
kite visi nariai skaitlingai dalyvauti, I 
nes turėsime daug dalykų aptart kas 
liečia mūsų kuopą. (161-162)

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, liepos 12 d. “Lai- I • 
svės” raštinėj, 8 vai. vak. Šis susi- ' 
rinkimas yra šaukiamas ekstra, nes 
reguliaris susirinkimas, liepos 5 d. 
neįvyko. Todėl draugai visi ateikite 
ir naujų draugu atsiveskite. — A. 
Bakaitis. (161-162)

Tel. Stagg 2-0783 
Home Tel.

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS ' 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriunti.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS

Brooklyno ir Apielinkės Darbi
ninkiškų Organizacijų

SĄRYŠIO PIKNIKAS
Jvyks Sekmadienį

Liepos (July) 25 dieną, 1937ULMER PARK MUSIC HALL
Foot 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 10-tą Vai. Ryto

PROGRAMOJ DALYVAUS 
KETURI CHORAI

BUS ĮVAIRIAUSIŲ ŽAISLŲ

širdingai kviečiame visus dalyvauti

TIKIETAS Iš ANKSTO 30c
PRIE VARTŲ PARKE 40c

co
co

cn

>cn

šeštadienio vakarą, 10 lie
pos, atsidarys Komunistų Par
tijos Williamsburgo 7-tos sek
cijos konferencija su masiniu 
mitingu ir pramoga Italų Kliu- 
be, 125 Boerum St. Brooklyne. 
Williamsburgo lietuviam svar
bu dalyvauti ir susipažinti su 
partijos programa šiai apylin
kei. Programą susirinkusiems 
perduos savo raporte-prakal- 
boj gabi ir darbšti šios sekci
jos organizatorė Sadie Doran.

Taipgi bus įdomi meniška 
programa. Įžanga veltui. Atei
kite. K.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keletas fornišiuotų 

kambarių, yra vienas didelis kamba
rys, taip pat yra garadžius pastatyt 
du karu. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas Anelę Migley, 120-26 
115th St., Ozone Park, L. L, N. Y.

(161-162)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

VALANDOS: 2—4
Nėra valandų sekmadieniais.

ET

GARSINKITE^ “LAISVĖJE”

NATURAL - LAX - HERB TEA

Literatūros Vakaras
Lietuvių Liaudies Teatras 

yra nusitaręs šiame sezone sy
kį į porą savaičių turėti- savi
tarpinio lavinimosi vakarėlius. 
Pirmas tokis vakarėlis įvyko 
birželio 21 d. Ten buvo skai- 
tyta-referuota kelių dramatiš
kų kūrinėlių įvertinimai ir bu
vo bendros diskusijos tais pa
čiais klausimais.

Ateinantį pirmadienį, liepos 
12 d. vėl įvyks panašus vaka
rėlis. Bus duota du trumpi re
feratai : vienas apie dramą, ki
tas — apie poeziją. Apie dra
mą referuos d. V. Bovinas, o 
apie poeziją — d. P. Balsys.

Po to seks diskusijos.
Kas įdomauja drama, poe

zija ir abelnai grožine litera
tūra, — prašome atsilankyti. 
Įvyks “Laisvės” patalpoje, ly
giai 8 vai. vak.

Liet. Liaudies Teatro Kom.

PARDAVIMAI
Labai gera proga įsigyt biznį. Par

siduoda grocemė lietuviais ir lenkais 
apgyventoj vietoj, sale parko. Pa
davimo priežastis yra, kad savinin
kas guli Valstijos Ligonbutyje jau 
9-tas metas, o jo žmonai per sunku 
vesti biznį. Kreipkitės pas Mrs. No
ra Wallace ir Petras Krogždys, 104 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Sekma
dienį po piet kreipkitės pas: Petras 
Kregždys, 57 So. 1st St., Brooklyn, 
N. Y. Apt. 3, vienais laiptais į viršų.

(159-164)
Parsiduoda automobilius 1930 m. 

modelis, gerai mechaniškai išdirbtas 
ir geram stovyje. Galima nupirkt už 
apie $85. Kreipkitės pas Mermelstein, 
398 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y. 
Tarpe 6 ir 9 valandų vakare.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

Arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
T®I. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Mauįer Sts.

MEDI

CINAL

HERBS
IN

1 BOX
NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 

paliuosuoja. išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite Šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

M M MMM M MMMMMMMMMMMMM

Notary Public

2XCMM.MJ

Tel. Stagg 2-5043

“Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

t

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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




