
KRISLAI
28 Intelektualų Balsas.
Įsteigta “Liaudies Pagelba.”
Ar Ukraina Rusijoj?
Duinkovskis—Dženitorius

R. Mizara

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

*

Jt
~4r

Paskaitykit sekantį:
Jau atėjo laikas, kada vi

sa Lietuvos liaudis,—o ne 
tik tos ar kitos politinės 
pakraipos žmonės, — priva
lo susirūpinti padėtimi mū
sų brangių brolių ir seserų, 
kurie save aukoja visų mū
sų labui.

Tad šaukiame visą Lietu
vos visuomenę, visus pilie
čius be partijų ir pažiūrų 
skirtumo susijungti ir orga
nizuoti pagelba visiems po
litiniams kaliniams antifa
šistams ir jų šeimbms.. . .
Keno šis balsas?
Tai 28-nių Lietuvos profe

sorių, gydytojų, rašytojų ir kt. 
visuomenininkų žodis.

Jie ne tik šaukiasi Į Lietu
vos liaudį paremti politkali
nius antifašistus ir jų šeimas; 
jie įkūrė tam tikslui organiza
ciją, pavadintą Liaudies Pa
gelba.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Centro Vykdomasis Komi
tetas turėtų tam tikrais keliais 
susijungti ‘su Liaudies Pagel- 
bos . centru ir pradėti Jungt. 
Valstijose uolesnį darbą už 
rinkimą aukų Lietuvos anti-fa- 
šistams politiniams kaliniams.

Tenka pasveikinti tuos Lie
tuvos intelektualus, kurie ėmė
si šito taip svarbaus žygio!

Chicagos kunigų dienraštis 
šitaip filozofuoja:

Sovietų Rusijoj užderėji
mai nevienodi. Ukrainoj už- 
derėjimai labai geri, o vidu
rinėj, o ypač šiaurinėj‘Ru
sijoj be pašalinės paramos 
žmonės kentės badą.
Mums šiuo tarpu ne tiek 

svarbu tas, kad kunigų laik
raštis ir vėl barška apie “ba
dą,” kurio Sovietų Sąjungoj 
nėra ir nebebus.

Svarbu tai, kad “Draugo” 
^redaktorius Ukrainą įdeda į 
Sovietų Rusiją. Tai parodo 
vieną iš dviejų: arba jis ne
turi mažiausio supratimo apie 
fizinę ir politinę geografiją, 
arba tiksliai dalykus sumaišo.

Tenka priminti, kad dažnai 
panašiai rašo ir kiti žmonės, 
kuriems rūpi kaip nors paže
minti Sovietų Sąjungą.

Įvyko, sakysim, kas nors 
Charkove, Minske, Baku, Ba- 
tume, Tiflise, Taškente ar ku
rios nors kitos respublikos 
mieste, tai jie rašo, jog tai 
įvyko Sovietų Rusijoj, nors tie 
miestai, tos respublikos yra 
savistovios ir išlaukyj Rusijos.

Sovietų Sąjungoj šiuo tarpu 
randasi vienuolika lygiateisių 
respublikų, kurios sudaro vie
ną didžiulę laisvą socialistinę 
tautų šeimą.

Tegu tie rašytojai pagalvo
ja: ar ne juokinga būtų, jei 
kas nors New Yorko valstijai 
priskaitytų P e n n s y 1 vaniją, 
New Jersey ir kitas valstijas?

O jie kaip tik panašiai da
ro !

Kauno oficiozas rašo:
Paskutinis Maskvos gene

ralgubernatorius Duinkovs
kis yra vienos Maskvos baž
nyčios sargas.
Na, ir gerai. Dženitoriaus 

darbas—nepažeminimas, o tik 
įrodymas, kad jis ten geriau 
tinka, negu svietą valdyti.

šiandien daug labai gabių 
ir prasilavinusių darbininkų 
užima sargų vietas, nors jie, 
tikrumoj, turėtų stovėti vieto
se tų, kuriuos saugo. '

Kai Lietuvoj žmonės paims 
galią į savo rankas, tai labai 
daug lietuvišku fašistu val
dininku (buvusių carbemiu ir 
kaizerbemiu) "atsidurs Duin- 
kovskių vietose.

Tuomet labai atatiks kirvis 
kotą!

Tai rvtoi, lienos mėn. 25 d., 
newyorkiečiai ir brooklvnie- 
čiai susitiksime Brooklvno Lie
tuviu Draugijų Sarvšio-didžiu
lėj pramogoj—Ulmer Parke.
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ROOSEVELTO PLANAS TAISYMUI 
VYRIAUSIO. TEISMO “UŽMUŠTAS” 

SENATE 70 BALSU PRIEŠ 20
-----------------------

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 70 balsų 
prieš 20 pasiuntė atgal į se- 
natinę komisiją valdžios 
įnešimą pajauninti Vyriau
sią Teismą naujais, pirmei- 
viškesniais teisėjais. Tuo- 
mi įnešimas lieka “Užmuš
tas,” nes senatinės komisi
jos dauguma jau pirmiau 
išstojo prieš tą sumanymą.

Dabartiniu savo balsavi
mu senatas patvarkė, kad 

, ta komisija bėgyj 10 dienų 
’išduotų raportą apie suma
nymą taisyti žemesniuosius 

įfederalius teismus įvairiuo
se apskričiuose.

Bet prezidentas Roosevel- 
tas ketinąs ir toliau kovot 
už Vyriausio Teismo taisy
mą.

Fašistai Pailsę, Išsisėmę 
Madrido Fronte

Madrid. — Ispanijos res- 
publikiečių vedamos atakos 
ir fašistų kontr-atakos Ma
drido fronte šiuo tarpu su
mažėjo. Atmušti fašistai 
jaučiasi bent laikinai išsisė
mę. Bet artilerijos persi- 
šaudymai nesiliauja.

Respublikiečiai atmetė 
priešus atgal iki Villafranca 
del Castillo miestelio pa
kraščių, pustryliktos mylios 
į šiaurių vakarus nuo Mad
rido, ir daro vietinį užpuoli
mą prieš fašistus Majada- 
honda-Las Rozas linijoj. 
Respublikos lėktuvai bom
barduoja fašistų pozicijas 
visu šiuo frontu.

Naujas Anglijos “Bepu- Dėlei Ispanų Socialistų 
siškumo” Sumanymas Vienybės su Komunist.

London.—Anglijos užsie
ninė ministerija duoda su
manymą tarptautiniam ne
sikišimo komitetui —Suda
ryt iš savo tarpo dvi pagel- 
bines komisijas. Sako, vie
na pagelbinė komisija galė
tų svarstyt klausimą atšau
kimo svetimų šalių kareivių 
iš Ispanijos, o antra komisi
ja tuo pačiu laiku turėtų 
gvildent klausimą dėlei pri
pažinimo pilnų karo teisių 
kaip Ispanijos fašistam, 
ta:*? respublikos valdžiai.

Pirmesnis Anglijos suma
nymas, remiamas Franci jos, 
reikalavo ištraukt svetimus 
kareivius iš Ispanijos že
mės, ir tik tada spręst apie 
karines teises fašistų ir re
spublikos. Bet tam suma
nymui griežtai pasipriešino 
Mussolinis ir Hitleris. To
dėl Anglijos valdžia dabar 
siūlo greta pastatyt abudu 
klausimu: atšaukimą sveti
mų kareivių ir pripažinimą 
karo teisių.

Mirė Stasys Angelaitis 
Philadelphijoj, Pa.

Liepos 23-čią, penktadie
nio rytą, 3 vai., pasimirė 
Stasys Angelaitis, 65 m. am
žiaus. Velionis mirė nuo 
plaučių uždegimo. Buvo na
rys darbininkiškų organiza
cijų. Bus palaidotas lais
vai liepos 27-tą, antradienį. 
Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius Stankus.

Šią žinią pranešė per te
lefoną “Laisvės” ądminist- 
racijai velionio sūnus Jonas 
Angelaitis.

Vėliau bus plačiau apra
šyta. velionio gyvenimas.

Valencia. — Ispanijos So
cialistų Partijos centro ko
mitetas liepos 22 d. nutarė 
palaikyti ir dar padidinti 
savo komisiją, turinčią ry
šius su Komuniętų Partija. 
Įsakė komisijai išdirbt 
smulkmenas sąlygų dėlei 
Socialistų Partijos vieniji
mosi su Komunistų Partija 
į vieną darbininkų partiją.

Tokia vienybė, rašo Asso
ciated Press, sutvertų mil
žinišką, nusveriančią socia- 
listų-komunistų jėgą Liau
dies Fronte, nes jau ir da
bar “socialistai ir komunis
tai yra laikomi įtakingiau
siomis partijomis.”

Franco Lakūnai Žudo Civilius 
Žmones, Degina Javus

Madrid. — Itališki ir vo
kiški lėktuvai Ispanijos fa
šistų mėto padegančias 
bombas ant respublikiečių 
laukų ir daržų. Sudegino 
daug javų ir alyvų medelių.

Fašistų lakūnai užmušė 
63 nekariškius gyventojus 
ir sužeidė 150, bombarduo
dami užfrontės miestelius 
Colmenar Viejo ir Quinta- 
nar de la Orden. Jų lėktu
vų bombos taipgi sudraskė 
8 žmones Madride ir sužei
dė 20.
Fašistų šarvuotlaivis Bom

bardavo Barceloną
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistų šarvuotlaivis “Cana- 
rias” torpedavo ię nuskan
dino vieną svetimą preky
bos laivą ir bombardavo 
Barceloną.

Middle Išland, L. I.—Be- 
plaukiodami naktį Artistų 
Ežere, prigėrė trys ameri
konukai jaunuoliai.

Liaudiečiai Įnirtusiai štur
muoja Fašistus Escorial 

Srityj
Madrid. — Ispanijos liau

diečiai įnirtusiai atakuoja 
fašistus prie Escorial vieš
kelio, 9 mylios į šiaurių va
karus nuo^ Madrido. Grę- 
sia pralaužimas šoninei fa
šistų armijai, turinčiai 20,- 
000 kareivių.

ORAS
Šį šeštadienį oras New 

Yorke ir New Jersey būsiąs 
vėsesnis ir laukiama lie
taus, kaip lemia vietinis 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra > buvo 
86 laipsnių. Saulėtekis 5:43; 
saulėleidis 8:21.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX
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Vytauto Laiškas 
Iš Ispanijos

žemiau telpa laiškas, rašy
tas mums gerai žinomo brook- 
lyniečio jaunuolio Vytauto, ku
ris šiuo tarpu randasi Ispanijos 
respublikos gynėjų eilėse.

Laiškas rašytas d. R. Mizarai.
Jis seka:

Brangus Drauge!
Sveikas gyvas! štai mano 

pirmas laiškas iš Ispanijos. 
Nors jau du mėnesiai kai ap
leidau Brooklyną, vienok dėl 
įvairių priežasčių iki šiol nepri
sirengiau panaudot plunksnos. 
Dabar, drauge, prižadu dažnai 
susirašinėti su jumis.

Dabar žodis kitas apie mano 
įspūdžius iš šios karo perskel
tos šalies.

Būdamas Brooklyne, aš nuo
sekliai sekdavau Ispanijos įvy
kius ir maniau, kad visapusiš
kai buvau susipažinęs su jais. 
Čion atvykus, deja, tie įvykiai 
patapo apšviesti nauja reikšme. 
Ak, kad aš galėčiau jums* aiš
kiai ir pilnai išreikšti savo jau
smus...! Tie jausmai suriša 
žmogų džiaugsmo ir entuziazmo 
ryšiais.

Kelionė į šią šalį buvo ilga, 
pavojinga ir sunki, vienok, pa
mačius Pyrenees kalnų • snie
guotas viršūnes, žinojome, kad 
laimingai pasiekėme kelionės 
galą.

Kelione į BArceior.ą, "To Unci
ją ir Albacete buvo be galo įdo
mi ir įspūdinga. Tie vaizdai ir 
kelionė amžinai pasiliks many
je, kaipo svarbiausi mano gyve
nimo “istorijos” lapai.

Traukinys lėtai šliaužė iš 
miesto į miestą (mat, kai kada 
fašistų orlaiviams pasiseka iš
daužyti reles), ir per langą žiū
rint akim metėsi žaliuojančių 
laukų vaizdas. Visur, .kur tik 
nežvilgtersi, apsėta įvairiais ja
vais ir auginama vaisiai. Liau
dies valdžia gerai supranta, 
kad maistas lošia svarbią rolę 
šioj kovoj.

Kuomet traukinys apsistoda
vo stotyse, tuojau mūsų vago
nus apsupdavo minia vaikų, 
moterų ii’ vyrų. Jie sveikino 
mus iškeltomis kumštimis— 
tarptautinio darbininkų solida
rumo ženklu. Seneliai ir bobu
tės, vos galėdami pasivilkti, 
prisidėjo prie ispaniškų dainų, 
kuriomis zmus palinksmino. O 
mes, žinoma, atsiteisėm, sudai
nuodami amerikoniškas darbi
ninkiškas dainas. Vieno mieste
lio gyventojai vagonai! prikro
vė mums daugybę orindžių.

Didmiestyje, Valencijoj mum 
teko apsistot keletą valandų. 
Pasinaudojus proga, išvykau 
pasivaikščioti miesto centre. 
Pamačiau šiurpulingą vaizdą— 
gatvėse didžiausios skylės, ku- 
kurias darbininkai užkasinėjo, 
ir visa eilė visiškai sunaikintų 
ir sugriautų namų. Tai “gera- 
dėjų” fašistų orlaivių darbas. 
Nustebau! Gelžkelių stotis, kuri 
panaši į didžiąją New Yor
ko Grand Central stotį, visiškai 
nepaliesta. Reikia suprasti, 
kad karo metu gelžkeliai lošia 
svarbią rolę, nes tuomi prista
toma karinės medžiagos. Dabar 
savo akimis patyriau tikrenybę 
tų žinių, kad fašistai bombar
duoja civilius gyventojus, idant 
juos sudemoralizavus.

Kruvinieji fašistai dar turi 
drąsą skleisti žinias apie nebū
tus “raudonųjų” žiaurumus! 
Liaudies valdžios lakūnams aš

triai įsakyta bombarduot tik 
fašistų strategines, karines vie
tas. Tai ir ne dyvai, kad kai 
kurie fašistų lakūnai, nebe
galėdami pakęsti žudymų civi
lių gyventojų, savo orlaiviais 
pereina į valdžios pusę.

Kažin kaip Amerikos fašisti
nių laikraščių redaktoriai žiūri 
į tai? atsižvelgus į straipsnius, 
tilpusius praeityje ir į tai, kad 
fašistinė spauda visame pasau
lyje vis aštriau atakuoja liau
dies valdžia, tikiu, kad ir lietu- 
viški fašistai neatsilikę.

O ką dabar sako Amerikos 
katalikai, kuomet Vokietijos ir 
Italijos fašistų orlaiviai visiškai 
sunaikino Basque provincijos 
katalikų švenčiausį miestą Gu
ernica ir išžudė šimtus to mies
to katalikų gyventojų? Ar ne 
laikas Amerikos katalikams su
sivienyti su pasaulio anti-fašis- 
tais? Ispanijos katalikai parodo 
kelią viso pasaulio parapijo- 
nams. Ginklu rankoje desėtkai 
tūkstančių jų kovoja petys pe
tin su komunistais, socialistais, 
respublikonais prieš užpuolikus 
fašistus. Jeigu Amerikos kata
likų laikraščių redaktoriai vis 
nepaduoda tikrų žinių apie Is
panijos katalikus darbininkus, 
tai jie tą daro sąmoningai, kad 
sumul.kinus savo skaitytojus ir 
sukursčius juos prieš Ispanijos 
legališltai išrinktą Liaudies 
Fronto valdžią.

Labai noriu sužinoti, ką apie 
tai rašo “Vienybė”, “Dirva”, 
“Amerika”, “Darbininkas” ir 
“Amerikos Lietuvis.”

Pasiekus Albacete, vėl pama
čiau tą patį fašistų darbą. Mė
nuo laiko atgalios jie nuola
tiniai bombardavo civiliais ap
gyventas miesto dalis, o ne
palietė strateginių vietų — gel- 
žkelio stotį ir kareivines. Da
bar, vienok, kitaip—fašistų or
laiviai nedrįsta prisiartinti prie 
šio miesto, nes jį saugoja gerai 
išlavintas valdžios orlaivių 
skvadronas!

Tame mieste man teko išbūti 
10 dienų, ir gerai susipažinau 
su gyventojų mintimis linkui 
šio karo. Visų pirmiausia jie 
su piktumu žiūri į Italijos ir 
Vokietijos fašistų įsibriovimą į 
šią šalį. Sako:—“Jeigu Italija 
ir Vokietija nebūtų atsiuntę 
tūkstančius kareivių ir daugy
bę ginklų, mes senai būtume 
apsidirbę su saviškiais fašis
tais.”

Atsižvelgus į visą padėtį, aiš
kiai matyt, kad Liaudies Fron
to valdžiai, su dabar gerai iš
lavintos darbininkų kariuome
nės pagelba, pasiseks supliekti 
tarptautinio fašizmo spėkas ir 
jas nugalėti, štai labai svar
bus dalykas—kuo didesnę para
mą suteiks pasaulio darbinin
kija ir laisvę mylinčioji žmoni
ja Ispanijos demokratinei val
džiai, tuo greičiau bus užbaig
tas šis kruvinas karas. Visų 
draugų pirmoji pareiga vesti 
šį darbą pirmyn ne vien tik 
Brooklyne, bet ir po visą Ame
riką. p

Tai tiek šį sykį. Kitą kart 
plačiau aprašysiu Liaudies 
Fronto armijos sudėtį. Dabar 
esu mažame mieste, kur mūsų 
batalionas lavinasi. Manau, kad 
jums beskaitant šį laišką aš 
jau būsiu karo fronte. Dar sy
kį aš noriu jums pranešti ir 
įtikinti, kad valdžios spėkos ne
pergalimos. Trumpoj, labai

SENATORIŲ KOMISIJA PASMERKĖ ;
CHICAGOS POLICIJĄ Už NUŽUDY

MĄ 10 STREIKO P1KIETININKU S
Bosai Naudoja D. Federaci
jos Uniją Kaip Kompanišką

Ambridge, Pa—National 
Electric Products Kompani
ja pati organizuoja Ameri
kos Darbo Federacijos Ele
ktros Darbininkų Uniją, 
kaip savo kompanišką uni- 
jelę kovai prieš industrinę 
CIO Jungtinę Amerikos 
Elektros ir Radio Darbinin
kų Uniją. Todėl industrinė 
unija įteikė skundą valdiš
kai Darbo Santikių Komi
sijai Pittsburghe prieš tą 
kompaniją. Nes Darbo 
Santikių Įstatymas uždrau
džia bosam organizuot sa
vo kompaniškas unijėles.

Washington.—Senato Pi
lietinių Laisvių Komisija, * 
su senatorium LaFollette 
prieky j, po ilgų tyrinėjimų, 
išdavė pasmerkimo raportą 
prieš Chicagos policiją, ku
ri Memorial Dienoj nušovė 
10 pikietininkų streiko 
prieš Republic Plieno fabri
ką. Senatinė komisija at
rado, kad policija “aiškiai 
galėjo išvengt tos žudynės,” 
jeigu būtų norėjusi.

Senatorių komisijos ra
portas taipgi smerkia Chi
cagos valdžios padarytą ne
va tardymą, kad tas tardy
mas nubaltino policiją ir 
pripažino, būk jinai \turėjo 
“tinkamą pateisinimą” žu
dyt tuos streiko pikietinin- 
kus.

Sovietų Kariniai Lėktų* 
vai VisŲ-Geriausi

Sala manca, Ispanija. — 
Fašistai yra suėmę ameri
koną lakūną Haroldą E. 
Dahl, buvusį Amerikos ar
mijos oriai vyno oficierių, 
kuris per keturis mėnesius 
tarnavo Ispanijos respubli
kai už algą, kaipo samdi
nys. Kada fašistai nušovė 
žemyn jo lėktuvą ir Dahl iš
sigelbėjo, tai liko nuvarytas 
kalėjiman. Pas jį atsilan
kė New Yorko Times kores
pondentas Wm. P. Carney, 
rašantis iš fašistų pusės.

Pasikalbėjime su šiuo ko
respondentu amerikietis la
kūnas Dahl labai gėrėjosi 
sovietiniais lėktuvais ir 
“rusais” lakūnais, padedan
čiais respublikos valdžiai; 
jis sakė< rusų lėktuvai yra 
geresni už visus Jungt. Val
stijų lėktuvus, “kokius aš 
tik mačiau pirm negu aplei
dau savo šalį praeitą rude
nį,” nežiūrint, kad šie rusų 
lėktuvai yra jau 4, 5 metų 
senumo*. “Tie rusai yra pir
mos rūšies lakūnai, aš jums 
užtikrinu; rusai puikūs la
kūnai.”

Norėdamas, kad fašistai 
jo nesušaudytų, Dahl pri
verstas jiems pataikauti; 
todėl jis sako, kad paskuti
niu laiku pagerėjo ir fašis
tų orlaivynas; bet jis čia 
jau priduria: “Nežiūrint to, 
aš manau, kad dešimt rusų 
bile dieną gali atsilaikyti 
prieš dešimt geriausių lakū
nų iš šios (fašistų) pusės.”

Chicagoj ir Kansas City 
karščiai vėl siekia 90 laips
nių, o Yumoj,'Arizonoj, net 
108.
trumpoj ateityje jūs pamatysi
te, kad tai mano teisingi žo
džiai. Būdamas “generolu” 
“Laisvėje” pats netikėjau, kad 
šios valdžios kariška jėga tokia 
milžiniška. Bile dieną ji bus 
visu smarkumu paleista darban 
ir pralauš fašistų linijas. Jas 
pralaužus, fašistams bus greitas 
galus. . .

DYaugui šolomskui turiu la
bai gerų žinių apie Ispanijos 
ginklus, orlaivius ir armiją, 
bet, žinoma, tų dalykų nedrįstu 
paliesti.

Vytautas.

Gal Būsią Išvengta Ja
poną Karo su Chinija
Tokio, liepos 23.—Chini- 

jos valdžia ištraukia 37-tą 
diviziją savo 29-tos armijos 
iš susidūrimų punktų su ja
ponais ir, kaip pranešama, 
jau sutinka pripažint sutar
tį, kurią šiaurinės Chinijos 
administratorius padarė s v. 
Japonijos generolais.

Chinijos vyriausybė sako, 
kad ir Japonija atšaukia sa- f 
vo kariuomenę iš susidūri
mų vietų su chinais. Tai gal 
būsią išvengta karo.

EXTRA! 1
Ilalijos-Nazių Submarinai 

Taikau j a Ispanijos 
Fašistams

Valencia, liepos 23.—Kai 
Ispanijos fašistų karo lai
vas “Čanarias” bombardavo 
rytinio pakraščio mieste
lius, su juom plaukė du sub
marinai Italijos ar Vokieti
jos. Nes Ispanijos fašistai 
neturi savo submarinų.

Fašistų Karo Laivas Apšau
dė Anglijos Prekybos Laivą

London, liepos 23.—Ispa
nų fašistų šarvuotlaivis 
“Almirante Cervera” šaudė 
į Anglijos prekybos laivą 
“MacGregor,” kuris vežė 
2,000 pabėgėliu vaikų, mote
rų ir senių iš Baskijos prie
plaukos Santanderio j Fran- 
ci ją. " < 1

Anglijos karo laivas “Ro
yal Oak” tik tada apgynė j 
“MacGregorą,” kada šis nu
plaukė daugiau kaip 3 my
lias nuo šiaurinės Ispanijos 
pakraščio.

Copeland—Republikonų 
Kandidatas į New 

Yorko Majorus
New York, liepos 23.— 

Dešinysis demokratas sena
torius Copeland pareiškė, 
kad jis kandidatuos ant re
publikonų tikieto į New 
Yorko miesto majorus, nors 
jį buvo nominavę Tammany 
Hali demokratai.
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Teisminė Reforma Laidojama
Pagaliau prezidento Roosevelto teis- 

Sine reforma J. V. kongrese laidojama.
emokratų lyderiai senate ir kongrese 

nutarė pravesti reformas tiktai žemes
niuose fedeiHiliniuose teismuose, o aukš- 
čiausįjį šalies teismą “šiuo tarpu” ne
liesti.

Aišku, tai smūgis prezidentui Roose- 
veltui. Jis kaip tik labiausiai troško re
formuoti aukščiausįjį šalies teismą, susi
dedantį iš “amžiną senių,” kurie daug 
Roosevelto reformų padarė “nekonstitu- 
cinemis.”

Pastaruoju laiku visa eilė demokratų, 
besivadinančių liberalais, sukilo prieš sa
vo vadą ir pradėjo vesti prieš jį purviną 
kampaniją. Prezidentas pamatė, kad jis 
negalės nieko laimėti, tad ir nusileido.

Tiesa, sakoma, būk būsiąs duodamas 
konstitucijos pataisymas, sulyg kuriuo 
aukščiausias teismas turės būt “pataisy- 

* tas.” Bet su konstitucijos pataisymu — 
kita giesmė. Gali imti metų metus, kol 
jis bus pataisytas, nes tam tikslui reika
linga užgyrimas dviejų trečdalių visų 
valstijų.

Vienas, tačiau, žinoma: nors reakci
ninkai senate sudarė savo mašiną prieš 
Rooseveltą, žmonėse pastarasis turi di
desnį pritarimą. Jei šiandien būtų pa
leista žmonių nubalsavimui, ar jie sutin- 

su prezidento Roosevelto tpasiūlymu, 
tai milžiniška šalies piliečių dauguma 
pasisakytų už jį, t. y., jo programą.

Tiesa, kai prezidentas Rooseveltas pra
dėjo kovą kongrese prieš aukščiausį teis
mą, pastarasis “pasitaisė,” atkeitė savo 
nusistatymą ir jau daugeliu klausimų 
jis ‘ėjo su žmonių valia. Vienas senis 
reakcininkas (Van Devanter) iš teisėjo 
vietos pasitraukė, o kitas, Sutherland, 
sakoma, dar manąs tą patį padaryti se
kantį rudenį.

Bet to neužtenka. Reformuoti aukš
čiausįjį teismą reikia. Jis turi skaitytis 
su žmonių valia, o ne su saujelės kapitali
stų užgaidomis.

Sovietų Sąjungoj Derlius
4 Žinios iš Sovietų Sąjungos praneša, 
kad šių metų javų derlius dar geresnis 
ir už pereitų metų. Pereitais metais So
vietų Sąjungoj buvo geras derlius. Ša
lis pardavė nemažai grūdų užsieniui ir 
už gautus pinigus nusipirko, kas jai rei
kalinga. Šiemet ji dar daugiau suims 
grūdų ir jų perviršį galės parduoti.

Kiek žinome, prieš du metus Ameri
koj Hearsto spauda pasiutusiai rėkė apie 
‘badą.” Jai turavojo Hitlerio špauda, 
i'ekvieną dieną kartodama melus. Ne- 

’ puvo ir tada Sovietų šalyj bado. Badas 
žiūrėjo ir žiūri į akis ne Sovietų šalies . 
žnionėms, bet nelaimingos Vokietijos. 
Vokietijoj pereitais metais buvo blogas 
derlius, o šiemet dar prastesnis. Vokie
tijoj šiemet bus bent 500,000 tonų kvie
čių ir 1,500,000 tonų rugių suimta ma
žiau, kaip pernai. Pernai Vokietija daug 
duonds pirko užsieny j. Šiemet, matyt, ji 
turės jos pirkti dar daugiau.

Didesni už Vis g Napoleono Karų 
Nuostolius!...

^Vienas “L.” Aido” bendradarbis su
rinko žinių apie nuostolius, padarytus 
per vienus metus Ispanijos kare. ’ Jis tas 
žinias rinkęs iš Ispanijos laikraščio “EI 
Sol.” Štai kai kurie apskaičiavimai:

Pasirodo, didžiųjų pabūklų 8 baterijos, 
apšaudančios priešo apkasus, per valandą
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“prašaudo’r beveik” pusmilionį auksinių pe
zetų! O juk kartais tas šaudymas trunka 
ištisas valandas. Yra dienų, kad “prasau- 
doma” po kelius milionus pezetų. Madrido 
“universiteto miestelis” buvo apšaudomas 
be pertraukos 38 valandas ir, kukliausiai 
skaičiuojant, kaštavo apie 10,000,000 aukso 
pezetų. Prie tos sumos dar reikia pridėti 
vertę suardytų namų, sunaikintų laukų, so
dų ir daržų. Kiek už tuos pinigus galima 
būtų buvę pastatyti mokyklų, prieglaudų, 
pigių ir sveikų butų biednuomenei!

Metama iš bombonešio 50 kg svorio bom
ba kaštuoja apie 3,000 aukso pezetų. Lėk
tuvų eskadrilės, užpuolusios priešo sritį, iš
meta dešimtis bombų ne tik po 50, bet ir 
po 100, 200, 300 kg. Vienas toks puolimas 
kaštuoja šimtus tūkstančių, o dažnai ir mi
lionus aukso pezetų. Gen. Franco lėktuvai, 
užpuolę Madridą birželio 27 d., išmetė bom
bų už 6—7,000,000 pezetų,—tai neskaitant 
pačių lėktuvų vertės, išlaidų jiems išlaikyti, 
sudaužytų namų, mašinų, baldų ir kitokio 
sunaikinto turto.
Dar toliau:

Iš ispanų tautos kūno per tuos vienerius 
kovų metus išpjauta tiek mėsos, kad tas 
kūnas virto viena baisia žaizda.

Štai šiek tiek skaičių. Ginklavimas, oro ir 
jūrų laivynas—15 miliardų aukso pezetų; 
sugriauti pastatai—18 miliardų aukso pe
zetų, pramonės nuostoliai — 6 miliardai 
aukso pezetų; žemės ūkio .nuostoliai—4 mi
liardai aukso pezetų; prekybos nuostoliai— 
3 miliardai aukso pezetų, iš viso 46 miliar
dai aukso pezetų.

Esą, sudėjus visus nuostolius, Ispanijos 
vienerių metų karas padarė nuostolių 
daugiau “už visus Napoleono karus.” 
“Vienerių metų patyrimas rodo, kąd 
kiekvienas pilietinio karo mėnuo kaštuo
ja po 2 miliardų aukso pezetų, taigi, po 
7 milionų pezetų kasdien,” teigia tas 
rašytojas.

Įdomiai fašistinio laikraščio bendra
darbis užbaigia:

Ispanijos baisus pavyzdys gali paakinti 
ne vieną tautą, kurioje atsiranda darnų ir 
taikų gyvenimą besikėsinančių griauti jėgų. 
Kiekvienoje tautoje tos jėgos turi būti už
gniaužtos pačioje užuomazgoje. Paleistos 
laisvai bujoti jos išsiplečia ir sukuria bai
sius gaisrus, sukursto baisias skerdynes, va
ro baisų griovimo ii’ alinimo darbą,—ir visą 
tai turi atlyginti tauta savo krauju ir me
džiaginėmis gėrybėmis.
Nors “L. A.” bendradarbis, matyti, tu

ri galvoj ne tą, ką mes, kai jis kalba apie 
“besikėsinančių griauti jėgų” užuomaz
gą, vis dėlto jis čia pasakė tiesos: Jei 
Ispanijos respublikos vyriausybė 1936 
metais būtų fašistus ir generolus, kai tik 
jie pradėjo siusti, suvaldžiusi, tai šian
dien Ispanijos respublikos padėtis būtų 
kitokia: nebūtų to karo. Deja, respub
likos vyriausybė fašistus lietė su šilkinė
mis pirštinaitėmis. Jų, faktinai, nesu
valdė, nepaėmė už sketeros ir dėlto šian
dien Ispanijos tauta priversta kentėti di
deles konvulsijas.

Panašiai reikėjo padaryti ir 1926 me
tais, kai Lietuvos fašistai ėmė bruzdėti: 
jie turėjo būti užgniaužti pačioj užuo
mazgoj, tad šiandien Lietuva būtų buvusi 
laisva ir laiminga. Deja, Šleževičiaus vy
riausybė to nepadarė (Pamoka ateičiai). 
Dabar Lietuvos liaudis priversta kentėti 
kančias, kol nusikratys fašistinio brudo.
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Ęaisi Šeimyniška
• Tragediją Lietuvoje

Pati, Įsimylėjus Kitą, su 
Motinos ir Brolio Pagelba, 
Nužudė ir Kluone Apkasė

Savo Vyrą
ŽIEŽMARIAI, Trakų ap

skričio. — Šiomis dienomis 
išėjo aikštėn baisi žmogžu
dystė, papildyta Rečionių 
kaime, Žiežmarių valsčiuje. 
Antrą dieną pareitų Velykų, 
buvo nužudytas buvęs poli- 
cistas Babravičius. Jį nužu
dė jojo pati su savo meilu
žiu, gelbstint motinai ir 
broliui. Šios šeimyniškos 
tragedijos istorija yra se
kanti.

Pirmiausiai man teko su
sipažinti su velioniu Babra
vičium, kuomet jis tarnavo 
policininku Aukštadvario 
miestelyj. Buvo geros šir
dies policininkas; mažai 
gerdavo, todėl vietos žmo
nių buvo giriamas, kaip su
kalbamas žmogus.

Perkėlus jį iš Aukštadva
rio, rodos, į Kaišiadorius, 
jis apsivedė su Klimašaus- 
kaite iš Rečionių kaimo, 
Žiežmarių vai., pasiturinčio 
ūkininko duktere. Kadangi 
jis ir jo žmona buvo taupūs, 
tai greitu laiku įsigijo savo 
nuosavą ūkį netoli Kaišia
dorių; užsigyveno ir dve
jetą vaikučių. Ūkį įsigijęs, 
jis metė policininko darbą, 
bet pats nedirbo ant ūkės, 
o abu su žmona gavo darbą 
Kauno Pienocentre, abu ge
rai uždirbdavę ir jautėsi 
laimingais.

Babravičienė Įsimyli 
Kitą Vyrą

Bet štai pereitą pavasarį 
Babravičienė susimylėjo su 
kitu vyru, kuriš taipgi dir
bo Pienocentre, su tūlu Ju->. 
revičium. Jiedu kokį laiką 
vedė ^'aptą ' romansą,>. bet, 
matydami,' kad taip ilgai 
negali tęstis, jie nutarė kaip 
nors nusikratyti Babravičių 
—nužudyt jį.

Babravičienė Nužudymą 
Vyro Planuoja su 

Savo Motina
Nutarus su meilužiu Ju-

Šiem atvykus, Babravičie- 
nes brolis su sesers meilu
žiu nuėjo kluonan ir iška
sė gilią, bet siaurą duobę 
taip, kad žmogus tik sta
čias galėtų joje stovėti; prie 
duobės atnešė didelį akme
nį. Viską paruošę, laukia 
“meilaus” svečio.

Įėjus Babravičiui, Visi 
Puola ir Nužudo

Babravičius atvyko iš 
Kauno pirmadienį, antrą 
dieną velykų. Jo švogeris 
Klimašauskas turėjo pasi
ruošęs kirvį, o meilužis Ju
revičius—revolverį. Štai įėi- 
na grįčion Babravičius ir 
pradėjo visus meiliai svei
kint,—pirmiausiai su uošve, 
Tuo tarpu Klimašauskas 
(20 metų vaikinas) iš užpa
kalio kirto Babravičiui kir
viu galvon, bet nenukirto iš 
karto. Babravičius dar pa
jėgė prišokt prie lango, ku
rį išdaužė ir šoko pro langą 
laukan, bet senė Klimašaus- 
kienė suspėjo nutverti jį už 
kojų. • Čia greitai pribėgo 
kiti ir įtraukę Babravičių 
atgal stubon, kirviu ir re
volverio šūviais jį užmušė.'

Ilgai nelaukę, žudikai įsu
ko užmuštąjį divonan ir, 
nunešę kluonan, . pastatė 
stačią duobėn, užvertė ant 
galvos 'akmenį ir apkasė. 
Paskiau ant tos vietos pri
krovė daug šiaudų. (Akme
nį uždėjo dėl to, kad jeigu 
kartais policija j ieškotų, ba
dant geležiniais smaigais 
žemę, neužtiktų lavono, o j 
akmenį atsimuštų, kas reik
štų, kad toj vietoj negali 
būt niekas pakastas.)

Žudymo aktas užbaig
tas...

Babravičius dingo kaip 
vandenyj. Kai kam pradėjus 
teirautis, kur yra Babravi
čius, jo žmona pasakydavo, 
kad jisai slaptai išvyko Is
panijon, kaipo savanoris 
kariauti. Po nužudymui Ba
bravičienė su meilužiu Ju
revičium Kaune ūžė ištisas 
tris savaites, — džiaugėsi 
abu esant nevaržomais.

“Buvau Nuteistas Neteisingai..
• ** * e ♦ v * . • j r ’

Šitais žodžiais vienas Scottsboro ber
niukų, Andy Wright, priėmė teismo 
sprendimą, kuriuo einant šis vaikinas 
nušmerkiamas 99 metams kalėti!

99 metai kalėti—reiškia mirtį, tik laip
snišką, katorgos mirtį. Jis nusmerktas 
mirti nekaltai, primetant jam prasižen
gimą, kurio jis, neigi jo draugai nei ne
manė papildyti!

Šitokis yra Alabamos baltųjų teisėtu
mas jūodveidžiams!

Už tą patį “prasižengimą” Clarence 
Norris nesenai ųusmerktas mirti. Kiti 
vaikinai laukia to * paties.

Teisingai teisiamųjų advokatas Leibo
witz pasakė: Mes apeliuosime į aukštesnį 
teismą. Apeliuoti, reikia.

Amerikos laisvę mylį žmonės negali 
pakęsti tokio teisėtumo, ktiris siunčia 
mįrtin vaikinus tik dčlto, kad jie juod- 
veidžiai ir dčlto, kąd juos kokia tai pasi
leidėlė, nors ji ir baltveide, apskundė.

revičium atlikt’tą baisų žy
gį, Babravičienė parvyko 
namo pas motiną ir papa
sakojo motinai savo visus 
planus. Motina su tuo su
tiko. Babravičienės tėvas 
tuo kartu sėdėjo ka
lėjime; namie buvo tik sū
nus, Babravičienės brolis. 
Brolis irgi sutiko seserei 
gelbėti įvykdyti jos suma
nymą—nužudyt vyrą. Nu
žudymo aktą sugalvojo ir 
suplanavo motina.'

Senė Klimašauskįenė su
galvojo taip padaryti: už- 
kviečįa žentą Babravičių su 
žmona pas save ant velykų 
į svečius. Babravičienė su 
meilužiu Jurevičium atvyko 
iš Kauno subatoj prieš Ve
lykas, o Babravičius galė
jo pąsiliuosuoti nuo darbo 
tik antrą dieną velykų.

Per Nesuvaldomą Meilę 
Išdavė Save

Kadangi nužudyto Bab
ravičiaus du broliai yra ko
kiais’’tai valdininkais Kau
ne, tai jie netikėjo pasakom 
apie išvykimą brolio Ispani
jon, bet pastatė slaptą po
liciją darban. Jie žinojo, 
kad Babravičius, kaipo pa
siturintis žnlogus, niekad 
nemanė važiuot Ispanijon 
kariauti. Slaptoji policija 
ilgą laiką šnipinėjo, jieško- 
įo kokių pėdsakų, bet vis 
buvo be pasekmių. Ant galo 
sumanė pavartot dar “mei
lišką” priemonę, su kuria 
bandyt išgaut ką nors iš 
Babravičienės.

Vienas, gražios išvaizdos 
slaptas policininkas suėjo į 
pažintį su Babravičienė.

Kanados ministeriy pirmininkas W. L. Mackenzie 
King kalba* Paryžiaus Tarptautinėj Parodoj; Ir Ka
nada ten turi savo skyrių „

Greit nudavė ją “įsimylė
jęs”; turėjo kelis išėjimus 
su Babravičienė ir jau pra
dėjo kalbėt apie apsivedi- 
mą. Tuo tarpu Babravi
čienė šį vyruką irgi labai 
įsimylėjo, o aną, Jurevičių, 
užmiršo. Mat, tokia palaida 
meilė jos.

Vieną vakarą tūloj vie
toj šis naujas “kavalierius” 
Babravičienę pusėtinai nu
girdęs ir jau pradėjo kalbėt 
apie vestuves. Jis sako: 
“Kad ne tavo vyras, tai 
mes ir rytoj apsivestume, 
bet jeigu jis sugrįš iš Ispa
nijos, kas tada bus? Ot, tik 
delei to #š ir turiu laukt, 
kol tu gausi tikras žinias iš 
karo, kad tavo vyras jau 
užmuštas.” Ir štai moteris, 
būdama dideliam meilės 
įdegime, sėdėdama gražaus 
vyro glėby j, būdama apy
girtė, pasakė: “Nebijok, 
brangusis, mano vyras jau 
senai po akmeniu pūsta”...

Dabar šis “meilužis” greit 
stojosi ir suriko: “Tu areš
tuota ir nesijudink iš vie
tos!” Įpylus moterei kelias 
“salvas” bizūnų, ji išpasa
kojo viską, ir pasakė, ku
rioj vietoj pakastas jos vy
ras.

Greitu laiku buvo suim
tas ir tikrasis meilužis Ju
revičius.

Tą pat naktį Kauno po
licija telefonavo Žaslių po
licijai (artimiausiai prie 
Rečionių kaimo), kad toji 
vyktų Rečionysna ir apsto
tų Klimašauskų namą, nie
ko neišleidžiant ir neįlei- 
džiant. Tuom kartu iš Kau
no nuvyko Rečionių kaiman 
kriminale policija ir gydy
tojas. Namie rado vieną 
motiną, sūnus buvo išėjęs 
kaiman į vakarėlį. Jis, parė
jęs ir radęs namuose polici
ją, nenusiminusiai paklau
sė: “O ką, ar tėvas pabėgo 
iš kalėjimo, tai atvykote jo 
laukti?” Policija atsakė 
“taip” ir visi ramiai laukė 
ryto prašvintant.

Kada jau buvo šviesu, 
viršininkas įsakė motiną su 
sūnum vest kluonam Užmu- 
šikas su motina, eidami 
kluonan, dar juokavo, girdi, 
turbūt samagonkos jieško- 
sit kluone?” Įėjus kluonan 
viršininkas paliepė Klima
šauskui pirštu parodyt vie
tą, kur po akmeniu užkas
tas Babravičius... Tik da
bar sūnus ir motina nuba
lo, kaip drobė ir net drebėt 
pradėjo... Dabar jie supra
to, kame dalykas. Ir Klima
šauskas parodė pirštu vie
tą, kur užkastas jo švoge
ris Babravičius.

Per tardymą Klimašaus- 
kienė įrodinėjo, kad Babra
vičius, bevalgant pietus pas 
juos, susimušęs su visais ir 
norėjęs juos iššaudyti, tai 
jie, gindamiesi, nenoroms, 
jį užmušė. Bet ištraukus iš 
duobės lavoną, pasirodė, 
kad Babravičius buvo dar 
paltu apsivilkęs ir pirštinių 
nenusimovęs nuo rankų. 
Tas parodė, kad jis buvo 
užmuštas, kai tik įžengė 
grįčion.

Babravičienei neteko ap- 
sivest nei su vienu meilu
žiu. Ji sėdi kalėjime; sė
di kalėjime jos motina ir 
brolis. Tai prie ko privedė 
netikusios moters lytiškas 
gašlumas...

Laidojant Babravičių susi
rinko didelė minia žmonių; 
keli sakė prakalbas. Žmonės 
verkė, žiūrėdami ant dvie
jų mažų Babravičiaus vai
kučių, kurie stovėjo ant 
duobės krašto ir žiūrėjo, 
kaip jų tėvą gražiam grabe 
leidžia duobėn.

Marčius.

Maskva.—Sovietų spauda 
rašo, kad Anglija tik pro 
pirštus žiūri į kariškus Ja
ponijos pasimojimuš prieš 
Chiniją.

ŠYPSENOS
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Kauniškio Svieto Lygintojo 
Nelaime^ '

Mes gyvename šūkiais! 
Anais metais sakėme: “švies
kime kaimą!” Per kiek laiko 
kaimą taip apšvietėme, kad ir 
svajodamas apie vėjo turbino
mis apšviestus užkampius, ne
beturi pusės lito žibalui nusi
pirkti ir pasitenkina balanė
le.... Kadaise pasakėme: 
“Jieškokime statyboj savo sti
liaus! Kaimui pilnai pakan
ka medinių, taupių ir sveikų 
trobesių! Mūro name drėgmė 
dažniau pasilaiko.” Anądien 
vėl paskelbta; kad miško pri
trūkę, kad reikia rauti “seną 
tradiciją” su medinėm tro
bom.. .. Statykime mūrelius! 
Išmįslingi Kauno rašytojai 
oficioze pranašauja, kad šie
met kauniečiai važiuosią va
saroti tik pas gimines, tuo ti
kėdamiesi sušvelninti miesto 
santikius su kaimu. Tuo va
duodamasis ir Jūsų korespon
dentas pasimovęs batus ant 
lazdos parkiūtino namo pas su 
dešimtu vyru susidėjusią tetą 
ir sukūrė šį reportažą.

—žinai ką, teta?—metęs 
pasuolėn batus tarė Jūsų ko
respondentas. — Šiemet mūsų 
—Kauno valdininkų —- šūkis: 
“Į kaimą! Paguosti savo gimi
nes! Padrąsinti prisirašyti prie 
jaunalietuvių! Nebevažiuojam 
nei užsienin, nei Palangon!”

—Sakyk aiškiai: nusigyve
nai, iš kambario išvijo, neturi 
ko pusti, tai ir atėjai.. . O dėl 
Palangos kalbėti nėra ko; ne 
šitoki, kaip pats, į ją važinė
ja........

—Na jau, tetulyt, per
daug.. . . Atvažiavau paguost, 

i suramint.. . . žinau, kad varg- 
! state. Mes, kauniečiai nutarėm 
šiemet.. . .

—Ką? Jūs — kauniečiai! 
Paguost! Dar mat fanaberiją 
kreti, valkata! Paguost?!... 
žinau tavo “paguost”... Per 
vasarą pagyvensi, 'dar reikės 
duoti bilietui.. . . Kalbėk kaip 
žmogus, o jei “paguost,” tai 
keliauk, sveikas, iš kur atke
liavęs. . . . Dar mat fasoną ro
do, “paguost.”

Su teta pasikalbėjimą nu
traukiau visam laikui. Ji ma
ne gerai šėrė, džiaugėsi dali
nai mane sulaukusi, bet Kau
ną keikė dar labiau. Eidama 
gulti vakare vis kartodavd: 
“Paguosti.. .. Suraminti.. . ži
nom, ką reiškia jūsų “pa
guosti.”

Šį sunkų ir nedėkingą apaš
talavimo darbą nukreipiau į 
vieną pusbrolį — ūkininką, 
kuris kadaise buvo krikščionis 
demokratas, vėliau tapo tauti
ninkas, o dabar pasidarė bai
sus laisvamanis ir apylinkėje 
sukūrė bandomąjį pesimistų 
bankelį.

—Sveikas, tolimas giminai
ti,—tarė Jūsų plunksnagrau- 
žis,—atvažiavau, taip sakant, 
trynimąsi tarp kaimo iY‘ mies
to likviduoti.... Atvykau su
ramint jus, paguost!. .'.

—Ką ? ! Prašau man pakar
toti, ką jūs pasakėte! -— tarė 
sustabdęs’’ arklius pusbrolis.— 
Jei aš gerai nugirdau, atvyko
te pasityčioti iŠ dirbančių! 
Lauk iš mano dirvos!

—Bet klausykite,’ — dar 
mėginau jį įtikinti, — toks jau 
mūsų kauniečių noras.. . .

Bėgau' kaip kiškis, bėgau 
kaip ■ kupranugaris prie ''van
dens šaltinio, bėgiau kaip gar
sus' Nurmi į finišą; taip bė
gau aš iš pusbrolio lauk-o pas 
tetą. Kada teta pradėjo do
mėtis mano pagreitintu alsavi
mu ir akyše užsidegusia bai
mės liepsnele,'aš jai pasakiau 
tik tiek: “Treniravausr tarp
tautinėm rungtynėm..”..”

Iš prigimties negalėdamas 
pakelti tyčiojimąsi iš ’ manęs, 
susikroviau daiktus į rišulį, at
sisveikinau su teta, o pusbrolio 
vienkiemį apėjęs šuntakiais 
atsidūriau plente. Kadąngi 
plentas mane jungė su Kaunu, 
tapau drąsesnis. Taip Jūsų 
svieto lygintojas per porą die
nų ir pasijuto Kauno priemies
ty.

Pėstininkas.
(“Kuntaplis”)

Buffalo, N. Y.—Streikuo
ja 1,000 trokų vežikų, ku
rie išvežiodavo maisto pro
duktus- grosetnėms. Jie pri
klauso prie CIO.’ / •' ■ *'
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EI TEKAT (j H ■ r M E N AI
Netilpę Rinkinyj J. Janonio Raštai

(Tąsa iš liepos mėn. 10 d. “L.” laidos)

V. žalionis,
Tat į praeitį pažvelgęs, 
Aš gailiuos taip pasielgęs, 
Leidęs laiką be naudos.
Juk gyvensiu laiką menką, 

Darbo gi visiems užtenka 
Ir dabar ir visados.

Nuo šiandien nebesvajosiu, 
O rimtai į darbą stosiu, 
žengsiu prakaito keliu. 
Dirbsiu, trusiu, kiek galėsiu, 
Ir tik to visad gailesiu, 
Kad nedirbau vaikeliu.

Netilpusios rinkinyje Janonio prozos, be 
minėto “Rudens”, turime kolkas keturius daly
kėlius. Tai du “feljetonai”—“Pirmoji Kelionė 
po Lietuvą” ir “Priesaika” (pastarasis rusų 
kalba), bruožai “Kaimynuose” ir nepabaigtas 
vaizdelis “Rožės”. “Pirmoji Kelionė po Lietu
vą” parašyta 1914 m. vasarą, kada Janonis 
jau buvo socialdemokratas, ir jis toj savo sa
tyroj neblogai sugebėjo pajuokti kinkadrebį 
lietuvišką inteligentą, išsigandusį reakcijos, 
drebantį dėl savo karjeros. Ta pačia linkme 
eina ir antrasis satyrinis vaizdelis “Priesai
ka”, kuriame pajuokiamas liberalinis laikraš
tininkas, dirbantis .bulvarinėj spaudoj. Jį pris
lėgusi miesčioniška būklė, iš kurios jis veltui 
mėgina ištrūkti.

Jei šiuos vaizdeliuos, prie kurių gali būti 
priskirtas ir tilpęs rinkinyj “Tautos šulas”, 
Janonis pasireiškė kaip neblogas satyrikas, 
sugebantis pajuokti inteligentijos sukliurimą, 
tai “Kaimynuos”, anot Kapsuko, mes Janonį 
matom, kaip besimezgantį rašytojo-beletristo 
talentą. Ištiesų, “Kaimynuos” (jie tilpo vien
kartiniam leidinyj “Mūsų Skardas”, išleistam 
Kaune 1926 m.), kuriuose Janonis aprašinėja 
važiavimą 1916 m. vasarą į Sinevos-Dubravos 
dvarą Tveriaus gub., mes turim ryškių pei
zažų, rašytojui reikalingo pastabumo, kalbos 
sklandumo ir tt.

Nebaigtas vaizdelis “Rožės” vaizduoja mirš
tančią džiova miesto ligoninėj gėlių dirbėją— 
mergaitę, kuriai prasiveržiantis iš gerklės 
kraujas vaidenas, kaip raudonos rožės, sle
giančios jos krūtinę. Vaizdelis tačiau para
šytas pusiau impresionistiniai, ne be senti- 
mentališkumo žymių ir didesnės reikšmės Ja
nonio kūrybai neturi. Berods, jis likęs neuž
baigtas ir neapdirbtas spaudai.

Bene didžiausios tačiau vertės iš visų Ja
nonio netilpusių rinkinyj kūrinių turi jo pen- 
kerios eilės, parašytos rusų kalba (ketverių 
pirmųjų vertimai, padaryti mano, tilpo ame
rikiečių “Vilnyj” (26-V-1927 m.), minint 10- 
metines Janonio mirties sukaktuves) : “Poe
tas,” “Mieste”, dvejos eilės iš ciklo “Gyveni
mas” ir “Autobiografinis Pasakojimas.” šios 
eilės, nors rašytos rusiškai, stovi ne žemiau 
už pačias geriausias Janonio eiles. Jos taipgi 
rodo, kad Janonis būtų galėjęs rimtai dirbti ir 
rusų prolet. poezijos eilėse. Eilėse “Poetas”, 
kaip teisingai pastebi V. Kapsukas, puikiau, 
negu kas nors, Janonis išreiškė da 1915 m. 
proletarinės poezijos uždavinius ir savo pa
žiūras į poeziją:

Poetas—ne žinys, smilkilus rukinąs, 
Kurs moka tik tyloj maldas kartoti.
Poetas—tai šauklys, šaukiąs į kovą stoti, 
Ir pirm visų į mūšį pats einąs.

! 
t

Antrosios eilės “Mieste”, nors susideda tik 
iš trijų posmų, bet parodo gana ryškų miesto 
vaizdą:

Miestas didis ir trukšmingas
Visas sutemoms apakęs.
Ir tik priemiestyj neminga 
Didžkrosnių laukinės akys.

Girios kaminų ten kyla, 
Debesiais vyniojas dūmai. 
Nenurimsta, nenutyla 
Šimtaakiai darbo rūmai.

O prie vartų akmeninių 
Dieną—naktį susitraukę, 
Alkanų bedarbių minios 
Godžiai darbo gauti laukia.

I
Tokio pat ryškumo Janonis pasiekia ir an

trose eilėse iš ciklo “Gyvenimas”:

Ten, kur ugnies, ir mašinų, ir staklių, varstotų
[ir ratų pilni

Didžiuliai trobesiai erdvių fabrikų ir
[dirbtuvių— 

Tartum kerėtojai, burtų slaptų kupini, 
Kala pasaulio milijonams laimingą ateisiantį 

[būvį. 
Ne, ten tik žmonės; išblyškę, sunykę šešėliai 

[žmonių, 
Pragaro karščio ir trukšmo, tarytum, aklai

[nuraminti, 
Valdo mašinomis, užkuria žaizdrus karščiausių 

[ugnių, 
Jųjų veidai gi paslėpę nušvietusią giliąją

[mintį....

Jose slepiasi jėgos, kurios “suteiks pasau
lio istorijai veikalą didį”... šitos eilės Jano
nio poezijoj pasižymi ir savotišku eiliavimu— 
ilgos, išviršiniai sunkios eilutės padeda ryš
kiau išreikšti piešiamus fabrikų darbo vaiz
dus,’ jo sunkumą ir vidujinę galią.

Nesuvaldoma, besiveržianti proletariato ga
lia trykšta iš kitų “Gyvenimo” ciklo eilių, ku
riose tas gyvenimas vaizduojamas skrendan
čio pirmyn žirgo vaizdu, o proletariatas—ga
liūno, kalančio tam žirgui pažaboti apinasrį.

Paskutinės rusiškos eilės “Autobiografinis 
Pasakojimas” didesnės literatūrinės vertės ne
turi. Jose\ pasakojama apie susikirtimą su 
kun. Laukaičiu—Durnos atstovu ir Petrapilio 
komiteto tremtiniams šelpti pirmininku, kuris 
“nemeiliai” Janonį sutiko, sekė jį, vogdavo 
įtariamų asmenų laiškus ir tt.

Toks tai netilpęs Janonio raštų rinkinyj jo 
kūrybinis palikimas. Iš jo mums dar ryškiau 
iškyla pagrindiniai Janonio kūrybos bruožai 
atskirais laikotarpiais, matomas jo idėjinis ir 
meninis brendimas. Ir šiais jo raštais mes taip 
pat domimės ir grožėjamės, kaip ir visa skais
čia Janonio kūryba.

(Iš “Priekalo”)

Draugai B.

Brangusis drauge!
Draugas V. Bovinas pridavė Tavo eilė

raštį “Saulėlaida.” Ačiū. Bet... spaudai jis 
netinka.

Apie eilėraščio techfiiką čia nekalbėsim, 
tik kreipiam Jūsų atydą į temą.

I.
Gegužės 30 dieną (Atsiminimų Dieną), 

So. Chicagoj (mieste, kur Tu, brangusis 
drauge, gyveni), įvyko Republic Korp. dar
bininkų eisena. Tą eiseną sudarė žmonės, 
dirbą plieną ir jų žmonos, seserys, broliai 
ir kūdikiai. Jie reikalavo plieno korp. vedė
jų prašalint streiklaužius iš tos dirbtuvės, 
pakelt algas ir teisės organizuotis.

Tai buvo gegužės mėnesyj, pačiame gra
žiausiame gamtos atgimimo laikotarpyj,— 
laikotarpyj, kai pradeda žydėt rožės, sula
poja medžiai, atbunda drugiai, peteliškės 
ir kiti vabzdžiai. Lapuotieji miškai ir pievos 
alsuoja žaluma. To visko, žinoma, nėra Chi
cagoj. Ten tik stūkso lietaus nuplauti, sau
lės nurudinti, apirę, aplūžę darbininkų gy
venami namai, lindynės. Iš tų lindynių -išsi
liejo žmonės ir žygiavo į Republic Korpo
racijos plieno fabriką. Pirmose eisenos eilė
se plevėsavo žvaigždėtoji Amerikos vėliava.

Bet plieno korporacijos pasamdyta polici
ja ir privatūs žmogžudžiai pasitiko eiseną 
švino kulkomis ir nuodingų dujų bombomis. 
Jie skerdė nekaltus žmones ir šaudė net ■ 
ir į bėgančius. Skerdynių pasėkoj žuvo de
šimts darbininkų.

II.
Šis įvykis sukrėtė pažangųjį Amerikos pa

saulį. O Tau, brangusis poete, širdis neuž-z 
virė kerštu ir apie tai nenori dainuot. Tu 
dainuoji:

“Saulė leidžias, vakarėlis.
Dausoj šviečia mėnesėlis. 
Rūkas tamsus užsitraukia 
Saldus miegas lovon traukia.

Danguj žvaigždės suspindėjo,
Pro debesius jos blizgėjo.”

Nesutaikchni dalykai: ir “žvaigždės spin
dėjo” ir “debesys” ten, kur nors, sukinėjos, 
“o po aržuolu lapuotu Joniuks Onytę my
lavo ir širdys smarkiai jų alsavo.”

O po to, nei. iš šio, nei iš to:

“Kad po nakties paslaptingos, 
Brėkšta rytas mums laimingas.
Saulė skaisčiai nušvies žemę, 
Prašvis dangus, ką aptemęs.”

Dainavai apie gamtos “keistus” reiškinius, 
apie Jono su Ona meilę po lapuotu ąžuolu 
ir galų gale, kad padaryt eilėraštį “raudo
nu”, padabinai “raudona” alegorija.

III.
Jeigu norėjai dainuot apie žalius medžius, 

meilę, tai viršuj parašytas nuotikis geriau
siai tiko. Buvo pavasaris, ten buvo saulė, 
medžiai, ten buvo ir Jonas su Ona, jie eise
noj maršavo; jie turėjo tikrą kraują ir kū
ną. Jie turėjo didžius, kilnius siekius. Jie 
planavo ateities gyvenimą, bet plieno baro
nų pasamdyti žudeikos juos nužudė. Nužu
dė net dešimts Jonų! Atskyrė juos nuo my
limųjų, nuo viso pasaulio! štai kur tragedi
ja! Čionai galėjai parodyt visą savo poetiš
kumą.

Ne tik galėjai dainuot apie tai, bet ir tu
rėjai dainuot. Turėjai uždainuot balsu, nuo 
kurio būt sudrebėjus didžiausio žmogžu
džio “širdis!”

Darbininkų poetui netinka jieškot temų 
lovoj, kuomet gatvėje liejama kraujas!

Be to, jei nori tęst darbą šioj srity j — 
mokykis daugiau gramatikos, kalbos. Ra
šytojui kalba tarnauja taip, kaip piešėjui 
dažų spalvos. Pranas Pakalniškis.
Liepos 16, 1937.

Kur Eina Meno ir Kultūros 
Auklėjimas

Jei mes klausime, kur daugiausia domės 
dedama kultūriniam ir meno auklėjimui, tai, 
be abejo, turėsime atsakyti: Sovietų Sąjun
goj. Sovietų Sąjungoj menas, literatūra ir 
kultūrinis auklėjimas paliuosuota iš priva
tinių rankų ir pervesta į visuomenines ran
kas.

Tuo laiku, kuomet Hitlerio Vokietijoj 
knygos deginama, kuomet visi menininkai, 
kurie nenori garbinti Hitlerį, turi apleisti 
Vokietiją arba eiti kalėjiman, tai Sovietų 
Sąjungoj didžiausia laisvė kūrybai. Sovie
tų valstybė pastaruoju laiku apdovanojo Le
nino Ordenu Maskvos Meno Pirmąjį Teatrą, 
Didįjį Teatrą ir visą eilę meno darbuotojų.

Kaipo asmenys tapo apdovanoti už me
ninį darbą Lenino Ordenu K. S. Stanislavs
kis, V. I. Nemirovič-Dančenko, V. I. Kača- 
lov, I. M. Moskvin, L. M. Leonidov ir eilė 
artistų (aktorių), kaip kurie orkestros na
riai ir scenos darbininkai. Prie to, reikia ži
noti, kad Maskvos Meno Teatras po pat Spa
lio Revoliucijai nebuvo pilnai nusiteikęs su 
Sovietais. Vyriausi teatro vadai, kaip kad 
Stanislavskis, Nemirovič-Dančenko ir dauge
lis aktorių-mėgėjų nebuvo ir nėra bolševi
kais. Tačiaus juos Sovietų valdžia neperse
kiojo. Priešingai, jie turėjo ir turi pilną lai
svę meno kūrybai.

Kas Veikiama Lietuvių Meno Sąjungos 
Pastogėje?

Tiesa, mes gyvename kapitalistiniame pa
saulyje, kur menas dažnai yra paprasta pre
kė. Vienok negalime sakyti, "kad mes nie
ko jiegalime veikti ir nuveikti.

šiam sezonui Lietuvių Meno Sąjungos 
centras turės keletą paruoštų paskaitų. 
Draugas Mizara paruoš paskaitą apie Ju
liaus Janonio kūrybą. Tai abelnai bus bran
di paskaita apie proletarinę poeziją. Taip 
pat d. Mizara jau paruošė paskaitą apie M. 
Petrauską. Paskiaus ir kiti draugai paruoš 
paskaitų kitomis meno temomis. Manoma, 
kad sekantį sezoną kas nors iš draugų turės 
išvažiuoti su prelekcijomis apie meną, lite
ratūrą, teatrą bent į didesnes kolonijas, šiam 
darbui pritaria ir kitos organizacijos.

Vakarų Ruošimas
Tad, atvėsus orui, mūsų chorai, dramos 

grupės, LDS, ALDLD ir jaunimo organiza
cijos turės ruošti vakarus pirmo proletarinio 
poeto J. Janonio paminėjimui, šiais metais 
sueina 20 metų nuo Janonio mirties.

Taip pat mes turime ruošti kuo daugiau
sia vakarų Petrausko minėjimui. M. Pet
rauskas daug sukūrė darbininkams naudin
gos muzikos Amerikoj.

Tokiuose vakaruose gali būt dalis koncer
to, dalis apšvietos — apie poeziją, apie mu
ziką abelnai. Janbnio kūrybos yra daug ap
vilkta į muziką. Taip pat reikia parinkti ir 
pasakyti keletas eilių, parašytų Janonio, mi
nint velionio sukaktį.

Brooklyne Šis Tas Jau Pradėta
Brooklyne šioks toks meninis ir kultūri

nis darbas jau pradėta. Meno Sąjunga šiais 
metai davė keletą prelekcijų. Vasaros metu, 
dabar, Lietuvių Liaudies Teatras pradėjo 
švietimo darbą.

Kai kurių Lietuvių Liaudies Teatro orga
nizatorių (daugiau metai laiko atgal) buvo 
vienas iš tikslų, kad reikia ne tik vaidinti, 
bet ir praplėsti žinojimą apie teatro meną 
abelnai. Teatras labai paveikia į visuomenę, 
teatras liečia istoriją, žmonių mintijimą ir ki
tas meno šakas. Tad platesnis susipažinimas 
su teatru yra labai svarbus kultūrinis lavi
nimasis.

Mes manome, kad ir kitų miestų dramos 
grupės turėtų imtis šio darbo. Iki šiol pas 
mus dramos grupės atsirasdavo tik vaidini
mo tikslu. O kai vaidinimas pasibaigė — ir 
dramos grupė mirdavo arba nieko neveikda
vo. Kaip tik mes imsimės rimtesnio darbo, 
jei nieko daugiau, tai bent geresnio vaidy
bos lavumo, tuomet teatro grupės gyvuos ir 
veiks.

Veikalų Pasirinkimas
Reikia veikti išanksto, kad pasirinkus tin

kamų veikalų sekamam sezonui. Meno Są
jungos Veikalų Komisija instruktuota, kad 
paruošti bent 3-4 veikalus sekančiam vaidi
nimui. Bet kolonijos neturi atsidėti vien tik 
ant centro naujų veikalų. Reikia rinktis ir 
seniaus išleistų veikalų. Ypatingai vasaros 
metu reikia paruošti visas repertuaras se
kančiam vaidinimo sezonui.

Veikalų pasirinkimas (jei jie ir Meno Są
jungos išleisti) turi būt kolektyvis. Nereikia 
pavesti tik vienam ar dviem draugam ir ant 
jų atsidėti. Veikalų pasirinkimas turi tarnau
ti ir lavinimuisi. Veikalas galima viešai skai
tyti platesniame susirinkime. Paskiaus vienas 
draugas, kuris plačiau veikalą išstudijavo, gali 
duoti kritiką, peržvalgą. Paskiaus seka dis
kusijos.

Draugai nusiskundžia, kad nėra kam vei
kalą kritikuoti. Jei ir taip, bet viešas skai
tymas pats savaimi duoda daugiau naudos. 
Viena, tai didesnis žmonių būrys gali pasisa
kyti, ar jiems veikalas patinka, ar ne.

Pagal šio būrelio skonį ir supratimą, jau 
galima spręsti, ar publikai tas veikalas patiks. 
Antra vertus, tai perskaičius veikalą, mes jau 
susipažįstame su vienu, veikalu, reiškia, su vie
nu literatiniu kūriniu. Tai yra lavinimasis.

V. Bovinas.

Dailioji Literatūra

Kino Krizis Vokietijoj
Vokietijoj fašistų pavergta kenčia ne vien 

liaudis, bet ir abelnas progresas. Ekonominiai 
šalis prie bado. Industriniai dirba tik karo 
įmonės visais garais. Kultūriniai Vokietija 
puola žemyn. Kultūros puolimą liudija mažė
jimas studentų, knygų išleidimas ir judžių 
(kino) industrijoj krizis.

Fašistų spauda šaukia, kad kino industrijoj 
viešpatauja krizis iš priežasčių: piniginio ne- 
datekliaus, kovos tarpe kino gamintojų, nu
puolęs Vokietijos kino filmų reikalavimas į už
sienį ir sumažėjimo publikos lankymo kino.

Bet fašistai nutyli tą, kad Vokietijos liau
dis nustojo lankyti kino ne vien iš, ekonominio 
biednumo, bet ir politinio biednumo kino tūri
nio, kuris yra iškoštas per fašistų propagan
dos Goebbelio koštuvą. Fašistams neapeina ki
no vystymosi rolė, artistų laisva rolė, režisorių 
asmens sugabumai, rašytojų laisvė ir abelnai 
nevaržymas dailės.

Hitleris perdavė kino į Goebbelio rankas, 
kad neprasiskverbtų “žydų marksistų kramo- 
la.” Hitleris kas metai skiria milionus markių 
kino pakėlimui, bet vis vien kino puola. Tą 
liudija sekami faktai.

1928 metais Vokietija pagamino 224 kino 
filmas, tai buvo prieš fašistų įsigalėjimą. 1934 
metais, prie fašistų viešpatavimo, jau paga
mino tik 129 filmas, o 1935-1936 metais viso 
tik 106 filmas.

Mažta ir kino lankytojų skaičius. Vokietijoj 
yra 5,350 kino-teatrų. Iš to skaičiaus apie pu
sė maži, įtalpinanti nedaugiau kaip po 250 
žmonių, o iš didesnių tik 194 teatrai įtalpina 
iki 900 žmonių, bet apie 30 nuošimtis kėdžių 
visada yra tuščios. Tūlas Fritz Olimski rašė 
fašistų laikraštyj “Berliner Berzenceitunge”: 
“Apie 70% kino-teatrų vietų yra neužimtos.” 
Taip buvo Berlyne. Tik laike spartakijados 
kiek didesnis buvo lankymas kino, nes šim
tai tūkstančių žmonių suvažiavo, dienos buvo 
lietingos ir žmonės neturėdami kur dėtis ėjo 
į kino.

Kino industrijos darbininkai vargingai gy-

(Tąsa ant 5 pusi.)

Įsigykite Šiuos Svarbius 
Literatinius Kūrinius.

BEŠVINTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus 

gražiausių eilių rinkinys.
288 puslapių, kaina 50c

Išleido dienraštis “Laisve.”
Tik šiom dienom išėjo iš spaudos.

MORTOS VILKIENES 
DIVORSAS

Parašė Mikas Rasoda (Mizara).

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

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrinį.

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

MOTINA
Parašė Maksimas Gorkis

Vaizdai iš darbininkų kovų caro 
priespaudoje. Streikai, slaptas li
teratūros platinimas ir visokioje 

formoje plėtimas bolševikiškos 
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

Išleido dienraštis “Vilnis.”

JANONIO* RASTAI
Tai eilės pirmutinio lietuvių darbo 

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendrovės 
“Šviesos” Kaune

MAČIO-KĖKŠTO 
EILĖS

Puikios liaudiškos eilės rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybės 
laikų Amerikoje. Piešia streikus, 
krizio laikus ir bankrutus, kur 

nukenčia ir lietuviai.
318 puslapių, kaina $1.00 

LAIDA ALDLD.
•

ARTURAS REGRATIS 
IR JO RAŠTAI

Puikios eilės ir labai įdomi 
autoriaus biografija.

176 puslapių, kaina 50c.
•

IŠDAVIKAS
Puiki poema, kur piešiama 

pokarinė epocha
Parašė Jonas Kaškaitis

Puslapių 263, kaina $1.00"
•

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

suminėtų knygų 
dovanų

“Laisvės” kaina dabar, laike va
jaus $5 metams ir $2.75 pusei m.

Reikalaudami knygų arba norėda
mi užv^ašyti “Laisvę” kreipkitės 

šiuo antrašu:

“LAISVE”
427 LORIMER ST., 

Brooklyn, N. Y.



Puslapis Ketvirtas lAISVt šeštadienis, Liepos 24, 1937

ARTURAS KOESTLERIS.

Ispanijos Fašistų Kalėjimuose LIETUVOS ŽINIOS
(Tąsa)

—Atrodo, kad man tai išeis gerai, bet 
tau tai ne.

Bet, vis dėlto, jie manęs vietoj nenu
šovė.

Jie nuvedė mus į automobilį. Kai va
žiavom pro .italų kariuomenę, kuri bu
vo už kalno, jie atrodė labai norį mane 
nulinčiuoti, bet kap. B. paaiškino, jog tai 
būtų negražu.

Mes atvykom į policijos būstinę. Kap. 
B. išlipo iš automobilio, o mes turėjom 
pasilikti viduj su dviem karininkais.

Mes laukėm dvi valandas. Saulė švie
tė ; buvo labai karšta. Aš neatmenu apie 
ką. mes kalbėjom, ir manau, kad dau
ginusiai tai buvo nesąmonės; viskas tėra 
nesąmonės, kai lauki mirties artėjant. 
Bet atmenu, kad Sir Petras man dekla
mavo Swinburne eiles, kurias tik jis mo
kėjo, ir jos man labai patiko.

Tada mus perskyrė.
26.

Jie įvedė mus į vidų. Ten aš turėjau 
laukti dar dvi valandas. Nenoriu pasa
koti, ką ten mačiau ir girdėjau, del tų 
vakar paminėtų priežasčių.

Kada tai popiet—aš visai nesiorienta- 
vau laike—grįžo kapitonas B. ir įsakė 
mane nuodugniai iškrėsti. ;

To dalyko aš kaip tik labiausiai ir bi
jojau, daugiau kaip kankinimo arba mu
šimo.- Aš kišenėj turėjau turtą; naudin- 
giausį dalyką tokioj padėty: morifijaus 
švirkšlę, kurioje buvo truputis morphi- 
naehydrochloridum, kurio pakaktų iš
vengti Ispanijos pilietinio karo nemalo
numų.

Sir Petras buvo gavęs dvi tokias švirk
šles iš mediciniškos anglų misijos savo 
nainiškiams, jei kuris būtų sužeistas per 
oro puolimą, ir nebūtų galima greitai 
prisišaukti mediciniškos pagelbos.

Per paskutines kritiškąsias dienas jis 
vieną davė man, nes mes nenorėjom, kad

mus paimtų gyvus. Visa tai gali atro
dyti romantiška ir perdėta; bet nenor
maliose sąlygose žmogaus veiksmai taip 
pat nenormalūs, o pilietinis karas yra ne
normaliausias ir pasiučiausias daiktas, 
kokį žmogaus fantazija galėtų įsivaiz
duoti.

Dabar jie mane kratė. Stovėdamas 
policijos būstinėj, aš sugebėjau paslėpti 
švirkšlę tarp cigarečių ir įstumti adatą 
po savo švarko pamušalu, tikėdamas pa
sinaudoti ja, radęs progą.

Bet kareivis, kuris mane kratė, išlėto 
braukdamas ranka per mano švarką, įsi
dūrė ta adata.

—Kas ten?—paklausė jis.
Aš jam parodžiau adatą. Tuomet jis 

ir jo draugai visi panikos apimti pasi
traukė, manydami, kad tai kažkoks mir
tingas nuodų instrumentas—ispanai, ly
giai tiek pat, kiek ir mes, mėgsta skai
tyti kriminalinius romanūs.

Tokiame momente, net ir aš pajutau 
pasitenkinimą, kai pamačiau šiuos ka
rius vaikiškai nusigandusius.

Jie ištuštino mano kišenes ir viską 
konfiskavo. Aš dar turėjau kataloniškų 
pinigų, kurie sukilėlių teritorijoj be ver
tės. > i :

Šiuos galite pasilikti,—vienas kareivis 
gan jumoristiškai man pasakė.—Galėsi 
užsimokėti už bilietą, kai šiąnakt pradėsi 
kelionę į dangų.

Aš prašiau, kad paliktų man mano 
plunksną.

Tuomet jie atsakė:
—Jos danguj nereikės.

27.
Jie įsodino mane į sunkvežimį; penki 

šautuvais apsiginklavę kareiviai apsto
jo mane.

Buvo jau tamsu; ir aš vėl buvau įsi
tikinęs, kad jau atėjo momentas mane 
nušauti.

(Bus daugiau)

PANEVĖŽYS
Praėjo Didele Audra

Birželio 26 d. Panevėžyje 
siautė didelė audra. Vakari
niam priemiestyj, Klaipėdos 
g-vės gale buvo nunešta vieno 
klojimo stogas, išlaužti keli 
medžiai. Mieste audra daug 
kur sugadino elektros laidus, 

| išvertė kelioliką telefono stul
pų ir medžių. Dėl audros pa
darytų nuostolių, nekuriose 

i miesto dalyse buvo nutrauk
tas telefono susisiekimas.

Sudegė Kirmėlių Kaimas
Raguvos apylinkėje audra 

siautė su perkūnija, žaibui 
trenkus, užsidegė Kirmėlių 
kaimas, kurio kelių ūkininkų 
23 trobesiai per trumpą laiką 
virto pelenais. Dideliam vėjui 

; pučiant ugnis taip greit išsi- 
; plėtė, kad žmonės vos spėjo 
- iš gyvenamų ‘namų pasprukti. 
I Jokio turto nebuvo galima iš
gelbėti. Trobesiuose buvę už
daryti apie 100 gyvulių sude
gė. Sudegė 7 ūkininkų visas 
namų turtas, gyvuliai, pašarai 
ir kita šių metų ūkio manta. 
Skaitoma, kad ši audra Kir
mėlių kaimui padarė per 
100,000 litų nuostolių.

Gaisro vieton buvo nuvyku
si Raguvos ugniagesių ko
manda, kuri sustabdė tolimes
nį ugnies plėtimąsi.

ROKIŠKIS 
t

Kunigų Etika
Visą laiką kunigai puola ne 

klerikališkų, pažangiųjų laik
raščių skaitytojus, vadindami 
juos paleistuviais ir kitokių žo
džių nesigailėdami. Tačiau 
dabar, kai viena Ragelių kuo- 

,pos netekėjusi pavasarininke 
pagimdė kūdikį, kurios tėvas 
taip pat uolus pavasarininkas 
ir pažangiosios spaudos dide
lis priešas, tai kunigai tyli au
sis suglaudę. Be to, tretininkių 

kuopos vadove išrinkta mote
rėlė, kuri turi du mergautiniu 
vaiku, o trečias miręs. Kuni
gai taip pat tyli. Tai rodo ku
nigų etiką: svetimoj aky pa
matyti krislą, o savoj ir rąsto 
nematyti. Dabar ir tikintieji 
pradėjo pamatyti, kad kuni
gams ne tiek rūpi žmonių do
rovė, kiek savas “kromelis.” 
Nors ir kaip tu gyventum, bet 
pūsk į kunigų dūdą ir vis tiek 
tu būsi doras, o doriausi žmo
nės vien tik už tai, kad skai
to ne kunigų laikraščius, va
dinami paleistuviais.

Kamajai. Rokiškio apskr. 
Vietos bažnyčios vargoninin
kas su kitais maldininkais bu
vo išvykęs į Panevėžį pasimel
sti. Bet grįžęs namo, jis ne
berado savo vizitinių kelnių, 
palto ir kitų daiktelių. Kadan
gi paltas buvo jau gerokai ap
nešiotas, tai matyt ir vagiui 
jis pasirodė nelabai tinkamas 
ir buvo rastas numestas pa
tvoriu.

Staiga Mirė Moteris
Troškūnai, Panevėžio ap. Š. 

m. birželio mėn. 29 d. iš ryto 
Troškūnų m. Dariaus—Girėno 
gatvėj Vaičiūno Prano namuo
se užėjus pailsėti staiga mirė 
apie 60 mt. amžiaus moteris 
Uršulė Binkienė-Grimžienė ki
lusi iš Nakonių km. Troškūnų 
vai. Mirties priežastis aiškina
ma.

PAGĖGIAI
Gražus Darbininkų 

Solidarumas
Šiomis dienomis mirė Klai

pėdos kr. darbininkų s-mo Pa
gėgių geležinkeliečių skyr. na
rio Vinco špuko žmona. Dar
biu. špukas V. gyveno labai 
vargingai ir, tokiai netikėtai 
nelaimei ištikus, atsidūrė keb
lioje padėtyje. Skolinti darbi
ninkui, niekas nenori, — nepa

sitiki. čia jam į pagelbą atė
jo jo draugai darbininkai: 
Darbininkų s-mo Pagėgių ge
ležinkeliečių skyr. valdybos 
išleistu sąrašu nariai patys su
rinko ir daugumoje patys su
aukojo per vieną dieną apie 
50 lt. ir tą patį vakarą drg. 
špukui pinigus įteikė. Daugu
mas aukojo po 2-3 lt. Tai gra
žus darbininkų solidarumo rei
škinys.

Ordinų ir Medalių Statistika.
Liepos 2 d. išėjusioje “Vyr. 

žinių” II dal. Lietuvos ordinų 
kancleris dr. P. Bielskus pas
kelbė statistiką, kiek asmenų 
1936 m. apdovanota ordinais, 
medaliais ir kitais pasižymėji
mo ženklais.

Iš tos statistikos matyt, kad 
Vytauto Didžiojo ordinų išda
linti: II laipsnio 3 ordinai, III 
laips. 10 ordinų, IV laips. 14 

NAUJOJE VIETOJE

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. Jiūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

ord., V laips. 22 ordinai; Vy
tauto ordino medalių : II laips
nio 8, III laips. 87. Gedimino 
ordinų: I laips. 11, II laips. 18, 
III laips. 72, IV laips. 99, V 
laips. 70.

Gedimino ordino medalių: I 
laips. 18, II laips. 17, III laips. 
326.

žūstančių gelbėjimo kry
žium apdovanota 31 asmuo.

Taigi, iš viso 1936 m. ordi
nais, medaliais ir pasižymėji
mo ženklais apdovanota 806 
asmenys.

Japonai Atsiprašo už Ame
rikiečių Suspardymą

Washington. — Koman- 
dierius Japonijos atstovy
bės sargų Peipinge atsipra
šė Jungtinių Valstijų atsto
vybę dėl to, kad Japonų ka
reiviai apspardė dvi Ame
rikos pilietes.

Brook I y no ir Apylinkes DarbininkiškuOrganizacijų

SĄRYŠIO PIKNIKAS
Sekmad., Liepos-July 25 d 

ULMER PARKE
GALE 25th AVENUE, KAMPAS CROPSEY AVE., BROOKLYN, N. Y.

BUS DVI POROS GERU R1ST1KŲ:
Jonas Gudiškis su Al Norkum 
John Lewsky su Frank Zeke

F

JONAS GUDIŠKIS *

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno Choras iš Newarko, Pirmyn Choras

9 . • } < ■ J

iš Great

KELRODIS: Automobiliais važiuokite Manhattan tiltu 
(Bridge) tiesiog Flatbush Avenue iki Prospect Park. 
Pervažiuokite Parką ir pasisukite į Ocean Parkway, va
žiuokite iki Bay Parkway, sukitės po dešinei ir važiuo
kite iki galo kelio, sukitės po kairei j Cropsey Avenue 
iki gatvekariu linijos ir čia bus 25th Avenue. .Po de
šinei rasite Ulmer Park.
TRAUKINIAIS: Iš William,shurgh imkite 14th St. po
žeminį traukinį ant bile stoties ir važiuokite iki Union 
Square, New York City. Išlipę paimkite West End trau
kinį iki 25th Avenue. -Tie kurie ims Broadway “L” va
žiuokite iki Chamber St. ir paimkite Coney Island trau
kinį iki 3f>th St., paskui mainykitės ant West End trau
kinio iki 25 Avenue. Iš Nęw Yorko miesto važiuojant, 
imkite B.M.T. traukinį West End ant Times Square stdi 
ties ir važiuokite iki 25th Avenue. Išlipę eikite po de- 
šitiei iki parko.

Necko ir Dvylikos Dainininkų Grupė Dainuos Ispanijos Liaudies 
Karo Dainą “No Pasaran!”

WILLIAM NORRIS IR JOHN NEVINS ORKESTROS
Be Paliovos Grieš Įvairius Amerikoniškus ir Lietuviškus Šokius

PARKAS ATDARAS 10 VAL. RYTO 
LIETUS AR GIEDRA

TIKIETAS IŠANKSTO 30c 
PRIE VARTŲ PARKE 40c

i:.~: v

AL NORKUS

ĮVAIRŪS ŽAISLAI: 
.Vaikų Watermelon Valgymas 
Bulvių Lenktynės 
Maišais Apsiavusių Lenktynės
Diktų Moterų ir Vyrų Lenktynės 
Praizai Atsižymėjusiems
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Kino Krizis Vokietijoj
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

vena. Iš 4,000 kino industrijos darbininkų 
(aktorių) virš 2,000 yra bedarbių eilėse. Iš 
dirbančių tik 1,134 kino aktoriai į metus gau
na virš 400 markių, o kitų dar mažesnės al
gos. Net fašistų prižiūrimas žurnalas “Deut- 
ches Brife” stato klausimą: “Kaip gyventi už 
tokias algas?”

Vokietijos sodžių gyventojai neaprūpinti ki
no, nes kaimuose jų nėra ir nebūdavo ja. Tuom 
kartu sodžiuose gyvena 25,000,000 žmonių.

Spalviniai judžiai tiksliai negaminami, nes, 
jeigu pradėti juos gaminti, tai priseis daug

A. P. L A. REIKALAI
Raportas APLA. Centro Iždininko 27-tam Seimui, nuo 31 d.

Gegužės, 1935 m., iki 31 d. Gegužės, 1937 m.
Visokių įplaukų buvo per viršuj minėtą laikotarpį $33,157.32
Visokių išlaidų buvo per tą patį laikotarpį........ $23,476.10

Kasoj lieka ...........................................................   . $9,681.22
Paėmus balansą nuo pereito 26-to Seimo raporto $30,930.49

Kasoj randasi su 1 diena birželio, 1937 m............ $40,611.71
Pinigai Dalinasi Sekančiai ir Randasi Sekančiose Vietose:

Mellon National Bank, ant check account.............. $ 705.15
Mellon National Bank, taupymo skyr........................ 4,711.45
Farmers Deposit Bank, ant taupymo ....................... 4,279.91
Union Savings Bank, ant taupymo ........................... 4,534.07
Peoples Trust Co. Bank, ant taupymo....................... 3,430.63
Bank of Sec. Savings, ant taupymo ........................... 27.78

J. Svetaka ....................................................................... $1,000.00
A. Viliniškis .................................................................. 2,160.00
A. Ludwig ............................... •................................... : . 2,500.00
G. Urbonas .................................................................... 400.00
APLA. 9-ta Kuopa ........................................................ 3,500.00
M. Sherman .................................................................. 1,100.00
APLA. 2-ra Kuopa........................................................ 1,500.00

Viso ant morgečių .......................................................$12,160.00
U. S. Savings Bonds . ................................................... $10,712.72
Pas Centro Raštininką ant rankų randasi............... 50.00

Visas sykiu turtas ...................................................... 40,611.71
Draugijos.inventorius ...........................................  941.25

Visas Draugijos turtas .............................................. $41,552.96
Dabar, draugės ir draugai, keletas žodžių iš mano veikimo. 

Dalyvavau visuose Centro Komiteto posėdžiuose, atlikau vi
sas Centro Iždininko pareigas sulig APLA. konstitucija, pagal 
savo geriausį supratimą. Laiškų išsiuntinėjau Visokiais APLA. 
reikalais 402; atviručių, kaip tai, paliudijimų kp. už priimtus 
pinigus 1106.

Dabar turiu pasakyti, kad veikimas Centro Komiteto buvo 
draugiškas ir sutartinas, išskyrus Centro Pirmininką.

Centro Komitetas varė darbą pirmyn sulyg pereito APLA 
Seimo priimta rezoliucija.

Veliju viso gero visiems 27-to Seimo delegatams ir taip
gi veliju ' greitos vienybės su LDS, kurios taip senai 
pageidaujam, užbaigdamas savo raportą, taipgi vėlinu visai 
darbininkų klasei pasiliuosavimo iš kapitalistinio jungo.

Su drugiškais linkėjimais,
APLA. Centro Iždininkas,

J. Yesadaviče.

Viso sykiu bankuose randasi .................................... $17,688.99
Paskolos ant Morgečių:

Hartford, Conn.
Laimėjo Streiką

Nesenai buvo išėję streikan 
trokų vairuotojai ir jų pagel- 
bininkai. Reikalavo pagerint 
sąlygas : sutrumpint darbo va
landas ir pakelti algws. Trokų 
vairtfotojai/fairie ^prigulė
jo prie utiijds gaudavo algos 
vos ‘o* pagėlbininkai
nuo 12 iki 16 dol. savaitėj. 
Man teko du kui kuriais darb
daviais kalbėtis, tai jie sakė, 
kad hesfekitftfra su' darbininkų 
reikalavimais. Bet ' jie labai 
apsiriko. Darbhfiiikai .tuojaus 
susira^ į unijį; oc darbdaviai 
skebQ PegUva/ tai ir buvo 
priversti* darbininkus susigrą
žinti į dafbą, pakelti' jiems 
algas ir pagerinti ‘darbo sąly
gas. ‘

Tai, matote, ką reiškia pri
gulėjimas prie unijos!

<

Krautuvių Darbininkų Padėtis
J *'*■Krautuvių darbininkai, kai

po neorganizuoti, tai labai iš
naudojami. Kai kuriose krau
tuvėse darbininkai dirba nuo 
48 iki 60 vai. į savaitę. Yra 
ir tokių vietų, kuę laikas visai 
neaprubėžiuOtas. O jau skubi- 
nfmo sistema, nepakenčiama!

MENO SKYRIAUS DALIS
• 4 >i ' I ' -

išmesti dabartinių, tuom kartu pertvarkyti 
kino gaminimo prietaisus ir mašinas. Tas pa
reikalautų bent 80,000,000 markių. Kino ga
mintojai tiksliai superka spalvinių judžių pa
tentus ir negamina. Sakoma, kad jie turi su- 
pirkę virš 2,000 spalvinių judžių patentų. 
Pirmas spalvinis judis “Ramona” pasirodė pe
reitais metais, rugpjūčio mėnesį, tai ir viskas.

Kada Vokietijoj pereita nuo tylių prie gar
siakalbių judžių gaminimo, tai tuom kartu su
bankrutavo 485 kino teatrai, kurie negalėjo 
įsigyti naujas mašinas ir prisitaikyti prie nau
jų kalbinių filmų. Tat dabar kino gaminto
jai ir kino teatrų savininkai tiksliai kliudo 
spalvinių judžių gaminimą. Tokiame krizyj 
yra Vokietijos kino teatrai ir judžių filmų ga
minimas. V. S.

Darbininkų alga šiais laikais 
tai tik pusė tos, kas buvo 
1927-28 m., o pragyvenimo 
reikmenys tokios pat. Krautu
vių darbininkai pradeda ne
rimauti ir kalba apie organi- 
zavimąsi į CIO uniją. Tai, iš
tiktųjų, sveika mintis. Tik ta
da darbdaviai skaitysis su 
darbininkais, kada jie bus or
ganizuoti.

Iš Susirinkimo
Liepos 16 d. įvyko ALUNP 

Kliubo susirinksiąs. Dalyvavo 
gražus būrelis *narių. Namo 
pirkimo komisija išdavė gana 
gerą raportą, kuris tapo pri
imtas su pagyrimu. Vienbalsiai 
nutarta šaukti ekstra susirin
kimas, kuris įvyks liepos 30 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Parapijos" didžiojoj svetainėj. 
KliubieČiai bus paraginti atei
ti i šiisirinkimą pet* atvirutes. 
Taigi, hepamirškltne - visi da
lyvauti.

Serga
Susirgo draugai P. Giraitis 

ir A? Raulinaitis. Gaila drau
gų, kad reikia tokiuose karš
čiuose gulėti lovoj. Įlinkiu 
jiems greito pasveikimo.

Žodis Kas Dėl Namo ir Jo 
Trukdytojų ‘ ■ 1 ' i • T

Nepaisant, kokį naudingą
U ■’ » I I. r\ <«| M • * • * 

darbą pradėtum dirbti, vis at
siranda trukdytojų. Paimkim, 
kad ir pereitą kliubo susirim 
kimą, kuomet laike svarstymo 
namo klausimo, iš karto rodė
si, kad neims daug laiko aiš
kinti, nes didžiuma narių yra 
pasitenkinę pradėtu darbu. 
Bet atsirado pora narių, kurie 
pradėjo kalbėti visokias nesą
mones ir gązdint narius. Iš to 
prasidėjo platesnės diskusijos. 
Tuos ponus Vietiniai lietuviai 
gerai pažįsta ir supranta, kad 
jie rūpinasi ne kliubo gerove 
ir jo ateičia, o Aįisai kuo ki
tu.. . . Už tai jiems buvo tin
kamai atsakyta, ir jie pasiliko 
“generolai be armijos.”

Mes turime pavyzdį iš Lie
tuvių Draugijų Sąryšio, kuris 
turi pasipirkęs gražią vietą 
dėl vasarinių išvažiavimų. Vie
ta jau išmokėta ir net turi 
pinigų banke. Draugystėms iš
moka gerus nuošimčius. Pra
džioje tas darbas taipgi buvo 
trukdomas.

Susirinkimo sulaukus, mums 
belieka tik užbaigti tas klau
simas, išdirbti planus ir varyti 
praktišką darbą pirmyn, kad 
orui atvėsus Hartfordo lietu
viai turėtų vietą praleisti liue
są laiką ir aptarti visuomeniš
kus reikalus.

Nemunas.

Plieno Korporacijos Galvų 
Karališkos Algos

Washington. — ‘Valdiški 
raportai rodo, kad Jungti
nių Valstijų Plieno korpo
racijos direktorių pirminin
kas Myron C. Taylor 1936 
m. gavo $166,862 algos; W. 
A. Irwin, tos korporacijos 
prezidentas, — $130,310 ir 
Stettinius, jos finansų ko
miteto pirmininkas,—$70,- 
750.
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LICENSES
BEER WINE LIQUOR

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

LOUIS MOSER 
(Pizzeria Bell Vedere)

161 Rockaway Ave. ’ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1030 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4418 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.
NICK CANIARIS and DEM MELACHRINOS 
4418 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Jefferson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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

THEODORE HEYSE
2017 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10124 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

HARRY NADEL
874 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ISEA ABDALIA
1621 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 307-09-11 Ralph Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Ęings, to be con
sumed on the premises.

GUISEPPĘ ATTOLO 
(Leon Tavern)

307-09-11 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1354 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail. undey Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
382 Stagg Street, Borough, of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed bn the 
premises.
CONRAD WOLF AS ADMINISTRATOR

• * A- ESTATE , OF LAURA WOLF 
332 Stagg St,, Brooklyn? N. Y. 

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

JOSEPHINE MALLIE 
NEW DEAL REST. & BAR

1235 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1531 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TETER NICHOLOULIAS & 
WILLIAM PROUKOU

5304 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
456 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

. MARY B. MULLEN
456 Bergen Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

, LEONARD KAUL
(I/eny’s Bar and Grill)

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

MAMIE SNIKE
72 Sands Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 1249 has been issued to the undersigned 
t» sell beer nt retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6808—4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed on the premises.

DINE-OUT CAFETERIA CORP., 
6808—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1214 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY PALAZZO
478 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2513 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
626—92nd St., Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed on the premises.

JOHN A. MALLEN
626—92nd Street Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
611—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed on the premises.

MATTHEW and STELLA DORAK 
611—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1522 has been , issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of j 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AGNES MATHEWS 
d-b-a John’s Restaurant

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

ISRAEL STEINER
263 Riverdale Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. *’

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail .under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific Street, Bbfbugh of Brooklyn, 
County of Kings, to • be consumed on the 
premises.

JOSEPH DIRENZO
2258 Pacific Street, Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3157 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
987 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. (

ANDREW WINKLER & EUGEN LIPPERT 
d-b-a . Roland Haus

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

PURITAN BEVERAGE CORP., ‘ 
486 Sackman Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
440 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

METRO BEVERAGE CORP., 
440 Watkins Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is ‘hereby given that beer License 
No. E 87 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of tho Alcoholic Beverage 
Control Law.

FRANK GOLDBERG
860 Hopkinson Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that beer License 
No. E 88 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law.

JACOB KOSOWSKY
394 East 54th Street, Brooklyn N. Y.
NOTICE isi hereby given that License No. 
GB 5132 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LOUIS RASHKOW & MEYER M. GURKIN 
764 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
70—7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANCIS HOBBS 
(Manhattan Quality Store)

70—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9595 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei1 Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE HEIDTMANN
1218 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10060 has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
266 Pacific, .Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENNRIETTA BAHRENBURG
266 Pacific Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1192 Gates Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings' to be consumed off the 
premises.

ARTHUR SEMBRIES
1192 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5413 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. < . , ■

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

WALTER KRAJEWSKI
449—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Bevorago Control Law at 
4824—6th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PETER H. BECKMANN
4824.—6th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7968 has been issued to the undersignod ; 
to sell beer at retail under Section 75 of; 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8507—4th Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

OLGA .VOIGT
8507—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. : 
GB 8548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
565—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANTHONY .PAJKOWSKI .
565—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull St., Borough of Brooklyn, County , 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS WALTMAN
180 Hull Street, ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7307—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY SHRIFT
7307—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB .4790 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premisas.

WILLIAM SCHWARTZ
6809—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4696 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control , Law at 
89 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA ZABOLOTNY
89 Evergreen Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under . Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to bo consumed off the 
premises.

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

WILLIS SILVESTRI
7617 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4596 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5158 has been issued to the undersigned 
to sell bqer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1599 Broadway, Borough of Brooklyn, County 
cf Kings, to be consumed off the premises.

TREASURE FOOD MARKET, INC. 
1599 Broadway, Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SIDNEY .KRAVITZ
5909 Avenue N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5135 has been issued to .the undersigned 
to sell beer at retail under. Section 7Ę of 
tho Alcoholic. Beverage Control Law at 
6 NewkirkPlaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. <

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

SUSIKINKIMAI
CLEVELAND, OHIO

Į Pagelbą Streikuojantiems
Antradienio vakarė; liepos -27 d., 

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

(173-175)

CLEVELAND, OHIO
' LDS 55 ir 44 kuopos rengia iškil
mingą pikniką liepos 25 d.,1 Mačiu- 
tos Darže, prie Green Road, priva
žiavimas visiems žinomas. Nepra
leiskite geros 'progos, neš bus 3 lai
mėjimai prie įžangos tikietų. 1-mas 
Elgin laikrodėlis, 2-ras lempa stalui 
ir 3-čias1 tai bus kvorta gero gėri
mo. Taip pat bus ir žaislų ir virvės 
traukimas, o jaunuoliai baseball loš. 
Kviečiame visus dalyvauti, nes bus 
gera orkestrą šokiams.

Kom. 

SHENANDOAH, PA. *
ALDLD 17-ta kuopa rengia gražų 

pikniką, liepos 25 d., Laudeman’o 
Grove. Bus skanių valgių ir gėrimų, 
taigi kaip vietos, taip ir apylinkės 
lietuviai stengkitės dalyvaut Šiame 
piknike. Savo ‘atsilankymu paremki
te apšviefos ir kultūros organizaciją.

BALTIMORE, MD.
Marylarid’b ItSirt/"Partinis metinis 

piknikas1 įvyks’ liepos ‘25 d., Gteėn-

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

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir 
| i u . ,. “i' L-” A.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn,

wood Electric Park,*Catonsville, Md. 
Puikus programas yra suruoštas ir 
bus gerų kalbėtojų, kurie kalbės apie 
vėliausius įvykius Scottsboro teisme. 
Apart muzikos ir žaislų turėsime už
kandžių ir gėrimų. Įžanga 15c. Visus 
kviečiame dalyvaut.

Kom.
(171-173)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. bendrai su IWO vie

tinėmis organizacijomis rengia pik
niką, kuris įvyks nedėlioj, liepos 
25-tą. Pradžia 10 vai. ryto, Willicks 
Grove, Linden, N. J. šokiams grieš 
gera muzika. Bušai išvažiuos iš Ba- 
yonnės 10-tą vai. ryto nuo kliubo, 
40 E. 21st St. Tikietai j pikniką iš 
anksto perkant 35c, prie vartiį—-40c. 
Bušo tikietai 50c.

Važiuojant su karais imkite Route 
25 iki Stiles St., Linden, N. J. Ten 
rasite pikniką.

(171-173)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

* 10-12 ryte

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

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

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

L. L, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUN
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug į 

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

8701 JOS CAMP A U AVE., DETROIT, MICH.
■; ---- . - ........................ ‘JI

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg Št. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
• 1 ' ' ■ ' '• r « i .

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P ar e m Yra Skaniausi.

greitai

Puslapis Penktas

MARLEY CREEK, MD.
Liepos 25 d. yra rengiamas pikni

kas, kuris įvyks Gričino Shore, Mar
ley Creek. Dalyvaus Mainierių Kvar
tetas iš Shenandoah su savo puikio
mis dainomis. Kviečiame visus da
lyvauti šiame piknike. Bus gera mu
zika šokiams, grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Bušai nuo Lie
tuvių salės išeis 1-mą vai. po pietų.

Kom.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
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kol bus FLATBUSH OFISAS 
222Q Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Puslapis šeštas šeštadienis, Liepos 24, 1937

BF

Williamsburgo Bedarbių Prisirengimas, 
Demonstracijos ir Maršavimas į 

Washington, D. C.
Darbininkų S u s i v ienijimo 

(Workers Alliance) 90 kuo
pos susirinkimas įvyko liepos 
22 d. Organizatorius savo ra
porte pažymėjo apie padidėji
mą pašalpos reikalavimų. Sa
kė, kad pereitą pirmadienį 

<nuo 7 vai. ryto prie šalpos 
įstaigų stovėjo apie šeši šim
tai bedarbių ir laukė iki 9 
vai., kada tas įstaigas atidaro. 
Bet mažai ką jie laimėjo.

Bedarbių demonstracija 
įvyks liepos 31 d., šeštadienį. 
Turime rūpestingai išdalinti 
lapelius, kad į demonstraciją 
sutraukus dar daugiau žmo
nių. Tai bus pirmas žingsnis 
prisirengimo prie alkanųjų 
maršavimo į Washingtona. Ta
sai maršavimas įvyks rugpjū
čio 20 d. New Yorko kvota 
yra sumobilizuoti nuo penkių 
iki šešių tūkstančių maršuoto- 
jų. Kiekvienam maršuotojui 
dviejų savaičių kelionei $5. 
Mūsų 90 kuopa turime pasiųst 
20 delegatų. Maršavimo tiks
lui mes turime sukelti $200. 
Vienas šimtas bus delegatams, 
o kitas nusamdymui transpor- 
tacijos į Washingtoną.

Amerikos Darbo Partija Juškevičiaus Dirbtuvės 
Stato Savo Kandidatus

Jau ruošiamasi prie miesto 
tarybos rinkimų. Amerikos 
Darbo Partijos Pildomasai Ko
mitetas į koncilmenus nomina
vo Transport Workers Unijos 
prezidentą Michael J. 'Quill 
ir Salvatore Ninfo, viršininką 
sukniasiuvirų unijos, atstovauti 
Bronxą. Manhattan pavieto 
kandidatu bus Charney Vla- 
deck, žydų dienraščio “For
wards” gaspadorius. Brookly- 
no kandidatai Louis Hollan
der, viršininkas Amalgameitų 
unijos ir Andrew Armstrong, 
buvęs prezidentas printerių 
unijos. Queens pavieto kandi
datas bus Paul Amone.

Darbininkai Remia
“I • ??Laisvę

Ruošiasi prie Prieškarinės 
Demonstracijos

Amerikinė Lyga Prieš Ka-' 
rą ir Fašizmą jau paskelbė, 
kad rugpjūčio 7 d. įvyks na
tionals demonstracija už tai
ka. New Yorko mieste laukia
ma gigantiškos demonstraci
jos. Lygos Komitetas gavo 
pranešimą nuo Kansas valsti
jos senatoriaus Arthur Cap
per, kuris užgiria Lygos ruo
šiamą prieškarinę demonstra
ciją ir net pasižada joje da
lyvauti.

Jonas Ormanas Sugrįžo
Penktadienį sugrįžo iš mar

šruto Jonas Ormanas, LDS 
Jaunimo Komiteto sekretorius.

Jis išbuvo kelionėje apie 
mėnesį laiko. Dalyvavo Jauni
mo Kongrese, Milwaukėj ir 
LDS Jaunimo konferencijoj 
Chicagoj. Be to aplankė visą 
eilę liet, kolonijų organizaci
niais reikalais.

Jūrininkai Sveikina CIO
New Yorke 

National 
konvencija 

prisidėjimą

einanti 
Marine 
karštai 

prie

Tammany Hall Kandidatas
Taigi, Tammany Hall bosai 

susitaikė ir nominavo demo
kratų partijos kandidatu į ma
jorus senatorių Copeland. Bet 
sakoma, kad buvęs policijos 
komisionierius Whalen palai
kys savo kandidatūrą laike 
“primaries”.

FRANK DOHIKAICIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

K?.
<&> j
f

Dabar 
. nacionalė 

Union 
sveikina
C.I.O. (Committee for Indus
trial Organization). Konvenci
joj kalbėjo Marcantonio, 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo pirmininkas, ir pa
reiškė, kad jis važiuoja Cali- 
fornijon pasimatyti su Tom 

' Mooney ir Warren Billings. Jū
rininkai prašė Marcantonio nuo 
jų pasveikinti tuodu kankiniu.

Policija vėl Puolė Streikierius
Tik majoras La Guardia 

nusprendė ištirti policijos 
žiaurumus prieš laivų statymo 
streikuojančius d a r b ininkus, 
kaip ta pati policija vėl ket
virtadienį padarė brutališką 
užpuolimą ant streikierių. Vie
nas darbininkas sunkiai su
žeistas. Pikiete dalyvavo du 
tūkstančiai darbininkų.

Maršavimo sistema bus to
kia: Kada maršuotojai pribus 
į miestą, tai bus reikalaujama 
iš miesto majoro, kad duotų 
nakvynes ir aprūpintų maistu. 
Tas pats bus padaryta Wash
ingtone. Maršuotojus pasitiks 
65 senatoriai ir mums pritariu 
kongresmanai. Ten turėsime 
išbūti dvi savaites,
perleistas bedarbių šelpimo 
bilius, atidaryta viešieji dar
bai ir tt.

Į susirinkimą buvo atsilan
kęs streikierių delegatas ir 
prašė, kad bedarbiai padėtų 
pikietuoti Kason Hardware 
Corp., kuri randasi po num. 
109 South 5th St., Brooklyne. 
Ten sustreikavo 105 darbinin-’ 
kai savaitė laiko atgal. Didžiu-1 ninku Susivienijimo 1 
ma yra jaunimas. Dirbdavo 
po 50 ir 70 valandų į savaitę, 
o mokėt tegaudavo po 20 cen
tų į valandą, pasidarydavo 
tarpe 10 ir 14 dolerių į savai
tę. Streikui vadovauja CIO.

Bedarbiai nutarė padėt 
tiems darbininkam pikietuoti 
dirbtuvę.

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.

Kaimietis.

Devyniolika Tūkstančių 
Šeimų Jieško Namų

New Yorko namų vyriausy
bės pirmininkas Post sako, 
kad net devyniolika tūkstan
čių šeimų išpildė aplikacijas 
ir nori gauti kambarius nau
jai statomuose valdžios na
muose Williamburge. Bet, gir
di, ten iš viso tebus vietos 
1,622 šeimom. Visas mėnuo 
praeisiąs tų šeimų aplikacijų 

! ištyrimui.

Protestas prieš Japonijos 
Plėšikus Chinijoje

New Yorko Komunistų Par
tija ruošia protesto demons
traciją prieš Japonijos konsu
latą, 500 Fifth Ave. Demons
tracija įvyks liepos 29 d. Tai 
bus amerikonų protestas prieš 
Japonijos plėšikiškus 
Chinijoje.

Du Judžiai

žygius

teatre 
rodyti

“55th St. Playhouse” 
su liepos 24 d. pradės 
du įdomiu judžiu, būtent, “Be 
Mine Tonight” ir “Thunder 
In The East.” Kaip ilgai tie 
judžiai ten bus rodomi, pri
klausys nuo publikos atsilan
kymo.

Sekasi Sovietų Judžiui
Cameo teatre rodomas so

vietinis judis “Gobsek” turi 
nepaprasto pasisekimo, šis ju
dis yra padarytas iš Balzako 
apysakos. Lošėjai yra garsaus 
Maskvos Meno Teatro.

Apart to, rodoma vėliausi 
įvykiai iš Ispanijos žmonių 
kovos prieš kruvinąjį fašizmą.

MERGAITE BANDĖ 
NUSIŽUDYT

Eva Alifano, 15 metų.mer
giščia, iššoko per langą nuo 
antro aukšto ir bandė 'užsi
mušti. Manoma, kad pasveiks. 
O bandė nusižudyti todėl, kad 
būdami ant pašalpos tėvai ne
ištesėjo mergaitę leisti atosto
gų į kempę.

Mūsų Kuopa Pasisakė už 
Organizacijų Vienybę

Ketvirtadienį įvyko 
susirinkimas Lietuvių

ekstra
Darbi- 

kuopos. 
šauktasŠis susirinkimas buvo 

apkalbėjimui ir nubalsavimui 
klausimo vienybės tarpe LDS 
ir Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje. Tiesa, su
sirinkimas galėjo būti skaitlin- 
gesnis, bet jis buvo labai rim
tas ir konstruktyvus.

Perskaičius sutartį, visa eilė 
draugų statė klausimus apie 
tūlas smulkmenas, pavyzdžiui, 
kaip dabar stovi APLA, kiek 
jie turi turto ir narių, kaip 
bus su tais, kurie priklauso 
abiejose organizacijose ir tt. 
Draugai Siurba ir Mizara į 
klausimus atsakė ir pabrėžė 
vienybės svarbą. Apart to, dis
kusijose dalyvavo Čepulis, Ku
raitis, žigaitis, Velička ir ke
letas kitų draugų. Priėjus prie 
balsavimo, už vienybę balsavo 
keturios dešimtys penki nariai, 
o tik vienas susilaikė.

Susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo Sąryšio pikniko 
komisijos. Kuopa išrinko gru
pę pikniko darbininkų. Kaip 
žinoma, piknikas įvyks ryt 
Ulmer Parke.

Rep.

Lankėsi Drg. J. Skeberdyte
Ketvirtadienį “Laisvėje” 

lankėsi iš Chicagos mūsų vei
kėja Jule Skeberdyte. Ji at
vyko asmeniniais reikalais pas 
brolį į Newarka, N. J., tat 
gavus valandžiukę liuoso lai
ko, apsilankė ir rytinio dien
raščio įstaigoje. Julė daug 
dirbo ALDLD 1 apskr. būda
ma sekretore, darbuojasi ir ki
tose organizacijose. Sakė, ban
dys ilgiau pabūti rytuose. At
siminus, kad “Laisvė” perka 
naują raidžių statymo maši
ną, paaukavo jos išmokėjimui 
vieną dolerį.

Rep.

Jieško, bet Neranda Darbo
WPA viršylos atleidinėja 

darbininkus iš darbo ir liepia 
jįeškoti privatiškose pramonė
se. Du šimtai tokių darbininkų 
kelias dienas trankėsi po dirb
tuves ir darbo nesurado. Da
bar jie pikietuoja WPA rašti
nes ir reikalauja sugrąžinimo 
į darbą.

UŽSITROŠKINO JAUNA 
MOTINA

Elizabeth Lang, 32 metų, 
motina trijų vaikų, užsitroški- 
no gesu. Ji gyveno po num. 
55 Myrtle Ave. Rankoje rasta 
81 centas užmokėjimui geso 
bilos. Vyras ją buvo pametęs 
ir su dviem vaikais gyveno ki
tur.

Rytoj, liepos 25 dieną, įvyksta didysis Brooklyn© rietuvių or
ganizaciju Sąryšio piknikas Ulmer Parke; bus puiki dainų pro-
grama, kalbės Lincolno Batalijom) komandierius Stember, šo
kiams grieš dvi dideles orkestros. Visi kviečiami dalyvauti!

Bosai’ 
alaus, 
visi ir 
Viską

Pradžioje savaitės užėjo 
“Laisvės” ofisą d. F. Rein
hardt ir sako: “Te du doleriu 
nuo Juškevičiaus šapos darbi
ninkų.” Klausiau, kaip ten at
sirado tie du doleriai. Drg. 
Reinhardt paaiškino: “Savo 
lokalo piknike visi Juškevi
čiaus šapos darbininkai buvo
me prie vieno stalo, 
fundino dvi bačkutes 
Tas išgėrę susimetėme 
pirkome daugiau.. . .
tvarkė d. K. Vilkas ir jo gas- 
padoriavimu esame patenkin
ti.. . . Alaus fondui pinigus 
rinkome F. Reinhardt ir V. 
Duoba. Nuo to fondo liko du 
doleriai, tai nutarėme paauko
ti ‘Laisvei’ į Intertype fondą.”

Padėkavojus už auką, drg. 
Reinhardt sako: “Dar ne vis
kas nuo mūsų šapos. Mes pa
darysime jums suprizą.”

Iš tikro tai gražus primini
mas Brooklyno ir kitų miestų 
kriaučiams Intertype mašinos 
pirkimo reikalu. Lauksime mi
nėto suprizo.

Stephen Aromiskis
(Arnjakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4381

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

P. Būknys.

Drg. Browder Kalbės Per 
Radio Stotį WQXB

Komunistų Partijos sekre
torius Earl Browder atidarys 
k o m u n istų miesto rinkimų 
kampaniją ateinantį antradie
nį per radio stotį WQXB. 
Kalbės 15 minučių tarpe 6:30 
ir 6:45 vakare. Jo prakalbos 
tema bus: “Komunistai būsi
muose municipaliniuose rinki
muose.”

ŽYDŲ KOMUNISTŲ DIEN
RAŠČIO PIKNIKAS

Šį vakarą, Ulmer Parke, 
įvyks žydų komunistų dienraš
čio “Freiheit” piknikas. Žada 
būti nepaprastai didelis. Bus 
puiki programa. Įžanga tiktai 
35 centai ypatai.

PAJIEŠĘOJIMAI
ALEKSANDRAS OGENTAS, pir

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

naudai reikalas.
Adv. F. J. Bagočius,

253 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

(172-174)
-------------- ----- -—-------------------------------------A

“Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

jo

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 8c

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L. N. Y

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4

Nėra valandų sekmadieniais.
<3

MATEUŠAS SIMONA V ICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA '

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Tel. Stagg 2-5043

Telephone: EVergreen 8-1770

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

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

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

• BRQOKLYN, N. Y.
Tel.: Glen more 5-61*1

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAU8KAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliu:- 

kiekvienam reikale. Kainos 
lemos.

Ateikite ir persitikrinkite
337 Union Avenue 

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

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

FU*M MM M MMMMMMMMM M.M.MM

Notary Public

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Tešofonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




