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Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX
Aną dieną fašistų “Vieny

bės” “darbuotojas” apibjau- 
rojo mane ir 200 žmonių, ku
riems aš kalbėjau vienoj pra
mogoj pereitą sekmadienį.

Jei sueičiau, duočiau tam 
fašistpalaikiui cigarą. Tuo sa
vo “raštu” jis pastatė “Vieny
bę” melage tuose, kurie iki 
šiol jai tikėjo (mūsų žmonės 
senai žinojo, kad ji melagė), 
ir kurie dalyvavo paminėtam 
parengime.

Iš to seka pamoka mūsų ko
respondentams: Jei nenorit 
pakenkti “Laisvei,” niekad ne
rašykit neteisybes net ir apie 
savo priešus.

Priešai džiaugtųsi, jei mūsų 
laikraščiai liautųsi buvę tei
singais savo skaitytojų infor
muoto jais.

Šiandien, šeštadienį, New 
Yorke, įvyks demonstracija už

Didžiojo New Yorko ir apy
linkės lietuviai: kuriems rūpi 
palaikymas taikos, dalyvaukit 
demonstracijoj.

LDS su APLA vienijimosi 
procesas eina prie užbaigos. 
Dokumentai pagaminti ir pasi
rašyti.

Greitu laiku jie bus rankose 
atitinkamų įstaigų, kurios už
dės savo galutiną “O. K?’

Tuomet vienybės reikalas 
bus, beveik, užbaigtas. Kaip 
tai bus gražu! Kaip bus sma
gu !

Iki šiol LDS šiame vajuj te
gavo dar tik arti 400 naujų 
narių. Tai, palyginti, nedaug. 
Galėtum kur kas daugiau gau
ti, jei tik visi pasidarbuotu
mėme.

Sukruskit, draugai vajinin- 
kai. šiuo tarpu, kai vienija
mės, reikalingas juo didesnis 
darbštumas ir daugiau entu
ziazmo. O entuziazmas bus 
juos didesnis, kai bus stipres
nis Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas. Ar

i

Baskijos prezidentas Aguir
re sakė:

“Taip ilgai, kaip ilgai gy
vens bent vienas baskietis, 
suprantąs tautinius reika
lus, bus vedama kova už 
Baskijos nepriklausomybę 
ir bent kokį pavojų, kuris 
jai grasintų...”
Baskai yra kovotojai. Jie 

tą puikiai parodė gindami 
Bilbao ir po jo puolimo. Todėl 
fašistas Franco tuoj turės 
daug “trubelių” pačioj Baski- 
joj.

Čekoslovakijos spaudoj šiuo 
tarpu eina gyvos diskusijos 
dėl SSSR-čekoslovakijos apsi
gynimo sutarties.

Naziški laikraščiai sielojasi 
prieš sutartį. Bet liberališkieji 
stoja už.

Įdomu tas, kad katalikų 
laikraštis “Lidowe Listy” pa
reiškė savo nuomonę už tai, 
kad sutartis tarp Čekoslovaki
jos ir Sovietų Sąjungos turi 
būti palaikyta!

Ką dėlto sakys lietuviški 
probaščiai ?

Bulgarijos spauda skelbia, 
būk pora savaičių atgal to 
krašto policijai pavyko sua
reštuoti visą Bulgarijos Komu
nistų Partijos Centro Komite
tą. Esą, visi dešimts narių 
suimti.

Bulgarijos Kompartijos CK. 
buvo išrinktas nelabai senai, j
Ar tai tiesa, ką buržuazija ra- ™nn • 4 n >• •• 
šo, sunku pasakyti. Mat, žval- SSRS PlaUUOja 4 0rO LlUljaS
gyba, kol kas, neišduoda su
imtųjų pavardžių.

Beje, Bulgarijos žvalgybai 
pavyko sučiupti tos šalies Ko- žęs iš Sovietų šalies, garsus
munistinčs Jaunimo Sąjungos 
sekretorius, d. Gulogenevas.

Maskva. — šiemet Sovie- x
tuose užaugo 1,322,000 tonų nes Valstijas, trečią liniją

1 - __ 1 "IT • • • T 1 1 •daugiau cukrinių runkelių 
negu pernai. Bus apščiai 
cukraus ir saldainių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Valdiškas Vėžio Ligos Tyri
nėjimo Institutas

Washington.—Prezid. Ro
osevelt pasirašė kongreso 
priimtą bilių įsteigt valdiš
ką institutą tyrinėjimui vė
žio ligos ir kovai prieš ją. 
Pastatyt rūmą tai. įstaigai 
paskirta $750,000 ir meti
nėms išlaidoms po $700,000.

ROOSEVELTO SĄLYGĄ DEL 
PASKOLŲ PARKERIAMS
Washington. — 40 sena

torių reikalauja sušaukt 
specialę kongreso sesiją 
spalių 15 d., kuri svarstytų 
tiktai farmerių reikalavimą 
valdiškų paskolų ant bovęl- 
nos (medvilnės) ir kitų ūkio 
produktų, kuritj farmeriai 
negalės parduoti bent vidu
tiniai geromis kainomis.

Prezidentas Rooseveltas 
sutiks remti tokias pasko
las tik, jeigu senatoriai ir 
kongresmanai prižadės bal
suoti už jo sumanymą iš
leist įstatymą, pagal kurį 
valdžia galėtų kontroliuot 
bei apribot auginimą farmų 
produktų.

Trockistų Vadas Bėgąs pas 
Ispanijos Fašistus

Madrid.—Iš sveikatnamio 
pabėgo P. O. U. M., trockis
tų organizacijos, galva An
dreas Nin su penkiais sėb
rais.

Jie buvo areštuoti už va
dovavimą fašistiniam suki
limui Barcelonoj prieš Ispa
nijos respubliką ir įkalinti 
Valencijoj. Paskui apsime
tė sergančiais ir tapo per
kelti į Madrido sveikatna- 
mį. Bet teismui prieš juos 
besiartinant, dabar jiem pa
vyko pasprukti.

Respublikiečiai mano, kad 
Nin su sėbrais stengsis per- 
bėgt į fašistų pusę kariaut 
prieš liaudies valdžią.

Brooklyno WPA Projekto 
Kambarių Rendos

Was hington. — Viešųjų 
darbų administratorius, mi- 
nisteris Ickes paskelbė, kiek 
bus imama rendos už kam
barius didžiausiame PWA 
namų baigiamame projekte 
prie Ten Eyck gatvės, Bro
oklyne (už vieno bloko nuo 
“Laisvės”). Tais naujoviš
kais namais apstatyta dvy
lika blokų.
, Nuomos (rendos) yra 

skiriamos: $4.73 savaitei už 
dviejų kambarių apartmen- 
tuką iki $6.61 savaitei už 

'penkių kambarių apartmen- 
tą. Trijų kambarių apart- 
mentas lėšuos $5.42 per sa
vaitę, o keturių—$6.09.

Kiekviename apartmente 
įrengta “frigidairę” šaldy
tuvas ir elektrinis pečius.

{ Jungtines Valstijas
Oslo, Norvegija. —Sugrį- 

lakūnas Bernt Balchen sa
ko, jog Sovietai planuoja 
atidaryt dvi lėktuvų linijas 
per šiaurės polių į Jungti- 

per Norvegiją ir Icelandą ir 
ketvirtą per Sibirą į Ame-

Chinijos Valdžia Nutarė “Iki Mirties” 
Kovoti prieš Įsibriovusius Japonus; 
Sutelkia Visas Apsigynimo Pajėgas

GAUSIANTI STAMBIĄ PASKOLĄ Iš ANGLIJOS — 
JAPONŲ EKONOMINĖ PADĖTIS SILPNA

Nanking, rugp. 6.—Vyriau
sia Chinijos karinė taryba, 
pirmininkaujant v a 1 d žios 
galvai Chiang Kai-shekui, 
nusprendė “kovot iki mir
ties” ir neužleist daugiau 
jokių Chinijos žemių Japo
nijai. “Nuo tos pozicijos 
mes nieku būdu negalime 
trauktis atgal,” sakė Chiang 
Kai-shek.

Tai dar pirmą kartą Chi-

NAUJA 200,000 KATALONŲ ARMIJA 
IŠSTOJA Į MŪŠIUS SU FAŠISTAIS

Paryžius. — 200,000 nau
jos armijos iš Katalonijos 
provincijos išvyko į tris ka
ro frontus prieš Ispanijos 
fašistus. Daugelis mano, 
kad ši nauja jėga galės nu- 
svert laimėjimą respublikos 
pusėn.

Vienas korpusas tos ka- 
talonų armijos užima pozi
cijas į rytus nuo, Teruel, pa
stot kelią fašistams,, kurie 
nori prasimušt iki Vidurže
mio jūros ir perkirst susi-

Japonija Perspėja Ame
riką prieš Lakūnų Pra

leidimą į Chiniją
Tokio. — Japonijos val

džia persergėjo Jungtines 
Valstijas, kad pradės krik
ti “draugiški” santikiai 
tarp tųdviejų šalių, jeigu 
Amerikos lakūnai važiuos 
talkon Chinijai.

Japonų vyriausybė gavo 
tokius pranešimus: Los An
geles mieste, California oj 
182 amerikiečiai lakūnai ir 
364 orlaivių mechanikai už
sirašę tarnybon Chinijai 
prieš Japoniją. Chinija lie
pos 31 d. užsisakius $500,- 
000 vertės bombinių lėktuvų 
iš Jungtinių Valstijų. Chi
nijos valdžia rengiasi pirkti 
laivų iš Amerikos.

Japonija “karčiai” atsi
menanti, kad ir 1932 m. ko
voj tarp chinų ir japonų 
Shanghajuj esantieji ten
Amerikos kareiviai pję iš- siuntė ištikimiausius savo 
vien su chinais prieš japo- karius slopinti sukilimą, 
nūs.

Fašistų Pranešimai*
Hendaye, Franc. — Ispa

nų fašistai skelbiasi, būk 
suėmę 2,000 liaudies karei
vių Albarracin srity j, Teru
el fronte. Fašistai sako, kad 
jiem telikę tik 5 mylios į 

• Salvacanete prie Teruel- 
Cuenca kelio.

Po Motinos Mirties Pagim
dyta Jos Mergaitė

Philadelphia, Pa., rugp. 6. 
—Mirus Marei Boccawsi- 
nienei, Generalės Ligoninės 
gydytojai prapjovė jai vidu
rius ir išėmė mažytę mer
gaitę. Deda visas pastan
gas, kad kūdikis gyventų. 

nijos istorijoj yra suglau
džiama (suk oncentruoja
ma) visa šalies jėga apsigy
nimo karui.

Chinų valdžia labai nu
džiugo sužinojus, kad gaus 
$99,660,000 paskolos Angli
joj. Tikisi, kad bloga eko
nominė padėtis Japonijoj 
taipgi padės Chinijai atsi- 
laikyt prieš užpuolimą iš 
Japonų pusės.

siekimą tarp Valencijos ir 
Madrido.

Antras korpusas išstoja į 
mūšius prieš fašistus Sara- 
gossos srityj.’ Trečias kata- 
lonų korpusas telkiasi prieš 
Huescą.

Dviem šimtam tūkstančių 
Katalonijos kareivių atvy
kus į tuos tris frontus, sa
koma, dabar respublika turi 
ten kelis sykius daugiau ka
riuomenes nęgu gen. Fran
co fašistai. v . . '

Iššaudyta 3,000 Fašistų 
Kareivių, Sukilusių 

Prieš. Of icierius
London, rugp. 6. — “Dai

ly Herald” paduoda žinią, 
kad 3,000 sukilusių fašistų 
kareivių prieš savo koman- 
dierius žuvo mūšiuose bei 
liko sušaudyti pagal fašis
tų karo teismo nuospren
džius.

Pereitą savaitę siautė fa
šistų kareivių sukilimai pie
tinėje Ispanijoje. Sukilėliai 
dar tebėra įsitvirtinę Motril 
cukraus fabrike, pusiauke
lėje tarp Malagos ir Almeri- 
jos ir pila kulkasvaidžių ug
nį į bandančius prisiartinti 
fašistus. Čia sukilėliai turi 
ir priešorlaivines kanuoles 
kuriomis veja šalin genero
lo Franco lėktuvus.

Sukilimai pasklido visu 
plotu nuo Motril iki. Salo- 
brenos. Fašistai skubiai pa-

Bet kaip tik ištikimieji pa
sitraukė, tuoj vėl išsiveržė 
sukilimas.

Malagoj sukilę prieš 
Franco kareiviai atakavo 
fašistų karo štabą. Prie su
kilusių. kareivių prisidėjo ir 
darbininkai. Bet fašistų 
lėktuvai bombomis šičia iš
blaškę sukilėlius.

Vyriausias fašistų pieti
nio fronto komandierius 
gen. Q. de Llano pats iš Se- 
villes nuskrido . į Malagą 
kriušint sukilimus.

KATALONAI LAIMI
Madrid. — Nauja Katalo

nijos provincijos armija lai
mėjo eilę mūšių prieš Ispa
nijos fašistus arti Teruel- 
Soria vieškelio, į rytus nuo 
fašistų tvirtumos Teruel.

Respublikiečiai Išmušė Fa
šistus iš Teruel Kalno

Valencia. — Respublikie- 
čiai ištaškė fašistus nuo 
Puntal Lazaro akštumų, nu
kaudami daug maurų Java- 
lon kalnuose arti Teruel. 
Respublikos armija artina
si prie svarbaus fašistų Cu
enca vieškelio.

PHILA. MAJORO TERORAS 
PRIEŠ TROKININKUS

Philadelphia, Pa.— Nors 
šeši tūkstančiai streikavu
sių trokų vežikų rugpj. 5 
d. sugrįžo dirbt, bet miesto 
majoras S. D. Wilson vis 
dar palaiko pusiau-karinį 
stovį prieš darbininkus. Šie 
vežikai streikavo iš prita- 
rimo-simpatijos s t r e ikuo- 
jantiem nuo pirmiau Atlan
tic and Pacific Tea kompa
nijos trokininkams.

Pritarimo streikieriai iš
reikalavo, kad būtų nuimti 
kompanijos gengsteriai-sar- 
gai nuo jai skebaujančių 
trokų. Tada miesto majo
ras užtupdė savo policinin
kus ant tų trokų.

Streikieriai p r i t a r ėjai 
priklauso Amerikos Darbo 
Federacijai, bet jų žygį rė
mė CIO industrinės unijos.

Majoras Wilson pats pa
sidarė -magistratu-teisėju ir 
paskyrė po $10,000 paran
kos iki teismo kiekvienam, iš 
suimtų virš' 50 streikierių. 
Juos policija surankiojo iš 
unijinių svetainių ir susirin
kimų, daugelį darbininkų 
kruvinai sumušdama buo
žėmis.

Viesulas Užmušė 130
Keijo, Korea.—Nepapras

tai smarkus viesulas šiauri
nėj Korėjoj 130 žmonių už
mušė ir 18 sužeidė.

Anglija Uždraudžia H. Selas
sie Atsiminimų Knygą

London. — Buvęs Ethio- 
pijos imperatorius Haile Se
lassie rengėsi išleist knygą 
savo atsiminimų ir jau buvo 
susitaręs su leidėju Michael 
Josephu. Bet Anglijos val
džia privertė Josephą atsi
sakyt nuo tokios knygos 
spausdinimo. Matyt, pavei
kė ir kitus leidėjus, kad at
mestų Haile Selassie knygą. 
Todėl jis sako, nebėra jo
kios galimybės ją išleisti 
Anglijoj.

Anglijos valdžia paskuti
nėmis dienomis “broliškai” 
susirašinėja su Mussoliniu. 
Manoma, kad ir Anglija 
pripažins Ethiopiją Italijai. 
Todėl Anglų valdžia neduo
da progos išleist atsimini
mų knygą buvusiam Ethio- 
pijos valdovui.

LAUKIA MOTINOS MIR
TIES. KAD IŠGELBĖT 

NEGIMUSI KŪDIKĮ 
’ Philadelphia, Pa—Nepa
gydomai sergant nėščiai 
Marei Boccawsinienei ir be
sirengiant jai mirt Genera
te j e Ligoninėje, gydytojai 
pasiruošę prapjaut jai vidu
rius, kaip tik jinai numirs, 
ir išimt kūdikį. Jos vyras 
buvo priešingas tokiai po
mirtinei operacijai, bet teis-JL V ' | 7 %)

mas įgaliojo ligoninę gelbėt toks įkyrus sutinimas: Sau- 
tokiu būdu gyvybę negimu- lėtekis 5:56; saulėleidis
šio kūdikio. 8:07.šio kūdikio.

Japonija Verčia Chi- 
niją Pasirašyt Karo

Sutartį prieš SSRS
NAZIAI NORI ĮTRAUKT ANGLIJĄ IR FRANCIJĄ 

Į KARINĮ BLOKĄ PRIEŠ SOVIETUS
3------------- -------------------- 'p Tokio, rugp. 6.—Japonic

jos užsieninių reikalų minis- 
teris Koki Hirota, seime už
klaustas apie politiką linkui 
Chinijos, pareiškė, jog Chi
nija turi prisidėt prie Japo
nijos - Vokietijos sutarties 
“prieš komunizmą” (su
prask, prieš Sovietus); tik 
tada, sako, bus “taika už
tikrinta Rytuose.”

Berlin. — Hitlerio valdžia 
darbuojasi sudaryt vadina
mą “Vakarų Europos” su
tartį prieš Sovietų Sąjungą. 
Į tokią sutartį nori įtraukt 
Angliją, Franciją ir, su
prantama, Italiją. Pamati
nis Hitlerio tikslas, kaip ra
šo nazių partijos laikraš
čiai, yra suardyt tarpsavi- 
nės pagelbos sutartį Fran
ci jos su Sovietais. O ant
ras nazių siekimas tai iš
spręst vokiškų tautinių ma
žumų klausimą, matomai, 
prijungt “vokišką” Čecho- 
slovakijos dalį prie Vokieti
jos ir atimt iš Lietuvos 
Klaipėdiją.

Ragina Amerikiečius Chi
nijoj Apsisaugoti

Nanking, Chinija, rugp. 
z6.—Jungtinių Valstijų kon
sulai Chinijoj ragina Ame
rikos piliečius kuo grei
čiausia išsikraustyt iš karo 
grasinamų vietų; pataria 
jieškot prieglaudos Tsing- 
tao uosto mieste.

Kenosha Miestas Neleidžia 
Naziams Demonstruoti

Kenosha, Wis. — Miesto 
taryba atšaukė pirmiau 
duotą leidimą nazių neva 
“Liaudies Sąjungai” daryt 
savo demonstraciją šį sek
madienį. Tai Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijų protestai privertė 
miesto valdybą atimt iš na
zių tą leidimą.

Keturių Didžiųjų Šalių 
Perspėjimas Japonijai

Peiping, rugp. 6.—Jungti
nių Valstijų, . Anglijos, 
Franci jos ir Italijos amba
sadoriai Chinijoj perspėjo 
Japoniją, kad jinai turi pa
laikyt atdarus geležinkelio 
ir kitus susisiekimus tarp 
Peipingo ir Tientsino, pagal 
senąją Boxer sutartį. Lais
vas pravažiavimas iš Pei
pingo į Tientsiną ypač rei
kalingas minimų keturių ša
lių piliečiams išsikraustyt 
iš karo srities.

Anglijos,

Gen. Franco Svajoja apie 
Santanderio Pasidavimą
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos fašistai skleidžia gir
dus, kad gręsia badas San- 
tanderiui, Baskijos prie
plaukos miestui, šiaurinia
me pajūryje. Miestas esąs 
sausakimšai užsįgrūdęs pa
bėgėliais ir sužeistais respu- 
blikiečių kariais. Fašistai 
tvirtina, kad jų blokada 
prieš Santanderį iš sausu
mos ir jūrų pusės esanti to
kia kieta, jog miestas bū
siąs priverstas pasiduoti.

Naziai Uždraudė žydams 
Bendras Mokyklas

Berlin. — Nazių valdžia 
visai uždraudė žydų vai
kams lankyti bendras viešą
sias mokyklas. Kol kas dar 
būsią į jas priimami pusiau- 
žydai, tai yra tie, tarp ku
rių senolių buvo ne daugiau 
kaip du žydai, o didelė dau
guma vokiečiai. Specialiai 
žydams skiriamų mokyklų 
mokiniams uždrausta daly
vauti bet kokiuose viešuose 
paraduose ar iškilmėse.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

lemia šiam šeštadieniui pa
našų orą kaip vakar;

Penktadienį temperatūra 
buvo 88 laipsnių, bet oro 
drėgnumas 96; todėl jautėsi

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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KATALONIJOS LIAUDIE 
ČIAI APSUPO FAŠISTŲ 

TVIRTUMĄ

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, rugp. 6. —► 
Nauja galinga Katalonijos. 
provincijos armija jau f ak-: 
tinai iš visų pusių apsupo“ 
fašistų tvirtumą Huesca. 
kaip pripažįsta patys fašis
tų komandieriai. Kataloni
jos liaudiečiai atakuoja Hu
escą iš trijų šonų ir bom
barduoja iš oro. Per panau
jintą ofensyvą ant Huescos 
numesta 50,000 oro bombų.

Huesca yra už 210 mylių 
į šiaurių rytus nuo Madri
do ir už apie 140 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Barce- 
lonos, Katalonijos provinci
jos sostamiesčio.
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Fašistai Sistematiškai 

Naikina Madridą
Madrid, rugp. 6. — Fašis

tų kanuolės iš savo pozicijų 
už keliolikos mylių nuo Ma; 
drido pradėjo sistematiškai 
naikint šį miestą, iš. pra
džios vieną gatvę, paskui 
kita, taip ir toliau.

Fašistų artilerija ypatin
gu įšėlimu bombarduoja 
Madridą tuo laiku, kai dar
bininkai eina į fabrikus ir 
kai būna daugiausia žmonių 
gatvėse miesto centre. Vi
dutiniai kas trys minutes 
trūksta atmestas fašistų ar
tilerijos šovinys. Tuo būdu 
fašistai vėl išžudė daugį ne- 
kariškių žmonių mieste, vy
rų, moterų ir vaikų.
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JAPONAI GROBIA CHI
NIJOS LAIVUS

Peiping, Chinija.—Būrys 
šarvuotų Japonijos laivukų 
užgrobė keturis Chinijos 
sargybos laivus ir du Chinų 
Garlaivių kompanijos laivus 
Tientsin prieplaukoj.
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Kova už Taiką
Šiandien, šeštadienį, New Yorke įvyks 

milžiniška demonstracija Už Taiką. Da
lyvaus joje visokių įsitikinimų žmonių, 
visokio politinio nusistatymo žmonių, vi
sokių profesijų žmonių.

Juk taika visiems brangi. Karas nau
dingas tik keliems, kurie iš to pasinaudo
ja, gaudami pelnus, gaudami naujas rin
kas, paujas teritorijas. Darbo žmonių 
masėms, darbininkams, farmeriams, in
telektualams, karas yra pražūtis, karas 
—didžiausias pavojus. Jie trokšta tai
kos;

Norint taiką išlaikyti, už ją reikia ko
voti. Tie žmonės, kurie kalba, būk ka
ras’ “visvien ateis,” ar prieš jį kovosim 
ar ne, yra klaidingi, labai daug klaidingi. 
Taika gali būti išlaikyta tiktai dideliu 
pasirįžimu plačiųjų darbo masių visam 
pasaulyj. Pasaulinis karas, vadinasi, ga
li Iruti atitolintas, arba jo pavojus visai 
prašalintas, jei žmonės tam mobilizuosis 
ir kovos.

Turint tokią milžinišką socializmo ša
lį, kaip Sovietų Sąjunga, kuri daro viską 
kovai už taikos palaikymą, kuri, beje, 
yra centru pasaulio taiką .mylinčių žmo
nių kovos už taiką, mes galime karą ati
tolinti tolimam laikui.

Dėlto privalome dalyvauti tokiose tai
kos; demonstracijose, kokia įvyks šian- 
dieti New Yorke; privalom žiūrėti, kad 
mūsų krašto vyriausybė veiktu išvien su 
Sovietų Sąjunga ir visom demokratinių 
kraįstų vyriausybėm kovai už taikos pa
laikymą pasaulyj.

Ispanijoj antri metai tebeverda kova, 
sukjurta juodojo fašizmo. Chinijoj Japo
nijos imperializmas pradėjo karą. Vadi
nasi, karo pavojus didelis. Šiandien lai
kas; subruzti visiems ir kovoti prieš jį ir 
fašizmą, kuris gimdo karus!

Brooklyno ir apielinkės lietuviai, daly- 
vaukit šios dienos taikos demonstracijoj.

(Smulkmenas rasite šeštam šio “L.” 
num. puslapyj). -

Katalikai Vis Nesusitaiko
Paėmus į rankas šitos šalies katalikų 

spaudą, tuojau matai gan aštrių susirė
mimų tarp įvairių katalikišk/ų laikraš
čių'ir atskirų veikėjų. Daug “klapato” 
kunigai turi dėlei CIO ir ADF. Vieni pri
taria pastarajai, o CIO visaip dergia, ki
ti, matydami darbininkus masiniai plun
kant į CIO, pritaria šiam.

Nesenai vienas kunigas, John B. De
launay, kalbėdamas Patricko katedroje, 
New Yorke, pareiškė, kad, girdi, jei Kri
stus dabar gyventų tai jis būtų kovingas 
unijistas (veikiausiai CIO narys).

Tūli katalikai šį kun. Delaunay pareiš
kimų pasitiko labai palankiai, o kiti žiūri 
į jį į skeptiškai. Tūii mano, kad šitokio
mis* kalbomis bei “pamokslais,” “tvirki
nama” katalikai darbininkai ir pilama 
vanchio ant darbininkiško judėjimo ma-

“The Catholic Worker,” New Yorke 
išeipąs mėnraštis, skelbia, jog tūlose vie
tose katalikai, darbininkai pasitraukė iš 
parapijų tik dėlto, kad jų klebonai smer
kė CIO. Norėdamas parodyti pasauliui, 
kadį yra katalikų ir gerų, “The Catholic 
Worker” nurodo, kad visa eilė katalikų 
veikėjų esą geri unijistai ir net nukentė
jo, kai jie bandė organizuoti darbininkus 

į į|30.
lietuviška kunigų spauda labai negra

žiai- pasirodė unijizmo klausimu. “Ame
rika” ir “Darbininkas,” pavyzdžiui, pra
keikė CIO ir Lewisą, o Chicagos “Drau
gas” parodė labai paškudną nusistatymą 
linkui darbininkų, kai juos policija už
puolė gegužės 30 d., So. Chicagoj, ir de
šimts nužudė.,

I Keista, kad lietuviai katalikai darbi-

ninkai nesukelia aliarmo prieš tokį žalin
gą kunigų spaudos nusistatymą.

Ispanijos klausimu, ji pritaria tos ša
lies fašistams, o respubliką visaip šmei
žia; Amerikoj—ji remia reakcininkus ir 
net užtarau j a policiją, žudančią streikie- 
rius! Lietuvos klausimu toji pati spau
da kai kada murmteli prieš fašizmą, bet 
dažniausiai jį remia, o Smetona, atsina- 
gradindamas savo pataikūnams, kabina 
medalius ant redaktorių krūtinių (L. Ši
mutis.) !

ki. Dvi didelės Liaudies Fronto partijos 
—komunistai ir socialistai—arti organi
nės vienybės. Kai jie vienybę įvykins, 
aišku, respublikos vyriausybė bus kur 
kas stipresnė.

Dėlto Louis Fischer ir sako:
“Esu įsitikinęs labiau, negu kada nors, 

kad lojalistai laimes. Jie gali laikytis ka
ro lauke per metų metus. O Vokietija ir 
Italija, gelbėdamos gen. Franco, ar gali 
taip ilgai laikytis?”

“Keleivis” už Antrąjį Amerikos 
Lietuvių Kongresą

Jau prieš tūlą laiką mes pabrėžėme sa
vo nuomonę apie reikalingumą antrojo 
Amerikos Lietuvių Kongreso. Tam rei
kalui pritarė “Vilnis,” tuo klausimu pa
sisakė savo nuomonę Mass, valstijos lie
tuvių organizacijų atstovų Hudsone įvy
kusi konferencija, tam pritaria ir “Kelei
vis.”

“Keleivis” mano, kad Antrasis Ameri
kos Lietuvių Kongresas turėtų būt “su
šauktas ateinančią vasarą Scrantono 
mieste, dviem dienom prieš SLA seimą, 
kaip buvo Clevelande.” Tuo būdu, sa
vaitraščio nuomone, “daugybei delegatų 
susitaupys kelionės lėšos.”

“Kongresas yra reikalingas dviem la
bai svarbiais tikslais,” rašo “
nas jų liečia Lietuvą, o antras—mus pa
čius Amerikoje.”

Lietuvoj smurtininkų valdžia tebešei
mininkauja. Organizacijos išardytos, 
spaudos, žodžio ir susirinkimų laisvė pa
smaugta; viešpatauja juodoji smetoniška 
reakcija. Todėl,

Prieš šitą sauvalę Amerikos lietuviai pri
valo nuolatos protestuoti, o tą protestą stip
riausia gali užakcentuoti tiktai tokie didin
gi suvažiavimai, kaip Amerikos Lietuvių 
Kongresas.

Be to, šitokie suvažiavimai turi neapsako
mos svarbos pažangiosios mųsų visuomenės 
vienybei ir čia pat, Amerikoje. Juk po Cle- 
velando kongreso atgijo beveik visos mū
sų kolonijos. Įvyksta tokie gausūs susirin
kimai, kokių po karo da nėra buvę. Ačiū 
tam, Massachusetts valstijoj fašistinė pro
paganda jau negalėjo įkišti savo nosies, kad 
ir “sportu” pridengta.

Mūsų veikla čia taip išsivystė ir sustip
rėjo tik po Clevelando. Jeigu 
nia da snaudžia, tai Scrantonas 
ją.

Antrasis Amerikos Lietuvių 
turėtų būt da sėkmingesnis, negu buvo pir
masis, nes tenai mes suvažiavom paskubo
mis ir nepakankamai prisirengę. O ir tai 
kaip jis mūsų pažangiąją visuomenę suce
mentavo, kaip uždegė pasiryžimą kovoti už 
laisvą Lietuvą!

Clevelando suvažiavimas buvo mūsų pro
testas prieš Lietuvos ūkininkų šaudymą. Ir 
jis paveikė pono Smetonos režimą daugiau, 
negu mums gali išrodyt. Bet to da neužten
ka. Reikia daryt spaudimą, kad Lietuvo
je būtų atsteigta demokratinė tvarka, kad 
liaudis pati galėtų rinkti sau valdžią ir tvar
kyti savo reikalus taip, kaip jai patinka.
Tai, ką “Keleivis” rašo, yra tiesa, ir 

mes pilnai su tuo sutinkame. Reikėtų, 
kad tuo klausimu pasisakytų visi Ameri
kos Lietuvių Kongreso komitetai ir šiaip 
mūsų veikėjai kolonijose. Laiko prie 
kongreso (jeigu jj šauktum) turime, tad 
reikalinga gerai prie jo prisirengti.

Dėka metų laiko patyrimams, mūsų 
nuomone, Antrasis Amerikos Lietuvių 
Kongresas turėtų kur kas didesnės reik
šmės ir naudos už Pirmąjį.

Neviernas Tamošius
Socialistų partijos lyderis, Norman 

Thomas, aršesnis ir už tą pasakišką Ne
vieną Tamošių. Jis netikįs, kad Ispani
jos respublikos suareštuoti Poum’o na
riai, trockistai, yra fašistų agentai ir 
šnipai.

Kaip žinia, keletas šimtų trockistų šiuo 
tarpu yra suimta ir laukia teismo. Teis
mas bus Barcelonoj. Liaudies Fronto 
vyriausybė suėmė tuos gaivalus, kaipo 
šnipus. Surasti dokumentai liudija, kad 
daugelis suimtųjų tarnavo gen. Franco, 
išduodami jam įvairias karines paslaptis.

Thomas tam netiki. Jis netikėjo, beje, 
kad trockistai Sovietų Sąjungoj tarnavo 
Vokietijos ir Japonijos fašistams.

Labai natūralu, kad Thomas gina troc- 
kistus. Juk jie dabar sudaro jo partiją. 
Jie įeina į Am. Socialistų Partijos Vei- 

' kiantį jį Komitetą. Trockistai redaguoja 
jo laikraštį “Socialist Call.” Kitais žo
džiais, Thomas pastaruoju laiku taip su
sigyveno su trockistais, kad jie patapo 
jo artimiausiais bičiuliais.

Dėlto jis pradėjo pulti Sovietų Sąjun
gos ir Ispanijos respublikų vyriausybes, 
kurios bando tuos nenaudėlius suvaldyti.

LIETUVOS ŽINIOS
menės kranto nužudytas, 
toliese rasta paskerstas ir 
liktas bekoniukas.

Buvo įtartas to kaimo

Ne- 
pa-

“Vie- •

Pennsylva- 
išjudins ir

Kongresas

Sako, Generolas Franco Nelaimės
Žymus savaitraščio “The Nation” ko

respondentas, Louis Fischer, teigia, kad 
Ispanijos fašistai nei jokiu būdu karo 
nelaimės, jį laimės respublika; Mr. Fis
cher lankėsi Ispanijoj dviem atvejais. 
Kalbėjosi jis su visokių partijų atstovais, 
su vyriausybės nariais, su darbininkais, 
valstiečiais, kareiviais ir kitokiais žmo
nėmis. Matė jis Ispanijos respublikos 
gynėjus pernai, matė šiemet. Pernai jie 
neturėjo ginklų, buvo pakrikę, neišlavin
ti; viską darė tik drąsa ir pasiaukojimu.

Šiemet, šiuo tarpu, rašo jis, Ispanijos 
respublika stipresnė, negu kada nors. Ar
mija išlavinta, disciplinuota; žmonės ži
no, už ką jie kovoja. Maisto Ispanijoj 
šiemet daugiau, negu pereitais metais. 
Derlius šiemet geresnis.- Tūlose Ispani
jos provincijose mažai karas ir jaučia
mas; žmonės turi maisto, pavalgę ir gy
vena ramiai, žiūrėdami į ateitį viltingai.

Žmonių ūpas pakilęs, visi entuziastiš

Imigrantų Problemos

ALYTUS
Tamsūs Žmonės

Liepos 1 d. Žiūkų kaimo 
laukuose apie 3—4 klm. nuo 
miesto buvo surastas nusižu- met. amžiaus. Mačickis buvęs' 
dęs pėstininkų pulko kareivis žiaurus žmogus, 
Juozas Kedys. Kedys iš pul- vęs, savo arklį ganydavęs po 
ko buvo išėjęs pas savo moti-

gy-

UTENA
Kaip Miesto Savivaldybe 

Lopo Gatves
Pasibaigus Malėtų 

grindimui, prie pat 
yra pasidarius duobė, 
rią netik rudenį ir pavasarį

gatves 
malūno, 
per ku-

j Ventojas Feliksas Mašickis, 27 j sunku pervažiuoti, bet ir va-

vagiliauda-

svetimas pievas, kerštingas.

, sąrą palijus pravažiuoją ra
tai purvu užteršia visą gatvę. 
Ta duobė jau kelis kartus bu
vo taisyta, buvo pripilamana pasisvečiuoti ir pamatyti m.................. , , vo DUV° Papilama

savo mvlima nanele bet del i Tiesioginių [rodymų nebuvo, smėlio. Tačiau tuoj ratai jį 
nežinomų priežasčių nusižudė, i bet Šiaulių apyg. teismas, išsklaidydavo ir duobė, kaip 
Giminės jj norėjo tinkamai p.-ĮZtS’8buvus, talP ir likdavo'
laidoti savo kaimo kapuose, i ?!°«!nemis aplinkybėmis, Ma- 
tačiau atsirado 3 asmenys, ku- sickj pnpazmo kaltu n-nubau-
rie buvo atsistoję su lazdomis 
prie kapų vartų ir nenorėjo 
numirėlio įsileisti. Vargais ne
galais per kitus vartus pavy
ko numirėlį įnešti ir palaidoti, 
kur yra laidojami nekrikštyti. 
Fanatiškų ir nekultūringų 
žmonių dar daug “šventoje 
Lietuvoje.”

dė visą amžių kalėti.
Mašickis Apeliaciniams rū

mams apskundė apyg. teismo 
sprendimą, sakosi esąs nekal-| 
tas, jo kaltė visiškai neįrody- sara, taigi ir 
ta ir prašo išteisinti. I-- ••

Naturalizavimas Nelegališkai 
Atvykusių Ateivių Prieš 
Birželio 30 d., 1934 m.

Klausimas: Mano užsiėmi
mas reikalauja leidimo, kuris 
duotas vien tik Amerikos pilie
čiams. Aš nelegališkai čion 
atvykau vasario mėn. 1924 m. - 
Ar nėra įstatymo, kuris pavė
lina naturalizavimą ateivių, 
kurie atvyko be vizų prieš bir
želio 30 d., 1924 m. ?

Atsakymas: Dies Bilius, ku
rį priėmė Atstovų Butas, bet 
kuris dabar prieš Senatą turi 
tokį aprūpinimą. Mes tikime, 
kad jis bus šio Kongreso sesi
jos priimtas. Kada tas bilius 
taps įstatymu, tai tamsta ga
lėsi legalizuoti savo buvimą ir 
prašyti “pirmų popierų.”
Sugrįžimo Leidimai Ateiviams- 
Svečiams į Kanadą Nereika

lingi, Kuomet Žmogus turi 
Kitų Dokumentų

Klausimas: Ketinu važiuoti 
į Kanadą aplankyti draugus. 
Turiu savo indentifikavimo 
certifikatą, mano europišką 
pasportą ir “pirmas popieras”, 
kurias išsiėmiau pereitais me
tais. Ar man reįkia prašyti 
“sugrįžimo leidimo” ?

Atsakymas: Jeigu turi visus . 
tuos dokumentus, tai nereik 
prašyti sugrįžimo leidimo, jei
gu ketini būti Kanadoj tik ne-t 
ilgiaus šešius mėnesius.

MARIJAMPOLĖ
Neturtingos Šeimos cĮar 

Reikalingos Pašalpų
Nežiūrint to, kad dabar va- 

• darbų sezonas, 
' Marijampolėje nedarbas galu- 
■ tinai nepajėgia išnykti. Dau- 
I gelis šeimų, kurios buvo šel
piamos žiemą piniginėmis pa
šalpomis, tų pašalpų yra rei
kalingos ir dabar. Skurdas 
Degučių ir Tarpučių lūšnose 
yra didelis, o kada jis išnyks 
—neaišku.

Butų Kainos Kiek Pakilę
Paskutiniu ląiku Marijam

polėje kaip tik butų keitimo

vis Oregon City, Ore
Visko Po Biskį

Liepos 4 d. LDS 106 kuopa 
turėjo savo metinį pikniką, 
Willamete, Ore. Piknikas pa
vyko neprasčiausiai; jeigu ne
būtų lynoję, tai būtų buvę dar 
geresnės pasekmės. Buvo ke
letas draugų iš Aberdeen, 
taipgi ir iš Seattle, Wash. Ko
mitetas širdingai dėkavoja 
draugams, kad nepatingėjo iš 
taip toli atvykti. Labai yra 
malonu susipažinti su drau
gais iš tolimesnių kolonijų.

Taipgi turiu priminti, kad

VAGYSTĖS IŠ BUTŲ
Daugelis kauniečių mėgsta 

miegoti, atsidarę butų langus. 
Tai labai patogu įvairiems va-

500 j giliams nakties metu graibs- 
' tyti pro atidarus langus kas 
I tik po ranka pakliūva. Vienur 
i vagiliai vagia tai, ką ranka 
pasiekia pro langą, kitur įlen
da į butą ir iškrausto kišenes 
ir visa, kas tik vertingesnio į 
rankas pakliūva.

Šiomis dienomis sulaikyti 
trys nepilnamečiai, paleisti iš 
Kalnaberžės atostogų, bet yra 
ir daugiau vagilių, kurių būti
nai reikia pasisaugoti ir nak
tį jokiu būdu, ypač pirmo 
aukšto butuose, nelaikyti 
darų

per 
Vei-

UKMERGĖS PL. IR VEIVE
RIŲ GATVĘ GRINDŽIA 

DARBININKŲ
Dideliu tempu dabar 

grindžiama Ukm. pi. ir
vėrių g-vė (Aleksote). Prie tų 
darbų dabar iš viso dirba apie 
500 darbininkų. .

Ukmergės pi. iki “Saulės” 
rūmų viena pusė gatvės jau 
užbaigta pergrįsti ir autobu
sai kursuoja nauju lygiu grin
diniu.

Veiverių g. pradėti betona
vimo darbai.

Pirma Pavogė ir Nužudė Be
koną, o Paskui Nužudė ir 

Bekono Savininką
Kretingos apskr. Kurmaičių 

km. gyventoja Barbora Papie- 
vieriė vieną naktį pro miegus 
išgirdo kiaulės žviegimą. Ji 
pažadino savo įnamį Kazį Ste
ponaitį ir prašė eit pažiūrėti 
kiaulės. Steponaitis sugrįžęs 
pasakė, kad Papievienės kiau
lė mieganti, o iš gretimo tvar
tuko dingęs jo bekoniukas. Ste
ponaitis greit apsirengė ir iš
bėgo bekoniuko jieškoti. Sa
kėsi pranešiąs apie vagystę 
policijai, nes įtariąs, kas jo 
bekoniuką pavogė.

Steponaitis negrįžo, o po 
kelių valandų seniūnas pra
nešė Papievienei, kad jos įna
mis Steponaitis rastas ant Ak-

langų.
ati-

RASEINIAI
Nusinuodijo

Liepos 9 d. priemiestyj, Ar- 
škainiuose, nusinuodijo ūki
ninkaitė Br. Klimytė. Nuodi- 
josi del nevykusios meilės.

Šiemet rugių derlius nebus 
didesnis už pernykštį.
Pradėti Nusausinimo Darbai

Keliose apskr. vietose šie
met daromi dideli nusausini
mo ir keturių upelių sutvarky
mo darbai. Bus sutvarkyta 
Kražantės, Grįžuvos, Mūkės ir 
Luknės upės. Nusausinimo 
darbus prižiūri 8 kultūrtechni- 
kai. Prie šių darbų dirba daug 
darbininkų.

r* # C . v . - | VUI1U nil Iii VI, XYCAkA

sezonas. Būtų kainos, iki šiol i Spauge Marcinkienė iš Salem, 
buvę vidutinio aukštumo, pa-1 Qre<> paaukavo gražų rankų 
kilę kai kur net 10%. Ypacijarb0 užtiesalą ant stalo su 
kainų kilimas palietė smulkių “napkinais”, o draugė Jan- 
darbininkų butus, kai tuo tar- kauskienė, taipgi iš Salem, 
pu stambesnių butų kainos dar Į Ore., gražų, rankų darbo, pa- 
krinta. į gal vės užvalktį. Visi šie paau-

------------ į kauti dalykai tapo išleisti ant 
Chinu Generolai Dirba Apsi- įšiaįmėjimo, o visas pelnas, 

*---------------------------- kurio buvo $18.50, paskirtas
! Ispanijos liaudiečių naudai. 
Prie laimėjimo darbavosi šie 
draugai ir draugės: Marcin
kus, Ulskienė ir W. Murphy. 
Jie pardavinėjo tikietukus.' 
Tai nemaža parama, atsižvel
giant į mūsų menką koloniją. 
Draugėm Marcinkienei ir 
Jankauskienei tariame širdin
gą ačiū už jų pasidarbavimą, 
suteikimui paramos kovojan
tiems draugams Ispanijoj. Ti
kimės, kad ir kitos mūsų drau
gės ateityj pasidarbuos darbi
ninkų labui. Taipgi komitetas 
taria ačiū visiems dalyvavu
siems ir darbuotojams šiame 
piknike.

Liepos 11 d. įvyko LDS su
sirinkimas, kuriame tapo nu- 

; tarta pridėti iš iždo dar 18 dol. 
dėl Ispanijos liaudiečių. Taigi, 
viso tapo pasiųsta $36.50.

Kadangi pereitas piknikas 
pavyko neblogiausia, tai buvo 
kalbama apie surengimą kito 
pikniko ant draugų Ulskių far- 
mos.

Kaip matote, tai mūsų kuo
pelė darbuojasi darbininkų la
bui ir ateityj nemano nuleisti 
rankų, v bet varyti darbą pir
myn.

gynimo Karo Planus
Shanghai, Chinija, rugp. 

5.—Suvažiavę žymiausi Chi- 
nijos generolai tariasi su 
Chiang Kai-sheko valdžia, 
kaip suvienytomis jėgomis 
atmušti japonus. Tarp tų 
generolų yra ir garsusis 
Tsai Ting-kai, kurio ko
mandoj 19-ta chinų armija 
1932 m. taip smarkiai ir il
gai gynė šį miestą nuo ja
ponų. Pasitarimuose daly
vauja ir generolas Pai 
Chung-hsi, kuris per pasku
tinius dešimt metų pykosi 
su Chinijos valdžios galva 
Chiang Kai-sheku.

Scena iš Buffalo trokų keravotojų streiko. Kadangi darbininkai gerai laikėsi, 
tai samdytojai buvo priversti pripažinti jų reikalavimus ir streikas tapo už
baigtas.

ŠYPSENOS
Laikai Keičiasi....

Pagyvenusi pora lipa į 
traukinį. Vyras neva pa
miršta prigelbėt moteriai 
palypėti. Moteris jam pas
tebi: “Henrikai, tu jau ne
besi taip galantiškas (pasi
tarnaujantis), kaip būdavai 
man mergina esant.”

Vyras: “Tavo teisybė, 
Elenute, bet ir tu nebesi to
kia vikri ir lengvutė, kolda 
buvai man vaikinu esant.”

Surinko Juodvarnis.
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Dailioji Literatūra

bedievybės skleidėjas, nėra 
jis padeda skaitytojui įžiū- 
kunigijos darbus, kurie ją

Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus, 
gražiausių eilių rinkinys.

288 puslapių, kaina 50c

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

Įsigykite Šiuos Svarbius 
Literatinius Kūrinius.

BEŠVINTANTIS RYTAS

šeštadienis, Rugpj. 7, 1937

IL 1T E K Al iu IU .r
(B. Barzdžionies eilėraščius perskaičius)
Eilėraščių titulas — “ženklai ir Stebuklai.” 

Spaudė “Spindulys”, Kaune. Knygpalaikė 
turi savyje 88 atskirus eilėraščius. Tiražas mi- 
zernas—1,200 egz. ir 50 numeruotų japoniš
kame popieryje.

Nenagrinėsime šio jezuitinio kūrinio išti
sai, nes, anot tūlo posakio, “kailelis išdirbimo 
nevertas.”

“Kodėl ‘ženklai ir Stebuklai’?”—paklaus 
skaitytojas. Ta keista Brazdžionies eilėraščių 
kepurė nėra pripuolamas dalykas. Štai miste
rija.

Krikščionių literatūroje yra knygų, kurios 
neleistos viešai vartoti. Nors tokiose knygose 
mažai kas yra daugiau, kaip pasakojimai 
įvairiomis Seno ir Naujo Testamento temomis, 
bet jos (knygos) teprieinamos tik tam tikrai 
prisirengusiems tikėjimo skelbėjams. Tokių 

’raštų rūšis pas katalikus yra žinoma po vardu 
Ecclesiasticus. Tame jų ecclesiasticus’e yra 
mistiška frazė “Atnaujink ženklus ir atkartok 
stebuklus.”

Bernardas Brazdžionis netik “įkvėpimą,” o 
ir titulą savo eilėraščiams pasiėmė iš Ecclesias- 
ticus’o. Jis, matomai, gerai prisiruošęs jėzui
tas ir, kaip tokis, plačiai naudojasi “šventąja 
paslapčia.”

B. B. poezija—tai mistifikacija, tai yra, są
moningas žmonių klaidinimas.

Štai jums vienas posmas iš Brazdžionies 
lėraščio “Kristaus Paieškojimas”:

“Kur mano moterys, o kur apaštalai, 
o kur laiveliai, kur tinklai, 
kokiose giesmėse, kokiuose raštuose, 
kokioj gyvenimo pekloj,—
niekas nebežino, niekas nežinos.
Gaila man pasaulio, gaila man minios.”
Mistikas Brazdžionis tuomi savo eilėraščiu 

bando įrodinėti, kiek “gailesio” ir “meilės” 
Kristuje.

Toliau jo “Kristus” kalba:
“Pro žemės skausmo paskutinę viziją 
gal prasiverš malda brangiausiojo mano 

kojų kraujo upelių,
iš apsiniaukusio dangaus, kely, kur 

nusigrįžo jie,
gal griš. gal grįš iš šimto vienas 

grįžtančio keliu—
niekas nebežino, niekas nežinos.
Gaila man pasaulio, gaila man minios.”
Verkia tas mistikas, kam minios nuo 

“mokslo” nusigrįžta, ir jis mano, kad grįš 
bent “iš šimto vienas grįžtančio keliu.”

Po viena stanza savo priegaidoje tas misti- 
fikatorius visai aiškiai pasako:

“—nieko jūs nežinot, dulkės nežinios.
Gaila man pasaulio, gaila man minios.”
Teisybė, daugelis dar tų “dulkių” (religijos 

sumulkintų žmonelių) nežino, kaip jie už no
sių vedžiojami. Bet jie jau blaivėja ir netru
kus visai nusigrįš nuo religijos 
laikys juos nuo to nei mistiko 
psalmės.

Brazdžionis pats jaučia, kad 
liekasi šauksmu tyruose; jis užbaigoje savo ei
lėraščių (“Post scriptum”) guodžiasi:

“Baisūs mano žodžiai, liūdnos mano mintys, 
tiktai niekas nepravirko iš visos minios, 
todėl pesimistu būsiu aš pramintas 
be prasmės pasaulio, be prasmės dainos.”
Dūsauja p. Brazdžionis, kad jo “baisūs” žo

džiai ir “liūdnos” mintys nesuvirkdo minios. 
Minia šypsosi iŠ jo fariziejiškų verkšlenimų. 
Vargiai jį minia pavadins pesimistu; minia 
jam duos tikrą vardą—mistifikatorius.

f
v

ei-

jų

monų. Nesu- 
Brazdžionies

jo šauksmas
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“Pulkim Ant Kelią
“Pulkim ant kelių”—tai naujas Kazio Pla- • 

čenio romanas, išleistas Spaudos Fondo, Lie
tuvoj, dviejose knygose, 200 ir 160 puslakščių, 
1936 m.

šio romano siužetas imtas iš kun. Antano 
Strazdo gyvenimo laikų—pabaigos 18-to ir 
pradžios 19-to šimtmečio. Kun. Strazdas—šio 
romano herojus, o jo parašyta bažnytinė gie
smė “Pulkim ant kelių”, davė šiam romanui 
vardą.

Kas galėjo tikėtis, kad kun. Strazdas už 
suvirš šimto metų po mirties susilauks tokio 
brangaus įvertinimo, kokį susilaukė dabar iš 
po Kazio Plačenio plunksnos? Kas galėjo ti
kėtis, kad seni Lietuvos baudžiavos laikai bus 
taip vaizdingai atskleisti dabartinei lietuvių 
kartai? Gal nė vienas anų laikų žmogus ne

tik nesitikėjo, bet nė manyti nepamanė apie 
tai. O bet gi gyvenimo eisena sudomina tam ti
krus žmones vartyti istorijos lapus, rinkti tam 
tikrus istorinius grūdus ir iš jų išvystyti to
kius vaizdus, kurie jau sudomina kiekvieną 
skaitytoją.

Kun. Strazdo gyvenimo užrašai paliko tik jo 
dainose. Visa kita, kas apie jį ir jo gyvenimo 
laikotarpį žinoma, tai iš atpasakotų atsimini
mų, kuriuos yra surinkęs J. Basanavičius 
(“Iš kun. Antano Strazdo gyvenimo ir raštų,” 
išleista Vilniuje, 1911 m.). Tą pačią medžiagą, 
Juozo Gabrio redagavime, išleido ir Tėvynės 
Mylėtojų Draugija, Amerikoj, 1914 m.

Kazys Plačenis, matomai, naudojosi tais su
rinktais istoriniais grūdeliais savo romano su
kūrimui. Bet prie tų menkų grūdelių jis pri
dėjo savo, kaipo nuoseklaus vaizduotojo, gabu
mus. Jis, tarsi piešėjas dekoratorius, parodė 
tas visas plačias scenas, kuriose kun. Strazdas 
gyveno ir dirbo.

Kas gi buvo kun. Strazdas? O gi beteisio 
baudžiauninko sūnus. Jis matė, kaip dvarinin
ko budeliai rykštėmis plakė jo tėvą, jis ir pats 
buvo rykštėmis plaktas. Prasikaltimo gi nerei
kėjo didelio, idant būti plaktu.

Romano autoriaus dėstymu, jaunas Strazdas 
įsimylėjo kaimietę mergą, kurios dailumas pa
traukė ir dvaro urėdo akį. Urėdas, norėda
mas pašalinti sau nuo kelio konkurentą Straz
dą, gražiu būdu įperša jį ponui imti miestan 
tarnu prie moksleivių ponaičių, čia Strazdas 
gauna progos ir pats mokytis. Vėliau, kuomet 
jau susidomi mokslo pasiekimu, o progų tam 
nebeturi, pabėga slapčia į tolimą Vitebsko gu
bernijoj misionierių seminariją ir siekia ku
nigystės.

Patapęs kunigu, jis nieku būdu nesutampa 
su dvasininkų luomo papročiais, bet pasilieka 
baudžiauninkų draugu. Eidamas kunigo parei
gas ir nesutikdamas į baudžiauninkus žiūrėti 
iš aukšto, jis negauna sau pastovios vietos. 
Dvasininkų viršininkija kilnoja jį iš vienos 
parapijos į kitą, neleisdama, taip sakant, nė 
kojų sušilti. Taiko vis į prastesnę vietą pas
tatyti. Galų gale ir visai palieka jis be vietos.

Bet kur Strazdas keliamas, ten jis randa 
baudžiauninkuose užuojautą, nes ir jis užjau
čia anų reikalus, neplėšia jų už religinius pa
tarnavimus, nežemina jų, o kiek galėdamas 
šviečia ir kelia juos.

Strazdas—dainius; jis rašo dainas, eina į 
kaimus ir mokina kaimiečius dainuoti. Jis au
torius ir kai kurių giesmių? Viena jų, “Pul
kim ant kelių,” įvesta bažnyčiose giedoti prieš 
sumą, žmogus, reiškia, pasitarnavęs bažny
čiai, bet bažnyčia, kunigijos pasipūtimu ir 
ėjimu ranka rankon su dvarininkų galia, ne 
tik kad Strazdo nepagerbė, o visur ir visur 
stengėsi jį žeminti ir niekinti.

žinoma, kunigijos akimis žiūrint į Strazdo 
elgesį ir žiūrint į savo einamąją rolę, į savo 
koja kojon žengimą su valdonais ir už valdo
nų reikalus, neįstabu, kad Strazdas buvo pa
niekintas. Strazdas drįso kalbėti tiesą. Jis 
pakviestas pasakyti kalbos prie grabo mirusio 
turtingo dvarininko, drįso į susirinkusius tar
ti: “Džiaukitės ir dėkavokite dievui, kad at
siuntė mirtį tam, kurs jumis tiek metų kan
kino, kraują jūsų gėrė, prakaitu jūsų mito ir 
skūras jūsų lupė... nueis jis prapultin, ir pa
ims jis savo užmokesnį, kurį užsipelnė, degs 
ir spirgės jis smaloje.” Kuomet pono giminės 
tokia Strazdo kalba labai susisielojo, jis nusi

Sovietų Sąjungos atletės žygiuoja sporto dieną per Raudonąją Aikštę, Mask- 
kvoj. Jos neša mėlyną, vingiuojančią palą, kuri atrodo tarytum maudymosi 
prūdas. Ar ne puikios socializmo šalies atletės?

spjovęs ir atkirtęs: “Nepažįstate Strazdelio, 
manote, kad duosiuos papirkt ir melų prie pa- . 
kasynų prikalbėsiu . . .”

žmogus, kurio bažnytinę giesmę “Pulkim 
ant kelių” ir šiandien Lietuvos bažnyčiose te- 
begieda, numiręs nebuvo priimtas į kapines, 
kuriose taip vadinami geri žmonės laidojami. 
Jam vieta duota ten, kur laidojami nekrikštai, 
savižudžiai, kur vieta nešventinta. Vėliau, 
betgi “susiprato” bažnyčia (geriau, kunigija) 
ir tą dalį kapinių, kur kun. Strazdas palaido
tas, pašventino.

Romanas nėra 
anti-religinis, bet 
rėti tuos juodus 
riša šimtmečius. O skaitytojas įžiūrėjęs tatai, 
nebijos pamanyti ir apie kunigijos skelbiamojo 
mokslo vertybę. Jis nebijos pasi j ieškoti plates
nių žinių, kam religija tarnauja, ko ji verta.

Mūsų organizacijų kuopos, palaikančios kny
gynus, turėtų šį romaną įsigyti ir duoti savo 
skaitytojams. Tai lengvas, įdomus, vaizdingas 
skaitymas. Gaila, kad jo tik pora tūkstančių 
egzempliorių teatspausdinta. Visam “lietuviš
kam pasauliui” naudotis—tai mažoka.

St. Jasilionis.

“Gyvastis Už Gyvastį”
Šuolio Sūnus.

Gyveno žmogynas, o pas jį—Rainutis. Rai
nutis žmogynui nors jokios naudos nedavė, ta
čiau jis buvo mylimas, žmogyno vaikai turė
jo progos su Rainučiu pažaisti, pavaikyti jį, 
paglamonėti, paglostyti, žmogynui pačiam Rai
nutis irgi buvo malonus. Jam atsigulus ant 
minkštos sofos pagulėti, įr Rainutis ateidavo 
pas jį. Jis, tarsi at jausdamas žmogyno nuo
vargį, prisiglausdavo prie jo ir pradėdavo rim
tai knarkti, burkuoti.

žmogyno kaimynas laikė porą sparnuočių 
burkučių. Burkučiams buvo padarytas tam 
tikras atskiras namelis, kuriame jie gyveno 
ir dienas ir, naktis. Namelis buvo ir šviesus 
ir erdvus. Burkučiai galėjo jame paskraidyti. 
Tačiau išskristi į platų pasaulį jie negalėjo, 
nes namelis buvo uždarytas. Burkučiai jautėsi 
belaisviais-kaliniais.

žmogynas gi laikė burkučius uždarytus dėl
to, kad jie nesenai buvo pargabenti iš kitur. 
Pripratinti juos naujoj vietoj, reikėjo palai
kyti uždarytus, kad nepabėgtų senon vieton.

Naujoji vieta burkučiams patiko.'Jie apsi
prato greit. Būdami sotūs, jie greit pamiršo 
senąją vietą ir pradėjo kurti sau naują gūštą 
naujame name. Pilni ateities džiaugsmo vilčių, 
jie jautėsi smagiai. O savo smagumą jie reiškė 
dainoj, burkavime. *:K

Rainutis dažnai išeidavo iš namų vandra- 
voti. Jo prigimtis traukte traukė jį užsiim- 
dinėti sportu—medžiokle. Nors jis ir neturėjo 
reikalo darytis pragyvenimą iš medžioklės, nes 
jo šeimininkas maitindavo jį neblogai, vienok 
jei pavykdavo kai ką laimėti, jis šviežiena irgi 
pasidžiaugdavo. Visa bėda, kad medžioklėje 
nevisuomet pasitaikydavo laimėti. Kartais 
tekdavo ir gerokai prisiklampoti, prisikarsty- 
ti po medžius ir grįžti namon nieko burnoj 
neturėjus.

Rainutis ne sykį ir ne du taikėsi įeiti bu?-

O

Puslapis Trečias

kūčių naman. Bet pasirodė, kad geruoju įei- Į 
ti negalima. Nežiūrint, kad namelio durys 
ir langai permatomi, nei medis, nei stiklas 
nekliudo, bet kliudo vielų tvora. Ir durys ir 
langai apkalti pinta viela. Apžiūrėjo tatai 
Rainutis ne sykį ir ne du. Pynimo tarpai 
maži. Per juos įlysti negalima.

Sykį Rainutis parėjo iš medžioklės namon 
pavargęs, alkanas ir piktas. Stubos duris ra
do atdaras, bet šeimininkų nebuvo viduje. 
Rainutis sumanė pats pasitarnauti maistu. 
Sumanė ir padarė. Bet vos spėjus mėsos ga
balėlį atsikąsti, įėjusi vidun šeimininkė pa
matė jį pradėjusį pietauti ne savo pietus, 
griebė diržą ir davai pliekti Rainučiui kailį. 
Nors Rainutis šaukė: “oi, oi, dovanok!” bet 
šeimininkė savo pyktį turėjo išlieti. Pliekė 
Rainutį, kiek jai patiko. Nuplaktą išvarė lauk.

—Kas dabar daryti?—užsidavė Rainutis 
klausimą.—Badu negi mirsi. Reikia jieškotis 
pagelbos.

Susimedžioti ką nors iš laisvėje esančių 
sparnuočių nebeturėjo vilties, nes nepasek- 
minga dienos medžioklė perdaug jį įerzino.

—Ar žūt, ar būt, eisiu ir kaip nors įsi- 
briausiu burkučių naman. Kitokios išeities 
nėra.

Vėl sumanyta ir vėl padaryta.
Jei prievarta kas būtų liepęs Rainučiui įlys

ti burkučių naman per tokią mažą skylutę, 
per kurią jam dabar prisieina lysti, nebūtų 
lindęs. Bet dabar, vargais negalais, gyvybės 
palaikymo tikslu, turėjo veržtis. Po ilgų ban
dymų ir gana sunkaus darbo, pagaliau lengvai 
jis atsiduso burkučių name.

—A-ga, dabar tūlam laikui mano gyvenimas 
užtikrintas. Bado nasruosna nekliuvau. Turė
siu gerą vakarienę.

Atsidusęs, lyg prašant dievo padėjimo, arti
nosi prie aukos. Bet auka, nors ir išsigandus, 
geruoju į žudiko nasrus nelenda. Rainutis turi 
truputį padirbėti iki pasigaus ją. Darbuotis, 
vienok, neprisiėjo ilgai. Kambarys neperdid- 
žiausias; aukai pabėgti nėra progos. O vėl, 
vieno bur.kučio tupėta gūštoje. Rainutis pama
tęs jį net apsilaižė. Išskėtęs aštrius nagus, lyg 
hitlerinis smogikas, tik strykt ant gūštos, ca- 
pu-lapu, ir turi auką žiotyse. Vakarienė—ska
ni šviežienėlė. Panašią vakarienę jis senai 
bebuvo valgęs.

plunksnelės
aišku, kad

kailį,—tarė

MORTOS VILKIENĖS 
DIVORSAS

Parašė Mikas Rasoda (Mizara).

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

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrini.

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

MOTINA

JANONIO RAŠTAI
Tai eilės pirmutinio lietuvių darbo 

žmonių genijaus poeto.
< >. 112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendrovės 
“Šviesos” Kaune
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I. m r ‘Paraše 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.”

Lb *
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* * *
—Eime burkučių šeimos pažiūrėti,—tarė 

žmogynas į draugą.
—Ką, ar padidėjo?
—Padidėjo.
Nueina, žiūri, burkučių namelyje Rainutis.
—Ha-ha-ha, tai kad padidėjo, net ir visai 

skirtingos formos tvariniais,—juokdamasis 
tarė draugas.

—Na, ar velnias dabar čia tą Rainutį įkišo?
—Jei ne velnias, tai gal bus pats įlindęs.
—Bet per kur?
Rainutis susipratęs, kad čia vėl gali būti 

sukurta jo kailio vanojimui pirtis, pradėjo 
verkiančiu balsu prašytis:

—Aš, aš kaltas! Bet... dovanokite!
žmogynai, pirma pradėsiant bausti Rainu

tį, apžiūrėjo burkučių gūštą. Gūštoje buvo du 
mažulyčiai vos gyvi burkutėliai. Burkutėlių tė
vas, pasilipęs palubėj ant lentos, žiūri nusi
gandęs ir nusiminęs į tragedijos areną, o bur
kutėlių motinos nėra. Jos tiktai 
ant grindų išsklaidytos, čia jau 
nevidono Rainučio darbas.

—Paduok įnagį, karšime jam 
vienas žmogynų.

—Užmušti jį visai.
—Tiek ir teverta.
—Jeigu gyvą paleisime, tai tas žudikas ir 

vėl čia atsilankys.
—Bet, per kur jis įlindo?
—Ogi ve skylutė — plaukais apvelta, tai 

per čia bus įsmukęs.
—Negalimas daiktas.
—Na, tai rask kitą vietą. Juk nėra.
—Apie šią skylę apsivėlę plaukai tikrai liu

dija, kad jo įsibriauta per čia, o ne kitaip.
—Mirties bausmė turi būti tokiam niekšui.
Rainučiui uždrožta keli skaudūs smūgiai.

Jis ašarodamas pradėjo prašytis:
—Ai-ai-ai, prisipažįstu. .. esu kaltas. Bet 

susimylėkite, jei į dievą tikite! Daugiau čio
nai nei kojos nekelsiu, nei akim nežvilgterė
siu, nors ir badu prisieitų mirti. _

Nežiūrint Rainučio maldavimų, jis įgrūs
tas maišan ir tūlam laikui įmestas skiepam 
Su juo reikalą baigti tuom tarpu nėra strio- 
ko. Dabar labiau reikėjo rūpintis likimu naš
laičių burkutėlių.

žmogynai, pasirodavę, pasikvietė patyru
sią žinūnę, burkučių augintoją. Ji mažutė-

MAČIO-KEKŠTO

Puikios liaudiškos eilės rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.

POVILAS JURKA
Paraše Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybūs 
laikų Amerikoje. Piešia streikus, 
krizio laikus ir bankrutus, kut 

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

HM/ ,

■ - '

•t v
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“Laisves” kaina dabar, laike ra
jaus $5 metams ir $2.75 pusei m.

Reikalaudami knygą arba norėda
mi j/V^ašytl “Laisvę” kreipkitės 

šiuj antrašu:

“LAISVE
427 LORIMER ST 

Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Ketvirtas

Du Dideli Lietuvių Bravorai
Cremo Brewing Co., Belden Street, New Britain, Conn., ir 
Brockert Brewing Co., 81 Lafayette St., Worcester, Mass.

Žemiau telpa atvaizdai ir trumpes biografijos trijų žymių lietuvių biznierių, kurie yra orga
nizatoriais ir aukštais oficialais bei vedėjais dviejų didelių lietuvių bravorų. Minimi bravorai 
gamina Cremo Ale ir Brockert’s Ale. Tai plačiai mėgiami alūs Naujojoje Anglijoje.

Jonas Skritulskis 
Prezidentas Cremo Bravoro

Antanas Penkevičius
Prezidentas Brockert Bravoro

Oskaras Brockert
Vice-Prezidentas Brockert Bravoro

Jonas Skritulskis, yra vie
nas iš ankstyvųjų lietuvių biz
nierių Amerikoje. Gimęs 1860 
m., Iglausko parap., Suvalkijoj. 
J Ameriką atvyko 1880, į She
nandoah, Pa. čia septynerius 
metus dirbo mainose, vėliau at
vyko į New Britain, Conn., kur 
patapo Cremo Bravoro dalinin
ku ir nuo 1903 buvo to bravo
ro prezidentu. Su laiku prisi
kalbino ir daugiau lietuvių prie 
minimo bravoro.

Skritulskis ilgus metus New 
Britaine turėjo laivakorčių 
agentūrą, gėrimų įstaigą ir 
svetainę parengimam. Tuo būdu 
įsigijo plačios pažinties tarp 
lietuvių. Jis yra žinomas ir kai
po veikėjas, narys S. L. A. ir 
kitų vietinių- organizacijų. Jo
nas Skritulskis yra stambus da
lininkas ir žymus oficialas abie
jų bravorų, Cremo Brewing 
Komp. ir Brockert Brewing 
Komp. Bizniuose Skritulskis 
turi gero pasisekimo. Labai 
mažai yra Amerikos lietuvių 
biznierių, kurie turtu galėtų 
prilygti Skritulskiui. Jis užau
gino ir mokslus išleido tris 
dukteris, iš kurių viena, ponia 
Traceskienė, yra talentinga 
piešėja.

Antanas Penkevičius, gi
męs Lietuvoj, Jurbarke. Į Ame
riką atvyko 1910 m. į Connec
ticut valstiją, gavo darbą duon- 
kepykloje. Padirbęs porą metų, 
užsidėjo pats savo keptuvę. 
Vėliaus stojo į automobilių tai
symo ir pardavimo biznį, ku
riame dar ir dabar laikosi. 

z Jo yra City Garage, 319 East 
Main St., New Britain, Conn.

ir kitą garadžių bei auto-repair 
shop turi 71 Veteran St., Me
riden, Conn. Taipgi parduoda 
naujus automobilius: Cadillac, 
La Salle, Graham, Studebaker, 
Willy’s Knight, Chrysler ir In
ternational Trokus.

Antanas Penkevičius laike 
pasaulinio karo tarnavo J. V. 
kariuomenėje, buvo pirmas di
vizijos kapralas. Jis yra narys 
S.L.A. 8-tos kp., Meriden, 
Conn, ir yra tos kuopos iždi
ninku. Alaus biznyje yra jau 
nuo 1911 m.

Dabar P e n k e v i čius yra 
Brockert Bravoro prezidentu, 
o Cremo Bravoro yra direkto
rių pirm, ir Sales Manager. 
Šnekus ir simpatiškas žmogus, 
todėl bizniuose turi gero pasi
sekimo. Labai vykusiai eina sa
vo pareigas kaipo Sales Mana- 
džeris Cremo Alaus ir sėkmin
gai, kaipo prezidentas, veda

I Brockerto Bravoro reikalus.
Pasikalbėjime P e n k e vičius 

j pareiškė, kad Cremo Bravoras 
nespėja išdirbti alaus tiek, kiek 
sulig jo įmatymu, kaipo gene- 
ralio pardavimo vedėjo, būtų 
galima parduoti. Todėl, sako jis, 
šį rudenį budavosime naują 
modernišką bravorą, kuris kai
nuos $750,000.00. Tada Cremo 
Alų galėsime pristatyti į visus 
miestus, visoje šalyje.

Oskaras Brockert, yra gi
męs Lietuvoje, Jurbarke, iš vo
kiečių tautybės tėvų. Mokinosi 
ir užaugo Lietuvoje ir jau ten 
dirbo prie alaus. Į Ameriką 
atvyko 1907 m. Čia jis baigė 
National Brewer’s Academy 
New Yorke. Pilnai baigęs mok

MENO SKYRIAUS DALIS
“Gyvastis už Gyvastį”
(Tąsa iš 3-čio puslapio)

liūs burkučius papenėjo, apšildė, apklostė 
ir tarė:

—Dievs duos, gal augs. Tik prižiūrėkite, 
papenėkite ir šiltai užlaikykite.

—O ką su Rainučiu darysim? Turime jį 
skiepe.

—Nužudyti! Kitaip, tai jis ir vėl jums ža
los pridarys. Sykį pavyko, tai jis ir kitą sy
kį ateis.

Žmonaitė su savo drauge žinūne nuėjo skle- 
pan ir, nežiūrint posakio apie moterų šir
dies minkštumą, užjautimą, pasigailėjimą,— 
nutyėrusios gelžgalį, supliekė Rainučiui ke
letą didelių smūgių, kad jis net “o Jėzus, o 
Jėzus” suvaitojo.

Yėlai naktį, kad kaimynų ausys negrdėtų, 
o akys neregėtų, žmonaitės brolis, jo drau- 

V g»s ir žinūnė, įsidėję Rainutį automobiliun, 
išvažiavo į laukus. Tenai tapo išpildytas 
Rainučiui mirties dekretas. Atimta gyvastis 
už gyvastį.

FAŠISTŲ KRAŠTAI REN
GIAS NAIKINT DEMO- 

Ž f KRATINES ŠALIS
—-------—

Norfolk, Virginia.—Ame
rikos ambasadorius Vokie
tijai William Dodd, sako, 

jog fašistų valdomi kraštai 
Europoj nori kariškų 
smurtu nugąsdint, net su
naikint visas demokratines 
šalis pasaulyj. Jis mato pa
vojų besiartinančio, > naujo 
pasaulinio karo, kurio vy

slą šioje srityje, šitoje pačioje 
mokykloje dirbo už instrukto
rių alaus daryme per penke
rius metus. Vėliau buvo pa
kviestas daryti alų Cremo Bra
vore, kur pasižymėjo savo 
mokslu ir gabumais daryme 
alaus. Dabar Brockert’as yra 
dalininku bei šėrininku Cremo 
ir Brockerto Bravorų. Kada 
kilo sumanymas steigti antrą 
lietuvių bravorą Amerikoje, 
Worcester, Mass., tai tas bra7 
voras tapo užvardytas Brock
erto vardu ir Oskaras Brock- 
ertas yra to bravoro Vice-Pre- 
zidentu. Abiejų bravorų jis 
yra Brew-Master.

Brockerto mokslu, gilia prak
tika ir gabumais daromi, Cremo 
ir Brockert’o alūs yra labai 
mėgiami Naujojoje Anglijoje.

Skritulskio ir Penkevičiaus 
bizniškais sumanumais, mokėji
mu susisiekti su biznio įstaigo
mis kalbami bravorai biznio 
apyvartos į metus daro po 
$2,000,000.00 kiekvienas.

Brockert’o ir Cremo ėliai yra 
mėgiami todėl, kad jie yra pa
daryti iš grynų miežių salyklo. 
Jie yra stiprūs, bet švelnūs ir 
priimnūs gerti. Kurios biznio 
įstaigos verčiasi alumi, patar
tina joms kreiptis į Antaną 
Penkevičių prašant pristatyti 
Cremo ar Brockert’o alaus. Ga
lite rašyti lietuviškai prašyda
mi alaus ir adresuokite:

CREMO BREWING CO., 
Anthony Penkevich,

Belden St., New Britain, Conn.
Šių bravorų paskelbimai tel

pa dienraštyje kiekvieną penk
tadienį.

Reporteris.

Už poros dienų, kaimynas jieško negrįž- 
tančio Rainučio. Klausia burkučių šeiminin
kų, ar nematė?

—Ne, ne, nieko nežinom,—užsigina nusi
plovę kruvinas rankas.

—Gaila Rainučio. Tokis geras buvo. Taip 
mes jį prižiūrėjom ir geru maistu maitinom, 
ir susirgusį pas daktarą vežėm. O dabar nuo 
pirmadienio nesirodo. Ne kitaip, kaip kas 
nors bus jį uždaręs prisijaukinimui.

—Galbūt, galbūt, —pritaria kaimyno de
javimui.

O kaimynui atsitolinus, žnfonaitė kužda 
savam vyrui:

—Ha-ha, taip matys jie savo Rainutį, 
kaip pernykštį sniegą; aname sviete. . .

* * *
Šis mirties dekretas Rainučiui, tai vienas 

mažas įvykis kasdieninės kovos už būvį. Al
kis vertė Rainutį lysti pas burkučius ir, atė
mus jų gyvastį, pasidaryti sau vakarienę. 
O burkučių šeimininkų noras irgi toks pat— 
pasinaudoti burkučių mėsele. Ir dėlto jie pa
šalino Rainutį iš gyvųjų tarpo.

riausi kurątytojai yra faši
stai.

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad pernai ir šiemet Vidaus 
Reikalų Ministeris iš viso už

daręs 14 įvairių draugijų.

LAISVI šeštadienis, RugpJ. 7, 1937

Paraše Veismūniškis.

GYVENIMO VERPETAI
(Apysakaitė iš Lietuvos

(Tąsa)
Tamienė griebė Leokadiją glėbin, ver

kė, bučiavo jos išbalusius veidus. Leoka
dija, lyg netekusi sąmonės, atšlyjo prie 
sienos, prasiblaiviusi, atydžiai pradėjo 
stebėti į kaimyną, laikantį rankoje žva
kę — tada susivokusi puolė su verksmu 
kalbinti mirštantį tėvą...

Vakare sugrįžę iš Galkauskų vestuvių, 
pasakojo nuo tikins: “Gegužiui Teofiliui 
tapo nežinomų piktadarių pramuštas 
galvos kiaušas; Leokadijos visai nepavy
ko surasti, ir nieks nežinąs, kas tą galėjo 
padaryti;” taipgi pasakojo, kaip Teofi
lius vėliau tapo nuvežtas į ligoninę. Apie 
įvykį pranešta ir policijai.

Švenčionių kaimo jaunimo būreliai rin
kosi ir vieni kitus ragino aplankyti mi
rusį Tarną Jermalą.

Keli nuoširdūs vaikinai surinko lentų 
ir padarė Tarnui karstą, kiti duobę iška
sė.

Skirstėsi po laidotuvių kaimiečiai, 
skirstėsi ir Tarnų vaikai verkdami.

Kiek tų kalbų ir kalbelių girdėjosi po 
Galkauskų vestuvių ir Tarno laidotuvių!

Prabėgo pati darbymetė, parvažiavo 
jau pusėtinai pasveikęs ir Teofilius.

Kada jis susitiko Leokadiją, pastaroji 
verkė, bet nieko tikslaus jis iš jos nega
lėjo išsiklausti. Tik ilgainiui per jo griež
tą reikalavimą, Leokadija prisipažino, 
kad užpuolimo žygis ant jų buvo Algirdo 
Labono darbas; jis ją su revolveriu ver
stinai nusivaręs į Gulbinės pievą vis grą- 
sindamas nušauti, jei tik ji priešinsis ar 
rėksianti. Algirdas ją mušė ir draskė. Ji 
tapusi nėščia ...

:j:

Per vasarą Leokadija ištarnavo pas 
Karčiauskus laimingai, bet rudenį, bai
giant laukų darbus, Karčiauskai pradėjo 
Leokadiją stebėti, ypatingai storoji Kar
čiauskienė, ir galų gale Leokadija pava
ryta iš tarnystės.

Dar prabėgo rųėnesis ir kitas, švenčia 
kaimiečiai Kalėdas; ūkininkai vėl samdo 
bernus ir mergas; bet Leokadija jau ne- 
sidera su nieku; gyvena pas motiną, šį 
tą dirbinėja, mezginėja, verpia. O kaimo 
moterėlės plaka ją liežuviais.

Vieną dieną, kada vandens upeliai va
gas pakalnėse graužė, sniegas tirpo ant 
kalnų ir klonyse, ir vieversėlių orkestrą 
pasigirdo augštai padangėse, Tarnų tro
belėje buvo priėmimas “naujo svečio.”

EDGEWATER, N. J.
Cukrinės darbininkų sėdėji

mo streikas eina su pakilusiu 
ūpu. Darbininkai nepaiso, 
kaip ilgai reikės streikuoti, 
bet kova turi būt laimėta. Visi 
darbininkai susirašė į CIO 
uniją, kuri vadovauja streikie- 
rius darbininkus ir neišgalin
čias šeimynas aprūpina mais
tu. Kai neturi iš ko užsimo
kėti randą, tai ir randą užmo
ka už kambarius.

Aliejaus išdirbystės darbi
ninkai taipgi streikuoja po va
dovyste tos pačios CIO unijos.

Taipgi ir kitos dirbtuvės or
ganizuojamos į CIO uniją.

Visi darbininkai laikykitės 
vienybėje, nepaisykit jokių 
provokacijų. Taipgi ir visuo
menė, iš lauko pusės, privalo 
remti kovojančius darbinin
kus. G. S.

517,000,000 Jenų Japonijos
Karui prieš Chiniją

Tokio. — Japonijos minis- 
terių kabinetas reikalauja, 
kad seimas paskirtų 517,- 
000,000 jenų kariškiem ja
ponų reikalam Šiaurinėj 
Chinijoj. Jenos vertė nor- 
mališkesniais • laikais buvo 
pusė dolerio.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatorius J. H. 
Lewis reikalauja, kad būtų 
atšaukti iš chinų-japonų 
karo srities visi Amerikos 
kareiviai. Sako, galį įvykt 
ginkluoti susikirtimai su 
japonais ir privest šią šalį 
prie blogų santikių su Ja
ponija.

Kaimiečių Gyvenimo)

Dabar Švenčionių kaime buvo tikras 
“granatos sprogimas.” Kaiminkos bėgo 
viena pas kitą paskolint ylos ar adatos, 
kad pranešus naujieną.

Leokadija, keliomis savaitėmis prieš 
svečio pribuvimą, paraše savo tetai Kau
ne laišką, prašydama patarimo.

Teta tarnavo pas ponus už virėją. Ka
da ji gavo nuo Leokadijos laišką, smul
kiai aprašantį visą dalykų padėtį, ji sku
biai atsakė Leokadijai suramindama, 
kad ši nesisielotų, bet visą sutiktų ra
miai; ilgainiui teta prižadėjo surasti Le
okadijai užsiėmimą Kaune.

* * *
Prunkščia autobusas Kauno link. Štaię 

jau Alytus, ir Prienai. Plentas vienur' 
tiesus, kitur išsivingiavęs, kaip žaltys. 
Dar vieną kitą akiregį pervažiuoja, kal
ną persirioglina, ir jau Kaunas. Surau
donavo, sužvilgėjo aukštų namų stogai, 
sumėlynavo klonyje Nemunas, skersai iš
raizgytas tiltas, įstrigo Leokadijai bežiū
rint iš autobuso per langą aukšti, kur tai 
miesto gilumoje, keli bokštai. Bet jos 
mintys palaidos: ji jautė džiaugsmo ir 
baimės šydą.

Atsidūrė Leokadija plačioje gatvėje,— 
viduryje gatvės — medžiai, suoleliai. Ša
ligatviais žmonių tarytum jūra.

—Ar ponas nežinai, kur yra Izabelė 
Poškai te, mano teta? Ji gyvena ant 
Vandens gatvės? — ji paklausė vieno 
praeivio.

—Ja neviem, panienka,—storkaklis at
sakė. Kito užklausus, patarė imti gatve- 
karį.

—Kas, ar aš ponia, kad aš važinėčiau 
gatvekariais?

Nueisiu pėsčia, — Leokadija viena sau 
tarė.

Vargais negalais Leokadija susirado 
tetą, kuri buvo jau parūpinusi jai vietą.

Ir vėl Laisvės alėjoj, kur krautuvių 
sienos stiklinės, o viduj, už stiklo: dvi
račiai, tarytum gyvi balvonai, aprėdyti 
gražiausiomis drapanomis. Čia vėl akis 
viliojančios didelės pyrago bulkos, kitur 
suknelės, kepurės, Čeverykai, mažiems 
vaikams vygelės su račiukais, apatiniai 
vyriški ir moteriški; šaligatviais liūliuo
ja, marguoja, įvairiausios ponų ir ponių 
skrybėlės; keistas parfumo kvapsnys; 
šuniukai ponių retežėliais vedžiojami.

(Bus daugiau)

WILKES BARRE, PA.
■ ■ v .

Draugi O. Zdaniutė, Wilkes 
Barre, Pa., Aido Choro buvusi 
mokytoja, taipgi dainininke, 
liepos 31 d. 1937 m., apsive
dė su S. Ramanausku, She
nandoah Lyros Choro nariu.

Apsivedė laisvai. Dabar gy
vena pas savo seserį drg. Ju- 
dzentavičienę, Girardville, Pa.

O. Zd.

Rooseveltas Priešingas Ka
rinėm Nuodų Dujom, bei..
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas sako, kad 
jis priešingas nuodingų du
jų naudojimui kare. Bet 
kuomet kitos (ypač fašisti
nės) šalys gaminasi daugy
bę karo dujų, tai, girdi, ir 

rAmerika negali apleisti to 
karinio pabūklo, kaip “ap
sigynimo” įrankio.

IŠPLĖŠTA $35,000 Iš AME
RIKIETĖS TURTUOLĖS 

PARYŽIUJ

Paryžius.—Plėšikai įlindo 
per langą į Amerikos tur
tuolės Elsie Potts kamba
rius viešbutyje, penktame 
aukšte, ir išsinešė $35,000 
auksų ir deimantų.

Iš kitų dviejų poniu ame
rikiečių kambarių plėšikai 
pasigrobė $800 vertės bran- 
gumynų.

Mirusio Wm. Rockefellerio 
Turto Auigimas

New York.—J. D. Rocke
fellerio brolis William, mir
damas 1922 m., paliko 50 
milionų dolerių savo vaikam 
ir anūkam. Tas turtas iki 
šiol procentais užaugo iki 
63 milionų ir virš 700 tūks
tančių dolerių. Jis per me
tus apskritai paauga po mi- 
lioną dolerių.

Worcester, Mass.
Pirmadienį, rugpjūčio, (Au

gust) 9-tą įvyks ALDLD 155 
Moterų kuopos susirinkimas, 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endi
cott St., kaip 7:30 vai. vakare. 
Visos narės būtinai dalyvauki
te, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Nepamirškite. 
Atsiveskite naujų narių.

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 
Nedeliomis ir šventadieniais:

VARPO KEPTUVE

10-12 ryte

Reumatizmas Sulaiko
mas j 48 Valandas

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

GARSINKITfiS SAVO BIZN| 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi.

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

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

Varpas Bakery, 3B-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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PH1LADELPHIJOS ŽINIOS
Vėl Surinkta Ispanijos 

Vaikučių Pagelbai 
$94.21

Per Tag Day, 17—18 liepos, 
tarptautiniai sukelta Ispanijos 
vaikučių ir medicinos pagel
bai virš $1,000.

Lietuviai sumušė visų kitų 
tautų rekordus, sukeldami 
£94.21; antri, ispanų populia- 
ris frontas, sukėlė $92.00.

Prie šios rinkliavos buvo 
rengtasi per 2 mėnesius iškaL 
no. Dalis mūsų draugų dėlei 
darbo sąlygų negalėjo daly
vauti nuskirtomis dienomis, 
tai jiems buvo įduota iškalno 
dėžutės ir jie puikiai pasidar
bavo, kaip tai: Merkis, šapra- 
nauskienė, Lastauskas, Turei- 
kienė, Griciūnas, Kunsevičie- 
nė, J. Bender ir kiti.

Kas nori pagelbėti Ispani
jos vaikučiams ir medikaliams 
reikalams, tie suranda laiką ir 
progą. Rinkliavoj dalyvavo 28 
dalyviai. Tie draugai ir drau
gės, kurie rinko aukas namas 
nuo namo, įgavo daug įspū
džių pas žmones.

Štai rinkliavos rezultatai:
Po $5.00 aukavo: A. Stan- 

kienė, Lyros choras, L.D.S. 5 
kp., Veikiantis Komitetas. Su 
dėžutėmis: R. Merkis dėžutės 
No. 8685 — $7.91; U. šapra- 
nauskienė No. 6516 — $6.54; 
Lastauskas (iš Camden, N. J.) 
No. 5365 — $6.05; A. J. Smi
tas No. 1756—$5.52; Tureikie-r 
nė No. 5204—$4.45; P. Griciū- 
No. 1728 — $4.33; P. Griciū
nas No. 2812 — $4.07; Kun- 
sevičienė No. 1426 — $3.64; 
Fisher’s Club No. 5172 —$3.- 
25; J. Gružauskas No. 1698— 
^3.20; J. Bender No. 5236 — 
$2.96; A. Valionis No. 1754— 
$2.80; Albert Merkis No. 1632 
—$2.19; A. Daneli No. 1691 
—$2.03; J. Baranauskas No. 
1730—$2.00; Nelle Griciūnas 
No. 1580—$1.84; J. Masionis 
No. 1724 — $1.58; G. Lukas 
No. 3300 — $1.50; K. Žilins
kas No. 1560 — $1.42; Pape- 
liučka — 89c; J. Šmitienė No. I 
1743 — 74c; Viktoras Smitas 
No. 952 — 65c; W. Sabastin 
No. 1767 — $1.26; Mulokiūtė 
No. 1759 — $1.36; vienas ke- 
nas No. 8772 — lc. — Viso 
$94.21.

Įspūdžiai iš Rinkliavos dėl 
Ispanijos

Liepos 17—18 dd. įvyko 
rinkliava po visą miestą, kaip 
kad minėta aukščiau. Rinklia
vos sistema buvo patvarkyta 
po visas gatves, vaikščiojant 
po namus ir prašant aukų Is
panijos nukentėjusiems nuo 
karo vaikučiams. Atradom su 
visokiom mintim žmones. Aš 
pats labai nustebau, kuomet 
išgirdau iš katalikės lietuvės 
*pareiškimą: “Cha-cha! jūs 
renkat pinigus, kad katalikus 
šaudyti, jūs raudonskūriai!” 
Aš pradėjau greit aiškinti, kad 
ne tokiems tikslams, o kaip tik 
katalikų pagelbai, nes veik vi
sa Ispanija katalikiška. Mrs., 
sakau, ar jūs skaitot apie Bas- 
kiją, apie Bilbao, kur eina bai
sus karas, kur Vokietijos ir 
Italijos galvažudžiai-fašistai 
skerdžia katalikus; tik vienoji 
Guernicoj jie išskerdė 80p ka
talikų. Hitleris skelbia naują, 
pagonišką tikėjimą ir puola 
ne tik kitus tikėjimus, bet juo 
labiau puola katalikus Vokie
tijoje. Jei jūs norit persitikrin
ti, tai štai šiaurės Amerikos 
Komiteto reprezentacija ir 
valstijos leidimas rinkt aukas 
Ispanijos vaikučiams. Na, ar 
tai mes blogą darbą dirbam?

Moteris susvyravo ir sako: 
“jei jau nemeluoji, tai eisiu at
nešt kelis centus.” Atnešė 25c 
ir įmetė i dėžę.

Mat, męs nusitarė m rinkti 
aukas tarp lietuvių, tai pasi- 
skyrėm tas teritorijas. Dar ke
letas religinių lietuvių moterų 
padarė panagias pastabas, o 
viena tai Žiauriai trenkė duris, 
bet aš greit koją pakišau ir at
siprašiau, panašiai aiškinda
mas,—ir ta moteris paaukavo.
Baisu ir pamislyti, kad šioj 
gadynėj yra taip sufanatizuo
tų žmonių. Matyt, kad lietu
viški kunigai klaidingai aiški
na fašistų naudai. Tai tik su 
keletą teturėjom keblumų, bet 
jiems buvo paaiškinta ir jie 
jgavo teisingą supratimą. Vie- 

noj vietoj buvo įstabu: išeina 
žmogus panašus į žydą, aš pa
sakau jam dalyką. Jis sako: 
“gerai, einu atnešti”. Gi mote
ris su dukteria manęs užklau
sė : “katriems renkate au
kas?” Aš pasakiau “lojalistų 
vaikams.” Jos abidvi smarkiai 
atšovė, kad jos priešingos lo- 
jalistams. Ir įsikabinę į ranko
vę to žmogaus rėkia, kad lo- 
jalistams neduot. Bet tas, ma
tyt protingas žmogus, pastū
męs jas į šalį, pasakė: “Vis- 
tiek vaikų naudai, ko jūs čia 
lendat.” Tada supratau, kad 
tai buvo italų šeima. Buvol 
daug panašių atsitikimų. Kaip! 
ten nebūtų, bet lietuviai pasi
rodė geriausiai, suprantą da
lyką, už tai mes galim pasidi
džiuot. Aukomis sumušėme vi
sus rinkėjus. Sukėlėm virš 
$94.00. Gi pirmiau sukelta 
arti $600, vadinasi, nuo Phila- 
delphijos lietuvių sukelta Is
panijos vaikučiams ir medici
nai arti $700. Bravo, lietuviai! 
Jie ateityje džiaugsis suteikta 
pagelba, nes pamatys jos ver
tę ir pasekmes.

širdingiausiai dėkavojame 
draugų ir draugių kooperaci
jai rinkliavos laiku. Su jūsų 
pagelba mes galėjom sėkmin
gai atlikti rinkliavos darbą.

North American Committee 
To Aid Spanish Democracy, 

Lietuvių delegacija,
G. Lukas.
A. J. Smitas.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License N 
GB 5319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1267 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the( 
premises.

NICHOLAS & GEO. SPILIOTES 
1267 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10209 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

MICHAEL BYRNE 
(Caton Food Stores)

2126 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz '
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. it ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stefa
LIETUVIS GRABORHJS

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim paikiai Įtaisytą Koplyčią 
Ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10230 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at
855 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to bo consumed off the 
premises.

BERTHA HEGARTY
855 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5118 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5806 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to bo consumed off the 
premises.

HENRY JOSEPH LANGER 
5806 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at' retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
96-98 Montgomery St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to bo consumed off the 
premises.

SOL UNGER
96-98 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1412 — 86th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM RAPOPORT
1412 — 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thgt License No. 
GB 10355 has been issued to the undersigned 
to soil beor at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

HERMAN SPATH
33 Cedar St., Brooklyn, N. Y 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3060 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

HARRY RASKIN
3060 Fulton St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

SIEGEL & NAZEMOWITZ
296 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

Nuo Wall St Pier, New York City, į Rye Beach
---------------------------------a---------------a------a------a------a—a------a------a_a__»_a------a------a—a—-a------a—.a------a------a------a___ a___ a------------------------------ ■ a------a------a------a—a a ■ a-—a------a------a------a—a—a------a------a—.a------a—a------a------a—a—a------a------a—a------a-«p 

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

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

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

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

<!•»—— ■ —Wl — M — !■ — — m — KU— !• — ( •.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1102 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8413 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County oį . Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE PARISI & LUIGI POLLIO 
(Sorrento Rest.)

8413 — 5th Ave., ‘ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Restaurant)

657 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
RL 8019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Latv 
at 143 McKibben St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th< 
premises.

MAX WEINRICH
143 McKibben St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 3163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701 — 78th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DeVITO 
d-b-a Homewood Bar & Grill

1701 — 78th St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
842 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

BEN MARGOLIES & SOL KRAMER 
842 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is' hereby given that License N 
EB 3510 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law - at 
205 Norman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tl 
premises.

WILLIAM BERENGER - 
205 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N< 
EB 3485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
218—220 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY 
218-220 Winthrop St., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No 
RW 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1 Bainbridge St. & 491 Sumner Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

BERNARD C. FREEMAN 
Palm Garden Restaurant

1 Bainbridge St.,
& 491 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th< 
premises.

TRESA FRUCHTBAUM 
(Morris Delicatessen & Rest.)

208 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 10 
d. rugpjūčio, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., kaip 7:30 vai. vak. 
Brangūs draugai ir drauges, būkime 
visi ir visos, išgirskime raportą iš 
Ekskursijos Wildwoode, sužinosime 
kiek pelno liko.

Pirm. J. S. Rainys.
(184-186)

BALTIMORE, MD.
Vietines ALDLD 25-tos kp. tari

mu laikyti savo reguliarius susirin
kimus kas antras pirmadienis po pir
mai kiekvieno menesio. Todėl šis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, 9 d. 
rugpjūčio, Liet. Svet., 853 Hollins 
St. Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai 
atsilankykite, nes bus daug svarbių 
dalyku svarstymui.

Kp. Sekr.
(184-186)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 8 d. rugpjūčio, 2-rą 
vai. po pietų, B. Poteliūno Svet., 53 
Bank St. Bus išduodamas raportas 
iš įvykusio pikniko 1 d. rugpjūčio. 
Pribūkite visi virš minėtu laiku, už
simokėkite duokles ir atsiveskite nau
jų narių. Taip pat turėsime kitų 
svarbių dalykų svarstyti.

Kp. Fin. Sekr. J. V. S.
(184-185)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. rugpjūčio, 10:30 vai. iš ryto, 
pas M. Norbutą, 210 Hazle St. Pra
šome visų narių dalyvauti laiku, iš
girskime raportą iš pikniko, kuris 
įvyko rugpjūčio 1 d. Taip pat nariai 
užsimokėkite duokles ir atsiveskite 
simpatikų įrašyti. Reikės nutarti ak- 
tyvę darbuotę draugijos ir visuome
nės reikalais. Kp. Sekr. J. V. S.

(184-185)

BALTIMORE, MD.
Masines prakalbas rengia Lyga 

Prieš Karą ir Fašizmą, Pagelbai 
Tarptautiniam Brigadui, įvyks sek
madienį, 8 d. rugpjūčio, 8 vai. vak., 
Labor Lyceum, 1029 E. Baltimore 
St. Kalbės Tarpt. Brigados Ispanijoj 
Majoras Humbert Galleani, ką tik 
sugrįžęs į Ameriką iš karo ■ fronto. 
Įžanga 25c., bedarbiam 10c.

(183-185)

GREAT NECK, N. Y.
Dukterų ir Sūnų Pašalpinė Drau

gija rengia balių, kuris įvyks 8 d. 
rugpjūčio (August), KasmeČių Svet., 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 vai. vak. 
Programa prasidės 8 vai. vak. Įžan
ga iš anksto 35c., prie durų 40c. 
Vaikams nuo 12 iki 15 m. amžiaus 

25c. Prašome vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti. Programoj dalyvaus 
vietos Choras Pirmyn; Juokdariai iš 
Babylon’o krės įvairius juokus. Grieš 
puiki orkestrą šokiams, bus užkan- 
dižų ir gėrimų. Todėl kurie atsilan
kysite, galęsite praleisti linksmai lai
ką.

(183-185)

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

drai susirinkimas įvyks pirmadienį 9 
d. rugpjūčio, 8 vai. vak. Kasmočių 
Svet. Abiejų Draugijų nariai kvie
čiami šiame susirinkime dalyvauti. 
Turime daug svarbių kumunatyvių 
dalykų išspręsti ir tt.

Org. F. K. ir F. L.
(183-185)

MINERSVILLE, APYLINKĖJ
ALDLD 9-to Apskričio piknikas 

įvyks rugpjūčio 8 d., Minersvillės 
apylinkėj prie Llewellyn miestuko 
gražioj vietoj. Važiuojant mašino
mis įsitėmykite kelią. Per Pottsville 
važiuojant Route 209, nuo Minersvil
lės—Route 901, prie Llewellyn suei
na abudu į daiktą ir privažiųosit pir
mą miestuką Llewellyn, tad priva
žiavus tiltą, reikia pasukti iš State 
Road į dešinę, truputį pavažiavus pa
sukti į kairę pusę prie Dandos Swim
ming Pool ir ten dešinėj pusėj ant 
kalnelio pušyne piknikas.

Rengimo Komitetas.
(183-185)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 8 d. rugpjūčio, vieta vi
siems žinoma: Easton Baking Co. 
Svet., 34 No. 7th St. Susirinkimas 
prasidės 2 vai. po pietų. Draugai 
malonėkite būti laiku, nes turėsime 
daug dalykų apkalbėti.

(183-185)



Puslapis šeštas

Kadangi

iš numerius

PARDAVIMAI Telefonas: Humboldt 2-7964

REIKALAVIMAI

se-

(182-185)

ve-

Iš IDS Pirmos Kuopos Lietuviai, Apsisaugoki!
Plėšikų Laukuose!Susirinkimo

A. Skar- BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

Sg.

eis 
ant

Kiekvienas nors 
pasaulinę padėtį 
žmogus žino,

Parsiduoda restaurantas su alaus 
laisniais. Gera biznio vieta, apgy
venta įvairiom tautom. Yra “lease” 
ant patalpos ir randa gana žema. 
Parduosime už prieinamų kainų. 
Kreipkitės: 107 Throop Ave., Brook
lyn, N. Y. (182-187)

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Reikalingas “porteris” dirbti prie 
Bar & Grill biznio ir taip pat prie 
valgių. Taipgi yra kambarys prie 
gyvenimo. Kreipkitės po numeriu 148 
Grattan St., kampas Varick Avė., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Evergreen 
8-8792.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 8c

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau- 

Igiau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

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

Nėra valandų sekmadieniais.
0----------------------------------------

“Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

Šiandieną Taikos Paradas; Visi Taiką Mylį 
Lietuviai Marsuokite už Josios Palaikymą!

Paskutinis Pakvietimas j 
Vaikučių Išvažiavimą 

Forest Parke
Draugai brooklyniečiai ir 

apylinkės, dalyvaukite Atei
ties žiedo Vaikų Draugijėlės 
rengiamame išvažiavime ne
dalioj, 8 d. rugpjūčio!

Ta draugijėlė yra globoje 
LDS 1-mos kuopos. Taigi, kuo
pos valdyba kviečia narius da
lyvauti. Mūsų skaitlingas at
silankymas duos daugiau en
ergijos mūsų jauniems berniu
kams ir mergaitėms būti su 
mumis. Ir visų kitų draugi
jų nariai prašomi paremt vai
kų draugijėlę savo atsilanky
mu.

Forest Parke šiam išvažia
vimui vieta yra No. 2.

Kaip žino nekurie, Forest 
Parkas yra graži vieta ir link
sma ten laiką praleisti tyram 
ore. Tuo pačiu sykiu parem- 
sime aukščiau kalbamą drau
gijėlę finansiniai. Bus užkan
džių ir gėrimų.

Privažiuojama BMT Jamai
ca linija, išlipti Forest Park
way stotyje ir eiti į kalną.

Tikimės su jumis pasimaty
ti Forest giraitėje.

Rengimo Komisija.

KOMUNISTŲ PARTIJA
Komunistų Partijos Valsti

jos ir Apskričių Komitetai, ir 
visos sekcijos su savo nariais, 
susirinks ant 78th Street tar
pe First ir York Avenues. Čia 
sustos ir kitos politinės gru
pės.

LIETUVIAI
Lietuviu vieta yra sekcijoj 

8b, ant 79th Street tarpe 
York Avenue ir E. River. Ta
me bloke, prie pat York Ave
nue, pirmoj vietoj sustos finai, 
paskiau čekoslovakai ir len
kai. Po jų lietuviai. Po lietu
vių Ukrainai, rusai, estai, kro
atai, graikai ir kitos kalbinės 
organizacijos.

KAIP NUVAŽIUOTI
Važiuokite IRT First Avė. 

(elevated) linija ir išlipkite 
80th Street stotyje, kur už 
bloko rasite York Avenue. Va
žiuojantieji iš namų ant BMT, 
išlipkite Canarsie linijos First 

’, Avenue stotyje ir išėję į vir
šų paimkite IRT 1st Avė. lini
ją-

M

B

Antanas Skaržauskas
Pasveiko

Gegužės 5 d. ginkluotam 
plėšikui užpuolus Siručio alu
dę, 48 Gold St., Central Broo
klyne, tuom kartu tenai bu
vęs A. Skaržauskas pasiprie
šino; smarkiai susikibo su 
plėšiku, bet niekam negelbs- 
tint, plėšikas gavo progos pa- 
liuosuot savo ranką, kurioj 
laikė revolverį, ir penkiais šū
viais sužeidė A. Skaržausko 
vidurius n krūtinę bei ranką.

,Tūomi kartu amerikojjįšJcį 
laikraščiai reiškė didžiausios 
užuojautos Skaržauskui, bet 
niekas nemanė, kad pasveiks. 
“Laisvės” reporteris irgi apra
šė “L.” Skaržausko nelaimę.

Šiomis dienomis 
žauskas dirba savo seną dar
bą Arbuckle cukemėje.

kiek apie 
nusimanąs 

kad šiandieną 
pasaulinio karo pavojus yra
didesnis, negu buvo kada nors 
nuo didžiojo karo pabaigos. 
Jau ir dabar eina karas Ispa
nijoj ir Chinijoj. Ir tik dėka 
taikos mylėtojų spėkų augi
mui ir kovingam jų pasireiški
mui demonstracijose ir para
duose — iki šiol pavyko iš
vengt kito pasaulinio karo.

Šeštadienį, 7 rugpjūčio, 11 
vai. ryto, kiekvienas taikos 
mylėtojas Didžiajame New 
Yorke ir apylinkėj iš naujo 
pareikš savo nusistatymą už 
taiką, dalyvaudamas didžia* 
jame Taikos Parade, New 
Yorke.

KUR BUS PARADAS?
Organizacijų mobilizacijai 

pavesta Apie 30 ketvirtainių 
blokų nuo 72nd iki 82nd 
Streets tarp 2nd Avenue, 1st 
Avenue, York Avenue ir East 
River.

KAS DALYVAUS?
Dalyvausiančių organizaci

jų skaičiuje randasi šimtai 
I unijų lokalų, broliškų organi
zacijų ir vietinių pašelpinių 
draugijų ir kliubų, parapijų ir 
bažnytinių draugijų, meno — 
chorų, teatrininkų, šokėjų, ta
pytojų, poetų grupės; desėtkai 
tautinių-kalbinių organizacijų, 
mokslininkai, ir įvairiausios 
organizacijos. Taipgi dalyvaus 
ir niekur neorganizuoti taikos 
šalininkai.

UNIJŲ VIETA
Visos darbo unijos susirinks 

ant 76th ir 72nd Streets tarp 
2nd Avenue, 1st Avenue, 
York Avenue ir East River.

Amalgameitų Unijos vieta 
— and 76th Street tarpe 1st 
ir York Avenues, sekcijoj 5a.

MATYTA
Ha- 
kie- 
pa-

Kaip Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partija 

Žiūri į Teatrą?
Šis klausimas bus atsakytas 

pirmadienį, rugpjūčio 9 d., 
8:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje. Daug mūsų drau
gų mano, kad teatras yra tik 
liuoso laiko praleidimui, kad 
jis nereikalingas klasiniai są
moningiems darbininkams?

Į tai bus atsakyta šiose pre- 
lekcijose, kaip pasaulio di
džiausia Komunistų Partija, 
kuri yra jau nugalėjus kapi
talizmą savo šalyje, žiūri į te
atrą ir abelnai į kultūrą. Pre- 
lekciją duos d. Bondžinskaitė, 
kuri keletą metų studijavo 
Sovietų gyvenimą ir kultūrą.

Lietuvių Liaudies Teatro 
Komitetas.

Išviliojo Visą Amžių 
Taupintą Turtelį

Susirinkimo Laikas
Lygiai 11 vai. ryto, šešta

dienį, 7 rugpjūčio. Tuojaus 
prasidės ir maršavimas pirmų
jų būrių. Kalbinės grupės eis 
vėliaus. Negalintieji ilgai sto
vėt lietuviai gali nuvykti bis- 
kį vėliau, bet išgalintiems 
reiktų sueit laiku, nors ir 
liau maršuosime.

Maršavimas
mobilizacijos vietos 
Avenue iki 86th St.,
Str. iki Lexington Ave- 
ant Lexington Ave.

ant 96th St. iki 
., ant 
113th

IŠ 
First 
86th 
nue,
iki 96th St 
Madison Ave., ant Madison 
Avenue iki 113th St., ant 
113th Street iki Lenox Ave
nue, kur bus mitingai.

Komisija.

Victor Grand, 81 metų 
nu kas kriaučius, gyvenąs 130 
W. 84th St., N. Y., tapo api
plėštas ant $5,000 trijų vyrų, 
kurie jį susitikę gatvėj pasiū
lė “gerą progą”. eit į bendrą 
biznį, ir kuriems jis patikėjo.

Tuos vyrus jis sutiko gat
vėj dienos metu. Jie klausę 
kokio tai vokiečių kliubo, ku

rio ten visai nėra. Paskiau 
greit kalba prasidėjo apie, 
“gerą progą” pirkt nuosavybę 1 
N. J. valstijoj. Senukas suti-1 
kęs “prisidėt”,—išsiėmė iš 
banko $5,000 ir susitiko juos 
sutartoj vietoj, kur iš jo pa
čiupo pinigus ir pabėgo.

Praeivis, pamatęs išsigandu
sį senuką ir bėgančius vyrus, 
pašaukė policiją, bet kol kas 
plėšikų nepagavo.
banko tarnautojas pastebėjo 
naujų tūkstantinių 
taipgi taksės vairuotojas ge
rai matęs du plėšiku, tikima
si, kad jie bus surasti.

Senukas savo nelaimės labai 
sujaudintas ir susirūpinęs, nes 
tai buvo jo taupmenys senat
vei, kurioj jis dabar pasiliko 
be pinigų.

U

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1 kp. susirinkimas 
įvyko ketvirtadienio vakarą, 
“Laisvės” svetainėje. Narių 
dalyvavo nemažas būrelis. i

Ateities žiedo Vaikų Mo
kyklėlės komisijos narys J., 
žigaitis pranešė, kad rengia 
išvažiavimą į Forest Parką ne- 
dėlioj, 8 d. rugpjūčio. Ragino 
visus narius būt tame išvažia
vime.

Pereitą susirinkimą buvo iš
rinkti delegatai į prisirengimo 
Taikos Paradui konferenciją,

Prie So. 2nd St., netoli 
vemeyer, vieno daktaro 
me yra didelė grūšia. Ji 
vasarį buvo pilna žiedų, kaip 
sniego; dabar ir vėl žydi ne- 
kurios šakos. Kas žino, ką tas 
reiškia ?

Aną dieną, eidamas So. 2l
St., prieinu būrį vaikų. Jie ką kuri įvyko New Yorke. Abu 
tai apstoję, žiūriu, vyras, ne- , delegatai, Ch. Balčiūnas ir J. 
visai senas, sėdi ant šaligatvio Gužas, dalyvavo. Drg. Gužas 
ir grajina ant šluotkočio; dar raportavo, kad konferencija 
ir nudilus šluota tebėra ant, buvo skaitlinga, dalyvavo de- 
šluotkočio.

Štai kaip jo 
atrodė: Smuiko 
ištempta išilgai 
plieninė ar kitokio 
triūba pritaisyta prie galo 
Striūnos ir šluotkočio, kad pa- 7 rugpjūčio, 
didintų balsą. Ir su smuiko1 Mūsų kuopa buvo nutarus 
smičium, kad jau rėžia, tai re- dalyvauti Liet. . Am. Piliečių 
žia. | Kliubo piknike,

Norėjau prieiti ir paklausti, susirinkęs ' skaitlingas būrys 
kuopos narių. Susidėta ant 
bačkutės alaus. Pinigų sudėta 
daugiau, negu kainavo alus. 
Nutarta likusius pinigus, 
$3.75, paaukoti Ispanijos ko
votojams už demokratiją. Pi
nigai bus perduoti šiaurių 
Amerikos Komitetui.

Nariai, dar neatsiskaitę už 
Draugijų Sąryšio pikniko ti- 
kietus, taipgi už tikietus kuo
pos metinio parengimo, įvy
kusio balandžio mėnesį, ragi
nami tuojaus atsiskaityti mo
kant mokestį (duokles) pas 
finansų sekretorių J. Grubį.

Kuopa ruošiasi prie rudeni
nio parengimo 17 spalių, ku
riam diena užregistruota jau 
senai. 
Palikta 
gramos dalyvius ir parinkti 
vietą.

Ligonių šiuo tarpu nesiran
da. Drg. K. Yotauta, kuris 
buvo susižeidęs ranką ir sirgo

instrumentas 
viena Striūna 

šluotkotį, ir 
metalo

i legatai nuo įvairių organizaci- 
I ju. Manoma, kad šiemet bus 
skaitlinga demonstračija. Ra
gino LDS narius dalyvauti.

Taikos demonstracija-para- 
das įvyks šiandien, šeštadienį,

Vienas.gerai žinomas broo- 
klyniečiams lietuvis kriaučius 
su žmona nuvažiavo anapus 
Jamaica, Hillside Avenue iki 
212th St., kur yra gražių kal
niukų ir giraičių, pasilsėti ir, 
pasiuogauti. Pasukę iš Hillside1 

; po kairei, į kalnus, pastatė 
mašiną, paliko joj geruosius 
drabužius ir pinigines su pini
gais ir raktais, ir užrakinę, 
nuėjo uogauti.

Už tūlo laiko sugrįžę rado 
akmeniu mašinos langą išmuš
tą. Išnešta jo piniginė su $9 ir 
raktais, taipgi kelinės, ir žmo
nos'piniginė su $8. Nelaimės 
ištikti, skubino namo, kad plė
šikai nepanaudotų raktus api
plėšimui stubos, bet stubą ra
do nepaliestą. Plėšikai gal ne
spėjo, o gal nepataikė nueti 
stubon, nes, apart savojo, pi
niginėj buvo dar keli kiti ant
rašai. Apiplėštasis d. atsisku
bino “Laisvėn” pranešti apie 
savo nelaimę, kad kiti galėtų 
jos išvengti.

Salės del Balių, Koncertu, Ban- 
kietu, Vestuvių. Susirinkimu ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų,. ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii 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.

kurin buvo

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street i 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

kokios tautos. Man atrodė, 
kad lietuvis. Bet per vaikus 
prie jo negalėjau prieiti. O 
jis nei akių aukštyn nepakel
damas, bando visokias melodi
jas birbinti.

Netoli Union Avė. būrys 
vaikų apstoję ir daboja be
miegantį, matyt, lietuvį. Išsi
tiesęs ant šaligatvio, vieną 

Ą ranką po galva pasidėjęs, ki- 
po šonu, ir kad knarkia, 
knarkia.

Pasiduoda Pavojingai 
Operacijai

Jokūbas Liekavičius, Kirk
man muilinės darbininkas, gy
venąs 40 Hudson Ave., C. 
Brooklyne, pasiduoda labai 
pavojingai galvos operacijai. 
Linkėtina greito pasveikimo.

Sgr.

Rengs margą vakarą, 
komisijai surinkti pro-

Atsarga Reiškia Saugumą
Atostogų sezonas prasidėjo 

ir milionai žmonių, milionuose 
automobilių randasi ant kelio. 
Ir visi nori pasiekt tikslą sau
giai.

Jie gali pasiekti, jei jie vai
ruos saugiai. Budrus vairuoto
jas apsilenks pavojų. Nors yra 
ir tokių vairuotojų, kurie be 
atodairos zuja. Jie lenktyniuo- 
ja su traukiniais skersai gelž- 
kelį, ir pralaimi. Jie nepaduo
da ženklų, jie vairuoja išsigė- 

snausdami. Dėlto veik vi- 
važiuotės nelain^es įvyksta 
neatsargumo.

Trafiko Stotis “K.”

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
, GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė." 
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

Notary Public

0X2aaąjĮi.ąąj

Tel. Stagg 2-5043

rę, 
sos 
del

AUKA ISPANIJAI
Draugė O. Malinauskienė 

atvežė pundą drabužių ir 
maisto produktų Ispanijai.

apie aštuonias savaites, pas
veiko ir atsimodavo šiame su
sirinkime.

Rep.

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 prieinamų kainų
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FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

DR. J. J. KAŠKIAUC1US

■« aą.ąą ąą ąą ąą ą/i ąą ąą ąą ąa iui iv;

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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.

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

šeštadienis, Rugpj. 7, 1937

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

; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

VALANDOS:

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

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybine

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 Klibbo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

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. Y

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisų 

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




