
Krislai
Du Rašytojai apie Ispanijos 

Karą.
Neįsileidžia “Izviestijy.”

“Pasaulio Nuomonė” ir 
Raudonoji Armija.

Trys Svarbūs Parengimai.
Rašo R. Mizara

Nobelio literatūros laureatas 
1937 metais, Mardin Du 
Gard, rašydamas apie Ispani
jos karą, sako:

“Pasaulio pasyvumas dėlei 
būsimo karo yra baisesnis, ne
gu neginkluotų miestų bom
bardavimas iš oro Ispanijoj...”

Kitas rašytojas, — vokiečiu 
rašytojas, — Rudolfas Leon
hard,* kalbėdamas apie Ispa
nijos dviejų metų karo sukak
tuves, tarp kitko, pareiškė:

“Kokia visam civilizuotam 
pasauliui yra gėda, jeigu ka
ras, kuriame kaltininkas taip 
aiškiai žinomas, gali taip il
gai tęstis!...”

Tai gryniausia tiesa! Kiek
vienam, kuris kiek tiek mąs
to ir kuris kiek tiek turi są
žinės, puikiausiai žinoma, kas 
yra kaltas dėl karo Ispanijoj. 
Betgi pasaulis leidžia tiems 
nenaudėliams karą tęsti — žu
dyti žmones milionais; naikin
ti turtus, naikinti miestus!

Tai daugiau, negu gėda!

LKP organas “Tiesa” rašo: 
“Nuo antrosios birželio mėn. 

pusės fašistų valdžia bemaž 
visiškai neįsileidžia Sovietų 
oficiozo ‘Izviestijų.’ Užtat po 
Lietuvą vis gausiau paplinta 
hitlerininkų ir fašistinės Len
kijos spauda. Tai vis, atseit, 
Lietuvos nepriklau s o m y b ė s 
stiprinimas.”

Ne vienas jau tai yra pa
stebėjęs: Po kovo mėn. dienii 
Kauno valdžia vis daugiau ir 
daugiau savo užsieninės poli
tikos diseli suka link Varšavos 
ir Berlyno.

Rašydamas apie pastarąjį 
Sovietų Sąjungos ir Japonijos 
diplomatinį susirėmimą, “Ke
leivis” žymi:

“Sovietų Rusija (Sąjunga) 
paklupdė Japonijos diploma
tus.”

Toliau:
“...kiek šis konfliktas Japo

nijos prestyžą sumažino, tiek 
Sovietų reikšmę pakėlė. Po 
to, kai Rusijoj prasidėjo val
dininkų ir armijos vadų šau
dymas, pasauly buvo susida
riusi nuomonė, kad Raudono
ji Armija labai susilpnėjo ir 
Rusija dabar negalėtų kariau
ti. Matyt, tokios nuomonės lai
kėsi ir japonai, jeigu jie tikė
josi tokiu blofu Maskvą nu
gąsdinti. Bet kai jie pamatė, 
kad ji nesibijo, jie patys nu
sigando.”

Kad japonai 'imperialistai 
Sovietų nusigando—tiesa. Bet 
netiesa, kad visam pasaulyj 
buvo “susidariusi nuomonė, 
kad Raudonoji Armija labai 
susilpnėjo” po to, kai buvo su
šaudyti Japonijos - Vokietijos 
šnipai. Tie, ką suprato Šnipų 
šaudymo esmę, taip nemanė.

Kai tie šnipai buvo sušau
dyti, tai Raudonoji Armija ir 
visa Sovietų Sąjunga žymiai 
sustiprėjo. Kiekviena šalis 
sustipri, kai jai pavyksta su
gauti šnipą arba šnipus, ku
rie, užimdami atsakomingas 
vietas, dirba priešui.

Kai kuriais sekmadieniais 
mep neturime nei vienos pra
mogos, bet kai kada — jų per
daug’? ''

štai trys svarbios pramogos 
per šias dvi dieni:

šeštadienį, t. y., šiandien— 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo piknikas, Dexter Par
ke, Brooklyne.

Rytoj, sekmadienį—Meadow 
Grove Parke, Cranford, N. J. 
— Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trečiojo Apskričio 
piknikas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
J Brooklyne $6.00

Metams
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Fašistai Sakosi Atgriebę Vi
są Gandesą; Liaudiečiai 
Pažengę 12 Myliu Kitur
Hendaye, Franc. Ispani- 

nijos pasienis. — Fašistai 
skubiai suspietė dideles sa
vo jėgas ir sako, kad jau 
atkariavę nuo liaudiečių vi
są Gandesą miestelį, kurio 
didžiuma buvo užimta liau
diečių pora dienų atgal. 
Šis miestelis stovi vakari
niame Ebro upės šone, pie
tinėje dalyje Katalonijoš 
fronto.

Ispanijos valdžia nieko 
nesako apie Gandesą, bet 
praneša, kad jos armija pa
siekė Bot miestelį, 12 my
lių į pietvakarus nuo Gan- 
desos.

USA MAR1NINKAI SHANG- 
HAJUJ AŠTRIAI PER

SPĖJA JAPONUS
Shanghai, Chinija.—Ame

rikos marininkų koman- 
dieriai aštriai persergėjo 
japonus, kad jie daugiau 
nedrįstų gabent trokais sa
vo karines medžiagas per 
amerikiečių žinyboje esan
čią Tarptautinės Kolonijos 
dalį Shanghajuj.

Amerikiniai komandieriai 
primena Japonijos karinin
kams, kad tuomi japonai 
laužo sutartį pirmiau pada
rytą su amerikiečiais tuo 
klausimu.

Hitler Darysiąs Karo Orlai- 
vyno Sutarti su Anglija
London. — Hitleris yra 

dėkingas Anglijos valdžiai, 
kad jinai atsiuntė Čechoslo- 
vakijon lordą Runcimaną 
“tarpininkaut” tarp Čecho- 
slovaku valdžios ir naziu 
Sudetų vokiečių. Jiem Ang
lija reikalauja kuo plačiau
sių teisių Čechoslovakijos 
ribose. 'Už tai Vokietijos 
valdžia sutiksianti daryt 
karo orlaivyno sutartį su 
Anglija.

Roma. — Fašistų valdžia 
uždraudė rodyt judžiuose 
pasisveikinimus rankų pa
davimu; to vieton liepė tik 
fašistiškai sveikintis pakel
ta, ištiesta ranka.

Naziai Uždraudė -Vedybas 
Pirm Armijos Tarnybos
Berlin. — Nauju įsaky

mu, Hitlerio valdžia už
draudžia jauniem vyram 
apsivest pirma, negu jie bus 
atlikę verstiną darbo ir ka
riuomenės tarnybą. Nieks iš 
jų neturės teisės apsivest be 
specialio leidimo, bet nieka
da nebus duodama toks lei
dimas tiem, kurie norėtų su
situokti su senesnėmis už 
save merginomis, našlėmis 
bei “gyvanašlėmis.”

Tą pačią dieną — Pleasant 
Bay Parke, Bronxe, Močiutei 
Bloor pagerbti piknikas.

Visos pramogos svarbios. Vi
sose bus įdomumų ir dėlto jo
se svarbu dalyvauti.
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FAŠISTAI PALEIDO DIDŽIO TVENKINIO 
VANDENIS Į EBRO UPĘ PRIEŠ ŽY
GIUOJANČIUS RESPUBUKIEČ1US

Hendaye, Franc. -*• Is
panijos pasienis.—Respub
likos armija tebežygiuoja 
pirmyn prieš fašistus vaka
riniame šone Ebro upės,— 
sako N. Y. Times specialis 
korespondentas,—bet jau lė
čiau negu dvi dienos atgal.

Šimtai Italijos ir Vokieti
jos lėktuvų be jokio sustoji
mo bombarduoja ir kulkas- 
vaidžiais apšaudo maršuo- 
jaučius liaudiečius bei jų 
pozicijas.

Fašistai sako, kad jų 
bombininkai sunaikinę liau
diečių laikinus, pontoninius 
tiltus per Ebro upę; o kurie 
tiltai dar buvo likę, tai, gir
di, juos suardęs ir nunešęs 
staiga pakilęs vanduo. Jie 
atidarė didį tvenkinį Segre 
upės, įplaukiančios į Ebro,

Žinios iš Lietuvos
Lenkai Neleidžia Steigti 
Vilniaus Krašte Kultūrinių 
' Lietuvių Organizacijų ,

__  \^L

Vilnius, liepos ^u6 dieną. 
Vietos lietuviai norėjo įs
teigti Vilniaus krašte Kul
tūros Draugijos švietimo 
skyrius, bet lenkai tam ne
davė leidimo. *

Amerikos Lietuvių Sporto 
Laimėjimai

Kaunas, liepos 26. Tauti
nės Olimpijados krepšinio 
turnyre pirmoje dalyje. Am
erikos' lietuvių komanda lai
mėjo prieš. Lietuvos “Auš
rą” 51:16,; antroje—rprieš 
LGSF 21:20 ir išėjo ketvir
tai! finalan.

Visą Olimpijadą filmuoja 
Amerikos lietuviai Motuzai,

Italą Oro Piratai Bom
bardavo Dar 2 Angli
jos Prekinius Laivus
Valencia, Ispanija.—Dvy

lika Mussolinio orlaivių, 
bombarduodami Valencijos 
prieplauką, sužeidė dar' du 
Anglijos prekinius laivus, 
“Kellwyną” ir “Stanleigh.” 
Jie “Kellwyne’ užmušė pas
kirtą kontroliuotoją Tarp
tautinės Bepusiškumo Ko
misijos Alberta Noyellį, 
Danijos pilietį, ir chiną vi
rėją.

. Kad šiame laive buvo tos 
komisijos žnlogus, tai reiš
kė, jog “Kellwyn’ negabeno 
ginklų ar amunicijos, o tik 
paprastus reikmenis Ispani
jos respublikai.

Oxford, Anglija.—P-s Ar
chibald Sinclair,' demokratų 
-liberalų vadas Anglijos sei
me, pareiškė, jog Mussolinio 
valdžia, savo lėktuvais bom- 
lĮ^įuodama Anglų laivą 
“Kmwyną,” dar kartą įro-

ir tuo būdu ūmai pakėlė Eb
ro vadenį keliomis pėdomis 
aukščiau.

Arčiausi liaudiečių gimdų 
I ir amunicijos sandėliai esą 
I False te, už 24 mylių į ry
tus-nuo Ebro upės; tai fa- 

išistai tikisi, kad liaudiečiai 
j “negalėsią” tos amunicijos 
bent greitu laiku parsiga- 
bent per Ebro upę.

Tas pats korespondentas 
abejoja, ar liaudiečiams pa
vyks prasimušt per žemuti
nę, išsišakojusią dalį Ebro 
upės ties Amposta ir užpult 
fašistus antroj jos pusėj.

Paskutiniuose mūšiuose 
Gandesos, Boto ir Villalba 
apygardose liaudiečiai suė
mė dar 600 fašistų į nelais
vę.

todėl neabejotinai teks ją 
pamatyti ir Amerikos lietu
viams, kad ir judžiuose.

Kauno Majoras Merkys 
Išskrido j Maskvą

Kaunas, liepos 22.—Šio 
miesto majoras-burmistras 
Merkys kelioms dienoms iš
skrido į Maskvą susipažint 
su Sovietų miestų adminis
tracija. .

Klaipėdos “Vokietininkai” 
Reikalauja Panaikint Karo 

s Stovį ir žvalgybą

. Klaipeda, liepos 26—Vo
kietininkai panaudojo pas
kutinį Klaipėdos seimelio 
posėdį agitacijai, kad Klai
pėdoj būtų panaikinta Lie
tuvos saugumo policija ir 
karo stovis.

Chinų Orlaivininkai
Bombomis Sužeidė 7 

Japonų Karo Laivus
Hankow, liepos 29.—Ja

ponai šturmuoja chinus 
Hwangmei, 100 mylių į ry
tus nuo Hankowo, Chinijos 
laikinosios sostinės.

Chinų lakūnai bombomis 
sužeidė septynis japonų ka
rinius laivus Yangtze upėj. 
Du iš jų yra didoki šar
vuotlaiviai.

Rio de Janeiro.—Policija 
nušovė didžiausią Brazilijos 
banditą Lampaneao, kuris 
su savo šaika per 20 metų 
nužudė daugį žmonių.

dė, kad jinai yra “tikrių- 
tikriausia pirate”, žmogžu
diška jūrų plėšikė. Anglijos 
“valdžia neturėtų praleisti 
šio žygio, vien tik pasiųsda- 
dama notą fašistam,” sakė 
p. Sinclair.

40 Užmušta, 250 Sužeista 
Mūšiuose Mahometonu su 

Buddistais Dėl Knygos
Rangoon, Burma. — Kai 

mahometonai indėnai išlei
do knygą, kur įžeidžiama 
buddistų indėnų religija, - 
tuoj buddistai vienuoliai su 
įvairiais pabūklais užpuolė 
mušt ir žudyt mahometo
nus.

Tuose susikirtimuose per 
tris dienas liko užmušta 40 ; 
asmenų ir sužeista 250. Ang
lijos kariuomenė, malšinan
ti riaušes, dar nešaudė.

Ebro Frontas, Ispanija.— 
Negras newyorkietis Joe j 
Taylor suėmė grupę fašistų 
į nelaisvę.

HARLAN KASYKLŲ BOSAI 
ŽUDĖ LIUDYTOJUS BYLOJ

PRIEŠ TUOS BOSUS
London, Kentucky.—Eina 

prie pabaigos federalis teis
mas prieš 39 savininkus še
šiolikos angliakasyklų kom
panijų Harlan apskrity j. 
Jie tardomi kaip terorizuo
to j ai ir žudytojai unijistų.

Laike paties teismo, bosų 
agentai nužudė kai kuriuos 
liudytojus prieš kruviną sa
vininkų terorą. Kitiem mir- 
čia grasino, jeigu jie liudys 
prieš bosus; o dar kitus pa
pirko bei stengės papirkti.

Tie savininkai ir jų įran
kiai yra teisiami už žiaurų 
laužymą šalies Darbo San
tykių Įstatymo, kuris duoda 
darbininkam teisę organi
zuotis į unijas ir streikuoti.

Savininkų advokatas H. 
C. Gillis keistai argumenta
vo, kad, girdi, tas įstatymas 
leidžia darbininkams-rik įs
toti į unijas, bet “nearau- 
džia” samdytojam išmesti 
juos iš darbo už prisidėjimą 
prie unijos..

Federaliai advokatai pa
rodė, kad bosų “lojeris” vi
siškai nesupranta įstatymo.

ANGLŲ VALDŽIA 
TRAUKS IR BETURČIŲ 

SŪNUS Į OFICIERIUS

London. — Anglijos karo 
ministeris L. Hore-Belisha 
paskelbė, kad nuo šiol vald
žia duosianti progą išeiti į 
oficierius daugeliui eilinių 
kareivių per įvedamus ar
mijoj oficierių kursus. Vy
riausybė savo lėšomis lei
sianti mokslai! gabius be
turčių sūnus į karininkus.

Būsią padidintos algos ir 
pensijos oficieriams. O nuo 
ateinančio pirmadienio 2,- 
000 karininkų tapsią pakelti 
į aukštesnius laipsnius.

Ispanijos žmonės prieš 
Daugybę Italijos ir Nazių 

Amunicijos

Ebro Frontas, Ispanija.— 
Iš respublikos pusės kovoja 
žmonės, o iš fašistų pusės 
milžiniška daugybė Italijos 
ir Vokietijos ginklų, ir amu
nicijos, kaip praneša J. 
North komunistinei Ameri
kos spaudai.

Metai XXVIII Dienraščio XX

H. MARTIN, TR0CK1STAS AUTO. DAR
BININKU PIRMININKAS, NORĖJO PAR-
DUOT NARIUS APDRAUDŲ ŽUUKUI--------------------------a

Turčius Davė Negrui “Die
viškam Tėvui” Dvarelį, kad 

Pažemint Rooseveltą

Hyde Park, N. Y., liep. 
29.—Turčius Howland Spen
cer, kartus priešas Naujo
sios Dalybos, tyčia padova
nojo 500 akrų palivarką 
negrui dvasiškiui “dieviš
kam tėvui” (Father Divine) 
arti prezidento Roosevelto 
dvaro. Jis tuom nori “pa
žemint” Rooseveltą.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
NEW YORKE

New York, liepos 29.—
New Yorke ir Jersey City 
apylinkėse buvo nedidelis 
žemės drebėjimas 3:44 vai. 
ryto, bet jis gana sujudino 
silpnai miegančius žmones, 
kad jie sušaukė gaisrinin
kus ir daugelį policijos au
tomobilių į New Yorko cen
trą, prie 42nd St.

EXTRA!
DINGO DIDIS AMERIKOS 

LĖKTUVAS SU 15 
ŽMONIŲ

Manila, Filipinai, liepos 
29.—Jau 20 valandų, kaip 
nežinia kur dingo didis Am- 
erikąs orlaivis “Hawaii 
Clipper,” kuris skrido 2,000 
mylių iš Guam salos į Ma
nilą. Jame buvo 9 lakūnai ir 
kiti įgulos nariai ir šeši ke
leiviai.

Bijoma, kad “Hawaii 
Clipper” galėjo žūt per vie- 
sulišką audrą už kokių 600 
mylių nuo Filipinų salų.

LIAUDIEČIAI VĖL AP
GULA FAŠISTUS

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis, liepos 29.— 
Liaudiečiai (lojalistai) 15- 
kos mylių pločio lanku vėl 
apgula strateginį Gandesa 
miestelį, kurį visą fašistai 
sakėsi atkariavę.

Išvalė Daugi Trockisty, Ja
ponijos Šnipų, Sibire

Maskva. — Sibiro laikraš
tis “Ramiojo Vandenyno 
žvaigždė” rašo, jog pasku
tiniais mėnesiais Sovietų 
vyriausybė išvalė daugį 
trockistų-buchariniečių, ku
rie buvo sulindę į atsakin
gas vietas Sibire ir darba-

tvosi kaip kariniai Japonijos 
šnipai prieš Sovietus.

ŽUVO 5 FRANCUOS KA
RINIAI LAKŪNAI

Valence, Francija. — Su
dužo Francijos bombanešis 
į kalną; užsimušė visi jame 
buvusieji: du karininkai ir 
trys puskarininkiai.

Berlin. — Vokietijoj dar 
tebėra, 300,000 žydų.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Detroit, Mich..—Laike H. 
Martino, pirmininko Jung
tinės Auto. Darbininkų Uni
jos “teismo” prieš R. Fran- 
kensteeną ir tris kitus uni
jos vice-prezidentus ir jos 
sekretorių-iždininką, tapo 
viešumon iškeltas didelis 
trockisto-lovestoniečio Mar
tino skandalas. Vienas iš 
neva “teisiamųjų”, Martino 
suspenduotų vice-pirminin- 
kų, Mortimeris savo kalboj 
per radio paskelbė šitokią 
Martino žulikystę:
Suspendavo Unijos Vadus, 

Priešingus Apgavikui
Tūlas apdraudos šuleris

“Mr. Blank” davė Martinui 
ir jo rėmėjams $20,000 “do- 
vanų”-kyšių, kad Martinas 
su savo sėbrais ragintų pu
sę miliono organizuotų dar
bininkų grupėmis apsidrau- 
sti-“insišiūrint” mekleriškoj 
“Mr. Blanko” kompanijoj. 
Pagal tą planą, su Martino 
šaikos pagelba, Blank su 
sėbrais būtų gavę 5 milio- 
nus dolerių įplaukų per me
tus iš Jungtinės Automobi
lių Darbininkų Unijos na
riu. V A

Tai žulikystei ypač pasi
priešino kovingi darbininkų 
vadai Frankensteen, Morti- 
mes ir devyni kiti nariai 
unijos Pildančiosios Tary
bos. Už tai Martinas tuo- 
jaus ir suspendavo Fran- 
kensteeną ir keturis kitus 
smarkiausius darbiu inkų 
draugus iš Pildančiosios 
Tarybos, kaip “komunis
tus.”
Valstijų Departmental ir 
Teisėjas Paskelbė Martino 

Sėbrą Apgaviku
Kad Martino patronas ap- 

draudėjas yra apgavikas, 
tatai parodė šalies valdžios 
teisėjas John W. Clency 
New Yorke; jis pareiškė, 
jog Mr. Blank žulikiškai 
“išveržė $81,000 iš vienos 
jau ir taip bankrutuojan
čios firmos.” O Massachu
setts valstijos valdiškas ap- 
draudų komisionierius F. 
J. Decelles viešai paskelbė, 
kad “p. Blank yra pasiutęs 
šuva žulikiškame apdraudos 
biznyje.”

New Yorko valstijos ap- 
draudų vyriausybė visiškai 
užgynė tam ponui Blank’ui, 
Martino sėbrui, užimt kad 
ir mažiausią vietą bet ko
kioj apdraudos kompanijoj 
N. Y. valstijoj.

Ebro Frontas, Ispanija.— 
Nesunkiai tapo sužeistas 
amerikietis Saul Wellman 
per mūšius su fašistais va
kariniame šone Ebro upės. 
Jis buvo narys New Yorko 

I Centralinės Darbo Unijų 
Tarybos.

ORAS
Šiandien giedra. —- N. Y. 

Oro Biuras.
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Ko Nori Mussolinis Ispanijoj?
Ne visada pats Mussolinis ir jo paka

likai, kalbėdami diplomatine kalba, pa
sisako, ko jie nori Ispanijoj. Paprastai, 
jų kalbos, kaip ir kitų buržuazinių dip
lomatų, pilnos painiavų, išsisukinėjimų, 
tikrovės užglosrtnėjimų. Taęiau jo spau
da karts nuo karto prasitaria aiškiau ir 
atviriau apie tuos tikslus, kurių siekia 
Mussolinis.

Nesenai “Liet. Žinios” įtalpino savo 
skiltyse* keletą ištraukų iš tūlų Italijos 
laikraščių Ispanijos klausiniu. Mes čia 
kai kurias tas citatas paduosime, nes jos 
yra gan įdomios. Štai laikraštis “Besto 
del Carlino” ką rašo:

“Čekoslovakijos ir kolonijų problemos bus 
nepalyginamai lengvesnes spręsti nuo tos 
dienos, kada komunizmas ir jo aklas pagal
bininkas — demokratija, susilauks kruvino 
pralaimėjimo [bėru pusiasaly. Tą dieną, 
Prancūzija pirm mobilizuoti prie Reino, tu
rės pagalvoti apie savo kitas dvi sienas: 
prie Alpiu ir prie Pirenėjų. Italu—vokiečių 
draugystė nėra diplomatų išdirbta formule, 
bet istorinis faktas, nulemtas realūs gyvųjų 
faktorių politikos. Todėl nacionalistų per
galė prie Ebro, neminint visų kitų pergalių, 
yra tiek pat italų, kaip ir ispanų pergale, 
nes ji buvo pasiekta dėka mūsų legionierių 
esminiam bendradarbiavimui. Bet tai kartu 
yra ir vokiečių bei portugalų laimėjimas ir 
dargi japonų, lygiai kaip Japonijos armijų 
pažanga Kinuose yra pasididžiavimo ob
jektas mums, Burgosui ir Berlynui.”

Vadinasi, laikraštis atvirai pasako, 
kad fašistų laimėjimas Ispanijoj, būtų 
Italijos, Vokietijos, Portugalijos ir Ja
ponijos laimėjimas (žodžiu:«viso pasau
lio fašizmo laimėjimas), “lygiai, kaip 
Japonijos armijų pažanga Kinuose yra 
pasididžiavimo objektas mums, Burgo
sui (Ispanijos fašistams) ir Berlynui.”

Kitas fašistų laikraštis kalba apie An
glijos konservatorių politikos tikslus— 
tai “Tribūna d’Italia”, Mussolinio orga
nas, kuris šitaip sako:

Jei dabar Čemberlenas nebeslepia savo po
litikos užkulisių, tai todėl, kad jis mano, jog 
klausimas jau yra išspręstas. Todėl reikia 
būti naiviu, kad stebėtis, kodėl Italija prita
rė Čemberleno planui. Ar Prancūzija bus ir 
toliau užsispyrusi ir nenorės suprasti, kad 
gudri Čemberleno politika neturėjo kito tik
slo, kaip užtikrinti Franko pergalę?”
Kad Čamberlaino politika kito tikslo 

neturi, kaip užtikrinti Franco pergalę, 
mums buvo aišku tuojau, kai tik iš Angli
jos užsienio reikalų ministerio vietos pasi
traukė p. Edenas. Mes tuomet tai tvir
tinome ir dabar tąjį mūsų tvirtinimą pa
remia Mussolinio laikraščiai. Bet šių die
nų Ispanijoj įvykiai, mes manome, pri
vers paabejoti net ir pačius juodžiau
sius fašistus, ar Čamberlaino norai iš
sipildys! Lojalistai, kaip matome, pra
dėjo ofensyvą ne juokais ir, šiuęs žo
džius rašant, jie didvyriškai muša fa
šistus.

Mussolinis rėkia, kad, girdi, “pirmą 
kartą įvyksta susirėmimas tarp dviejų 
revoliucijų, tarp praeito amžiaus revo
liucijos ir mūsiškės. Mes nežinome, ar 
toks susidūrimas rytoj galės įvykti Eu
ropos ir viso pasaulio mastu, bet mes 
tikrai žinome, kad fašizmas nebijo mū
šio, kurs turės nulemti kontinentų liki
mą.”

Ką Mussolinis turi galvoj, sakydamas 
“praeito amžiaus revoliucijos ir mūsiš
kės?” Atsakymą duoda “Lietuvos Žinios” 
sekamai:

Pirmą.kartą Mussolinis atvirai Prancūzi
ją sugretina su Rusija. Seniau buvo sako

ma, kad kova einanti tarp fašizmo ir bolše
vizmo, dabar ir demokratija įtraukiama į 
priešų skaičių. Bolševizmą Mussolinis skaito 
prancūzų didžiosios revoliucijos tęsiniu...

Gerai, kad “L. žinios” tai]) suprato. 
Komunistai tai senai sakė. Jie būtent sa
kė, jog po priedanga “kova bolševizrrmi”, 
fašizmas turi omeny j “kova demokrati
jai.” Tai jau puikiai išaiškėjo. Tai įrodė 
faktų faktai.

Kokia gi iš to gali būti išvada? Ji 
turi būti tokia: šiandien pasauline plot
me demokratiniai kraštai ir Sovietu Są
jungą privalo glaudžiai susijungti kovai 
su agresoriais. Na, o kiekvienam kraš
te—tiek demokratiniam, tiek fašistiniam 
—visos pažangiosios jėgos privalo jung
tis j Liaudies Frontus kovai už demo
kratiją ir už taiką. Franci jos Liaudies 
Frontas aiškiausiai parodė, kaip kovoti 
su fašizmu, kaip kovoti už taiką. Kodėl 
to nepadaryti Jungtinėse Valstijose? Ko
dėl tas neturi būti padaryta Lietuvoj?!

Plečkaitininkų Galas
LKP CK. organas “Tiesa” (num. 11) 

rašo:
Gegužės 17 d. Vilniuj buvo teisiami 

plečkaitininkai su Paplausku priešaky. 
Juos kaltino šnipinėjime Lietuvos naudai. 
Prieš juos liudijo pats Plečkaitis. Mes ne
turim platesnių žinių, kad šį faktą galėtume 
tinkamai įvertinti. Tačiau mes žinom, kad 
1927 m. plečkaitininkų vadai rūpinosi ati
traukti Lietuvos darbo žmones nuo kovos 
prieš Smetonos-Voldemaro diktatūrą ir 
stengėsi padėti Pilsudskiui užgrobti Lietu
vą. Vėliau pati Lietuvos fašistų valdžia pa
skelbė, T<ad Plečkaitis tarnavo Lietuvos 
žvalgybai. Persimetęs Lenkijon Plečkaitis 
ir Paplauskas ištikimai tarnavo Pilsudskiui. 
Dabar štai šis procesas. Visas plečkaitinin- 
kų vadų veikimas rodo, kad jais negali būti 
mažiausio pasitikėjimo. Kas rimtai nori ko
voti prieš Lenkijos imperializmą ir dėl Lie
tuvos nepriklausomybės, tas jungiasi kartu 
su visomis prieš jį kovojančiomis Lenkijos 
ir Lietuvos darbo žmonių masėmis, tas de- 
dasi į bendrą liaudies judėjimą prieš Lenki
jos imperializmą ir jam pataikaujančią lie
tuviška fašistu valdžia, v v v
Vienas geras dalykas tai tas, kad Am

erikos lietuviuose plečkaitininkai nerado 
sau jokio pritarimo. Jeigu buvo vienas 
kitas individualus, kuris jiems širdyje ir 
pritarė, tai gėdijosi to viešai pasakyti ir 
plečkaitininkus atvirai ginti.

Gaila Gero Kongresmano
Texas valstija turėjo Jungt. Valstijų 

kongrese gerą pažangų kongresmaną,— 
Maury Maverick. Bet štai atėjo šių me
tų valstijinės nominacijos rinkiniams, 
kurie bus lapkričio mėn. pradžioj. Ma
verickas kandidatavo. Prieš jį reakcinin
kai demokratai išstatė kitą kandidatą, 
Povilą Kilday. Na, pastarasis ir laimėjo 
nominacijas. Laimėjo tik 548 balsais iš 
49,122 dalyvavusių balsavimuose. Po pra
laimėjimo, p. Maverickas pasakė:

Aš visuomet balsavau nacionaliai, visos 
šalies reikalais, ir visuomet balsavau už 
progresą. Aš niekad nebalsavau klausimais, 
liečiančiais ta ar kita tautos k rasta. Niekad 
rimtais klausimais nevartojau demagogijos, 
ir stojau už civilines laisves. Neturiu ko 
gailėtis. Daugiau neturiu ką saikyti nei žo
džio. Jeigu man tektų progos balsuoti, tai 
aš ir vėl balsuočiau taip pat, kaip balsuoda
vau.

Maverickas sako tiesą. Jis balsavo už 
progresą. Jis balsavo už visos šalies 
žmonių gėrį.

Bet kodėl jis pralaimėjo šituos balsa
vimus? Kodėl jis tokia mažuma balsų 
pralaimėjo?

Dalykas tame: pažangesniųjų žmonių, 
ypačiai darbininkų, balsai buvo suskal
dyti. ADF prezidentas Green griežtai 
išstojo prieš p. Mavericką. Jį pasmerkė 
ir ragino ADF narius balsuoti už Kilday. 
Be abejo, atsirado tūkstantis kitas ADF 
narių balsuotojų, kurie p. Greeno pa
klausė. Na, ir štai kas pasidarė: geras 
žmogus tapo neišrinktas į J. V. kongre
są. Žmogus, kuris jau yra įrodęs dar
bais, kad jis geras.

Tai puiki pamoka ateičiai. Darbinin
kai privalo saugotis patarimų tokių po
nų, kaip/ADF prezidentas, p. Green!

Vaizdas Helsinky, Suomijos sostinės, stadijono, kur 
1940 metais pasaulio Olimpiada bus laikoma.

Ispanijos Respublikos 
Anti-Tankistai

Šiuo laiku Levante einan-[iš apkasų dainuodami popu- 
liarį liaudies himną. Ir kon
tratakos buvo pergalingos.

tieji mūšiai kas-kart darosi 
vis smarkesni. Respublikos 
jėgų laikymasis pasiekia ga
na aukštą laipsnį ir didvy
riškuose atsilaikymuose ly
ginasi su Madrido apgynė
jais, kurie su nepaprastu 
savo narsumu ir nusistaty
mu išgelbėjo šį miestą nuo 
tarptautinio fašizmo 7 d. 
gruodžio, 1936 m.

Levante fronte tarp ko
votojų išsivysto ir narsios 
grupės anti-tankistų. Le- 
vantės anti-tankistai įrašo 
į savo šalies kovų, už nepri
klausomybę ir laisvę, istori
ją garbingus puslapius.

Kas neprisimena Coli, 
pirmojo Madrido anti-tan- 
kisto? Jis vienas išstojo 
prieš keturius tankus, Use- 
ros priemiesty j. Priešas vi
su žiarumu atakavo ir kad 
perlaužti Respublikos gynė
jų linijas, paleido darban 
keturis lengvuosius tankus, 
vokiečių išdirbystės. Buvo 
nusistatymas apkasuose lai
kytis, negalima buvo atsi
traukti: Madridas užpaka
lyje. Bet niekuomet nebuvo 
galima atsilaikyti prieš tan
kų ataką. Ir kada visi buvo 
tvirtai nusistatę mirti ten, 
apkasuose, bet kad išvengti 
šito, išdygo Emilio Coli. Iš
šoko iš apkaso apsisagsto 
apie save prie diržo ranki
nėmis granatomis ir šliau
žia priekin, prieš keturis 
tankus. P a s i n a udodamas 
nedideliu kloneliu. Tankų 
kulkasvaidžiai negalėjo jo 
pasiekti. Debesėlis dūmų ir 
žemių pakilo visai artimai, 
Coll’o užpakalyje...

Su atyda ir nusistatymu 
laukė prisiartinant tankų. 
Ir kada jau buvo visai arti, 
paleido pundelį rankinių 
granatų po pirmutiniu tan
ku. Prisibloškė dar labiau 
prie žemės. Ir už kelių aki
mirksnių, smarki eksplozi
ja... vokiškas tankas par
virto ant šono. Likusieji su
stojo. Coli pasinaudojo mo
mentu ir paleido antrą bom
bų pundelį. Antra eksplozi
ja ir kitas tankas sugadin
tas. . Su likusiais tapo grei
tai apsidirbta, nors jie sten
gėsi kuogreičiausiai apsi
sukti ir pabėgti. Per visus 
apkasus perbėgo entuziaz
mo vilnis. Visi vyrai iššoko

sti paskutines granatas po 
atrėpliojančiu plieno mil
žinu. Vokiečiai tankistai pa
jutę granatų sprogimą po 
tanku susidemoralizavo ir 
apsisuko atgal. Tą pasekė ir 
kiti du. Tuo sykiu pasinau
dojant iš kitų apkasų pri
buvo keliūtas kovotojų ir 
padėjo išgelbėti sužeistuo
sius.

Antrą dieną toj pačioj ap
ylinkėj, 96 brigados karei
vis, pasijutęs priešų eilėse 
ir negalėdamas išsigelbėti 
kitokiu būdu, pasislėpęs lau
kė prisiartinant priešų tan
kų. Kada vienas lengvasis 
priešo tankas praėjo pro jį, 
jis vienu akimirksniu užšo- 
ant jo nugaros ir virš pus

valandį “važinėjosi”. Tuo * 
išsigelbėdamas nuo pakliu
vimo belaisvėn.

Tos pačios brigados, vie
no bataliono komisaras, įsi- 
briovus priešų 12-ai lengvų
jų tankų į Respublikos gy
nėjų pozicijas, rankinėmis 
granatomis du iš jų suga
dino, kurie ir pasiliko mūsų 
eilėse, kaipo tos dienos žy- 
miausis laimėjimo grobis.

Panašūs stebėtino narsu
mo pavyzdžiai jau skaitomi 
šimtais Levante fronte, ku
riame šiuo laiku eina smar
kiausi mūšiai už kiekvieną 
Respublikos teritorijos šmo
teli.

A. N.
Ispanija, Birželis, 1938.

Pergalėkim Kliūtis ir Triumfuokim Pirmyn
Neįvyksta piknikai dėl lie-

Tuo ruožtu jau nepraėjo tie, 
kurie buvo nusistatę pasi
grobti ir apiplėšti Madridą.

Šita pamoka pasinaudoja 
visuose Madrido apkasuose. 
Susiorganizavo grupės anti- 
tankistų. Ir Madridas priro- 
dė, kad ir tankai negelbsti 
nieko prieš drąsius ir nusi
stačiusius vyrus, kada su 
jais tenka susidurti veidas 
veidan.

Iš šių anti-tankistų susida
rė grupės. Viena iš jų buvo 
po vadovybe Corvasco, ant
ro ž y m a u s anti-tankisto 
Madrido apsigynime. Su sa
vo drąsių vyrų saujele dre
bino svetimšalius tankistus. 
Vieną kartą buvo priešo ap
supti kelias dienas. Prisiėjo 
maitintis žolėmis. Bet atsi
laikė. Rankinėmis bombo
mis prasiskynė sau kelią ir 
pasiekė savas pozicijas, pa
likdami nuklotą priešų lavo
nais savo kelią.

Sekdami Madrido anti- 
tankistus Levante kovotojai 
taip pat neatsilieka toli už
pakalyje. Turime prieš akis 
keliolika nepaprastos drą
sos ir narsumo pavyzdžių, 
kuriais stebisi netik drau
gai, bet ir priešai.

Cedrillas apylinkėse, smar
kiame fašistų* puolime, kur 
priešas užėmimui vienos 
nereikšmingos pozicijos virš 
penkiolika minučių bombar
davo iš orlaivių, paskiau po 
smarkaus artilerijos paruo
šimo paleido darban tris di
džiuosius vokiškus tankus. 
Pirmutiniame apkase rado
si penki kareiviai sužeisti ir 
saržentas X., kuris, negalė
damas pergabenti savo 
draugų į saugesnę vietą dė- 
liai netolimai atūžiančiu vo
kiškų tankų, nesvyruoda
mas apsisprendė gelbėti su
žeistuosius. Visos apsigyni
mo priemonės tebuvo tik 
keturios rankinės granatos 
jo galioje, kas gerai žinoma, 
kad prieš sunkiojo tipo tan
kus nėra užtenkamas įran
kis. Bet nęžiūrint to viso, 
krūmokšnių ir akmenų pro
teguojamas nuo priešo akių, 
iššliaužė iš apkaso priešais 
ateinančius tankus. Pirmu
tiniam prisiartinus ant 40 
metrų, taikliai pradėjo svie

“Laisvės” raštinėje buvo 
prastas laikrodis ir rūpino
mės, kaip įsigyti geresnį. 
Vieną linksmą dieną atei
na į raštinę Jonas Mačius
ius. Besišnekučiuojant sa
ko: “Aš turiu brangų sieni
nį laikrodį, varoma elekra. 
Noriu jį padovanoti “Lais
vei”.

Padėkavojau ir pažadė
jau nuvažiuoti pasiimti tą 
laikrodi. Bet i antra diena c L v v
drg. A. Balčiūnas atvežė jį. 
Dabar, dėka drg. Mačins- 
kui, “Laisvė” turi gražų lai
krodį.

Jau buvo dienrašty j mi
nėta, kad drg. Stasys Radi- 
šauskas su šeima, iš Wyo
ming, Pa., lankėsi “Laisvės” 
įstaigoje ir paaukojo dien-
raščiui $5. Tai irgi aukšta čius.

taus, o jei ir bandoma lai
kyti, tai būna nesėkmingi. 
Rengėjai negali į laiką už
simokėti bilų ir dėl to “Lai
svės” įplaukos labai skrum- 
nos. O išlaidos visada vie
nodos. Taigi, draugai, ku
rie paremia su aukomis, la
bai daug padeda savo dien
raščiui. Už tai jie užsitar
nauja didelės padėkos nuo 
visų apšvietą ir dienraštį 
“Laisvę” branginančių žmo
nių.

Jei plačiosios masės su
pras padėties rimtumą ir 
stos į pagclbą savo dienraš
čiui taip, kaip draugai, ku
rių vardai aukščiau pas
kelbti, tai “Laisvė” perga
lės lietus, tvanus ir karš-

Ji toliau triumfuos
kol bus pergalėtas didžiau
sias žmonijos neprietelius 
fašizmas. O vyriausias 
“Laisvės” tikslas yra švies
ti ir organizuoti dirban

dovana.
Daugiau aukų gavome 

nuo draugų: P. Babarskie- 
nės, iš Brooklyn $1, ir J. 
Vaičekausko, iš Bingham
ton, N. Y., 50c.

Lietus, tvanai ir karščiai 
labai skriaudžia

čiuosius žmones pasiliuosa- 
vimui iš kapitalistinės prie- 

dienraštį. spaudos. P. Buknys.
i

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Apie šunį
Drauge gydytojau, norė

čiau pasiklausti vieno da
lyko apie šunį.

Aš turiu šunį, šuva yra 
sveikas, bet aš suprantu, 
kad šuva nėra civilizuotas. 
Jis ėda bile ką, kas tik jam 
kada pasimaišo. Bile kokią 
mėsą randa ant gatvės, gal 
kokią susmirdusią ar taip 
kokį netikusį daiktą, jis ir; 
sulapoja. O tuom sykiu gas- 
padinė duoda jam valgyt į 
tą patį bliūdą ar lėkštę. 
Man rodos, tokis gyvūnas 
turėtu turėti atskira savo* 
bliūdą ar kokį puodą.

Aš norėčiau, kad dakta
ras paaiškintumėt per lai
kraštį “Laisvę”. Jeigu tai 
ir nebūtų taip jau bloga, 
malonėkite duoti atsakymą 
per mūsų laikraštį, kad tu
rėti atskiras blūdelis šuniui.

Atsakymas
Jūsų, Drauge, išvadžioji

mas visai vietoje. Šuva vis 
šuva, šuniškus jis turi pa
pročius. Ir jis dažniausia 
nėra taip jau labai švarus.

Jau apie šuns penėjimą 
iš tų pačių indų ir kalbos 
negali būti. Šunys, katės ir 
kiti naminiai gyvuliai nere-
tai turi viduriuose kirmėlių, 
parazitų. Ir tais parazitais
gali ir žmogus apsikrėsti. geram

Šunys gali ir bakterinių li
gų perduoti. O jau blusų, 
odos ligų, kokių pleiskanų, 
piktšašių, pučkų, ekzemų— 
tai itin lengva gauti nuo šu- 
nio ar kitokio gyvulio. Ga
lima nuo šunio gauti net ir 
dusulį ir šienlige—žolinę 
slogą.

Sakote, Jūsų šuva yra 
sveikas. Gerai. Gali būt. 
Leiskite jį dažniau laukan 
pasilakstyti, pasi trankyti. 
Šuva neprivalo ilgai kamba
ryje drypsoti. Nei jam nes
veika, nei žmogui.

O kai jau dėl penėjimo, 
tai ir klausimo būt negali. 
Šuniui reikia duot maistą iš 
jam tyčia nuskirto indo. Ir 
tas indas reikia dažnai iš
valyt karštu vandeniu.

Nors to ir neklausėt, bet 
pilnumo dėliai, galima čia 
patėmyti, kad įy .šuniui rei
kia sveiko matutė, hestija - 
dinto. Ir jam'^ijįęfįi vita
minų, mineralųf'kaip ir mĮ; 
kokiam gyvuliui ar paukš
čiui. Su gyvuliais tas yra 
gerai, kad jie turi instinktą: 
jie kaip tai savingai sau pa
sirenka gyvą, nesugadintą 
maistą, kame yra ir vitami
nų ir mineralų ir kitko. Bet 
galima šunį pripratinti ir 
prie netikusių “civilizuotų 
patrovų”, ir tas jam neina
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Nauji Leidiniai
IŠDAVIKAI, Amerikos Istorijoje ir Sovie

tų Sąjungoje. Parašė L. Prūseika. Išleido 
dienraštis “Vilnis,” 3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. Puslapių 80. Kaina 15c.

Tai įdomūs ir politiniai svarbūs bruožai 
apie parsidavėlius išdavikus, kurių buvo 
kiekvienam judėjime, kiekvienoj tautoj. Au
torius pirmiausiai pacituoja tą garsų Leni
no posakį: “Nei vienas gilus ir galingas 
liaudies judėjimas istorijoj neapsiėjo be 
purvinų putų.” Tuomet jis perbėga Ameri
kos istoriją, pradėdamas su mūsų krašto re
voliucija ir atidengia lietuviui skaitytojui 
visą eilę niekšų, kurie buvo pasikėsinę šitą 
kraštą parduoti, panašiai, kaip Trockiai, 
Piatakovai, Bucharinai ir kiti kad buvo pa- 
simoję parduoti Sovietų Sąjungą fašistiniams 
kraštams.

Toliau L. Prūseika paima Franci ją, Mek
siką ir Ispaniją ir parodo, kad ir ten niekšų- 
judošių netrūko ir su jais liaudis buvo pri
versta griežtai apsidirbti.

Apie du trečdaliai brošiūros, tačiau, pa
švęsta Sovietų Sąjungai — aiškinimui darbų 
tų išdavikų, kuriuos Sovietų liaudis sučiupo 
ir baudė.

Knygutė labai instruktyvi, pamokinanti. 
Asmuo, kuris jos neskaitys, nusiskriaus. Kal
ba lengva, stilius gražus. M.

BROLIŠKA RANKA KATALIKAMS. Pa
rašė E Browder. Išleido Lietuvių Komunis
tų Centro Biuras, Brooklyn, N.. Y. Kaina 3c. 
Puslapių 16.

Trys puslapiai šitos brošiūrėlės paaukota 
tiesiog lietuviams katalikams. Tai vertėjų 
ir leidėjų žodis. Toliau eina USA Komu
nistų Partijos generalinio sekretoriaus E. 
Browderio atsiliepimas į Amerikos katalikus. 
Savo atsiliepime, E. Browder aiškina tuos 
bendrus reikalus, bendrus uždavinius, kurie 
verste verčia katalikus ir komunistus ben
dram darbui, bendrai veiklai prieš bendrą 
priešą, fašizmą, reakciją.

Brošiūrėlė trumpa, bet labai įdomi ir kiek
vienas, kuriam rūpi gauti katalikus darbo 
žmones į bendrą veiklą bendram tikslui, tu
rėtų rūpintis “Brolišką Ranką Katalikams” 
paskleisti kiek galima plačiausiai. Reikėtų 
žiūrėti, kad kiekvienas katalikas būtų ja 
aprūpintas. Kaina labai prieinama.

ANUO METU VIEKŠNIUOSE IR ŠIAU
LIUOSE (Iš 1882-1901 m. Atsiminimų, Pa
sakojimų ir Raštų). ' Parašė M. Biržiška. 
Išleista autoriaus lėšomis, Kaune. Kaina 6 
litai. Puslapių 378.

Lietuvos kultūriniame gyvenime žymią ro
lę vaidina Biržiškos—trys broliai: Mykolas, 
Vaclovas ir Viktoras. Visi šiuo tarpu žymūs 
žmonės, Kauno universiteto profesoriai. Vi
si moka valdyti plunksną. Tūli jų kadaise 
vaidino žymų vaidmenį kovoje prieš cariz
mą. Todėl ir šis prof. M. Biržiškos leidi
nys turi didelės svarbos, ypačiai tiems, ku
riems rūpi studijuoti Lietuvos senovė, Lie
tuvos žmonių tautinis atgimimas ir kova 
prieš priespaudą. Knyga apima prof. Bir
žiškos jaunystę, gimnazijos laikus; teikia
ma daug žinių apie Viekšnių miestelį, kur 
Biržiškai gimė ir augo. Bendrai, telpa daug 
istorinės medžiagos.

Knyga gausiai iliustruota žmonių foto
grafijomis ir gamtos vaizdais. M.

GIRTINAS DARBAS
Dr. J. šliupas išvertė ir išleido kiek su

trumpintą anglų mokslininko iCh. G. Allen’o 
veikalą “THE EVOLUTION OF THE IDEA 
OF GOD”. Lietuviškai pavadinta “Dievo idė
jos raida arba evoliucija.” Tai vienas pa
grindinių darbų religijos srityj. Knyga di
delio formato, turi 309 ps., kaina nepažy
mėta.

Vertėjas-lei dejas savo įžangos žodyje sako:
' Mano pastangų amžius baigiasi ir, jeigu 
gyvendamas būsiu bent krisleliu prisidėjęs 
prie lietuvių dvasios atgaivinimo ir išlais
vinimo iš slibino nasrų, tai jausiuos ne do
vanai kovojęs ir būsiu įvykinęs savo garbin
gos motinos pageidavimą, kad vargšams ir 
dvasios ubagams palengvinčiau gyvenimą ir 
juos apsergėčiau nuo išnaudojimo. Mano 
įsitikinimu, tik fanatiŽmo, siauraprotystės 
ir nusižeminimo paikystėmis nusikračiusi 
tauta teįstengs sukurti savo plėtotei tinka- 

’ mas sąlygas ir sugebės išsilaikyti kovoje dėl 

būvio laisva. Ateitį reikia grįsti šviesa, 
laisve, dorove, visų gerove; ir kada tuo pa
grindu savo patalą būsime pasikloję, tapsi
me lygiais žmonijos nariais ir pasieksime 
žmoniškumo idealą: būsime atsiekę brolybę 
ir lygybę ir laisvę visų žmonių ir visų tau
tų. Tuomet įsiviešpataus taika žemėje.
Gražūs norai mūsų laisvamanybės veterano; 

graži pabaiga gražaus ir didelio darbo! Gali
ma tik palinkėti d-rui šliupui ilgo amžiaus ir 
enei’gijos jo pasirinktam darbui. Jeigu gali
ma kalbamai knygai (vertimui) ką nors pri
mesti, lai tik kalbos • senoviškumą: kaip dr. 
šliupas rašė prieš 40 metų, taip jis rašo ir da
bar. Kalbos pažangą nereikėtų neigti!

A. P.

Šis Tas iš Stilistikos
P. Balsys

Kalba yra vyriausia žmogaus priemonė 
reiškimui minčių bei jausmų. Ką žmogus ar 
žmonės mato, jaučia, įžiūri ar įsivaizduoja, 
—persodina kalbon ir parodo.

Kaip šnekamoje, taip ir rašomoje kalbo
je? dažnai patėmijame, kad išreiškimui bet 
kokios gilesnės minties bei jausmo, griebia
masi įvairių kalbos pavidalų. Taip daro 
nevien tik {išsilavinę, o ir paprasti žmonės, 
turį labai menką skaičių žodžių išsireiški
mui; net ir tokie žmonės, kiek galėdami, 
bando savo kalbą, reikalui esant, švelninti, 
puošti patarlėmis, palyginimais ir t. p. O 
ką. jau bekalbėti apie intefektualus—poetus,, 
prakalbininkus, publicistus! Gausa gražių, 
ryškių, vaizdingų žodžių bei sakinių duoda 

, jų kalbai, jų raštams ir kūriniams vertybę 
ir jėgą, su kuria pakreipia žmonių mintį 
jiems geidžiamon pusėn. Apie tuos tai 
“užkrečiančius” kalbos pavidalus čia ir no
riu j)a k albėti.

TROPAI

Tropas (graikiškai tropos) reiškia pasi
sukimas, arba angliškai a furn. Iškalbingu
mo mokslas (retorika) tropus vartoja 
(kalboje ir literatūroje) kaipo sąmoningą 
nukrypimą nuo paprasto minčių reiškimo 
būdo prie tam tikro stiliaus vartojimo. Taigi 
tropai yra niekas daugiau, kaip tik žodžiai 
arbą sakiniai, vartojami netiesiogine pras
me. štai jų rūšys:

1. Simile, žodis simile arba lotyniškai si- 
milis reiškia būdvardi panašus, tolygus, pri
lygstąs. Retorikoje (iškalbingumo moksle) 
similę imamą. kaipo palyginimą (compar
ison) skirtingų daiktų sftve esme, bet turin
čių panašių vidujinių ypatybių. Similėj ne
galima apseiti be jungių lyg, it, kaip ir t. p. 
Pavyzdžiui:

Tyli kaip glūdi naktis.
Jis lyg žvėris įnirtęs.
Jos akys gilios, mėlynos it jūra.

Palyginimai daromi nevien tik apie žmo
nes kalbant. Kalbant apie .gamtos grožę ir 
jos vienokius ar kitokius reiškinius, be pa
lyginimų neapseiname. Pavyzdžiui:

Mėnulio spinduliai, tarsi sidabriniai, 
tviskėjo.
Arba:

Jūra, tarsi išalkęs žvėris, kriokė . . .
Metafora, šis tropas maž-kuo skiriasi nuo 

pirmojo. Tai sutrumpinta simile. Prie jos 
nesegama jungės lyg, kaip, tarsi ir t p. Pa
lyginimas daromas tiesiog. Jeigu, pavyz
džiui, similėj sakysim: “tas žmogus kaip 
lapė,” tai metaforoje — tas žmogus lapė. 
Arba:

Ji—gėlė.
Jis eina vėžio greitumu. 
Jo raštai yra kelrodžiu. 
Jo dainelės—ašaros sraujos . . .

Kaip matome, jungių lyg, kaip ir t. p. čia 
jau nėra, bet pati poetiško stiliaus priemonė, 
tropas, vistiek jaučiamas.

Hiperbolė (graikiškai), toks tropas, kur 
daiktas, daikto ypatybės ar veiksmo pada
riniai nepaprastai padidinami arba pamaži
nami, kad gauti stipresnį įspūdį, vaizdingu
mą.

Kalbant ar rašant apie mums mylimas 
idėjas, žymius žmones ar šiaip mėgiamus 
dalykus, nejučiomis pasitaiko perdėti, pa
didinti jų svarbą. Retorikoje tokis padidi
nimas vadinasi hyperbole. Pavyzdžiui, kri
tusiam klasių kovoj prie kapo kai kas pa
deklamuos :

Kai tu nušautas 
Puoši slėnį,

Saldi paliko žemė.

Tr tavo kraujo rožes i
Prigirdė mirtį ...

Kaip matomo, čia jausmas perlipo tikre
nybę, bet tuomi neįžeidžia kritusioje garbės.

Tokių nepaprastų padidinimų užtinkame 
netik grožinėje literatūroje, o ir publicists 
koje. Anądien skaičiau editorialą vieno 
“sauso” teoretiko, kuris, analizuodamas žy
maus revoliucinio diplomato prakalbą, šūk
telėjo: “Jo kalba sudrebino pasaulį!”

Personofikacija (lotyniškai). Tai įasme
ninimas, įkūnijimas;-abstraktiškų dalykų ir 
negyvų gamtos reiškinių vaizdavimas rea- 
lėmis būtenybėmis, žmonėmis arba apskri
tai gyvais daiktais. Pavyzdžiui, skaityda
mi M. Gorkio “Dainą apie Sakalą” randa
me :

Upelis veržėsi pasitikt jūrą, šokinėdamas per ak
menis. Visas baltose putose, žilas ir galingas, jisai 
pjovė kalną ir puolė jūron, piktai kaukdamas.

Arba:
...Mėnulis išplaukė iš už gauruotų kalmj viršū

nių ir užsimąsčiusiai lieja savo šviesą ant jūros, 
kuri tyliai siunčia jam savo atdūsius.

Kaip matome, šiame puikiame gamtos 
arba jos reiškinių vaizdavime įterpti žodžiai, 
kurie kai-ką asmeniną, bando padaryti lyg 
ir gyvu, įkūnyti.

Eufemizmas — tai negražių ar nemalonių 
dalykų nusakymas švelnesniais, pagražina
mais žodžiais. Pavyzdžiui, motina nori su
draust sūnų palaidūnėlį, kuris girtauja, puo
la doriškai ir protiškai. Tačiaus, nenorėda
ma sūnaus jausmų perdaug užgauti, ji bando 
pasakyt sušvelnintai, eufemistiškai:

Lengva, vaikeli, ristis nuo kalno... Kaip gėri
mas įeina, išmintis tolinasi... Svaigalas apiplėšia 
tave daugiau, negu vagis, sūnau.

Arba štai, kai kas nori pasakyti, kad’ ko
kia ten našlelė negali prilygt meilės aistros 
kupinai “nekaltai.” mergelei, ir sako: “naš
lelės patalai išgulėti, meilingi žodeliai iš
kalbėti.” Taipgi dažnai tenka girdėt sa- 
k.ant: “užmerkė akis”—vietoj “numirė.”

Eksklamacija — šūkis, sušukimas. Šiame 
trope veriasi stiprus prie ko nors šaukimasis, 
jausmingas prie ko nors kreipimasis arba 
pasmerkimas. Pavyzdžiui;

Tai jūs čia slepiatės numirę,
Varguolių ašarų siurbliai!

Arba: '
Ei, kilk ir lėkio!... Visur nešk žinią,
Pavyzdžiu švieskie, išbudink minią!...

Arba:
Trimitai garsiau! Pilna bumą būgnai!
U/.stelbkite motinų verksmą ir kūdikių, riksmą!

Interrogacija — paklausimas. Neretai ra
šytojai bei kalbėtojai, reikšdami savo mintis, 
stato klausimą, visai nelaukdami į tai jokio 
atsakymo. Klausėjas tatai daro sustiprini
mui savo nuomonės. Pavyzdžiui:

Ko verkti ir skųstis?
Ar gi neužtenka?!

Bežiūrint ant žemės
Į vargstantį svietą?

Ar mano šaukimą,
Tą silpną ir menką,

Išgirs kas per jūrą
Ašaroms aplietą?!

(Žemutis Svyruoklis.)
Arba:

O krašte gimtas ko tu toks vargus, 
taip liūdnas ko tu?

Kas, o kasgi tave taip nualino?
(Albinas Žukauskas.)

Mitomimija (graikiškai). Tai grožinio sti
liaus priemonė, tropas, kur viena sąvoka 
pakeičiama kita, remiantis artima vidujine 
prasme. Pavyzdžiui: Skaitau Puškiną (skai
tau Puškino raštus), gieda' miškas (miške 
gieda paukščiai), visa svetainė juokėsi (juo
kėsi visi buvę svetainėje žmonės).

Hiperbatonas—pakeitimas normalės žo
džių tvarkos. Pavyzdžiui, lelijėlė balta, 
graži (graži, balta lelijėlė).

Alegorija. Alegorija yra tokiu kalbos pa
vidalu, kur vartojama netiesiogine prasme 
netik žodžiai, bet ir vaizdai, ir net kūriniai. 
Skaitant alegorine prasme parašytus raštus, 
priseina mąstyti ne apie tai, kas autoriaus 
sakoma, bet apie tai, kas norima pasakyti.

Daug vietos duota alegorijai viduramžių 
literatūroje. Pavyzdžiui, Dantės “Dieviško
ji Komedija’ vienų alegorijų. Dantė ten ra
šo, kaip jis suklydęs tamsiame miške^ ma
tęs plėšriuosius žvėris. Tačiaus tie jo “ma
tymai” suprantami alegorijos šviesoje. Tam

susis miškas—tai nuodėmių simbolis, o žvė
rys—gobšumo.

Alegorinimų matome labai daug ir šių 
dienų literatūroje. Neretai ir mūsų pačių 
spaudoje tenka pastebėt ką nors alegori- 
nant. Pavyzdžiui, kad ir šis trumpas eilė
raštis :

.. .Žiūrėk, kaip nyksta tamsa rūko.
Kaip giria kelia savo veidą. 
Ir tamsos gale jau nutrūko, 
O vejai skleidžia savo aidą: 
Žadina žmones iš letargo, 
šio mūsų svieto keisto, margo.

(žem. Svyruoklis.)

čia vėjuose žem. Svyruoklis alegorina 
klasinį darbininkijos sąmonėjimą, kuris “ža
dina žmones iš letargo, šio mūsų svieto 
keisto-, margo.”

Lietuvių Daina Tarpe 
Argentiniečių-Ispanų
Argentinos lietuvių laikraštis “Momentas” 

rašo:
š. m. birželio mėn. 18 d. puikiame salione 

“Union Obreros Tranviarios,” Ispanų Patro- 
natas surengė puikų artistišką ir kultūrinį pa
rengimą; tikslu kad paremti kovojančią už de
mokratiją ir laisvę Ispanijos liaudį. Kadangi 
šis parengimas buvo taip reikšmingas, tai vi
suomenė rado sau už pareigą skaitlingai į jį 
atsilankyti. Nežiūrint į smarkų šaltį, įžangų 
parduota virš tijų tūkstančių. Parengimo pro
grama taipgi buvo surengta labai puiki. Nors 
scenos programa tęsiasi iki dviejų valandų ry
to, bet publika buvo labai patenkinta ir laukė 
kas bus toliaus. Scenoje buvo perstatomas tri
jų veiksmų labai puikus veikalas “Las Campa
nas” (varpai), kurį artistai atliko tikrai pro
fesionališkai. Užsibaigus veikalui, parengimo 
vedėjas praneša publikai, kad dabar dainuos 
lietuvių Liaudies Teatro choras ir tuo pačiu 
kartu taria sekantį žodį: “Lietuviai mums ypa 
labai artimi draugai. Nors šiandie Lietuva yra 
valdoma fašistinės valdžios, vienok liaudis 
reiškia didelę simpatiją Ispanijos respublikai 
ir remia jos karžygius, kaip moraliai, taip 
materialiai; neatsižvelgiant į tai, kad perse
kioja ir baudžia už tai. (Griausmingi ploji
mai). Argentinoj esantieji lietuviai veik visi 
yra \deniokratijos ir laisvės mylėtojai. Jie turi 
įsteigę Komitetus gelbėjimui kaip moraliai, 
taip, materialiai. Jie ir šiandie be jokio atlygi
nimo sutiko dalyvauti mūsų šitame pagarbos 
parengime. Lietuviai-ės, mylintieji laisvę ir 
demokratiją mums yra brangūs draugai ir 
draugės. (Visame salione pasigirsta griaus
mingi rankų plojimai.

Pakilus uždangai scenoje pasirodo Liaudies 
Teatro Choras, kuris puikiai sudainuoja savo 
paruoštas dainas šiai programai ir vėl uždan
ga paslepia choristus. Tenka pastebėti, kad po 
kiekvienos dainos choristai susilaukdavo gau
sių aplodismentų, bet uždarius sceną, tęsiasi 
griausmingos ir nepertraukiamos ovacijos, kas 
žinoma privertė chorą pasirodyti antru kartu 
ir pakartoti kelias dainas. Atsisveikinant cho
ristams su publika, ovacijos pasigirsta antru 
kart. Esant tarpe publikos, teko girdėti dideli 
pagarbos išsireiškimai lietuviams iš svetim
taučių. Gražus pavyzdys, kad lietuviai tarp 
kitataučių yra taip mylimi ir gerbiami. Nors 
Liaudies Teatro menininkus lietuviški ponai ir 
dviveidžiai “demokratai” visaip provokuoja ir 
ignoruoja, bet pasišventę menininkai nieko nc- 
atbodami darbuojasi dėl visuomenės labo.

“Aidbalsių” cnsemblio sąsta
tą sudarys .šie muzikalūs jau
nuoliai :

Aldona Žilinskaitė, Barbora 
Bartašiunaitė, Biruta Kala- 
kau.skaitė, Juozas Sukackas, 
Vytautas Brunza, Jonas Gry
bas, Jonas Blažauskas ir Anta
nas Navikas. Jiems vadovaus 
komp. B. šalinaitė.

Antra LMS Suvažiavimo se
sija įvyks antradienį, rugpjūčio 
16 d. po pietų.

Sulyg Centre gautomis žinio
mis, suvažiaviman vyks žymūs 
atskirų vietų darbuotojai. Susi
pažinkite su jais:

Petras Jesikėnas iš Norwood, 
Mass. Veiklus ir sumanus jau
nuolis, organizatorius LMS 2- 
i*o Apskričio ir pirmininkas 
Norwoodo Lietuvių L. Ratelio 
Choro.

Aldona. Klimaitė, žymi daini
ninkė ir chorų mokytoja, atsto
vaus Elizabeth’© chorą “Banga” 
ir Great Neck© chorą “Pi r- I 
myn”.

Helen Rainys, energinga jau
nuolė, atstovaus Philadclphijos 
chorą.

Juozas Sukackas, pasižymė
jęs operetėse vaidyla ir daini
ninkas, vyks atstovauti Newar- 
ko chorą “Sietynas.”

J. D. Bendokaitis praneša iš 
iChicagos, jog L.K.M. choras sa
vo delegatą jau paskyrė. Taip
gi LMS Pirmas Apskritys turės 
savo reprezentaciją.

LMS 3-čio Apskričio valdyba 
nors dar savo delegato neįvar
dino, bet sakosi būtinai pasių
sianti savo atstovybę.

LMS .4-tas Apskritys (Conn, 
valst.) snūduriuoja... Bet ten 
smarkiai veikia Hartfordo Lais
ves Choras. Laisvės Choras tu
rėtų pažadinti Waterburio “Vi
liją,” kuri ant vietos tūno. Lais
vės Choras ir “Vilija,” bendrai 
susidėję, lengvai gali pasiųsti 
vieną atstovą i LMS suvažiavi
mą. Finansiniai suminėti chorai 
stovi neblogai. Daugiau susirū
pinimo savo organizacijos rei
kalais, Connecticut valstijos 
draugai!

Prabėgomis
Faktai apie LMS Suvažiavimą

LMS suvažiavimas įvyks Pittsburgh’©, Pa. 
Prasidės rugpjūčio-August 14 d., sekmadienio 
vakare, L. M. D-jos svetainėje, 142 Orr St.

Pirmoji sesija atsidarys su koncertine pro
grama, kurios išpildyme ims dalyvumą Brook
lyn© pagarsėjęs “Aidbalsių” ensamblis, žymus 
dainininkas S. Kuzmickas iš Shenandoah, Pa. 
Aldona Klimaitė, koloratūros sopranas, iš 
Brooklyno, N. Y.

Amilija Jeskevičiutė skaitys eiles (poezi
ją) lietuviškai ir angliškai.

Jeigu Cleveland© lyriečiai vi
si būtų tokiais entuziastais, 
kaip kad Acqui'a Bekevičiūtė, 
tai LMS suvažiavime jų atsto
vybė tikrai būtų! O gal ir bus... 
Atsiprašau. Bet iki šiol apie tai 
LMS Centras dar nėra painfor
muotas. Visi chorai turėtų Cen
trui duot žinių, ką jie veikia 
LMS suvažiavimo reikalais. Ku
rie jau tikrai neišgali pasiųst 
delegatų, tai bent kiek prisidė
tų su aukomis, nes suvažiavi
mas sudarys išlaidų. Proncė.

Kas paaiškins, kodėl taip 
didžiulėje lietuvių kolonijoje.. 
Waterbury, Conn., nėra mū
siškių choro?

čechoslovakijos Pasiūlym 
dėl Atstovybės Įvairion 

Tautom Jos Ribose

Suvažiavime dalyvaus šie LMS Centro Ko
miteto nariai:

Vincas Bovinas, Centro Pirmininkas.
Kompozitorė B. šalinaitė, Centro Sekretorė.
Amilija Jeskevičiutė, Centro Komiteto narė. 
Aldona Klimaitė, Centro Komiteto narė.

Praha, liepos 27.—Čechc 
slovakijos valdžia paskelb 
savo pasiūlymus delei pr< 
porcionalės atstovybės įva 
riom tautom keturiuose vi 
tiniuose seimeliuose ski 
tingose Čechoslovakijos d: 
lyse. Bet čechoslovakij 
nežada jokiai savo tauta 
savivaldybės, kokios reika
lauja tenaitiniai naziai vo- j 
kiečiai.
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J. V. Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro Pranešimas

Milwaukee, Wis.

Lietuvių Komunistų Nacionaliam Suva
žiavimui Liepos 4 ir 5 dd., 1938 m., 

Brooklyn, N. Y.
Raportų Išdavė C. Ik Sekretorius, 

A. Bimba
t Draugės ir Draugai Delegatai ir Svečiai.

Šis raportas apims Centro Biuro veik
lą arti dviejų metų laikotarpio, būtent, 
nuo mūsų naeionalio suvažiavimo, įvy
kusio Rochestery 1936 metų rugpjūčio 
mėnesį. Tai bus tiktai labai trumpi tos 
veiklos svarbesnių žygių atžyntt’JJnai. 
Turėsime du papildomu raportu, būtent, 
drg. R. Mizara atskirai raportuos apie 
bendro fronto judėjimą ir su juomi su
rištais Centro Biuro žygiais, o d. V. Bo
vinas padarys pranešimą apie mūsų kul
tūrinį judėjimą. Todėl tais dviem svar
biais klausimais šiame raporte tik pra
bėgamai vieną kitą dalykėlį paliesime.

Paprastai į panašų raportą esti daro
mos plačios politinės įvados, apibudinan
čios abelną padėtį tarptautinėje areno
je, paskui pereinant prie situacijos mū
sų šalyje ir baigiant pūdymais lietuviš
koje dirvoje. Bet šį sykį to nedarome, 
nes, viena, nenorime suvažiavimo laiką 
užimti ilgu pranešimu, nuskriaudžiant 
delegatus diskusijų laiku, antra—pasiti
kime, kad visi arba beveik visi čia suva
žiavę draugai seka dieninę ir kitokią 
spaudą, taip pat blaivai seka eiga įvykių 
kaip tarptautiniu maštabu, taip ameriki
niu, todėl su visa situacija yra susipaži
nę. Be to, atskirais straipsniais jau buvo 
mūsų dienraščiuose atspausdinta geroka 
dalis Komunistų Partijos sekretoriaus ir 
vado nepaprastai išsamaus raporto De
šimtam partijos Suvažiavimui, įvyku
siam šiomis dienomis. Tikime, jog drau
gai tuos straipsnius skaitėte ir iš jų ga
vote visapusį supratimą apie situaciją ir 
tas problemas, kurios stovi prieš darbi
ninkų judėjimą, prieš visą žmoniją abel- 

-nai ir prieš komunistinį judėjimą ypatin
gai.

Partijos Dešimtoji Konvencija

būtent, 1934 metais, partija jau turėjo 
apie 25,000 narių, o Lyga apie 5,000, arba 
daikte apie 30,000. 1936 m. jau turėjome 
partijoj 40,000, o Lygoje 10,000, t.y., iš vi
so 50,000. Gi šiandien, tai yra, 1938 m., 
mes jau turime partijoje 75,000 narių, o 
Jaunųjų Komunistų Lygoje 20,000, arba 
viso apie 95,000 komunistų. Tuo tarpu 
kas savaitė šimtai naujų . narių stoja į 
Partiją ir į Lygą.

Be galo svarbi pakaita įvyko ir parti
jos narių sąstate. Jeigu dar taip nesenai, 
gal nė desėtkas metų tam atgal, Komu
nistų Partijos visus 75, o gal ir 80 nuoš. 
narių sudarydavo sveturgimiai darbinin
kai, tai šiandien visi 75 nuošimčiai susi
deda iš čiagimių-amerikonų. Atsimena
te, kaip daug sykių mes kalbėjome ir 
dejavome: Kas bus, kaip čia įtraukti į 
Komunistų Partiją čiagimius žmones! 
Neina jie į mūsų partiją.

Bet dabar ta problema pas mus jau iš
rišta. Dabar jau prieš partiją atsistoja 
problema, kaip neatsilikti verbavime par
ti jon ateivių-sveturgimių darbininkų. O 
juos verbuoti reikia. Ištiesų, į ateivius 
darbininkus svetimos idėjos veikia dar 
smarkiau, kaip į čiagimius. Juos stengia
si pasigauti į reakcijos ir fašizmo bučių 
Amerikos reakcionieriai, juos nuodija 
barbariškos fašistinės idėjos iš Europos. 
Europos fašistinių valstybių agentai die
ną ir naktį visais būdais darbuojasi atei
viuose. Ir pasisekimo jie turi. Tas buvo 
pabrėžta Dešimtosios Konvencijos. Iš to 
išplaukia ir mūsų problemos, nes ir mes 
esame tokių pat bangų blaškomi, kaip ir 
kiti sveturgimiai žmonės.

Sveturgimių Partijiečių Eilės
Tik pažiūrėkime į partijines spėkas 

sveturgimiuose. Pavyzdžiui, Amerikoje 
gyvena apie 8,000,000 sveturgimių vokie
čių, tuo tarpu Komunistų Partijai tepri
klauso apie 700 vokiečių. Italų yra apie 
4,000,000, o partijoje tėra apie 600. Len
kų taipgi randasi apie 4,000,000, bet Ko
munistų Partijoje terandame apie 400. 
Žydų Amerikoje priskaitoma iki 4,500,-

Geležinkeliečiai ruošiasi ko
vai prieš algų kapojimą. Kaip 
žinoma, geležinkelių kompa
nijos pasimoję nukirsti gele
žinkeliečiams algas ant 15%.

Šiame miesto yra susiorga
nizavęs Komitetas Kovai prieš 
Algų Kapojimą. Jis dabar šau
kia masinį mitingą rugpjūčio 
1. d., kuris įvyks Eagles Club, 
24th St. ir Wisconsin Avė. 
Vyriausiais šio mitingo kalbė
tojais bus pusėtinai kovingas 
Brotherhood o f Kail r o a d 
Trainmen prezidentas A. F. 
Whitney ir Jungtinių Valstijų 
senatorius F. Ryan Duffy.

Komitetą Kovai prieš Algų 
Kapojimą sudaro šios organi
zacijos:

Brotherhood of R a i 1 r o a d 
Trainmen unijos lokalai 191 
ir 126.

Brotherhood of Locomotive 
Firemen and Enginemen loka- 
las 388.

Milwaukee County Industri
al Union Council of CIO.

American Federation o f 
Teachers lokalus 253.

Milwaukee Vocational 
School Teachers’ Association.

Wisconsin Workers Alli
ance. K.

Rochester, N. Y.
Pasibaigė streikas, kurį ve

dė Symington Gould Foundry 
dirbtuvės darbininkai. Strei
kas ėjo dvi savaites ir palietė 
350 darbininkų. Į streiką įsi
maišė Jungtinių Valstijų Dar
bo Department© komisionie- 
rius ponas Thomas M. Finu, 
kaipo tarpininkas tarpe dar
bininkų ir kompanijos.

Darbininkai priėmė I il ' ° i Perdaug Aiškus Fašistų Pa- 
pasiūlytij kontraktą ir baigė Vafe^e
savo streiką. Naujas kontrak
tas palieka dabartinę algų 

j skalę, bet sutrumpina darbo 
j valandas nuo 44 iki 40 į pen
kias dienas. Taigi, reikia 
skaityti streiką pavykusiu.

Streikui gerai vadovavo 
Plieno Darbininkų Organizavi
mo Komitetas, tai yra, CIO 
unija. Koresp.

Caspe, Ispanija.—Fašistai 
sako, kad jų karhiomeŪS va
karuose, Estremaduros pro
vincijoj, suėmus nelaisvėn 
“20,000” respublikos karei
vių.

(Bet tai nesąmonė. Nes 
fašistai ten turi ne daugiau 
kaip 12,000 savo kariuome
nės iš viso.)

Philadelphia, Pa.
Philco Radio ir Television 

korporacijos darbininkų kova 
su darbdaviais tebeina. Darb
daviai paskelbė darbininkams 
lokautą. Tačiau Ed. Morris, 
prezidentas Philco Local of 
the United Electrical, Radio 
and Machine Workers unijos, 
pranešė, kad derybos tarpe 
unijos ir darbdavių iš naujo 
prasidėjo. Kuomi tos derybos 
pasibaigs, pasak Morris, dabar 
dar negalima atspėti.

“Mes esame pasirengę tartis 
ir pasirašyti kontraktą bile 
laiku, kada tiktai kompanija 
bus pasirengus,” pareiškė Ed.

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo III Apskritys

Sekmadienį, 31 Liepos- July
P. VAIČIONIO (MEA DOW GROVE) DARŽE

CRANFORD, N. J.
Gera Orkestrą Grieš šokiams. Užkandžiai ir Gėrimai Bus Ant Vietos

PRADŽIA 12-tą VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI
■b i — i — laaiMiii ii laiim i — t afc

Programoj dalyvaus trys chorai: BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J., vadov. 
A. Klimaitės; SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vad. B. Šalinaitės, ir AIDO 
CHORAS iš Brooklyn, N. vadovaujamas A. Žilinskaitės.

Taipgi bus leidžiama ant išlaimėjimo 6 1 ube AC-DC Emerson Radio $30.00 vertės.

Liepos mėnuo, tai yra linksmiausias metų laikotarpis ir kiekvienas trokšta pakvė
puoti tyru oru, pasivaikščioti po lapuotais medžiais girioje, pasigrožėti malonia 
gamta; tad tokiam praleidimui linksmai laiko mes rasime vietą tik P. Vaičionio 
ūkyje. Čia suvažiuos chorai; susidarys didelis būrys jaunimo, taipgi ir suaugusių. 
Galėsime visi kartu linksmai pasišnekučiuoti ir smagiai pasišokti.

KELRODIS. Iš Elizabeth©: West Jersey ir Broad gatvių imkite Union Bus 49 
ir važiuokite į vakarus iki Garwood stoties. Išlipę eikite North Ave., sukite po 
dešinei iki Cedar St. ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hospital, sukite po 
kairei ir Division Ave. iki Meadow Grove.

Iš Brooklyn©: BMT ar 8th Ave. Subway važiuokite iki Fulton gatvės. Eikite Ful
ton gatve į West gatvę ir imkite Central Railroad of New Jersey trūkį į Garwood, 
N. J. Iš čia sekite Elizabetho kelrodį.

Automobiliais iš visur važiuokite į Elizabeth, N. J. Važiuokite North Broad St. 
iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuokite iki North Ave., Garwood, N. J. North 
Ave. važiuokite iki Cedar St. čia sukite po dešinei, kaip aukščiau nurodyta.

Kova prieš karą ir fašizmą nūdien sto
vi centre visų revoliucinio darbininkų ju
dėjimo žygių ir darbų. Tokia išvada iš 
dabartinės situacijos pasaulyje ir Jung
tinėse Valstijose. Tą savo raporte pabrė- | 
žė drg. Browderis, to dėsnio laikėsi De
šimtoji Konvencija. Iš to supratimo iš
plaukė visi Konvencijos darbai. Tuo su
pratimu yra paremta Komunistų Parti
jos linija, kurios pritaikymas ir pravedi- 
mas lietuviškoje dirvoje yra pati didžio
ji šio mūsų suvažiavimo problema. Ar 
suprasime ir mokėsime mes tą istorinę 
užduotį bolševikiškai atlikti? Tai pri
klausys nuo visų suvažiavimo dalyvių. 
Tą tik parodys suvažiavimo darbai. 
Svarbu, kad kiekvienas delegatas jaustų 
asmenišką atsakomybę už suvažiavimo 
darbus.

Da viena kita pastaba apie partijos 
Dešimtąją Konvenciją. Tai buvo pirma 
mūsų partijos istorijoje tokia didelė, to
kia entuziastiška, tokia savo darbais vai
singa konvencija. Niekados neužmiršime 
jos tie, kurie turėjome laimę joje daly
vauti. Beveik tūkstantis reguliarių ir 

'broliškų delegatų ištisas kelias dienas 
klausės pranešimų iš kovos lauko, dis- 
<usavo partijos nuveiktus darbus, kriti- 
avo padarytas klaidas, planavo ir for- 
aulavo ateities liniją.
Dešimtoji Konvencija parodė mūsų 
’’tijos labai gražų paaugimą. Draugai, 
faktas sukėlė didelio džiaugsmo par

os konvencijoj, turėtų sujaudinti ir 
.is, čionai susirinkusius! Pagaliau mes 
įgame, mes stiprėjame, mūsų revoliu- 
nė partija žygiuoja pirmyn, traukia į 
vo eiles ir aplinkui save naujus tūks- 
nčius kovotojų, revoliucionierių! 

f .
Komunistinių Spėkų Augimas

Tik pažvelgkime į šias kelias skait- 
,.es, kurias konvencijai Centralinis Ko- 
itetas drg. Browderio raporte padavė, 
radžioje didžiojo krizio, būtent, 1929 
lėtais, Amerikos Komunistų Partijoje 
įbuvo duokles mokančių apie* 7,500 na- 
ų, o Jaunųjų Komunistų Lyga teturėjo 
jie 2,500 narių, arba krūvoje viso labo 
>ie 10,000 komunistų. Po penkių metų,

000, partijoje teturime apie 4,000. Ven
grų Amerikoje gyvena virš miliono, par
tijoje tepriklauso 700. Lietuvių padėtis 
mažai tegeresnė. Iš kokių šešių ar sep
tynių šimtų tūkstančių lietuvių Ameri
koje, Komunistų Partijoje lietuvių tetu
rime tarpe devynių šimtų ir vieno tūks
tančio.

Matote, kokia didelė masė sveturgimių 
žmonių, o kiek mažai teturime sveturgi
mių partijiečių. Jei dar visi tie partijie- 
čiai visas savo spėkas panaudotų darbui 
tarpe savo tautos žmonių, padėtis būtų 
geresnė. Betgi faktas yra, kad tik dalis 
jų yra paskirti taip vadinamam kalbi
niam arba tautiniam darbui. Didžiuma 
įvelti į abelną partijos darbuotę. Ar rei
kia, tad, stebėtis, kad kai komunistinis 
judėjimas smarkiausiai plečia sparnus 
amerikonuose darbininkuose, jis beveik 
ant vietos stovi tarpe sveturgimių? Gi 
stovėjimas ant vietos šiuose laikuose 
reiškia žengimą atgal.

Padėtis reikia taisyti. Daugiau darbo, 
daugiau spėkų, pabrėžė Dešimtoji Kon
vencija, turi būt įdėta į tautinį darbą.

Mes lietuviai nesame išimtis, nors, tie
sa, mūsų abelnas revoliucinis masinis 
judėjimas, palyginus su kitomis tautinė
mis grupėmis, gal tik išskyrus žydus, 
stovi gRha gerai.

Šitos kelios pastabos apie tautinį dar
bą abelnai veda mane prie nesenai pra
ėjusio partijos vajaus gauti naujų narių. 
Gerai pasvėręs visą padėtį ir jos rimtu
mą, gal pirmu sykiu mūsų judėjimo isto
rijoje Centro Biuras' buvo pasiryžęs 
naujų narių gavimo vajų pravesti tikrai 
plačiu maštabu. Mes iškėlėme obalsį lie
tuvių partijiečių eiles padvigubinti. Ra
šėme atsišaukimus ir raginimus į parti- 
jiečius imtis už darbo. Siuntinėjome vi
soms darbininkiškų masinių organizaci
jų kuopoms laiškus, prašydami juos skai
tyti susirinkimuose ir diskusuoti parti
jos vajų, kviečiant klasiniai sąmoningus 
simpatikus stoti partijom Į laišką įdėjo
me ir įstojimo aplikacijų.

(Bus daugiau) \

Morris. Derybos prasidėjo per
eitą pirmadienį.

Lokautas yra palietęs apie 
trylika tūkstančiu darbininkų. 
Šioj kompanijoj nemažai dirba
moterų. Darbininkas.

4.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

gMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
Mmnnmmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairicm spalvom.

JONAS STOKES
512 MaTion St., kanip. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

LAISVES'PIKNIKAS
rniLADi

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

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

MIKOLAIČIO PARKE

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5

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

Chorai:

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

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

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

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuokitės. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.
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Springfield, 111.
Visokios Naujienos Apie 

Darbus ir Gyvenimą

Vasara pas mus tokia: lie
taus iki šiol užtektinai, karščio 
dvi paras jau turėjom iki šim
to laipsnių. Auga viskas pui
kiai — javai ir daržovės. To- 
meičių bušelis galima pirkti už 
50c. Laikui bėgant bus ir piges
nės, kad pirks už 25c arba 20c 
bušelį. Bulvių bušelis — 1 dol. 
Visoki žalėsiai nėra taip daug 
brangūs. Pienas ir pasukos 13c 
kvorta. Duona — svaro kepalu- 
kas 10c. Sviesto svaras 31c, sū
rio svaras 20c ir iki 10c. Mėsa 
irgi nuo 15c svaras iki 60c.

Kas darbo neturi arba dalį 
laiko dirba, tai ir turi tik kau
lais ir pusiau sugedusia mėsa 
maitintis. Geresnės nėra už ką 
pirkt.

Stubų rondos 10 dol. iki 17 
dol. mėnesiui. O stubos nevertos 
vadint šlubom ir dar turi’ išei
namąsias vietas lauke — iškas
tos duobės išmatom. Tai bai
siai dvokia, musės ir kitokie 
vabzdžiai veisiasi vasaros lai
ku. Mat, miestas dar galios ne
turi savininkus verst, kad ant 
vandens įtaisytų išeinamąją.

Yra tokių gatvių, kad turin
tis lotą negali bet kokios lūšnos 
statyti. 'Puri statyti namą ne 
pigesnį, kaip yra įstatymuos pa
daryta bei viskas patvarkyta. 
Tai reiktų, kad ir ant visų gat
vių tokia tvarka būtu, kad ir 
verstinai būtų padaryta dėl pa
čių žmonių gerovės ir sveika
tos.

* * #

Gatves taiso, pila baltus ak
menėlius ant smalos, kad būtų 
geri keliai dėl važiuotojų. O an
tra — turi darbo bedarbiai. 
Kas yra pilietis, tas gauna 
dirbt prie WPA. J mėnesį už
sidirba 52 dol. ir turi išdirbti 
101 valandas. Kas nedirba 
WPA darbų, sakoj kad mažai 
dirbant, o gerą mokestį gauna. 
Man teko pasišnekėti su tais 
WPA darbininkais, tai kitaip 
išsireiškė. Girdi, degk saulės 
karštyj ir sunkų su žemėmis 
vilbarį ritink, ovkitas į surpai- 
pių duobę giliai įlindęs kasa ir 
meta žemes į viršų. O saulė, it 
katile, šutina, virina. Anglies 
kasykloj buvę gerinus dirbt ant 
savęs, o ne po boso akim visa
dos, kaip dabar dirba T>rie 
WPA.

* * :j:

Trys anglies kasyklos dirba 
po biskį, o kitos dar stovi už
darytos ir laukia rudens. An
gliakasiam nekas per gerovė, 
kad pusę metų turi laukt savo 
darbo, o pilvas kasdien maisto 
reikalauja ir nelaukia, duok ir 
tiek.

* * *
Čeverykų išdirbystė dirba pu

sėtinai su 10c nukirstu mokes
čiu. Čia boseliai, it tas čigonas 
arklius, maino darbininkus. Jau 
katrą paleido ant trumpo laiko, 
tai vargiai begalina atgal dar
bą. Ima naujus į tų vietą.

O kam pasiskųsi? Unijos nė
ra. Tai boseliai ir gali rnandra- 
vot su darbo žmonėmis. O ma

Shenandoah - Minersville, Pa

PIKNIKAS
Dienraščio “Laisves” Naudai

Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August 
Puikus Programas ir {vairūs Žaislai 

GROS PUIKI ORKESTRĄ

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa.
Iš visos šios apielinkęs ir iš toliau visi “Laisvės” patri- 
jotai, visi apšvietą mylinti žmonės yra prašomi dalyvau-

to, kad tų vergų kasdien ateina 
ir prašo darbo — ateina mer
gaičių ir vaikinų. Atėję į amžių 
turi gaut sau darbą ir gyvent. 
O čia darbų nėra, kad ir pirk- 
tum. Per tai vieni į darbą, kiti 
lauk iš darbo. Tai ir gadynė to 
kapitalistiško surėdymo tvar
kos! Nekuriu suvis mažai teuž
dirba — į dvi savaites užtenka 
ir 15 dol. gaut.

* :!:

Traktorių ir visokių ūkio 
mašinų išdirbystė dirba pras
tai, tik su dauguma boselių. O 
darbininkų didžiumą nuo darbo 
atleido I mėnesiai atgal. Jie 
taip ir laukia, kada pašauks į 
darbą. O gal paims naujus, o 
pirmiau dirbusių suvis nešauks. 
Unijos nėra. Bosų valia, ką no
ri, tą ir daro su darbininkais.

A. čekanau.s/cas.

DETROITO ŽINIOS
Iš LLD 52 Kp. Susirinkimo

šeštadienio vakare, liepos 
16 d., įvyko Lietuvių Litera
tūros Draugijos 52 kuopos su
sirinkimas. .Organizatorius J. 
A. atidarydamas susirinkimą 
paaiškino, kad susirinkimas 
bus laikomas kuo trumpiau
sias, nes nekuriu nariai pasi
rengę važiuoti į LDS 208 jau
nuolių kuopos vakarinį pikni
ką, kuris įvyko tą patį vakarą, 
ant Beech Nut Grove.

Susirinkime dalyvavo 11 
narių. Kuopa turi virš 100 
narių, o tail) mažai dalyvau
ja susirinkime! Matyt, pikni
kas mūsų susirinkimui paken
kė. čia tai buvo nesusitari- 
mas pikniko rengėjų su LLD 
52 kuopos - valdyba. Susirin
kimą buvo galima perkelti į 
sekmadienį, tai būtų nepaken
kę nei 52-rai kuopai, nei jau
nuolių kuopai — būtų buvę 
daugiau dalyvių piknike.

Buvo garsinta per laikraš
čius, kad tame susirinkime bus 
daug svarbių reikalų apkal
bėta, ypatingai delegato ra
portas iš LLD suvažiavimo. 
Visi tie svarbūs klausimai ne
buvo paliesti, tapo atidėti iki 
sekančio susirinkimo.

LLD susirinkimai paprastai 
yra neskaitlingi. Nariai ma
žai tekreipia atydos į savo 
organizaciją.

Draugai ir draugės! Mūsų 
visų yra pareiga dalyvauti 
kiekviename kuopos susirinki
me. Sekančiame susirinkime, 
kuris įvyks šeštadienio vaka
re, rugpjūčio (August) 20 d., 
delegatas išduos raportą iš 
LLD suvažiavimo. Išgirsit 
daug naujų svarbių dalykų iš 
suvažiavimo.

Taipgi Centro Komitetas 
paskelbė vajų už gavimą 
1,000 naujų narių į Lietuvių 
Literatūros Draugiją, arba 
“šviesai” skaitytojų. Pereita
me vajuje mūsų kuopa — to
kioj kolonijoj, kaip Detroitas 
su apielinke — įrašė tik 8-nis 
naujus narius. Todėl šiame 
vajuje visi ir visos į darbą už 
verbavimą naujų narių! Jei
gu mes kiekvienas įrašysime 
bent pm vieną narį, kas yra 

galima, tik reikia biskį padir-[ 
būti, — žiūrėkite, kiek mes! 
laimėsime! Taipgi, kurių mo- 
kestys nemokėtos už šiuos 
metus, malonėkite užsimokėti,I 
nes centrui yra reikalingi pi-' 
nigai dėl spausdinimo knygų.

Iš Spaudos Pikniko

Sekmadienį, liepos 24 d., 
įvyko, darbininkų spaudos pik
nikas Capital darže. Oras bu
vo labai gražus. Publikos da
lyvavo apie tūkstantis, kurie 
gražiai sau linksminosi, dai
nuodami lietuviškas kaimietiš
kas dainas. Apsėjimas publi
kos buvo pagirtinas. Nors 
alučio buvo pakankamai, bet 
pasigėrusių nebuvo matyti.

Atskaitos da nėra žinomos, 
bet, manau, liks gražaus pel
no dėl spaudos.

Vakarinis Piknikas

šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 
LLD 52 ir LDS 21 kuopos 
rengia vakarinį pikniką Beech 
Nut Grove, prie Middle Belt 
ltd. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Orkestras pradės griežti 8 vai. 
vakare. Įžanga visiems priei
nama, tik 15c.

Komitetas kviečia visus da
lyvauti. Jaunimas ir suaugę 
turės gerą progą pasilinks
minti. Piknikas tęsis iki vė
lybos nakties.

J. Hubliauskas.

PRIEŠ ŠVIETYBOS PINI
GU SKYRIMĄ BEDAR

BIAM N. JERSEY

Trenton, N. J.—Tūli poli
tikieriai reikalauja paimt 
$2,000,000 iš New Jersey 
Mokyklų Valstijinio Fondo 
bedarbiam šelpti.

Valstijos generalis proku
roras Wilentz stipriai pata
ria gubernatoriui Moore’ui 
to nedaryti. Sako, turi būt 
surasta kitokie finansų šal
tiniai bedarbių pašalpoms.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BOSTONO APYLINKĖJ 

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darb. Susivieniji

mo Pirmas Apskritys. įvyks šešta
dieni, 30 ir 31 dd. liepos. Lietuvių 
tautiškam Parke, Montello, Mass. 
Liepos 30-tų bus piknikas su sma
giais lietuviškais ir amerikoniškais 
šokiais. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. (176-177)

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8051 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1251-3 Flatbush Ave.. of
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises.

.JOHN C. McCARREN. INC.
1251-3 Flatbush Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 295 Bark Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RAVELLI 
Bark Avenue Restaurant

295 Bark Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby given that License No. 
(IB 4896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law tit 
560 Morgan Avenue, Borough ol Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WILSHUSEN and 
JAKOB BURFE1ND

560 Morgan Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
(IB 1889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
776-a Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VIETS and BARE 
776-a. Franklin Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
(IB 10667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic. Beverage Control I,aw at 
335 Eastern Barkway, Borough of Brooklyn, j 
County of Kings, to be consumed off the I 
premises.
HARRY ZABITZ ami LEO ROGENSTEIN 

Washington Buller and Egg Market
335 Eastern Barkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage _ Control Law at Į 
376 5th Avenue, Borough of Brooklyn, , 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BRETORIUS
376—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19519 Ims been issued to the undersigned • 
to sell beer at retail under Section 75 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law till 
169 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. \ >

GEORGE SONDEJ
169 Norman Avenue, Brooklyn, N. Y. |

—------------------------- ■ . į
NOTICE is hereby given that License No. 
GB '1160 has been issued to the undersigned 
to sell beer lit retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. J

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9238 has been issued to the undersigned 
to sell beer :it retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN MARAGNI 
Marlin’s Food Market

169 Bond Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1(1251 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue, Borougji of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSI AN and 
CHARLES BANDZIAN

722 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7919 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law tit 
3795 Flat lands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON TAUBER
3705 Flatlands Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
338 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK F. DOSWATJ)
338 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB -1874 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9519 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off' the 
premises.

DAVID BREDIN
9519 Fourth Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10191 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
509 Coney Island Ave., Borough of Brookyn, | 
County of Kings, to be consumed off the 1 
premises. 3 IrtX'f

DAVID KATZ I
Brospecl Food Centre

509 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y. ;

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10671 Ims been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
2905 Fort Hamilton Barkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GEORGE H. KOCH
2905 Fort Hamilton B’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1119 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Lttw at 
459 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BLOOSI BALSIS
459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9717 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SWIERSKI 
A ci rema Grocery Store

15 1 Norman Avenue Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE
NOTICE is hereby* given that I.ieense No. 
EB 762 has been issued Io the undersigned 
to Kell beer tit retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DellART
•1102 Avenue V, Brooklyn, N. Y.

3642 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 31-15 1ms been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seation 76 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
265 Lee Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

RETER RESCE
265 Lee Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
El! 2816 hits been issued to the undersigned 
to sell heir al retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RETER STURGIS
502 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 835 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law tit 
806 -13rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
CO-ORERAT1VE TRADING ASS’N, INC. 

806- 43rd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3187 has been issued to the undersigned 
to sell be< r at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
25 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY COHEN 
Broadway Coffee Bot

25 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

MARY RUIZ and BEDRO LA.JE SAY A 
251 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2263 has been issued to lite undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
974 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEBH HAMERMAN
974 Blake Avenue,__________ Brooklyn, N. Y■

Jei nori parduot—garsinkis 
“Laisvoje.”

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių 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 paštų i kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

judžių kompanija, išleido nau
jus Šerus už 829,400,000.

Winslow,

Bušai 1 Philadelphijos Pikniką

Bus LDS Suvažiavimo 
Delegatų Išleistuvės

Darbininkai Laimėjo 
Vakacijas su Alga

Kalėjimas, Tai Ne Reno— 
Eik Atgal j Kalėjimą

Šiandien po Piety Bus mirC' iri® iPil. Kliubo Piknikas

Iš Brooklyno 6 biisai veš publiką į Philadelphijos 
pikniką, kuris įvyks sekmadienį

LDS Seimas jau artinasi. 
Jis prasidės rugpjūčio 15-tą ir 
tęsis visą savaitę. Dabar vi
sos LDS kuopos ruošiasi siųs
ti savo delegatus į Pittsbur-

Kad padengi kelionės lėšas 
i suvažiavimą, Brooklyno LDS 
jaunuolių kuopa rengia va
karėlį rugpjūčio 6-tą, tai yra

Knitgoods Workers unija 
praneša, 'kad 900 darbininkų 
ir darbininkių laimėjo vaka- vcijas su alga, t Unija ruošėsi 
paskelbti 11,000 darbininkų 
generalį streiką, jeigu jos rei
kalavimai nebus išpildyti. Kol 
kas laimėta pas Passamantere 
& Triming’Mfg., bot bus lai
mėta ir kitur.

Max Levine, 27 metu am- 
žiaus, du kartus sėdėjęs ka
lėjime už daugpatystę. Kartą 
net tris metus. Jis vėl buvo 
pastatytas prieš teisėją O’
Dwyer ir kaltinamas daugpa
tystėj. Kaltinamasis sakė:

—Aš gi jau atsėdėjau už 
pirmesni u s p ras i k a 11 i m u s
maniau, kad pirmesnės mano 
vedybos tuo pasinaikino.

—Kalėjimas, tai ne Reno. 
Kas tau sakė, kad kalėjime 
sėdėjimas panaikina vedybas. 
Vėl eisi į Sing Sing kalėjimą, 
—buvo teisėjo atsakymas.

Levine gavo nuo 2<Zj iki 
metų kalėjimo.

Lietuvių Amerikos I 
Kliubo metinis pikniką 
bus šiandien, liepos 30 
ter Parke.

ir

svetainėj. Šis bus nepapras
tas vakarėlis, nes bus graži 
programa, užkandžių ir šo
kiai prie garsios Geo. Kaza
kevičiaus orkestrus. Įžanga tik 
35c.

Tą vakarą taipgi bus dova
nos laimėjimas. Dabar yra 
parduodama dovanos tikietu- 
kai ant $15 vertės Candid 
Camera. Tai gražus ir labai 
naudingas daiktas. Tikietukai 
parsiduoda tik po 10c.

Taigi, visi ateikite į “Lais
vės” svetainę, rugpjūčio (Au
gust) 6 d.; nebijokite, nebus 
per šilta, nes mes turėsime 
užtektinai šalto alaus ir kitų 
gėrimų. Ateikite į mūsų šį 
parengimėlį, mes užtikrinam, 
kad linksmai laiką praleisite.

M. S.

1,700 Žmonių Klausėsi Pra
nešimo Apie Sovietus

Tik sugrįžo iš Sovietų Sąjun
gos Corliss Lamont, pirminin
kas Sovietų Sąjungos Draugų. 
Jis Center viešbutyj davė pra
nešimą apie savo patyrimus. 
Buvo susirinkę iki 1,700 žmo
nių, daugiausiai inteligentijos, 
aktorių ir šiaip iš turtingesnių 
sluogsnių. Jis gėrėjosi dide
liais Sovietų atsiekimais ir sa
kė, kad tos šalies apsigynimo 
jėgos yra taip didelės, kad 
jas negalima įveikti.

Nubaudė Streikierius
Areštavo septynis streikie

rius, iš 200 pikietininkų, prie 
S. W. Farber Co., 141 S. 5th 
St., Brooklyne, ir Bridge Pla
za teismabutyj tūlus nubaudė 
iki $10. Prie šios dirbtuvės 
jau senai darbininkai strei
kuoja. Policija vartoja žiau
rumą prieš strėikierius. Ir da
bar buvo areštuoti streikieriai, 
kada jie pastojo kelią ketu
riems streiklaužiams, kurie 
automobiliuje važiavo į darbą. 
Jeigu ne policijos teroras, tai 
galimas daiktas streikieriai 
jau senai būtų laimėję savo 
reikalavimus.

Sumažėjo Auto Nelaimės
New Yorko majoras LaGuar

dia sveikina, kad šiemet per 
pirmus šešis mėnesius New 
Yorke sumažėjo automobilių 
nelaimių aukų skaičius. Per 6 
mėnesius užmušta 414 žmonių, 
tame skaičiuje 55 vaikai, o 
pereitais metais per tą pat 
laiką buvo užmušta 19 žmonių 
daugiau, šiemet sužeista 
14,334 žmonės, o pereitais 
metais 15,317 sužeista, arba 
983 daugiau.

Tai mažas sumažėjimas au
tomobilių aukų, bet vis gi šiek 
tiek mažesnis, kaip pereitais 
metais. Trafiko departmentas 
mano vesti dar platesnę ap- 
švietą, mokinant, kaip auto
mobilių vairuotojus, taip ir 
pėstininkus.

Brooklyno prezidentas R. V. 
Ingersol studijuoja planus dėl 
budavojimo naujo teismabu- 
čio, kurio išbudavojimas at- 
seis iki $10,000,000.

Paskutinis Užkvietimas 
į LDS Metinį Pikniką

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trečiasis Apskritis 
šį sekmadienį, liepos 31, ren
gia smagų pažmonį, pikniką. 
Jis įvyks P. Vaičionio darže— 
Meadow Grove, Cranford, N. 
J. * •»’ TO

Tikimės daug svečių iš 
New Yorko ir New Jersey 
apylinkės. Jus irgi nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti bendrai 
su kitais svečiais; čia sueisite 
savo senus draugus ir įsigysit 
naujų.

Kaip teko patirti, rengėjai 
deda daug triūso ir energijos, 
kad šį pikniką padarius vi
siem smagumo diena. Jie tu
ri parūpinę įvairių valgių ir 
gėrimų; turtingą programą, 
kurią pildys net trys chorai: 
Brooklyno Aido Choras, vado
vybėj A. Žilinskaitės; Eliza
beth o Bangos Choras, vadovy
bėj A. Klimaitės, ir Newark o 
Sietyno Choras, vadovybėj B. 
šaknaitės.

Pikniko pradžia 12-tą 
dieną.

Įžanga tik 25c ypatai.
Rep.

K

Gatvekaris Užmušė Žmogų
Gatvekaris ant Vanderbilt 

Ave. ir Grand Army Plaza, 
Brooklyne, užmušė Max Me
yer, 55 metų amžiaus žmogų. 
Meyer buvo savininkas Meyer 
Laboratory Supply Go., 76 
Willoughby Ąve. Kada žmo
gų gatvekaris užmušė, tai tuo 
kartu ten važiavo New Yor- 
ko policijos viršininkas Valen
tine, kuris ir ėmėsi tvarkyti jo 
kūno ištraukimą iš po gatve- 
kario ir pasiuntimą j ligoninę.

Apie L. A. P. Kliubą ne
reikia daug aiškinti, nes jis 
yra labai plačiai žinomas kai
po remiantis ir dalyvaujantis 
progresyviam veikime. Na, o 
progresyvis veikimas tai yra 
darbas už geresnę ateitį žmo
nijai. Taigi, kad suteikti dau
giau energijos ir ūpo kliubie- 
čiams, tai mes privalome kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į 
jų metinį pikniką, idant su
teikus jiem moralės ir mate- 
rialės paramos. Taipgi, skait
lingu atsilankymu įrodysime, 
kad ir mes suprantame ir pa
žįstame, kas dirba pažangų, 
prakilnų ir naudingą visuome
nei darbą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge’Ci Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Jamaica el o- |
veiteriu ir išlipt ant Elderts ‘ 
Lane stoties. M. Stakovas. į

vai.

Į Tris Mėnesius Buvo 1,800 
Automobilių Nelaimių

Trijų mėnesių — balandžio, 
gegužės ir birželio—laikotar
piu, vien Nassau ąpskrityj 
buvo 1,800 automobilių nelai
mių. Frank McGalin, kelių 
inspektorius, sako, kad dalinai 
kaltė blogo oro, taisomų kelių, 
bet vis vien didžiausia kaltė 
gula ant automobilistų neat
sargumo.

“Vėžys, Tai Ne Žuvis”
Coney Islando teismabutyj 

buvo nemažas ginčas, ar vėžys 
yra žuvis, ar ne. Teisman bu
vo pristatytas jaunuolis Vin
cent La Vergina, 1424—81st 

pas 
vė-

da- 
kur

St.; kurį areštavo, kada 
jį atrado šešis permažus 
žiukus.

Teisme jis net ištraukas 
rė iš tam tikrų taisyklių,
sakoma, kad vėžys nėra žuvis, 
kad jis nepaeina po žuvų tai
syklėmis. Teismo raštininkas 
sakė, kad specialistų nėra ir 
jis tikrai nežino, ar vėžys žu
vis ar ne. Bet teisėjas nubau
dė jaunuolį pasimokėti $10 
pabaudos, nes jis vėžį pripaži
no žuvim.

Naujenybės Pasaulinėj 
Parodoj

at-
New

Pasaulinėj Parodoj, kuri 
sidarys 1939 metais, 
Yorke, bus labai daug nauje
nybių. Viena iš jų, tai taip 
vadinama “perisphere,” kur 
bus įrengtas 200 pėdų dia
metro pavidalas žemės kamuo
lio. čia bus rodoma, kaip že
mė keliauja aplink saulę, New 
Yorko vaizdai, rytdienos pa
saulis ir daug kitų naujenybių. 
Nestebėtina, kad Pasaulinė 
Paroda bus įdomi, nes 1,035 
planai, piešiniai yra praveda
mi gyveniman, o 1,036 kiti 
planai buvo atmesti.

Ant rytojaus bus Labor Day Šventė
Bušai iš Brooklyno i Philadelphijos pikniką 

išeis iš sekamu vietų:

147 Thames St., Ridgewood, N. Y.
Bu sas išeis 8 vai. ryto

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

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zabielskio Salės
61-38 561h Rd., Maspeth, L. I.

Bu sas išeis 8 vai. ryto

427 Lorimer Street, Brooklyn

Plaukia Aukos Pasiuntimui 
Laivo j Ispaniją

Komitetas, kuris rūpinasi 
pasiųsti iš Amerikos laivą 
maisto, drabužių, medikamen
tų ir kitų reikmenų Ispani
jos liaudiečiams, praneša, kad 
aukos gausiai plaukia. Aukau
ja unijos, šiaip laisvę ir de
mokratiją mylinčios organiza
cijos ir pavieniai žmonės.

Lietuviai rūpinasi tuo reika
lu. Tarpe lietuvių tuo reika
lu rūpinasi Lietuvių Lincolno 
Brigados Draugų Vytauto 
Zablacko vardu kuopa. Orga
nizacijos ir pavieniai draugai, 
prašomi priduoti tos kuopos 
valdybai aukas dd. A. Pakal
niškienei, Janeliūnui, Vasiko- 
niūtei ar kitiems kuopos na
riams.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway 
Woodhaven, L. I

Mokyklos Suaugusiems
E. W. Dudley, vasarinių 

mokyklų viršininkas, stoja už 
tai, kad būtų priimtas patvar
kymas, idant laike vasaros 
vakacijų mokyklos tarnautų 
suaugusių mokinimui. Ten tu
rėtų mokyti nuo 3 iki 10 va
karo. Jo supratimu, dabarti
nės WPA mokyklos suaugu
siems negali visus sutalpinti.

Daktaras Nusinuodino
Dr. William Fankuchen, 58 

metų, 1302 Carroll St., Brook
lyne, nusinuodino morfiną. 
Jis atrastas lovoj. Palikta ke
li trumpi laiškučiai jo šeimy
nai ir giminėms. Sakoma, kad 
daktaro sveikata buvo bloga, 
o ypatingai smarkiai geso 
akių šviesa.

SUSIRINKIMAI
MASPETH-BROOKLYN, N. Y.

Svarbus Susirinkimas
Lietuvių Piliečių Kliubo Rengimo 

Komiteto Brooklyno ir Maspetho 
įvyks pirmadienj, rugpjūčio 1 d., 
Maspetho Piliečių Kliube, 60-39 56th 
Dr., Maspetb, N. Y., 8 vai. vakaro.

Visi rengimo komisijos nariai bū
tinai turi susirinkti, nes bus labai 
svarbių reikalų aptarti, nes išvažia
vimas laivu įvyks rugpjūčio 7 d., 
1938. — Narys. (177-178)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbo pas gerus lietu- 

. vius, tinkama esu vaikų dažiūrėti 
' arba prie stubos dirbti. ptm rcika- 
1 linga tokia moteris, kreipkitės šiuo 
antrašu: M. V., 37 York Ave., Pa
terson, N. J. (176-177)

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

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisvės

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 v ak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

w NAUJOJE VIETOJE FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

VALANDOSE—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI [RENGTA SUSIĖJIMAMS [STAIGA

FRANK DOMIKAITIS

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad m ūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Llūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, j krautuve? 

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

Telefonas: Humboldt 2-79G4

DR. J. J. KASK1AUCIUS

i s

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

E 
E 
E 
E

E

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661




