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KRISLAI
Apie Liežuvį, 
žydų Ginčai. 
Sunki Padėtis Lenkijoj. 
Jų Pareigos. 
“Turistai” ir Turistai.

R. M i žara

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Dienraščio XIX
Kadaise 

rodyta, 
Sheen’as 
mokslą,—galutinuosius
nizmo tikslus. Jis tai daro tam, 
kad jam būtų lengviau “sutrin
ti i dulkes” komunizmą.

Mūsų pastaba nepatiko Kmi- 
tui (kun. Urbonavičiui). Jis 
bando kun. Sheeną apginti ir 
sukritikuoti galutinuosius ko
munizmo tikslus, kurie buvo ši
toj kolumnoj paduoti.

Bet ir Kmitas neapseina be 
kraipymų: neva cituoja mus, 
bet citatą sudarko.

šv. Jokūbas yra pasakęs: 
“liežuvis... tai neteisybės pasau
lis”.

Matyt, Jokūbas turėjo galvoj 
kunigų liežuvius.

50,000 Chinų Parink
tinė Armija Žygiuoja 
Kovon Prieš Japonus

CHINŲ KRIKŠČIONYS ŠAU
KIA IŠVYT JAPONUS

Nanking, Chinija. — Cen- 
tralinės Chinų valdžios gal
va Chiang Kai-shek pasiun
tė 50,000 savo armijos į 
šiaurę prieš japonus. Tai ge- 

ir gin- 
Chinijos

riausiai išlavinta 
kluota, parinktinė 
armija.
Japonai Norėtų 

Chiang Kai-sheką
Shanghai, Chinija. — Tū- 

taip labai susmuko ' Palestinoj. 1 Japonijos valdovai netiki., 
Yra žymių žydų veikėjų, ku-1kadChiang Kai;shek rimtai 

rie teigia, jog žydams neverta 
kelti savo nacionalizmo, tauti-, 
nio klausimo ir juo rūpintis, 
žydai, pasak jų, turi būti dali
mi tos tautos, kurioj gyvena: 
Amerikoj—amerikonais, . Lietu
voj—lietuviais, Lenkijoj—len
kais, etc. Tik tikyba juos turė
tų rišti pasauliniai, panašiai 
kaip mahometonus 
čionis.

šiuo tarpu Amerikos žyduose 
eina gyvi gthčai dėl Palestinos 
ir bendrai žydų ateities.

Tūli žydai smarkiai kovoja 
prieš zionistus, kurių politika' 
taip labai susmuko ' Palestinoj.

Yra žymių žydų Veikėjų, ku-

arba krikš-

Demokratiniuose 
žydams lengviau 
prie valdančiųjų tautybių ir su 
jomis sutapti.

Bet kaip jie tą padarys to
kioj Vokietijoj, kur naziai į 
žydus žiūri, kaip j gyvulius?

kraštuose 
prisitaikyti

Lenkijoj žydai gyveno per 
pastaruosius aštuonius šimtme
čius. Karalius Kazimieras teikė 
žydams specialių privilegijų ir 
kvietė juos iš kitų kraštų at
vykti Lenkijon apsigyventi.

O šiandien Lenkijos fašistai 
pradėjo ruošti prieš žydus 
gromus; žudo juos rūsčiau, 
gu caristiniai juodašimčiai 
dydavo Rusijoj.

Be to, Varšavos ponai ruo
šiasi žydus kur nors masinai 
deportuoti iš Lenkijos.

po-
ne- 
žu-

Pasilieka žydams vienas ke

Papirkt

briovimą. Vienas jų išsireiš
kė, kad Chiang Kai-shek 
“pamatysiąs, katra pusė 
duonos riekės aptepta svies
tu”, ir nusileidęs Japonijai. 
Taigi Japonijos imperialis
tai bandys papirkt vyriau-

šią Chinijos valdininką 
Chiang Kai-sheką. Bet jis 
yira užreiškęs, jog geriau 
mirtinai kovoti ir su garbe 
žūti, negu nusileisti Japoni
jai. Pranešama, kad Chiang 
Kai-sheko armijos kai ku
rios dalys jau pasiekė Pei
pingo priemiesčius ir kau- 
jasi su japonais.

Peiping, liepos 31.—Japo
nijos armija su kanuolė- 
įnis ir 50 tankų, po smar
kaus mūšio, atėmė iš chinų 
Marco Polo tiltą ir užėmė 
geležinkelių centrą Chang- 
sintien, už 20 mylių į pietų 
vakarus nuo Peipingo. Ja
ponų kanuolės pramušė Pei
pingo sienas ir sunaikino 
desėtkus namų mieste.

Tsinane, Chinijoj, įvyko 
konferencija 130,000 chinų 
krikščionių atstovų. Jie vi
si pasižadėjo remti Chiang 
Kai-sheko valdžią apsigyni
mo kare prieš Japoniją ir 
atsišaukė į pasaulio krikš
čionis, kad pagelbėtų at- 
mušt užpuolikus.

Vokietijoj Suimta 50 Slapty 
Uniją Darbuotojų

Berlin., — Hitlerio slap
tosios policijos agentai are
štavo 50 žmonių už bandy
mus iš naujo organizuot 
darbininkus į savas unijas. 
Tarp suimtų yra keli buvę 
socialistiniai vadai laisvų 
unijų, kurias uždarė hitleri
ninkai. Nazių Šniukštai ry- 
šyj su šiais areštais padarė 
kratas daugelyj namų.

NAZ1Ų-ITALIJ0S SUBMAR1NŲ PADARYTA 
2UDYNE FRANCUOS PAKRAŠTYJE

Nimes, Franci ja. — . At
plaukė į Le Grau du Roi uo
stą Ispanijos respublikos 
tavorinis laivas “Andutz- 

di,” kurį užpuolė du fa- 
šist ubmarinai ir sudegi
no beveik visą laivo viršų. 
Užpuolimas padarytas 
francūziškuose pakraščio 
vandenyse. Laiva atakavo 
Vokietijos ar Italijos sub
marinai, nes Ispanijos fašis
tai neturi savo veikiančių 
submarinų.

“Andutz-Mendi” atvežė ir 
palaikus savo jūrininkų, ku
riuos submarinai nužudė 
kanuoliu ir kulkasvaidžių 
šūviais bei sudegino.

Laive buvo 34 įgulos na-

riai. Kiek žinoma, išliko gy
vi tik 11. šeši buvo valtele 
pabėgę iš degančio laivo; 
bet nėra žinios, ar jie išgel
bėjo savo gyvybę.

Submarino kanuolės šovi
nys nukirto galvą vienam 
jūrininkui, kuomet jis ėjo 
iškelt balta vėliavą kaip pa
sidavimo ženklą.

Fašistu submarinai už
puolė “Andutz-Mendi” lai
vą, kada jis plaukė Franci- 
jos pakraščiu į Marseilles 
pasiimti anglies. Išlikęs gy
vas jo kapitonas sako: “Aš 
maniau, kad tai Franci jos 
submarinai.” Todėl kapito
nas ir nesirengė ginti laivą.

lias: kiekvienam krašte jie turi Mussol. Neleidžia Spaudai
eiti su tuo judėjimu, kuris ko
voja prieš fašizmą ir reakciją.. 
Podraug jie privalo kovoti už 
socialistinės sistemos įkūrimą, 
kur visos tautos bus lygios ir 
laisvos. Sovietų Sąjunga—ge
riausias pavyzdys.

žinoma, žydai kapitalistai už 
naują sistemą nekovos. Jiems 
geriau gyventi kapitalizme. Jie 
puikiai susiuosto net su tokiais 
bestijomis, kaip Hitleris ir Mu- 
ssolinis.

Kritikuot Anglijos; Jau Pra
deda Flirhiot su Ja

Nusmerkti 2 Prancūzai Neva 
Už Ligų Pery Skleidimą 

Tarp Ispany Fašistų

“Darbininkas” dejuoja:
“Rusija nebeįsileidžia 

ristų. Stalinas bijosi, kad 
dienių turistai nesužinotų 
sybes, kas dabar dedasi
laimingoje Rusijoje, kur kas
dien šimtais (kodėl ne tūks
tančiais arba milionais? — 
M.) žmonių sušaudoma”.

tu- 
už- 
tei- 
ne-

aplankys 
pereitais

neįsilei-

Faktai gi rodo ką kitą: šie
met Sovietą Sąjungą 
daugiau turistą, negu 
metais.

Sovietų Sąjungon
džiami tik toki “turistai”, ku
rių tikslas ne tūrizmas, o šnipi
nėjimas.

Vienas žmogus “Tėvynėje” 
pasisako: “Aš sapnuoju ir kla
joju”.

Ar verta tuo girtis?

Brazil, Indiana. — Perkū
nas trenkė į farmerio šieno 
vežimą. Tris ant jo buvu
sius vyrus užmušė ir ketvir
tą pavojingai sužeidė.

D. Federacijos Vadai 
Su Bosais Prieš Algų- 

Valandų Įstatų

NAZIAI KALTI UŽ TĘSIMA 
KARO ISPANIJOJ

i

Roma. — Per kelis pas
kutinius mėnesius Italijos 
fašistų laikraščiai ne tik 
kritikavo Angliją, bet sta
čiai ją plūdo ir dergė. Bet 
dabar Mussolinio valdžia 
užgrobė visą laidą “Marco 
Aurelio,” satyros laikraščio, 
ųž tai, kad jis pašiepė An
glijos užsieninį ministerį A. 
Edeną.

Eden paskutiniu laiku ne 
kartą viešai pageidavo pa- 
naujint draugiškus ryšius 
tarp Anglijos ir Italijos.

Anglų valdžia norėtų su
daryt ir bendrą politinę su
tartį su Italija, Vokietija, 
Franci j a ir Belgija. Vienas 
jos tikslas būtų “atkabint” 
Franci ją nuo tarpsavines 
pagelbos sutarties su Sovie
tais.

Bet Mussolinio valdžia 
sako, tik tada galima būsią 
kalbėt apie vakarinės Eu
ropos šalių sutartį, kai Is
panijos klausimas bus galu
tinai išspręstas.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

pranašauja čia giedrą šiam 
pirmadieniui. Vakar tem- 

’ peratūra buvo 81 laipsnio.

Hendaye, Franc.—Ispan. 
pasienis. — Generolo Fran
co karinis teismas nusmer- 
kė sušaudyt du francūzus, 
Jeaną Boujennec ir Louisą 
Chabrat neva už tai, kad jie 
norėję paskleist perus šilti
nių ir miegligės tuose plo
tuose, kuriuos valdo Ispani
jos fašistai.

Fašistai pasakoja, būk 
Boujennec ir Chabrat veikę 
kaip agentai anglų, fran- 
cūzų ir Ispanijos valdinin
kų sąmokslo, kuris buvęs 
sudarytas Londone. Jie sa
ko, būk radę pas tuodu 
francūzu stiklines pilnas 
minimų ligų perų. Šie perai, 
girdi, buvę įšmugeliuoti 
per Franci jos rubežių. Be 
to. Boujennec veikę kaip 
šnipai prieš fašistus.

Įvykdymą mirties nuos
prendžio prieš juos fašistai 
dar atidesią. o tuo tarpu vi
sam pasauliui “parodysiu 
sąmokslą nuodijimo ligų pe
rais.”

(Bet reikia suprast, kad 
vadinamas nuodijimo są
mokslas yra tik pačių fašis
tų provokatoriškas išmis- 
las.)

Dvi Unijų Sąjungos Is
panijoj Vienija Jėgas
Madrid. — Su obalsiu lai

mėt karą prieš fašistus, dvi 
didžiosios darbo unijų orga
nizacijos Ispanijoj pasirašė 
nepuolimo ir bendradarbia
vimo sutartį. Tai didžioji 
UGT, vadovaujama socialis
tų ir komunistų unijų fede
racija, ir CNT, antra uni
jų sąjunga, esanti intakoj 
sindikalistų ir anarchistų.

Po to, kai buvo sutriuš
kintas trockistų-fašistų su
kilimas Barcelonoj prieš re
spubliką, tūli anarchistai- 
sindikalistai vadai CNT 
priešinosi sudarymui galin
gos karinės pramonės, ku
rią tiesioginiai vestų cent- 
ralinė šalies valdžia. Dabar
tinė sutartis apkarpo valią 
tokių vadų.

Pagal šią sutartį, viena 
ir kita unijų grupė pasižada 
vengti nedraugiškos kriti
kos prieš antrą organizaci
ją. Vienos ir kitos grupės 
darbininkai gali laisvai pa
sirinkt, katrai grupei nori 
priklausyt. Bet išmestų iš 
vienos grupės nepriims ir 
antroji grupė.

Socialistai ir komunistai 
vadai UGT unijų sąjungos 
džiaugiasi šia sutarčia kai
po žingsniu, vedančiu į vi
sišką susiliejimą abiejų uni
jinių organizacijų į vieną 
galingą unijų sąjungą. Toks 
susiliejimas labiausia susti
printų liaudies fronto karą 
prieš fašistus.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos dešinysis 
prezidentas Wm. Green vie
ną kartą neva pritaria 
Black-Connery sumanymui 
kongrese išleist įstatymą, 
kuris visos šalies darbinin
kam apribotų darbo valan
das ir nustatytų būtiną sa
vaitinę algą, žemiau kurios 
joks samdytojas negalėtų 
mokėt. Bet apsisukęs Wm. 
Green spardo tą sumanymą 
ir remia atžagareivius se
natorius ir kongresmanus, 
kovojančius prieš tokį su
manymą.

Užtat trys kiti stambūs 
Darbo Federacijos valdy
bos vadai: John P. Frey, 
J. W. Williams ir I. Orn-

burn piestu stoja prieš dar
bo valandų apribavimą ir 
būtinos algos nustatymą 
darbininkams. Jie yra tikri 
talkininkai pietinių valstijų 
Iriikluksiškų senatorių P. 
Harrisono, Reynoldso ir ki
tu, kurie rėkia, būk tai esąs 
“komunistinis” sumanymas, 
kuris, girdi, pakrikdytų 
pramonę tose valstijose. O 
ten šimtai tūkstančių darbi
ninkų dabar tegauna tik po 
dešimtuką iki 15 centų al
gos per valandą. Pažanges
nių kongresmanu ir senato
rių grupės reikalauja su- 
trumpint darbo laiką iki 35 
bei 40 valandų per savaitę 
ir nustatyt būtiną algą ne 
mažiau kaip 40 centų valan
dai.

Fašistai Vėl Bandysią Per
kirst Valencijos Kelią

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Fašistai Al- 
barracin-Teruel fronte, dau
giausia veikdami vokiško
mis ir itališkomis kanuolė- 
mis, stengiasi prasimušt per 
Cuenca provinciją ir nukirst 
respublikai vieškeli tarp 
Madrido ir Valencijos. Jie 
užėmė Terriente ir Saldon, 
kurie randasi už 60 mylių 
į šiaurę nuo to vieškelio. 
Šioj srityj spiečiasi didžiu
lė mechanizuota Italijos ar
mija šturmuoti respublikie- 
čius.

Fašistai pasakoja, būk 
jiem “pasidavę"2,000 respu- 
blikiečių” Espiele, Cordobos 
provincijoj.

London. — Hitlerio atsto
vas tarptautinėje “nesikiši
mo” komisijoje Ribbentrop 
užsipuolė Sovietus, būk tai 
jie iššaukę karą Ispanijoj 
(nors visiem žinoma, kad 
tas fašistų sukilimo karas 
buvo pradėtas pagal Musso
linio ir Hitlerio planus).

Sovietų ambasadorius Iv. 
Maiski rūsčiai atsakė: “Pa
saulinė žmonių nuomonė 
lengvai gali įžiūrėt tiesą”, 
kas ištikrųjų užkūrė karą 
Ispanijoj. “Ir jeigu dabar 
galutinai iškriks tarptauti
nis kontroliavimas karinių 
įvežimų Ispanijon, tai ir čia 
frus atsakomybė Vokietijos 
ir Italijos, o ne mūsų. Sovie
tai kovoja prieš suteikimą 
karo teisiu (kurių reikalau
ja gen. Franco ir Hitleris 
su Mussoliniu), bet Vokieti
ja ir Italija deda visas pa
stangas, kad nebūtų atšauk
ta iš Ispanijos svetimi (ne
va) savanoriai kareiviai”, 
—priminė Sovietų ambasa
dorius Ribbentropui, nazių 
atstovui.
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Kovai prieš japonus šioj 
provincijoj telkiasi 170,000 
chinų.

ŠILTAS ORAS SIAURIŲ POLIUJE DARO 
PAVOJU SOVIETINIAMS MOKSLININKAMS

Maskva. — Šiaurės poliu
je per paskutines porą sa
vaičių buvo tokia palyginti 
aukšta temperatūra, kad 
trūko poros laipsniu iki 
vandens užšalimui. Todėl 
tirpo plaukiojantis ledynas, 
ant kurio apsistojo žiemauti 
keturi Sovietų • mokslinin
kai.

Jų stovykla yra įrengta 
ant ledų “pamūro.” bet ir 
po. juom pradėjo tirpti le
das. Jie, todėl, turi didelio 
nuolatinio darbo apsaugot 
stovyklos pastatus.

Iš tirpstančio ledyno susi
dariusi upė plaukia pro tų 
mokslininkų šėtro duris, kad

jie turi naudot guminę val
tį perplaukimui.

Per paskutines dvi savai
tes jie tegalėjo duoti tik la
bai trumpus radio praneši
mus, nes jų radio perduotu- 
vui stokavo stipresnės elek
tros. Vėjas buvo toks silp
nas, kad nepajėgė pasukt 
vėjinio malūnuko. kuris 
naudojamas elektrai dirbti. 
Todėl jų radio perduotuvas 
tegalėjo naudot tik silpnes
nę gatavą batareių elektrą.

Pereita trečiadienį biskį 
pasnigo, ir tas labai nudžiu
gino sovietinius mokslinin
kus šiauriniame žemės ašies 
p-nlp.

Chinai Tientsine dar Nesumušti, nors Japonai Bombarduo
ja ir Degina Miestą ir Išžudė Tūkstančius Civilių Žmonių;

Sukilo Japonų Globojama Rytinė Hopeh Provincija
Tientsin, Chinija.—Japo-itus savo kareivių Tientsine,

nų generolai liepos 31. d. pa
sigarsino, kad jau sumušę 
chinus visu 100 mylių fron
tu nuo Tanku-Tientsin iki 
Yungting upės, į vakarus 
nuo Peipingo, Chinijos se
nojo sostamiesčio. Bet pa
sirodė, kad pačiame Tien
tsine japonai dar nenuslo
pino chinų kariuomenės ir 
gyventojų p a sipriešinimo; 
todėl japonų bombiniai lėk
tuvai ir kanuolės išnaujo 
ardo ir degina miestą ir vėl 
žudo tūkstančius chinų, 
daugiausia nekariškių.

Rugpjūčio 1 d. dar šimtai 
lavonų riogsojo krūvomis 
sukritę gatvėse, o japonų 
lėktuvai-naikintojai vėl ren
gėsi užklupt bombomis 
sprogdint ir degint Tien- 
tsiną, bet šį kartą juos su
laikė smarkus lietus ir tirš
tai ūkanotas oras; tad japo
nai kanuolėmis terioja tas nuo pirmiau buvo pasiglem- 
miesto dalis, “kur galėtų žę ir padarę iš jos kaip ir 
būt chinų kariuomenės ar priedą prie Manchukuo. Čia 
policijos.”

Chinai vis dar nukerta ja
ponams susisiekimus tele
fonu bei telegrafu iš Tien
tsino su Japonijos armija 
Peipingo srityj. ’

Japonų k o m a n d i eriai 
skundžiasi, kad kitų šalių 
atstovybės, turinčios šim-

kliudo jiem apsidirbti su 
chinais. Jie giria tik Itali
jos atstovybę, kad jinai pa
deda japonam malšinti chi- 
nus.

Chinų armija atmaršuoja 
į Chochow, Paoting ir Ting- 
chow apskričiūs už 30 iki 
100 mylių į pietų vakarus 
nuo Peipingo. Nauja chinų 
kariuomenė taip pat arti
nasi prie Tientsino. Taigi 
japonai dar neapsidirbo su 
šiuo miestu, kaip buvo pa
siskelbę. Palei Lunghai ge
ležinkelį chinai steigia sa
vo lėktuvų stovyklas, reng
damiesi oro kovon su įsi- 
briovėliais.

Išsiveržė karingas chinų 
sukilimas prieš japonus Ry
tinėje Hopeh provincijoje 
su 6,000,000 gyventojų. Ja
ponai šią provinciją jau

prieš japonus dabar išstojo 
17,000 chinų “taikos” poli-, 
ei jos ir kareivių. Jie yra 
ginkluoti japoniškais gink
lais. Sukilėliai suėmė ir 
buvusį japonų pastatytą vy
riausią komandierių gen. 
Yin Ju Kenga. Daugis ja
ponų nukauta ir sužeista.

Fašistai Sušaudė Šimtus 
Sukilėlių Maurų

Madrid. — Fašistų karei; 
viai; suimti respublikiečių į 
nelaisvę, patvirtina, jog įvy
ko dideli sukilimai maurų, 
tarnaujančių gen. Franko 
armijoj. Šimtai maurų ka
reivių už tai jau sušaudyta.

Maurų sukilimam slopinti 
buvo su didžia paskuba at-, 
siųsti nauji pulkai .smar
kiausių šaulių iš Italijos.

Pranešama, jog patys 
maurai daugiausia sukilo 
prieš itališkus savo koman- 
dierius. Maurų kareivių 
maištai pasklido Granadoj 
ir daugelyj Andalusijos 
provincijos miestų, pietuo
se, ir į vakarus nuo Madri
do.

Fašistų kareiviai, perbė
gę į respublikos pusę, sako, 
kad maištininkai m'aurai 
buvo suvaryti į istorinės 
Alhambros sodus; priversti 
patys sau išsikast duobes, 
sušaudyti ir užkasti jose.

Senatas Priėmė Darbo Va
landų ir Algą Sumanymą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas 56 balsais 
prieš 28 priėmė sumanymą 
apribot darbo laiką įvairio
se įmonėse iki 40 valandų 
per savaitę ir nustatyt ne 
mažiau kaip 40 centų būti
nos algos už darbo valandą.

Bet kongreso atstovų rū
me bus reikalaujama nu- 
mušt darbo valandas iki 35 
per savaitę ir mokėt ne ma
žiau kaip po 70 centų algos 
už valandą.

Sustreikavo 800 Cukrinės. 
Darbininką Edgewatery 
Edgewater. N. J. — Pe

reita penktadienį čionai su
streikavo 800 darbininkų, 
dirbančių vietiniam cukraus 
fabrike. Jie reikalauja pri
pažinti uniją ir pakelti al
gas. Streikuojančių tarpe 
yra nemažai lietuvių.

Rep.
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Vyčiai Seimavos
Rugpjūčio men. pradžioj Day tone, 

Ohio, įvyks Lietuvos Vyčių seimas. Šie
met vyčiai švenčia savo 25-kerių metų 
gyvavimo sukaktuves. Vyčių organizaci
ją pagimdė kun. Kemėšis. Tais laikais, 
mat, daug lietuvių jaunimo stojo į LSS. 
Kad sulaikyti jį nuo susocialistėjimo, ku
nigai sumanė įkurti savo organizaciją ir 
su jos pagelba palaikyti savo globoje jau
nimą.

Iškarto jiems pavyko įtraukti nema
žai jaunimo—daugiausiai iš Lietuvos at
vykusio jaunimo. Bet ilgainiui organi
zacija mažėjo nariais ir savo veikla.

Dabar “Lietuvos Vyčiai” susideda dau
giausiai iš čiagimio jaunimo ir savo tiks
lu stato “lietuvybės išlaikymą.” Organi
zacija smulkutė. Jaunimas, mat, nebnori 
būti kunigų globoj. Savo laikraštuką 
vyčiai vis daugiau amerikonina, angliš- 
kina ir, ilgainiui, matyti, jis visiškai at
siskirs su “lietuvišku skyrium.”

Jei vyčiai nori, kad jų organizacija 
klestėtų, tai jie turėtų pakeisti savo vei
kimo gaires. Jie turėtų dalyvauti to
kiuose visuomeniškuose darbuose, kurie 
naudingi pažangiajai žmonijai: kovoti 
prieš reakciją-fašizmo pavojų, prieš ka
ro pavojų, ir t. p.

Kadaise Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Jaunimo Komitetas ragino vyčius 
imtis už visuomeniškai naudingų darbų 
ir veikti kai kuriais klausimais bendrai, 
bet kunigai, globoją vyčius, jiems tai da
ryti griežtai uždraudė.

Būtų gerai, kad šiame savo seime vy
čiai pagalvotų ir nuo tokių savo globėjų 
globos išsilaisvintų. Tai būtų gera pra
džia.

Kunigų Spauda Nesusikalba
Andai “Amerika” išspausdino “smar

kų” straipsnį, puolantį komunistus ir 
CIO su Lewisu gal viny j. Tą straipsnį 
paskui persispausdino “Darbininkas.”

Dabar “Amerikoj” išstojo tūlas Ameri
konas ir karšia kailį abiem kunigų laik
raščiam. Pasirodo, kad panašiai, kaip 
lietuviški, elgėsi ir kitas kunigų laikraš
tis, “Our Sunday Visitor,” kurį “The 
Pittsburgh Catholic” sukritikavo, pa
reikšdamas :

Mėginta netiesioginiu būdu pakenkti 
‘ John L. Lewis vadovybei; šiandien jis svar

biausias Amerikos darbininkų vadas. Įta
ria jį, jo pagelbininkus, jo visą organiza
ciją komunizmu.

Jei tieąa, kad John L. Lewis komunistas, 
Jei tiesa, kad CIO yra komunistų organiza
cija, tai aišku, kas reikia daryti: kiekvienas 
katalikas darbininkas privalėtų tuojau iš tos 
organizacijos pasitraukti.
I Bet “Our Sunday Visitor” neduoda jokių 
įrodymų, daro insinuacijas... Aiškiai ne
drįsta pavadinti juos komunistais, tik “ar
timais komunistams” arba “komunistų sim- 
patizuotojais. .. ” Rodos, kad ir Popiežius 
Pijus XI, lygiai taip pat kaip ir komunis-

tai, smarkiai smerkė šių dienų neteisingu
mus, tai ar jau bus galima teisingai pava
dinti ir šv. Tėvą “komunistams simpatizuo
jančiu?”

“The Pittsburgh Catholic” šitaip už
baigia: “Ir drįsta katalikų laikraštis taip 
neteisingai (CIO) apšmeižti. Ištikrųjų 
geda.”

Bet “Amerikos” ir “Darbininko” re
daktoriai gėdos neturi. Komunistu jie 
apšaukia ir visaip šmeižia kiekvieną 
žmogų, kuris tik ištikimai gina darbo 
žmonių interesus.

Pasirodo, kad net ir popiežiaus orga
nas “H Osservatore Romano” pritaria 
CIO. Amerikonas paduoda sekančią iš 
to laikraščio citatą:

Darbininkai jau per kelis metus parodė, 
kad jie daugiau nepasitiki Federacijos nei 
p. William Green kovos metodais prieš‘darb
davius.

John L. Lewis įsteigė C. I. O. ir dabar 
unijos parodo galingą frontą prieš darbda
vius. Susikirto jo unija su General Motors 
ir Chrysler ir laimėjo, o dabar susirėmė su 
Fordu.

Aišku, kad Amerikos unijos žiūri į lai
mingą ateitį.
Šitas Amerikono rašinys “Amerikai” 

ir “Darbininkui” bus kaip karšto van
dens už kalnieriaus pylimas. Bet var
giai šių laikraščių redaktoriai pasitaisys.

Mūsų veikėjai ir skaitytojai turėtų į 
šituos faktus atkreipti juo didesnio ka
talikų darbininkų skaičiaus domę. Tegu 
mato, kaip dalykai yra. Tuomet jie 
skaitlingi.au stos į CIO unijas.

Louis de Brouchere apie Sovietų 
Sąjungą

Socialistų Internacionalo prezidentas 
(kuris buvo iš tos vietos pasitraukęs, bet 
paskui, prašomas, sugrįžo) Louis de 
Brouchere kalbėjosi su Ludwig Lore, 
New York “Posto” bendradarbiu. Pas
tarasis klausė Socialistų Internacionalo 
prezidento nuomonės apie Sovietų Sąjun
gą. Be kitko, de Brouchere pareiškė:

“Aš nesutinku su tais, kurie skelbia, 
būk Sovietų vyriausybė pasidarė neati
taisomų nuostolių (dėl sušaudymo tūlų 
trockistų). SSSR stipri ir remiasi masė
mis. Valstiečiai gali skustis, bet jie ne
palyginamai geriau gyvena negu cariz
mo laikais. Nei valstiečiai nei miestų 
darbininkai kontr-revoliucinio judėjimo 
neremtų. Netgi jei ir būtų tiesa, kad 
Stalinas veda šalį linkui valstybinio ka
pitalizmo—kam aš asmeniškai netikiu— 
tai jam tą daryti neprileistų jaunoji 
gentkartė, išmokyta revoliuciniam laiko- 
tarpyj sovietinėse mokyklose.”

Kalbėdamas apie bendrą darbininkų 
frontą, de Brouchere pasakė:

“Reikia tikėtis, kad įvykiai Rusijoj ir 
Ispanijos krizis nesunaikins pasaulio 
darbininkų judėjime silpnos bendro vei
kimo pradžios. Kad tie, kurie priešingi 
bendram frontui, tuos dalykus panaudos, 
tai savaime aišku. Daugiau, negu tra
giška, tiesiog kriminališka padėti fašis
tams ardant anti-fašistų bendrą darbą. 
Gali žmogus nesutikti su komunistų 
veikla, bet tie t. v. liberalai, kurie mano, 
kad jie, puldami komunizmą, padeda de
mokratijai, kada nors savo nelaimei su
ras, kad jie kovojo patys prieš save.”

Tenka pastebėti, kad tokių “liberalų” 
randasi visur, ne tik Europoj. Ameri
koj tokių taipgi netrūksta. Jie sako: 
“kovojam prieš komunizmą ir fašizmą,” 
bet ištikrųjų jie kovoja tik prieš komu
nizmą, o fašistams padeda. Podraug jie 
kovoja prieš demokratiją. Randasi pa
našių žmonių ir tarp lietuvių. Jiė turė
tų įsitėmyti šituos de Brouchere įspėji
mus.

Argentinos Žinios
BENEFISO VAKARAS BUVO TRIUMFALIšKAS

Svečiai pagerbė 
beneficiantus

Apart meniškos pusės, 
vakaras labai gerai pasise
kė ir materialiu atžvilgiu.

3—VII—37— istoriška data
BUENOS AIRES

Argentinos lietuvių kul
tūrinio darbo istorijoje pir
mutinis benefiso vakaras 
įvyko 1936 m. Menininkų 
grupei padedant jį pernai 
pasekmingai surengė “Ar
gentinos Lietuvių Balsas” 
mūsų jaunutės scenos 
žvaigždės Olgos Šimaitytės 
naudai. Šiemet “A. L. Bal
so” Redakcijoje įvyko keli 
pasitarimai su baleto moks
lą einančių Olgos Šimaity
tės ir Genės Paulauskaitės 
tėveliais ir pradėjus ruošt 
joms benefiso vakarą, Liau
dies Teatras pasiūlė drauge 
rengt ir G. černiauskučiui, 
einančiam tą patį mokslą ir 
taipgi dalyvaujančiam sce
noje lietuvių parengimuose. 
Į bendrą darbą talkon atėjo 
draugija “Lietuva”, Susi
vienijimas Lietuvių Argen
tinoje .ir Lietuvių Sporto 
Kliubas.

Bendras benefiso vakaras 
įvyko “Josė Verdi” teatre 
3-VII-37, kurį aplanke virš
I, 000 gražiausios lietuvių 
publikos ir visi tapo sužavė
ti plačia ir turtinga progra
ma.

Iš spaudos, apart “A. L. 
Balso”, talkon atėjo “Mo
mentas”. Vaduo j anties tole
rancijos idėja, tapo pakvie
stas ir “Išvien”. Bet aplin
kybės taip susidėjo, kad be
veik vienam “A. L. Balsui” 
teko daryti visą propagan
dą, nes “Momentas” apie 
mėnesį laiko neišėjo, o “Iš
vien”, jei neskaityt mažytės 
P. Stalioraičio koresponden
cijos, jokių pranešimų ne
dėjo, gi teisindamasis prieš 
kun. Janilionį taip aiškino
si, kad benefiso parengime 
nedalyvauja: Teisingai pasi
elgė iš minėtų organizacijų 
sudarytos rengimo komisi
jos vardu dėkojęs publikai
J. Baltušninkas, suminėda
mas tik “Momentą” ir “A.

Turtinga programa
Programą pradėjo prie 

draugijos “Lietuva” vei
kiantis “Vilties” teatro ko
lektyvas, gražiai suvaidin
damas komediją “Pavogtoji 
Sužadėtinė”. Režisuojant E. 
Ryselienei ir V. Sajauskui 
ir jiems patiems žavėtinai 
vaidinant, savo roles puikiai 
atliko A. Karosevičius, Ire
na Balčiūnaitė, E. Runimie- 
nė, K. Runimas ir “pani te- 
go” St. Džiugis. Ne vien 
vaidyba, bet ir artistų kal
bos grynumu publika tapo 
sužavėta.

Istoriškas įvykis: Tame 
pačiame vakare vaidina ir 
antras artistų kolektyvas 
“Liaudies Teatras”. Vaidi
na Svyrūnėlio “Religija 
Praktikoje”, dėl kurio kai 
kas tiek daug bereikalingai 
sielojosi. Režisuojant ir kle
bono rolę labai gerai vaidi-

Malonu, kad bent pažangio
ji visuomenė pozityviam

kai...
Beneficiančių draugės 

Sinkevičiūtė ir Balčiūnaitė 
apdovanojo gėlėmis savo 
drauges Šimaitytę ir Pau
lauskaitę, o ponia O. Ožins- 

ikienė gražų gėlių bukietą 
....... " ................ . Fo- 

Antonovas vi-

nant J. Kanaverskui, vaidy- darbui susikalbėjo lietuviš- 
bos gražumu seka O. Čer
niauskienė, M. Morkūnaitė, 
B. Kiršinaitė, P. Šukys, N. 
Leipus, K. Račkauskas ir J. 
Miliauskas. Lošėjams publi
ka nesigailėjo griausmingų 
aplodismentų.

Malonią, menišką, lietu- įteikė černiauskučiui. 
višką nuotaiką sudarė pasi- tografas _
rodymas scenoje plastikių siel,ns, beneficiantams įteikė 
trupei: panelės L. Trajac- padidintus ir gražiuose rė- 
kaitė, E. Baranauskaitė, M. muose įtaisytus visų trijų
Rakauskaitė, M. Deimanta- 
vičiūtė, sesutes J. ir E. Goš- 
tautaitės ir sesutės Elena ir 
Elvira Martinėnaitės. Tos 
jaunos baltosios gulbės iš
pildė “Šiltas, gražus rudenė
lis” ir “Vai pūtė, pūtė šiau
rus vėjelis”. Plojo ne vien 
lietuviai, bet ir vietinės 
spaudos atstovai, seni, jau
ni, dideli ir maži.

Sporto Kliubo stygų or
kestras, Ignui Andrijauskui 
vadovaujant, padabino me
no šventės dieną.

Mūsų dainininkai solistai 
ir duetistai A. Šimaitis, J. 
Želionis, A. Iešmantą ir vie
tinis baritonas F. Movio pa
tenkino dainos meno mylė
tojus. Šimaitis dar ir kuple
tais palinksmino.

Beneficiantai scenoje
Pakyla uždanga. Publikai 

nusilenkia jaunuoliai G. 
Černiauskutis, atsisėda ant 
kelmo ir didele gitara skam
bina lietuvišką suktinį. Ol
ga Šimaitytė ir Genė Pau
lauskaitė, stilingai lietuviš
kais tautiškais rūbais pasi
puošusios, padaro “reveran
są” ir charakteringą mūsų 
sodžiaus šokį taip klasiškai 
išpildo, kad daugeliui žiūro
vų džiaugsmo ašara suvilgė 
blakstienas. Ovacijoms ne
buvo galo. O publikoje dau
gelis lietuviukų kalba savo 
tėveliams:
—Yo tambien quiero bailar 
lietuviškai! (Aš taipgi noriu 
lietuviškai šokti).

Paulauskaitės klasiški šo
kiai ir “Čigonas”, Šimaity
tės “Mirštančioji Gulbė” ir 
kupletai, jų abiejų “Jūrei
vių šokis”, černiauskučio 
“Šokis su kardu” ir visų 
trijų beneficiantų Bs. Aires 
miesto mokykloj išmoktas 
“Kazokų šokis” sužavėjo vi
sus.

Buvo gražus epizodas. 
Publikai nenustojant ploti, 
Černiauskutis, kuris iš visų 
beneficiantų silpniausia kal
ba lietuviškai, bet kaipo 
“vyras”, išeina scenon ir pa
sako tokią prakalbą:

— Aš atsiprašau, aš du 
savaičių sirgau, aš esu can- 
sado ir negaliu daugiau šok
ti.

Tai buvo linksmas nume
ris.

Pianu visiems akompana
vo jaunas maestro Pr. Kra
pą vieką s Jr.

beneficiantų paveikslus ir 
istoriško parengimo atmin
čiai nufotografavo gražios 
lietuvių publikos susirinki
mą.

Svečių buvo ir iš tolimes
nių miestų. Iš Sarandi ma
tėsi gerb. Ant. Čekanauskas 
su šeimyna ir jo brolis p. 
Jonas Čekanauskas su savo 
jauna žmonele ponia Povi- 
lauskaite - Čekanauskiene, 
neseniai sukūrusieji šeimy
ninį židinį. Iš Dock Sudo 
matėsi pp. Vaitkevičiai, iš 
Gerli pp. Andriuškai, etc. 
Prie “Jose Verdi” teatro 
stovėjo keliolika lietuviškų 
automobilių.

Šokiams griežė “L. Teat
ro” ir “Lyros” orkestrai.

Nors kai kas bandė pa
rengimui pakenkti, bet vis
kas praėjo gražiai ir tvarka 
buvo pavyzdinga, kurią da
bojo ir laike parengimo dar
bavosi S.L.A. veteranas J. 
Sereika, A. Šiaudvytis, Tri- 
vertis, K. Plepys, Ožinskas, 
Usonis, Grankauskas, Bač- 
kys, Vacys Laurinavičius, 
F. Piličauskas, Džiugis ir 
kiti organizacijų ir spaudos 
atstovai.

Taigi pažangioji lietuvių 
visuomenė triumfališkai 
įrodė pozityvaus darbo su
pratimą.

Nadaš Giedraitis.
Šiemet Lietuvoje Jau Pasken

dę 10 Žmonių
Esamomis žiniomis, šiemet 

besimaudydami jau skendę 60 
žmonių. Iš 60 skendusių 50 
žmonių išgelbėta, o 10 žmo
nių prigėrę.

Apalpo Baduolis prie Baltojo 
Rūmo Washingtone

Washington. — Kelias 
dienas nevalgęs, bedarbis 
Thomas Woodbridge, 27 me
tų, apalpęs krito prie pat 
Baltojo Rūmo pievaitės Wa
shingtone. Prezidentą sau
goj autieji detektyvai pa
siuntė baduolį į ligoninę.

ĮKALINTAS NAZIŲ ŠNI
PAS FRANCIJOJ

Nancy, Franci j a. — Liko 
nuteistas 10 metų kalėti vo
kiškos laimės mainierys 
Adolph Hopner,. kuris šnipi
nėjo Franci jos tvirtoves. 
Pas jį rasta planai ir žinios 
apie vakarinę Franci jos ap
sigynimo liniją.

TIK TADA ŽMOGŽUDŽIUS NUBAUS
Vadovas šaikos vagių plėšikų
Užpuola piliečio namus,
Nužudo žmones, pagriebia turtus
J .savo kruvinus nagus.

Bet kuomet valdžia pagauna Saiką, 
Mirtiną smūgį duoda jai, 
Ir šaikos vadą ir padėjėjus, 
Visus baudžia labai skaudžiai.

Žiauriausia šaika vagių, plėšikų, 
Beširdžių bestijų žiaurių;
O Mussolinis, Hitleris, Franco, 
Vadai tos gaujos kraugerių.

Tą šaiką remia kapitalistai, 
Dėl ginklų duoda pinigų,

Ir “šventas tėvas” su kardinolais 
Ir visa gauja kunigų.

Afrikos vieną tautą sudraskė, 
Tik liko griuvėsiai šalies;
Kalnai lavonų, upeliai kraujo, 
Iš Ethįppijos liaudies.
O dabar žudo Ispanų liaudį,

Terioja miestus ir sodžius, 
Bet pasaulinė valdžia nebaudžia 
Tuos fašistinius žmogžudžius.

Tik liaudies frontas viso pasaulio 
Tą šaiką žmogžudžių pagaus, 
Vadus, rėmėjus, pagelbinin'kus, 
Tik tuomet tinkamai nubaus!

Raguotis.
Anglijos ‘lėktuvas, kuris naudojamas laužymui lakūnų .streiko. An

glijos valdžia leido darban karinius lėktuvus.

Saugus Pienas
Dr. John L. Rice 

New Yorko Miesto Sveikatos 
Komisijonierius

Jeigu vykstat kur nors ant 
kelių dienų, arba net ir ilges
niam laikui, persitikrinkite, kad 
vieta, kur ketinate apsistoti,tu
ri pasteurizuoto pieno—tai vie
nintelis saugus pienas jauniems 
ir augusiems. Jeigu tik ant vie
nos arba dviejų dienų vykstat 
į kokią vietą, arba “camp”, save 
apsisaugokite nešiodami su sa
vim gana pieno į “vacuum” 
bonką. Galime kaltinti gėrimą 
šviežio pieno arba užkrėsto van
denio už daugumą mūsų karšt
ligės atsitikimų.

Pasteurizuotas pienas yra 
maistas ir gėrimas, ir libera
liškas jo vartojimas yra ypatin
gai sveika. Nereik jis vartoti 
vien tik kaipo gėrimas; pieną 
galima vartoti kitame maiste. 
Imtas bile kokiu būdu, pasteu
rizuotas pienas yra sveikatos 
pagelba.

Kūnas netik lengvai virina 
pieną ir jo produktus, bet jie 
turi daug mineralų ir vitami
nų, kurie taip reikalingi gerai 
sveikatai. Statistikos irgi paro
do svarbumą pieno žmogaus 
maiste, nes jos parodo, kad žmo
nės rasių, kurios beveik išimti
nai vartoja pieną, sūrius ir ki
tus pieno produktus, yra stip
resni, sveikesni ir gyvena il- 
giaus negu mėsą vartojanti 
žmonės.

šie metai—1937—pažymi si
dabrinį apvaikščiojimą privers
tino pasteurizavimo pieno New 
Yorko mieste, kurią praktiką 
labai greitai sekė kiti dideli 
miestai. 25 metai atgal šitas 
saugus pienas pasirodė šiame 
mieste. Vasarose prieš 1912 m. 
kūdikiška cholera kirto tūkstan
čius jaunų kūdikių per birželio, 
liepos ir rugpjūčio mėnesius. 
Priežastimi buvo vartojimas 
šviežio užkrėsto pieno. Pasteu- 
rizavimas buvo įvestas ir su 
juom beveik visiškai išnyko ši
tas baisus užkrėtimas, šiandien 
motinos jaunų kūdikių nesibijo 
kūdikio antros vasaros—nes kū
dikiška cholera tapsta viena iš 
retų kūdikystės ligų.

Pradėkite šiandien gauti sa
vo kvotą pieno. Persitikrinkite, 
kad pienas yra pasteurizuotas.

F.L.I.S.

ŠYPSENOS
FOKSTROTIŠKAS ŠOKIŲ 

VERTINIMAS

Per šių metų petrines tu
rėjome progos matyti Kau
no Žaliakalnyje tautinius 
šokius ir jų šokėjus. Uolūs 
šokėjai sušoko “Kepurinę,” 
“Tryptinį” ir “Kalvelį”, tai 
yra pačius originaliausius 
ir būdingiausius tiek seno
vei prisiminti, tiek dabar
čiai pažinti, šokius.

“Kepurinės” šokyje buvo 
pavaizduota, kaip senovėje 
b a u d ž i auninkas lietuvis, 
šokdamas savo gyvenimo 
šokį, nuolat turėjo maustyti 
sau nuo galvos piemens 
darbo šiaudinį skryblių ir iš 
visų pusių lankstytis, kad 
negautų pylos. Šokis visai 
suprantamai pavaizdavo se
novės lietuviško dvaro ir 
nelietuviškos lietuvių tautos 
santykius.

Šis šokis dabarčiai yra 
būdingas tuo, kad savo gy
venimo šokyje kiekvienas 
šokėjas prisimindamas gar
bingąją senovę irgi nuolat 
yra priverstas maustytis 
nuo galvos savo skryblių ir 
lankstytis tuo pačiu tempu 
kaip prieš 200 metų.

“Tryptinio” šokyje aiškiai 
matėme, kaip reikia mokėti 
šokti, kad vietoje trypiant 
atrodytų lyg vienu šuoliu 
leki kilometrus. Vietoje try
pimas, arba, kitaip -sakant, 
viens kitam ant mazolių 
tūpčiojimas mūsų laikams 
yra būdingas tuo, kad paro-

(Tąsa 3-Čiam pusi.)
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Pirmad., Rugpj. 2, 1937 Puslapis Trečias

Sovietų Sąjungos herojai lakūnai, nulėkę be sustojimo iš Maskvos to
liau Los Angeles, Cal. Iš kairės į dešinę: Pilotas Mikolas Gromovas, 
jo padėjėjas Andrius Jumaševas ir navigatarius — Sergiejus Danilinas.

Pasikalbėjimas su
Sovietų Lakūnais

Trečiadienį, liepos 28 d., 
į New Yorką atskrido So
vietų Sąjungos didvyriai la
kūnai M. M. Gromov, A. B. 
Jumašev ir S. A. Danilin. 
Jie iškilmingai buvo priimti 
North Beach airdrome, pas
kui pas miesto majorą La 
Guardia ir tada nuvyko į 
Sovietų Sąjungos konsulatą. 
Čia jų jau laukė virš 30 
New Yorke išeinančios 
spaudos reporterių. Žinoma, 
Sovietų lakūnai negalėjo su 
kiekvienu reporteriu sky
rium turėti interviu, o tas 
ir nereikalinga. Visi repor
teriai statė klausimus. Juos 
vertė Sovietų konsulato na
rys Umanski ir Gromovas 
atsakinėjo. Štai tie klausi
mai ir atsakymai:

—Ar pasinaudojo dabar
tiniai Sovietų lakūnai, paty
rimais pirmesnių, tai yra 
Čkalovo, Baidukovo ir Be- 
liakovo savo kelionėj?

—Žinoma. Pirmųjų trijų 
Sovietų lakūnu atskridimas 
per Šiaurių Poliu į Ameriką 
suteikė daug žinojimo ir 
atidarė tą kelią. .

—Ar suteikė pirmesni So
vietų lakūnai jums kokių 
nors informacijų?

—Taip, jie prisiuntė 
mums žinias telegramų į 
kiekvieną mūsų užklausimą.

—Ar ruošiasi daugiau la
kūnų iš Sovietu Sąjungos 
skristi tuom keliu į Ameri-

— ’Ruošiasi, tik mes apie 
tai smulkmenų neturime.

—Ar turėjo lakūnai savo 
kelyj radio susisiekimus su 
Sovietų Šiauriu Poliaus 
moksline stotimi?

—Taip, turėjome ryšius. 
Su Maskva palaikėme radio 
ryšius net kol pasiekėme 
Amerikos pakraščius.

—Kokia dar galima oro 
linija atidaryti tarpe Ame
rikos?

—Galima tiesią orlaivių 
liniją atidaryti tarpe New 
Yorko ir Indijos, per Sovie
tų Sąjungą.

—Ar buvo jūsų lėktuvas 
pradėjęs apšalti?

—Buvo, bet neilgam, nes 
mes turime nušildymo prie
taisus.

—Ar sudarė apšalimas 
lėktuvui pavojų?

—Žinoma, kad be to nega
li apseiti. Bet mūsų orlaivis 
gerai įrengtas ir visas kliū
tis nugalėjo.

—Ar dar buvo pas jus ku
ro tolimesnei kelionei?

—Į San Jacinto pribuvęs 
Sovietų Sąjungos specialis
tas, kuris išskirstys lėktuvą 
vežimui atgal į SSSR, jis 

surado lėktuve dar kuro, 
kurio būtų ištekę mažiau
siai 1,000 kilometrų (apie 
650 mylių keliui.

—Ar jūs manote, kad to
kią kelionę galėjo atlikti tik 
Sovietų Sąjungos lakūnai, 
tai yra socialistinės valsty
bės?

—Taip. Skridimai per 
Šiaurių Polių galimi tiktai 
mums, todėl, kad mūsų val
stybė yra socialistinė, jos 
lėktuvai ir jos yra Šiaurių 
Poliaus stotis. Mūsų valsty
bė tam nesigailėjo pinigų, 
kad ištyrus šiaurę.

—Ar turėjo lakūnai kokį 
nors speciali prisirengimą 
prie šio skridimo?

—Žinoma, — atsakė Gro
mov. — Mes jau per dvide
šimt metu skrajojame ir 
specializuojamės.

—Ka mano lakūnai veikti 
Amerikoj ?

—Biskutį pasilsėsime, ap
žiūrėsime orlaivių laukus, 
fabrikus ir važiuojame na
mo. Iš Amerikos išplauksi
me rugpjūčio 4 diena.

—Kur buvo jūs kelionė 
sunkiausia?

—Kelionė iš San Jacinto 
į Washington,—juokais at
sakė Gromov. Pirmiau jis 
nurodė, kad buvo painus 
Maskvoj pakilimas sunkiai 
prikrauto lėktuvo.

—Ka jūs manote apie 
Amerikos aviaciją?

—Puikiai įrengta. Gražūs 
lėktuvai. Bet jeigu tame dar 
mes kiek esame atsilikę, tai 
greitai Ameriką pavysime.

—Kodėl jūs po Ameriką 
neskrajojate Sovietų lėktu
vu?

—Pirma, tas pareikalau
tų daug laiko, nuolatos lėk
tuvą prirengt, apžiūrėti. O 
antra — kas svarbiausia — 
Amerikoj neužtektinai dide
li airdromai. Mūsų lėktuvui 
reikia, kad orlaiviu laukas 
pakilimui turėtų nemažiau 
1,900 metrų ilgio ir nusilei
dimui iki 400 metrų (6,191 
ir 1,300 pėdų).

—Kaip sunkus jūsų lėk
tuvas “ANT 25—1”?

—Tuščiai sveria 4,100 
kilogramų (8,670 svarų), o 
prikrautas jis svėrė 11 ir 
pusę tonų. Vien kuro buvo 
6,180 kilogramų, aliejaus— 
300 kilogramų, lakūnai su 
drabužiais — 290 klg. ir dar 
turėjome maisto lį mėne
siui — 90 kilogramų, van
duo motorui, prietaisai, ra
dio baterijos, jeigu būtume 
priversti kur nusileisti le
duose—pečius ir kitos reik
menys.

—Ar daug turėjote su sa
vimi deguonio?

—Dėl 30 valandų. Deguo
nį naudojome, kada lėktu
vas skrido virš 4,000 metrų 
(13,000 pėdų) aukščio. Jo 
sunaudojome pusę.

—Kokis buvo ore
—Visada žemiau 

laipsnio.
—Ar veikė šaltis 

prietaisus?
—Taip, kai kuriuose plo

tuose tas daug kenkė susi
siekimui.

—Ar manote, kad bus ga
lima atidaryti nuolatinis 
kelias tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos per Šiaurių

šaltis? 
šalimo

i radio c

— Tikrai taip.
—Kas reikalinga, kad ati

darius tokį kelią?
—Jungtinių Valstijų ir 

Sovietų Sąjungos bendras 
pageidavimas. Tokis kelias 

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS 
PHILADELPHIJOJE

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVĖS” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J.
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| $250 Dovanom prie Jžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35
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Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busy ir prie parko varly—25c. 
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., Rūsy Choras iš Philadelphios ir Rusų Grupė.

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ
□--------------------------------- --- ———------ - E

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Girele, sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. 47. Pastebėję iška
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7į mailės nuo Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegheny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. Nesi vėluoki te.

galima atidaryti už lį ar 2 
metų.

—Ar gi negeriau tarpe 
Sovietų ir Amerikos atida
ryti kelią per Sibirą?

—Per Sibirą kelias taipgi 
bus atidarytas. Bet jis nei 
kiek nėra lengvesnis už ke
lią per Šiaurių Polių.

—Ar jums pagelbėjo 
Jungtinių Valstijų ir Kana
dos radio pranešimai apie 
orą?

—Labai daug. Ir mes la
bai dėkingi toms šalims už 
tai.

—Kodėl jūs neskrendate 
atgal lėktuvu į Sovietus?

—Kaip jau pirmiau sakė
me: nėra kur įsibėgėti mū
sų lėktuvui Amerikos orlai
vių laukuose, jie permaži.

ŠYPSENOS
''Tąsa iš 2-ro pusi.) 

do, kaip toli galima nušokt, 
jeigu visą laiką trypi vie-- 
toje. Šiame šokyje šokėjas 
pats turi būti smarkiai įsi
tikinęs, kad jis šoka spar
čiai, o ne trypčioja vietoje. 
Priešingai, neturint tokio 
įsitikinimo, o tik klausant 
nesuderintu muzikos garsų, 
šokėjas gali sustingti ir į 
druskos stulpą pavirsti.

“Kalvelis” tai šokis, kur 
visi turi bėgti ratu ir vis 
toje pačioje vietoje. Jis la
bai pavaizduoja sunkų ir 
atsakingą darbą, tik ne kal
vėje, bet sporto aikštėje. 
Muzika čia ištisai pasken
dusi darbo dinamikos ban
gose ir žiūrint į šokėjus imi 
manyti, koks gražus ir lai
mingas kalvio gyvenimo šo
kis. žodžiu sakant, šis šo
kis simbolizuoja grynąjį 
darbą pavirtusį šokiais ir 
muzika ir dedi stiprias vil
tis į ateitį, kad tie, kurie 
taip puikiai moka pavaiz
duoti 1 i e t u v iškąjį kalvį 
sporto aikštėje, tikrai nu
kals stiprią ir geležinę atei
tį, kurios ir legendarinis 
geležinis vilkas nebepajėgs

metais Postas dalyvaus Ame-i Nustatyta Būtina Alga UŽ 
rikos Legijono Massachusetts 
D e p a r t m ento suvažiavime, 
rugp. 21, 1937, New Bedford, 
Mass, ir Amerikos Legijono 
Seime rugs. 22, 1937, New 
Yorke.

Pradžioje šių metų, Postas 
pradėjo organizuoti lietuvių 
beną, netik tam, kad paraduo
se pasirodyti su savo benu, 
bet labiausiai, kad užintere- 
suotų mūsų jaunimą muzika 
ir turėti beną, kuris galėtų 
mūsų visoms lietuvių organi
zacijoms patarnauti parengi
muose.

Vadovystėje muziko, Pr. 
Kriaučiūno, jaunikaičiai susi
renka kas savaitę repetici
joms. Pažanga padaryta. Jau 
atėjo laikas, kada lietuvių be- 
nas gali pasirodyti viešai.

Nors veik visi beno nariai 
turi nuosavus instrumentus, 
bet Postas turėjo pirkti kele
tą instrumentų, kaip bubnų, 
didžiulių triūbų ir tt. Dabar 
benui reikia įtaisyti uniformas. 
Stepono Dariaus Postas dar 
jaunutė organizacija, neįsten
gia viena tų išlaidų padengti.

Kadangi lietuvių benas tar
naus netik Postui, bet visuo
menei, todėl veteranai kreipia
si į visus lietuvius ir lietuvių 
organizacijas prašydami fi
nansinės paramos jų benui.

Rugsėjo 22, 1937, Ameri
kos Legijono parade New 
Yorke, kur dalyvaus arti mi
lijonas veteranų ir mes lietu
viai norėsime matyti mūsų ve
teranus žygiuojant lydimus 
gerai organizuoto ir unifor
muoto lietuvių beno.

Todėl, prašome kiekvieno 
geros širdies lietuvio, kad pa
remtų mūsų beną savo, nors 
ir nedidele, auka. Veikėjų 
prašome šį klausimą iškelti 
draugijų susirinkimuose. Už 
kiekvieną auką mes būsime

Nuo pat įsikūrimo lietuvių labai dėkingi ir aukotojų są- 
postas buvo- visur kviečiamas i rašus skelbsime spaudoje. Au- 
dalyvauti eisenose (paraduo-1 kas prašome siųsti šiuo adre
se), kuriose jis reprezentavo! su: Stephen Darius Post No. 
lietuvius ir kėlė lietuvių var- 317, P. O. Box 30, South Bos- 
dą. Laike kelių mėnesių Bos- ton, Mass, 
tas dalyvavo septyniose para- 
dosė ne tik Bostone, bet ir 
apylinkės miestuose. Dar šiais

ir 
ne-

ir 
su- 
lie-

įkąsti. Tai Darbo Rūmų re
prezentacinis šokis.

Šokėjų kostiumai labai 
lietuviški, labai meniški ir 
skoningi. Ant viršaus baltų 
kelnių išplėšti pakuliniai 
marškiniai simbolizuoja tą 
faktą, kad tų maršininių 
savininkas po jų apačią ki
tų marškinių nebeturi 
todėl joks antstolis jam 
bebaisus. Vargu bau 
Babickas su Uždaviniu 
kombinuotų žavingesnį 
tuvio apdarą. Jis toks me
niškas, kad drąsiai galima 
rekomenduoti dėvėti mūsų 
diplomatiniam korpusui. Iš 
to turėtume puikią propa
gandą savo kraštui ir susi
lauktume eilės turistų, žo
džiu sakant, lietuvio bau
džiauninko rūbai vėl atgyja 
ir užkariauja inteligentijos 
skonį. Tai neabejotina pa
žanga.

Negalima nepaminėti ir 
to fakto, kad šokiams va
dovavo ir dirigavo moteris. 
Tai būdingas šiems laikams 
reiškinys. Būdingas ir tas 
kad šokėjai nedainavo nei 
kalbėjosi, o visą laika klus
niai klausė ponios iš pa
aukštinimo nurodymų. Tas 
reiškia, kad ten, kur išviso 
šokama, pavyzdžiui Ispani
joje, šokėjai privalo tylėti, 
o už juos kalba vokiečiai 
italai ir kiti.

(“Kuntaplis”)

So. Boston, Mass
Lietuvių Veteranų Prašymas

Pereitą rudenį, Bostono ir 
apylinkes lietuviai, pasaulinio 
karo veteranai, susiorganizavo 
ir įkūrė prie Amerikos Legi- 
jono, Stepono Dariaus Postą 
Nr. 317.

Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus 
Postas No. 317.

Siuvimo Darbus Valdžiai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų darbo ministerė 
Frances Perkins patvarkė, 
jog dirbtuvės, siuvančios 
bovelninius drabužius val
džios reikalams (armijai ir 
kt.), turi mokėt ne mažiau 
kaip 37 centus ir pusę savo 
darbininkam už kiekvieną 
darbo valandą. Kitaip, to
kios siuvyklos negaus val
džios užsakymų.

Dailioji Literatūra
Įsigykite Šiuos Svarbius

Literatinius Kūrinius.

BEŠVINTANTIS RYTAS
.Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus, 

gražiausių eilių rinkinys.
288 puslapių, kaina 50c

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

•

MORTOS 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 kūrinį.

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

MOTINA
Parašė Maksimas Gorkis

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

formoje plėtimas bolševikiškos 
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

Išleido dienraštis “Vilnis.”

JANONIO RAŠTAI
( Tai eilės pirmutinio lietuvių darbo 

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendroves 
“Šviesos” Kaune

MAČIOKeKŠTO
EILES

Puikios liaudiškos eilės rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 85c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.-

•

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda

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

nukenčia ir lietuviai.

318 puslapių, kaina $1.00 
LAIDA ALDLD.

ARTURAS REGRATIS 
IR JO RAŠTAI

Puikios eilės ir labai įdomi 
autoriaus biografija.

176 puslapių, kaina 50c.

IŠDAVIKAS
Puiki poema, kur piešiama 

pokarinė epocha
Parašė Jonas Ka$kaitis

Puslapių 263, kaina $1.00

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

suminėtų knygų

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

Reikalaudami knygų arba norėda
mi užOašyM “Laisvę” kreipkitės 

Šių) antrašu:

‘LAISVE”
427 LORIMER ST., 

Brooklyn, N. Y.
...... .  ■■■■ 1 ii inis
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Liaudies Frontas Ispa 
nijoj ir Bažnyčia

. Jau antra dešimtis mėne
sių tęsiasi pilietinis karas 
ir fašistinė intervencija Is
panijoj. Kovos ugnyj Ispa
nijos liaudis, nelauktai už
pulta fašistinės kariuome
nės ir Vokietijos ir Italijos 
fašizmo, kala galingas gyni- 
męsi, priemones ir suteikia 
spj’enažiamus smūgius fa
šizmui.

O r g a nizuojama galinga 
liaudies armija, nauja kari
nė pramonė, eina didelė kul
tūrinė statyba taip . labai 
įtemptose karo apystovose.

Keletą mėnesių Madrido 
gynimas parodė, kokio di
džiausio herojizmo gali at
siekti liaudies masės, žinan
čios dėl ko jos kovoja, dėlei 
ko aukoja savo gyvybę. 
Įstabus Madrido gynimas 
davė pavyzdį ir kitiems 
frpntams, kur išėję iš pačios 
liaudies komandieriai iš
moko ne tiktai ginti savo 
pozicijas, bet ir pulti prie
šą.

T a r p t a utinis Ispanijos 
įvykių reiškinys didžiau
sias. Pilietinis karas Ispa
nijoj parodė visų šalių dar
bo masėms, kad fašizmas, 
kaip jis nebūtų stiprus, 
kaip jis nebūtų apginkluo
tas ir remiamas iš kitur, 
jis nėra nepergalimas. Is
panijos įvykiai parodė, kad 
fašizmui galima suduoti 
skaudžiausius smūgius, kad 
jį galima visai sumušti, jei- 
§ų liaudies masės eis ben- 

ru frontu.
Plačiausios visų kapitalis

tinių šalių liaudies masės 
įgauna didžiausią pamoką Šimui, 
iš tos herojiškos kovos, ku- . .

kunigais. Klasinė kova, liau
dies priešfašistinė kova pa
sirodė—kitaip ir negalėjo 
būti—stipresnė, negu religi
nis kvaišinimas.

Karinis fašistų maištas 
buvo ruošiamas ilgą laiką, 
dar toli iki liaudies fronto 
pergalės 1936 metų vasario 
mėnesio rinkimuose. Vienok 
su ypatingu greitumu išsi
plėtė tas pasiruošimas po 
vasario 16 dienos. Jis buvo 
vedamas tiesioginiai daly
vaujant fašistinei Vokieti
jai. Skaitlingi dokumentai, 
surasti pirmose maišto die
nose Barcelonoj, aiškiai pa
rodo į išsišakojusį gestapo 
ginklą Ispanijoj ir į tą 
smarkų maišto ruošimą, 
kurį darė fašistinė Vokieti
ja Ispanijoj.

Suokalbyje prieš respub
liką ir liaudį dalyvavo Is
panijos bažnyčios kunigaik
ščiai, veikę tampriausiam 
kontakte su Vatikanu, ku
ris puikiai žinojo apie ruo
šiamą maištą. Gana pasa
kyti, kad vienas iš maišto 
ramsčių, milijonierius Chu- 
an Marei, žymus jėzuitų or
derio narys, davė maištinin
kams pinigus tiktai po to, 
kada pasitarė su Palmos 
arkivyskupu. Katalikų fa
šistų organizacija SEDA, 
kaip žinoma, buvo viena iš 
v a d o v a ujančių fašistinio 
suokalbio jėgų. Bažnyčia 
teikė ir teikia suokalbinin
kams daug lėšų. Bažnyčia 
mobilizavo visą savo apara
tą kovai prieš liaudies fron
tą, ideologiniam maišto ruo- y • •

___________________ , Ispanijos kaimuose vai
rią Ispanijoj veda galingas, i kiojasi kunigai su pilnomis

talikų veikėjų stojo į res
publikonų pusę. Baskų ša
lies žemesnioji dvasiški j a 
ne tiktai simpatizavo liau
dies frontui, bet stojo ak
tingai kovoti bendro fron
to eilėse. Galima būtų nu
rodyti dešimtis ir net šim
tus baskų kunigų deklara
cijų, pilnai palaikančių liau
dies frontą, baskų autono
minę vyriausybę ir Ispani
jos centralinę vyriausybę. 
Pažymėtinas baskų šalies 
katalikų kunigų atsišauki
mas, šaukiantis kovon prieš 
fašizmą “vardan viešpaties 
mūsų Kristaus.” Nemažiau 
pažymėtina ir “malda šven
tam Jago—Ispanijos globė
jui,” kurioj tos maldos au-

teriai, išplatinamos dauge
lyje ekzempliorių, prašo iš
gelbėti Ispaniją nuo fašisti
nių maištininkų, kaipo 
“Kristaus priešų...”

Tiktai gili, apgalvota, 
kantriai vedama priešreligi- 
nė propaganda sugebės pa
rodyti tikinčiųjų masėms jų 
religijos melagingumą ir ne
sąmoningumą. Vienok jau ir 
dabar plačių katalikų ti
kinčiųjų masių įtraukimas 
į bendro fronto eiles, ben
dra darbo masių kova duo
da rimtus smūgius religinei 
pasaulėžvalgai, k o rikrečiai 
parodydama budelišką re
akcinės dvasiški jos rolę.

(“Raud. Artojo” Vert. 
Iš “Antireligijoznik”)

pažymint, kaip mūsų apskričio 
kuopos yra užsimokėję iki 
šiol. (Buvo raportuota iki 
konferencijos dienai, o dabar 
aš manau yra daugiau užsimo
kėję arba ir pilnai.—A.A.L.). 
Nekaip pasirodė iš to “listo”, 
visai silpnai. (

Fin. Sekr. Skiparis pranešė, 
kad ižde dabar yra $2.54.

Ižd. Kazakevičienė rado 
tą patį priduotoj naujoj iždo 
knygoj.

Visų komiteto narių rapor
tai priimti.

Mandatų komisija raporta
vo, kad konferencijoje daly
vauja šios kuopos:

1 kp., Brooklyn, N. Y.
5 kp., Newark, N. J.
23'kp., New York, N. Y.
24 kp., Central Brooklyn,

ALDLD REIKALAI
PROTOKOLAS 12 kuopų, su maža permaina, 

rengė 8 kuopos. Patersono 84 
| kuopa yra viena iš pavyzdin- 

ALDLD II Apskr. Pusmetines įgausiujinai tuojaus ątsikrei-
Konferencijos, Įvykusios Bir
želio 13, 1937 m., Meadow
Grove Parke, Cranford, N. J.

Konferenciją atidarė org. 
A. Gilman, 11 vai. ryto. Man
datų komisijon paskirta šie 
draugai: Bieliauskas, Žalienė 
ir Liutkus.

Pirm, išrinktas drg. P. Sa
kat.

Rezoliucijų komisijon įėjo 
šie draugai c Plepys, Thompso- 
nas ir Baranauskas.

Skaitytas pereitos metinės 
konferencijos protokolas ir 
priimtas.

Komiteto raportai:
Pirm. Gilman pranešė, kad 

po metinės konferencijos pa
sidalinta darbais ir veikta 
kiek galint. Visų pirma turė
jo apskritys kreiptis į kuopas 
su tam tikrais bilietukais, kad 
pagelbėjus apskričiui atsigrie
bti finansiniai. Taipgi turėta 
prakalbų maršrutas drg. An
druliui. Vietoj spaudos pikni
ko, yra rengiama ekskursija

Ispanijos komunistų Parti-1 kišenėmis. pinigų ir . dalija lai’vu į piayland, Rye Beach, 
jos sukurtas liaudies fron-;Juos įvairiems praeiviams, n. y., rugpjūčio 22 d. ir ra-
tas, apvienijęs savo eilėse valkatoms, žiopliams ir suk- 
viską, kas yra geriausio ir čiams, sakydami jiems: kad 
progresyvaus Ispanijos liau- tiktai sumušus liaudies 
dyje. Viso pasaulio darbo frontą, ir pas juos visada 
masės seka Ispanijos liau- būsią pinigų pakankamai, 
dies kovą. Draugo Stalino Nėra abejonės, kad reak- 
žeįdžiai jo telegramoje Is- ’ 
pąnijos Komunistų Parti
joj CK generaliniam sekre
toriui draugui Choze Dias, 
kad “Ispanijos pasiliuosavi- 
mas iš po fašistinių reak
cionierių priespaudos nėra 
privatus ispanų reikalas, o 
bendras visos priešakinės ir 
progresyvios žmonijos rei
kalas” —ryškiausiai atvaiz
duoja viso pasaulio plačiau
sių liaudies masių mintis ir 
jausmus.

,T y r i ii ė j imas Ispanijos 
įvykių labai svarbu dėl ko
votojo prieš religiją, nes tie 
įvykiai vyksta šalyje, kur 
šimtmečių bėgyje katalikų 
bažnyčia yiešpatavo ekono- 

s mikoj, politikoj, kultūroj, 
šalyje, kur bažnyčia ir vie
nuolynai buvo ir yra pri- 
skįaitomi dešimtimis tūks
tančių, kur dvasiškijos ar
mija yra didžiausia, kur 
ypatingai ryškiai matosi 
tampriausias i bažnyčios je- 
rdrenijos ^susipynimas su 
viešpataujančiomis klasė-

cinės dvasiški jos agitacija 
pravirto ne tiktai tarp pra
eivių ir valkatų, bet ir tarp 
pamatinių tikinčiųjų masių.

Šimtai bažnyčių atidavė 
savo lindynes, požeminius 
rusius ginklų sandėliams. 
Iki maišto eilė bažnyčių ir 
vienuolynų buvo paversta į 
tvirtoves, su šaudymo vieto
mis, su kulkasvaidžių aikš
telėmis ir t. p.

Ispanijoj nėra nė vienos 
strateginėj vietoj bažnyčios, 
kad ji nebūtų kunigų išnau
dota mūšio tikslams, kul
kasvaidžių lizdams ir tt.

Vienok yra didelis skir
tumas tarp klerikalų aris
tokratijos ir tarp eilinių ti
kinčiųjų. Yra prieštaravi
mai ir tarp pačios dvasiš
ki jos.

Jau pirmose pilietinio ka
ro dienose pradėjo reikštis 
pakrikimas didelės Ispanb 
jos dvasiški jos armijos eilė
se. Jeigu tarp aukštųjų baž
nyčios valdininkų neatsira
do nė vieno, kuris nebūtų 

mis," ir pagaliaus šalyje, kur suteptas ryšiais su fašizmu, 
vienkart yra tvirtos ir, tai tarp žemesniųjų dvasiš- 
priešreligines tendencijos.

Pilietinis karas ir fašisti
nę intervencija Ispanijoj 
duodą turtingiausią medžia
gą ištirt klausimą apie dva
siškių rolę fašistiniam ka
re prieš revoliucinę liaudį ir 
k|ip žiūri į fašizmą tikin
čiųjų katalikų ir kitų ma
ses. Ispanijos ‘įvykiai ryš
kiausiai iškėlė aikštėn tai, 
kad bažnyčios bazė masėse 
silpna, jie parodė vidujinius 
p į* i eštaravimus, ardančius 
kųntrevoliucinį b a ž n yčios 
lagerį Tie įvykiai sako 
apie tai, kad bažnyčia ne
gali pilnai remtis ne tiktai 
tikinčiais,, bet ir savais, il
gus metus auklėtais . kad
rais — bažnyčios agentais—

kijos sluogsnių pasiskirsty
mas į įvairias sroves labai 
išsiplėtė. Darbininkų kvar
talų kunigai, kurių uždar
bis susidaro iš biednų para
pijų, niekada nebuvo per
daug palankūs pertekliuj 
skęstantiem aukštiem baž
nyčios valdininkam. Savo
tiška neapykanta tarp auk
štosios ir žemosios dvasiški- 
jos buvo visada ir kartais ji 
labai astrejo. Tarp žemes
niųjų kaimo klerikalų atsi
rado daug 'tokių kunigų, ku
rie stojo į respublikonų pu
sę, nes bijojo galutinai nu
stoti respublikoniškos nuo
taikos parapijonų.

Reikia p a ž y m ė ti, kad 
daug stambių Ispanijos ka

kp., Elizabeth, N. J.
kp., Ridgewood, N. Y. 
kp., Great Neck, N. Y. 
kp., Cliffside, N. J.
kp., Brooklyn, N.

gino visas kuopas, kada gaus 
tikietus, platinti kuodaugiau- 
sia ir smarkiausia.

Sekr. Lideikienė raportavo, 
kad maršrutas buvo pasek
mingas, iš paskirtų dienų dėl

° ° • V • • Ipė reikale prakalbų ir šiaip . 
greitai atsako 4 į visus apskri-! 
čio reikalus; kitos kuopos veik | 
neatkreipė atydos, o apskritys i 
negali žinoti, kas yra veikia
ma, jeigu atsakymo negauna. 
Turi pasitaisyti. Nuo bendro 
apskričių pikniko, kuris įvy
ko birželio 28, 1936, pelno 
buvo $45,82, kuris padalin
tas sekamai: LDS III Apskr., 
Meno Apskr. ir Jaunuolių Ko
mitetui po $11.45, ALDLD II 
Apskr. $11.47. Bet “Laisvėje” 
pasirodė komisijos raporte, 
kad pelno buvo keletas dolerių 
daugiau. Sekr. taipgi pranešė, 
kad drg. Skairus, Elizabeth, i 
N. J., 54 kuopos narys, prida-1 
vęs $16.50 apskričiui, kaipo 
dalį užsilikusios skolos. Buvo 
paskirta draugė Stankaitienė į 
“Laisvės” Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimą. Taipogi nupir
kus naują knygą dėl iždo, nes 
apskritys neturėjęs per ilgą 
laiką ir dėlto įvykdavo klaidų. 
Knygon tapo įrašytą visi fi
nansai ir priduota naujai iž
dininkei draugei Kazakevičie
nei. Buvusi ižd. drg. Stankai
tienė išvažiavo į kitą šalį, tai 
turėjome naują iždininkę pa
skirti.

Perskaitytas nuo Centro 
Sekr. laiškas ir sykiu “listas”,

54
55
72
77
81

(moterų).
84 kp., Paterson, N. J.

kp., Harrison, N. J.
kp., Maspeth, N. Y.
kp., Linden, N. J.
kp., East New York,

136
138
165
185

200 kp., Hillside, N. J.
212 kp., Bayonne, N. J.
Viso dalyvauja 16 kuopų 

62 delegatais ir 6 komiteto 
nariai.

Neprisiuntė delegatų šios 5 
kuopos: 16 kp., Jersey City, 
N. J.; 118 kp., E. White 
Plains, N. Y.; 147 kp., So. 
Brooklyn, N. Y.; 172 kp., Yon
kers, N. Y., ir 221 kuopa,

su

□

draugų: Žukausko, Poškaus ir 
Kaspero, idant jie peržiūrėtų 
visas atskaitas.

Nutarimai:
Vienbalsiai nutarta , užgirti 

II Apskričio žygį, rengimą 
ekskursijos atskirai nuo kitų 
apskričių, nes del tam tikrų 
valdiškų patvarkymų nebuvo 
galima kitaip padaryti; nors 
ir buvo per metinę konferen
ciją nutarta, kad kviesti ir ki
tus apskričius. Betgi visi kiti 
apskričiai turės pagelbėti pla
tinti įžangos tikietus.

Nutarta, kad drg. Skairus 
likusią skolą atiduotų II Aps
kričiui, vietoj 54 kp., Eliza
beth, N. J.

Rezoliucijų komisija skaitė 
sekančias rezoliucijas ir visos 
buvo priimtos:

1. Ispanijos civilio karo 
klausimu.

2. Lietuvos politinių kalinių 
klausimu.

3. Aukščiausio Teismo klau
simu — remti Prez. Roosevel- 
tą šiuo reikalu ir pasiųsti te-

I legramas Sen. Wagneriui ir

Bloomfield, N. J.
(Delegatų 

kiekvienos kuopos nepažymė
tas, nes mandatų komisija ne- 
pridavė pilno raporto. — 
Sekr.).

Vienbalsiai nutarta nereika
lauti nuo delegatų raportų iš 
kuopų veikimo per pusmetinę 
konferenciją, idant sutaupius 
laiką dėlei apskričio pikniko.

Komisijų raportai:
ALDLD Centro Knygų Per

žiūrėjimo Komisija pranešė, 
kad peržiūrėjus knygas ir .ra
dus viską tvarkoje; , ta pati 
komisija ir II Apskričio kny
gas pertikrino ir dabartiniu 
laiku vedamos geroje tvarko
je. Raportas priimtas.

Piknikų komisija neturėjo 
savo pilno ir aiškaus raporto, 
todėl išrinkta komisija iš šių

skaičius nuo

Copelandui.
4. Paliuosavimo Tom 

ney klausimu.
5. Pasveikinimas Tom 

ney.
6. CIO organizavimo 

simu.
Sekanti konferencija, 

metinė, bus Newark, N. J.
Konferencija užsidarė kaip 

1:45 po pietų.
Pirm. P. Sakat.
Sekr. A. A. Lideikiene.

PRIERAŠAS:
Draugai:

Šis protokolas gerokai pa
vėlintas, nes dabartinis mano 
darbas neduoda tiek liuoso 
laiko, kaip pirmiaus; tačiaus, 
už mėnesio, vėl sugrįšiu į savo 
koloniją, į namus, tai veiksiu, 
jei laikas pavelys, smarkiau. 
Atleiskite, draugai.—A. A. L.

Moo-

Moo-

klau-

t. y.

Jei Fašistai Negaus Stam
besnes Nazių-Romos Pagel- 

bos, Bus Sumušti

Valencia, Ispanija. —Jei
gu generolas Franco ne
gaus naujos dar didesnės 
talkos iš Italijos ir Vokieti
jos, tai fašistai bus sumušti 
pirm šių metų pabaigos, 
sako . Ispanijos užsieninis 
ministeris J. Giral Pereira.

BROOKLYN LABOR LYCEUH
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

nllcys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po kermeną pietų 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Prie! Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. U N. Y

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS
(UNDERTAKER) ,

i Vedu..šermenis ir palaidoj u tin
kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automoblliuB vestuvėm 
parčm, krikStytiom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

EKSKURSIJA LAIVU MANHATTAN
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach

Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie peniuos valandos 
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 garntos vaizdų plaukiant.

Ekskursija Bus Sekmadienį, 22 August
Ant laivo vieta aprubežiuota, tad prašome iŠ ankšto 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

-----a---- a-----„-----a-----a----- -- -----a-----a-----a-----a-----<4.

Bilietai Gaunami “Laisves Ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y., ., , ,. , . . ,■ , j. J ■' ■ ' i • ...
Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilie tų. Rašydami kartu prisiųskite ir pinigus.

O
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Paraše Veismūniškis.

GYVENIMO VERPETAI
(Apysakaite iš Lietuvos Kaimiečių Gyvenimo)

Tykus, gražus buvo pradžios birželio 
menesio rytas. Tūli Švenčionių kaimo 
gyventojai grįžo varyklomis nuo ganyk
lų pravarę galvijus. Kai staiga jie paste
bėjo nuo rytų pusės, ant Lankų kelio kei
stoką reginį, besiartinant linkui kaimo.

Tai buvo niekas daugiau, kaip Tarno 
Jermalos šeimyna su visu savo irv^nto- 
rium ir turtu. Pats Jermala traukė ne
didelį vežimėlį, kuriame buvo tvarkiai 
sudėtas visas jų turtas: pora pagalvių, 
keli puodeliai, kelios pintinės kaselės ir 
pora šiaip balto audeklo ryšulėlių; taip
gi matėsi pora vyriškų batų ir po
ra moteriškų čeverykų. Beje, pačiame 
viduryje vežimėlio, iš po rusiško šinie- 
liaus kyšojo jaunos žmogystos baltais, 
retais plaukais papuošta galva—tai Jer- 
malų jauniausias sūnelis Augustinas. Ša
limais vežimėlio žingsniavo dvi jų duk
relės—vyresnioji Leokadija ir jaunesnio
ji—Paulinka. Abi buvo nuvargusios ir 
pusalkės. Kartais jau buvo beatsisakan
čios keliauti šalimais vežimėlio, bet mo
tinai suraminus, kad jau netoli josios 
“tėviškė”—Švenčionių kaimas,—šios dvi 
figūrėlės, kad ir nuvargusios, ir pusal
kės, bandė kaž-kaip savo nuovargį slėpti, 
ir pasilenktyniuodamos viena pro kitą 
stengėsi nepasilikti.

Pati Tamienė, kad ir perdaug nuvar
gusi, vienok bandė Tarnui pagelbėti vilk
ti vežimėlį, kuris buvo paties Tarno dar 
Vilniuj jam esant padarytas, panašus į 
paprastą ūkininkų vežimą, tik daug ma
žesnis ir žymiai lengvesnis. Priešakyje 
vežimėlio, vietoje diselio, kyšojo ilgoka 
lazda, ant kurios galo pritaisyta skersi
nė rankoms suimti.

Jermalų šeimyna grįžo iš Vilniaus, kai 
tūkstančiai iš kitų miestų ir miestelių 
gyventojų emigravo į kaimus, j ieškodami 
kokio užsiėmimo ir duonos plutos. Dau
guma iš jų tiesiog ubagavo, nes tuo metu 
Vilniuje siautė badas. Tai buvo didžiojo 
karo padarytos žaizdos, nuo kurių žmo
nės kentėjo per ištisus kelis metus. Vil
nius tuomet buvo lyg tas žirnis prie ke
lio. Laike didžiojo karo—pirmieji Vil
niaus viešpačiai buvo rusai, paskui vo
kiečiai, lenkai, o šiuom kartu buvo jį 
bevaldą lietuviai.

Tamienė buvo kilusi iš Švenčionių kai
mo, neturtingos šeimynos. Savu laiku, 
būdama jauna mergiščia, sakoma, turė
jusi pasisekimo romansuose, nes buvo 
gamtos apdovanota nepaprastu gražu
mu, ir kitomis, kaimo berniokus vilio
jančiomis ypatybėmis.

Bet kadangi lengvai ateinančioji meilė 
neesti įvertinama, ir asmuo trokšta už
kariauti vis naujas pozicijas, pasidaryti 
sau naują meilės auką, tai panašiai buvo 
ir su Tamiene. Ji nepriėmė kaimiečių 
meilės, bet, paraginta tūlo vargon’ninko, 
pabėgo su juo į Vilnių. Ten greit su juo 
pasimetė ii' ilgainiui, susitikusi su Tarnu 
Jermala už jo ištekėjo. Pastarasis buvo 
kilimo iš pat Vilniaus miesto; amato 
šaltkalvis. Tarnas kalbėjo lenkiškai, lietu- 
tuviškai tik biskį suprato. Mergaitės, pa
tekusios Vilniaus Katalikų Draugijos 
Prieglaudon, truputėlį pramoko lietuviš
kai.

Besiartinant Tarnų šeimynai linkui 
Švenčionių kaimo, Tamienė prisiminė 
tuos visus takelius, kalnelius, pievas, šal
tinius, kuriuos 10 metų tam atgal ji pa
liko. Ta pati Opsingės giria žaliavo nuo 
kaimo į vakarus; tas pats beržynėlis šalę 
kaimo tebeslama,—tik medžiai atrodė 
daug didesni, stambesni. Tas pat didy
sis topelis gale kaimo tebestovi, šakas 
tiesiai augindamas į dangų. Prisiminė 
jai visi, jaunai judamai praleisti vaka
rai, linksmi pavasario rytai—prisiminė 
ir vargai. Nuriedėjo jai kelios ašaros 
per veidą, nušluostė jas dešine ranka ir 
skubina įeiti kaiman.

Stebėjo Tamienė lyg dūmais aptrauk
tomis akimis kampininkų trobeles, ‘ku
rios buvo tos pačios, tik vienur nauja 
tvorelė aptverta, kitur nauja langinė 
apie langą apkalta. Štai ir Juozapo 
Poškaus, jauniausio Tamienės brolio tro
belė ...

Tik—skambt!—Ir iškrito Juozapui iš 
rankų plakanti dalgė. Pamatę vien kitą 
taip netikėtai, puolė glėbin ir ilgokai bu
čiavosi, nei žodelio viens kitam negalė

dami ištarti. Nuriedėjo vienam ir kitam 
po kelias ašaras per veidą.

Perstatė Tamiene broliui savo vyrą ir 
vaikučius ir trumpai pasipasakojo vieni 
kitiems savo vargus, kančias, matytas 
baisenybes iš pereito didžiojo karo; taip
gi ir kitokius nuotikius, per dešimtį metų 
pergyventus.

Kiek sutvarkęs Juozas savo neužbaig
tą darbą, vedėsi svečius į triobą, vis kar
todamas seserei:

— Nei sapne niekad nesusapnavom, 
kad turėsime šiandien tokių svečių... Ar 
tu, Paulinka, pažinojai Anę Kisieliūtę, 
tai ji dabar mano žmona. Jau auginu du 
sūnus ir vieną dukterį. Dabar supažin
dinsiu...

Supažindintos dvi šeimynos. Broliš
kas meilus pasibučiavimas. Bet kada, 
besikalbant, prisiminta, kad svečiai nebe
maną niekur toliau važiuoti, bet norį ap
sistoti pas savuosius nors laikinai, tai 
Juozapas Poškus pasiskubino paaiškinti 
savo vargingą ir neišteklingą gyveni
mą. Vistiek buvo bendrai tartasi, kur 
ir kaip pakeleiviams apsistoti ir kaip 
pradėti jiems gyventi.

Švenčionių kaimo gale, tarp kryžkelių 
ir kapinių kampo kertėje, nuo kažiti ka
da stovėjo sena, niekeno negyvenama, 
apleista, be langų, grįtelė. Viename grį- 
telės kampe riogsojo apardytas molinis 
pečius; kai kur matėsi dar kavalkai ply
tų nuo buvusio plytinio kamino. Lubos 
jau baigiamos kaimynų išnešioti. Viena
me kampe būta skiepo, kuris irgi jau bai
giamas vaikų užlyginti; stogo jau tik 
vardas belikęs,—kurioj vietoj dar pasili
ko kelios supuvusios kūlynės, tai ant 
jų žaliavo sąmanos. Prie grįtelės ka
da tai būta kokio prieangėlio, nes tą 
liudijo akmeniniai prie grįtelės durų 
pamatai.

Kaip jau minėta, grįtelė stovėjo ant 
bendros kaimo žemės, nes ta kertė galė
jo priklausyti prie kapinių ir prie kryž
kelių—ja privatiniai niekam nepriderėjo 
naudotis. Grįtelės savininkas, sakoma, 
prieš karą išvažiavęs kur tai į gilumą 
Rusijos, ir, kalbėta, kad jis iš ten negrį- 
šiąs.

Kaip alkanam pirmiausiai rupi duonu
tė, taip mūsų pakeleiviai, neturį jokios 
pastogės, pradėjo teirautis šiuo niekeno 
nenaudojamu nameliu. Tuo reikalu at
sikreipta į švenčioniškius, prašant pave
lijimo apsigyventi toje “pastogėje” nors 
laikinai. * * *

Vieną gražų pavakarį susirinko kele
tas kaimiečių pas Motiejų Dragūną pa
sitarti dėlei Tarno Jermalos apsigyveni
mo Švenčionyse.

Dragūnas buvo stambus, aukštas vy
ras, per pečius žymiai linkterėjęs, ilgoka 
ir į žemę palinkusia nosia ir plačiai išsi
šakojusiais lyg pelenuotais ūsais; plaukai 
nuo pat kaktos į viršugalvį tartum su ga
ląstuvu nugaląsti.

Nors Dragūnas mažo prasilavinimo— 
vos du pusiau lenkiškus elementorius 
“perėjęs”,—bet būdamas viso valako sa
vininku veik visos parapijos turtinges
niems ūkininkams buvo žinomas. Buvo 
pažįstamas ir valsčiaus ponams.

Be to, Dragūnas savo kaime buvo žy
mus dar ir tuo, kad pribuvus kokiam 
nors iš kur ponui Švenčionysna, pirmas 
sustojimas buvo pas Dragūnus. Jis prieš 
bile ponelį nesilenkdavo; kai kada net ir 
smarkiai pasidiskusuodavo. Sakysime, 
atvažiavo agronomas skaityti paskai
tos apie karvių šėrimą ir jų pieningumą. 
Pabaigus jam paskaitą, ir pasiklausus 
kaimiečių, ar nėra kam kokių neaišku
mų, Motiejus atsistoja, truputį įrausta, 
ir storoku, kaž kokiu dirbtinu, balsu pra
deda:

—Taigi, taigi, ponas agronome. Sakai, 
rūpestingai karves prižiūrėti... Kad re
gėtai, aną vasarą, aš pats su jomis mėgi
nau grūstis, bet nieko nepadariau, gal 
būt veislė netikus... Smetonos vistiek tik 
plona eilutė tebuvo. Runkelių ir miltų 
joms užteko.—Ir kaž kaip Motiejus susi
jaudinęs, išvados nepadaręs, atsisėda. 
Tuo, mat, jo norėta pasakyti, kad pa
prastai gyvulius šeria ir prižiūri jo ber
nas, bet vienu kartu, išbandymui karvių 
pieningumo, bandė jis pats šerti.

(Bus daugiau)

LAISVA

PRANEŠIMAI Iš KITUR
NEWARK, N.. J.

LDS 8 kp. susirinkimas įvyks 5 d. 
rugpjūčio (Aug.), 8 vai. vak. Jurgi- 
nej Svet., 180 New York Avė. Drau
gai ir draugės, malonėkite visi da
lyvauti šiame susirinkime, nes turi
me daug svarbių dalykų aptarti. — 
K. K. (180-182)

CLEVELAND, OHIO
TDA 11 kp. susirinkimas jvyks 

ketvirtadienį, 5 d. rugpjūčio, 7:30 v. 
vak., Lietuvių Darb. Svet., 920 E. 
79th St. Tą patį vakarą, toj pačioj 
svetainėj įvyks ir ALDLD 22 kp. su
sirinkimas. Todėl, visi nariai būkite 
susirinkime ir išgirskite raportus iš 
ALDLD 15 Apskr. konferencijos. 
Atsiveskite naujų narių prirašyt prie 
organizacijos. — J. A. V. (180-182)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 2 d. rugpjūčio, 
7:30 vai. vak., Lietuvių Tautiško Na
mo Kambariuose. Nariai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes yra 
svarbių dalykų aptarti, kaip tai, no- 
minuot Centro Valdybą. Kurie dar 
nesate užsimokėję duokles, malonė
kite pasimokėti. — Fin. Sekr. G. 
Shimaitis. (180-181)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4831 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN HELM
392 Crescent St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail,1 under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
G36 Metropolitan Ave., Borougho of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GELB
63C Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1411 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR WEINSTEIN
1411 Avenue J, Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the_ Alcoholic Beverage Control Law at 
2122 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA URIEL
2122 Caton Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5105 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADAM FRANK
370 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

Puslapis Penktas

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

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

beer at retail, under Section 75
NOTICE 
GB 4981 
to sell ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 South 
County of 
premises.

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

319 South

FANNIE KELLER
(Standard Dairy)

St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB ’ ......................................
to 
of 
121 
County of Kings, to 
premises. 

HENRY C. 
121 Howard Ave.,

4597 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail, under Section 75 
tho Alcoholic Beverage Control_Law at 
Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

BOEHLING
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4917 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1917 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JAMES T.
1917 Church Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
McKINNEY

Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4545 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 E. 92 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY
1595 E. 92 Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9229 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control_ Law at 
1396 Putnam Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES
(C. and T.

1396 Putnam Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

COLLETTI
Food Stores)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4590 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTON FRENCH
728 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
4607—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

4604—7th
NOTICE 
GB 
to 
of 
22

the

META STREICH
Ave., Brooklyn, N. Y.

is heieby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5166 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control I^w at 
6302 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BELLA FINE 
d-b-a Fine's Dairy

6302 Bay Parkway, Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9556 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE PLOTNIKOFF
296 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P’kway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5313 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 563 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

KARL ANTHON I SEN
563 Wilson Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. >

FRANK La CAVA
709 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.
GB 5378 has been issued to the undersigned 
to " ‘__  ... “
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM BERMAN 
393 Central Ave.,

sell beer at retail under Section 75

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7993 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1304 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS A. CACACE
1304 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.
RL 7992 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 328 Union Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ROGERS
Brooklyn, N, Y. 328 Union Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. |
LOUIS AARON & IRVING BRATSKEIR 

118 Bay Ridge Ave., P—" 'rRidge Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3457 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1780 
Broadway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

BERNHARD REICHERT 
d-b-a Lindy’s Lunch Bar

Brooklyn, N. Y. 1780 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE 
GB 4710 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTE1N
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

sell
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7969 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 1he 
premises.
SAMUEL GRAND & ISIDOR POGOSTKIN 
500 Nostrand Ave., Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7 5 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5209 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section c5 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

EVA
1596 Bedford Ave.,

LEON
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 471a 
Fifth Avenue. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL HUGHES
471a Fifth Avenue. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3454 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under’ Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law al 141-5th 
Avenue, Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EDMOND HOURIGAN 
Ave., Brooklyn, N. Y.141—5th

NOTICE
EB 3441
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 531 
Fulton St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

SOUTHLAND DRINKS. INC.
531 Fulton St.. Brooklyn. N Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1262 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 284 
Devoe St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTONIO BOCCIO
284 Devoe St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 366 
Johnson Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MIKE WHITE
366 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2786 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 437 
Marcy Aye., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

„ . t lev — r,- JOHN GREGORICHsell beer at retail, under Section 70,437 Marcy Ave.. Brooklyn. N. Y.

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9282 has been issued to the undersigned 
to “ ' _ Z,
of the Alcoholic Beverpge Control Law atj 
256 Rogers _ Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

256 Rogers
ISRAEL 

Ave.,
KAPLAN

Brooklyn, N. Y.
- _ . NOTICE is hereby given that License No. I

has been issued to the undersigned Į GB 4487 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1084 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT MULLER 
d-b-a J. H. Muller & Son

9341 1
sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1062 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Hewes St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVID MENDELOWITZ
400 Hewes St.. Brooklyn, N. Y.

the
BODO THIELE

22 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4766 has been issued to the undersigneel 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1677 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SCHNEE 
(Broadway Creamer)

1677 Broadway, Brooklyn, N. Y.

1084 Bergen St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4477 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CONFIDENCE PURE FOOD STORES. Inc. 
637 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9622 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1174-1176 Flatbush Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.
MAX POSTELNEK & PHILIP POSTELNEK 
1174-1176 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4594 has 'been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7S8 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JUSTIS THEODOR LORENZEN 
758 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5211 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ADOLF ECKIIOFF
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PHILBIN 
Phllbin Bros.

87 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
711 Knickerbocker Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE KOSTER
711 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5008 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO Di ROSA
193 Adams St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 598 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

A. GOTTFRIED ERICSON
74 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4520 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SUSSMAN
216 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTIgE is hereby given that License No. 
GB 4555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 

I of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE CAPPIELO
1461 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5021 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

METTA WEBER
724 -Sterling Place, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
725 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MICHAEL FOYLAN & JOHN J. LEAVY 
725 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE L. KEMLER
2608 Clarendon'Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage ’Control Law at 
2293 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH BRAUNSTEIN
2293 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 769, 
Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN DICKER
The Rite Spot Delicatessen & Lunch Room 
769 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R L 8000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 188-190 Grand St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF POLISH 

FALCONS ALLIANCE NEST 14 OF 
WILLIAMSBURGH. INC.

188-190 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 142 
Driggs Avenue. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCES PIOTROWSKI 
as administratrix of the Estate of 

BENJAMIN PIOTROWSKI 
d-b-a Park Bar & Grill

142 Driggs Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5135 has been issued to Jhe undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6 New
kirk Plaza, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 8401 
Avenue S. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAM TOFSKY
3401 Avenue S. Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5315 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 508 
Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL RUDICK & ISIDORE RUDIOK 
503 Cortelyou Road. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1087 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 207 Hudson Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE BELMONTE
207 Hudson Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Beer License 
No. 316575 has been issued to the under
signed to sell beer at wholesale, to 
trade, under Section 75 of the 
Beverage Control Law. Borough of 
County of Kings.

RUBIN CHAIT
610 Stone Ave.. Brooklyn, N. Y.

the retail 
Alcoholic 
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Beer License 
Ne. E-95 has been issued to the under

retail from house to 
75 of the Alcoholio 
Borough of Brooklyn

No. 
signed to sell beer at 
house, under Section 
Beverage Control Law, 
County of Kings.

JAKE 
315 Christopher Aye..

SUDLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-85 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, ~ 
of Kings.

DAVE RESNICK
365 Dewitt Ave., Brooklyn,

County

N. Y<
LicenseNOTICE is hereby given that Beer License 

No. E-96 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

BENJ. B. STEINBERG
477 Sackman St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-82 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, ~ 
of Kings.

SOL INGERMAN
356 Dewitt Ave., Brooklyn,

County

N. Y.
NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

BENJAMIN HELLER
260 Christopher Ave.. Brooklyn, N. Y.

License

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-lll has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house.

75 of the AJcoholic Beverage
----- L-.„, County

under Section 
Control Law, 
of Kings.
953 E. 89th

Borough of Brooklyn,
MOE SOLOMON

St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Beer______
No. E-84 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcqholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JOSEPH SOKOLOWSKY
477 Sackman St.. Brooklyn, N. Y.

License

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E-59 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ISIDORE J. CHAIT
1448 E. 98th St. Brooklyn, N. Y.

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

Rūgšti ruginė, su/di ruginė, Cfelų kviečių, Čielų rugių, sen
učiam 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, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. ¥.
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REIKALAVIMAI

NEW YORKO IR AP1EUNKES ŽINIOS
LvJtaii“ ^a^0S Pandas Įvyks Rugpjūčio 7 Dieną Didelis Pagerbimas 

Sovietų Lakūnų

Reikalingas “porteris” kad galė
tų padirbėti ir prie valgyklos. Taip
gi yra kambarys prie gyvenimo. 
Kreipkitės po numeriu 148 Grattan 
St., kampas Varick Avė., Brook’yn, 
N. Y. Telefonas Evergreen 8-8792.

**■ (182-184)

SUSIRINKIMAI

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Pereito ketvirtadienio vaka
re “Laisvės” patalpoje įvyko 
Liet. Liaudies Teatro Kom. 
posėdis. Posėdžiauta vyriau
siai todėl, kad nužymėti, kas 
ir kaip bus veikiama ateinantį 
sezoną.

Skaitytas vienas teatralis 
veikalas — 3-jų veiksmų ko
medija, parašyta tūlo draugo 
iš Kanados. Komedijos titu
las: “Pusseserė Salomėja.” 
Šis veikalas yra perėjęs Liet. 
Meno S-gos Kontestinės Komi
sijos įvertinimą ir pripažintas 
geriausiai nusisekusiu. Todėl ir 
Liet. Liaudies Teatras atydžiai 
Šį veikalą perskaitė ir, perlei
dęs per kritikos šerengą, nu
tarė paimti savo repertuaram 
Bendrose diskusijose įvertini
mui minėto veikalo ėmė daly- 
vumą šie asmenys: A. Rainie
nė, P. Petrauskas, J. Visockis, 
V. Bovinas, A. Jeskevičiutė, P. 
Balsys, J. Nalivaika, A. Bim
ba, Ramoškaitė ir J. Juška. Jų 
kalbos buvo konstruktyvės.

Kalbėta apie režisūrą. Nu-i 
tarta greitoj ateityj šaukti vėl 
panašų susirinkimą, į kurį bus 
pakviestas ir mokytojas-reži- 
sierius Jonas Valentis. Vi
siems bendrai suėjus, manoma 
pasikalbėti netik apie naujus 
veikalus, bet ir anie tai, kaip 
galima būtų pralavinti dau
giau draugų-ių režisūroje.

Rep.

150 Darbo Unijų Dalyvaus 
Taikos Parade

Šiemet New Yorko taikos 
paradas rugpjūčio 7 d. žada 
būti nepaprastai skaitlingas. 
Apart šimtu šiaip darbininkiš
kų organizacijų, Amerikinė 
Lyga Prieš Karą ir Fašizmą 
jau turi gavus pasižadėjimą 
nuo 150 darbo uniju dalyvau
ti parade. Tos unijos yra ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir Industrinio Organizavimo 
Komiteto (CIO).

Gyventojų Pad°u<»ėi:mas, 
Automobiliai ir Nelaimės
Keturios dešimtys metu at

gal, tai yra. 1895 m.. Jungti
nėse Valstijose tebuvo 69,- 
579,862 gvventoiai. Tais me
tais visoie šalyie tebuvo keturi 
“automohil’ai,” arba vienas 
automobilius ant virš septynio
likos milionu gyventojų. Pa
baigoje gi 1936 metu gyven
toju skaičius pašoko iki 132.- 
000,000, o automobiliu skai
čius iki 27,286.420, arba vie
nas automobilius ant kiekvie
nų penkių gyventojų!

Dabar apie nelaimes. 1906 
metais automobiliai užmušė 
tiktai 416 žmonių, o 1936 me
tais net 36,800! Gyventojų ir 
automobiliu skaičiaus padidė
jimas tėra dvi nriežastvs nelai
mių padaugėjimo. Trečioji ir 
vyriausia priežastis tai žmonių 
neatsargumas. Prašalinkime 
šią priežastį ir naikinimas gy
vybių turės susimažinti.

Traffic Precinct “I.”

Amerikinė Lyga Prieš Karą 
ir Fašizmą šaukia visus darbi
ninkus ir visus nuoširdžius ka
ro priešininkus į tą demonstra
ciją. Tai bus paminėjimas 23 
sukaktuvių nuo pasaulinio ka
ro pradžios. Tai bus demon
stracija prieš karą ir už taiką.

Rugpjūčio 7 d. bus labai 
svarbi kovoje prieš karą ir fa
šizmą. Todėl visi mylinti tai
ką ir demokratiją padėkite 
asmeniškus reikalus į šalį ir 
traukite į demonstraciją. Tai
kos išlaikymas priklausys nuo 
masių judėjimo už taiką.

Liepos 24 d. įvykusioji kon
ferencija padarė tarimą, kad 
Į demonstraciją sutraukti kuo 
daugiausia New Yorko žmonių

Policija Vėl Darė Užpuolimų 
Ant Streikierių

Pereitą penktadienį Brook- 
lyno policija vėl padarė žiau
rų užpuolimą ant streikuojan
čių laivų statymo darbininkų. 
Daugiau kaip tūkstantis darbi
ninkų ir jų žmonų sudarė pi- 
kieto liniją, kurią policija už
puolė draskyti, idant pralei
dus skebus į dirbtuvę. Mote
rys ir vyrai sugulė skersai ke
lią ir neleido automobiliams 
pravažiuoti. Pribuvo raitoji 
policija ir pradėjo darbininkus 
vaikyti. Keletas darbininkų 
apmušta, o dešimts suareštuo
ta.

Kai streikierius suareštavo 
ir gabeno į policijos stotį, tai 
darbininkai numaršavo ir ap
gulė stotį. Pribuvo daugiau 
policijos ir susirinkusius išvai
kė.

Streikieriai protestuoja 
prieš šitą žiaurų užpuolimą. 
Policija aiškiai pasirodė ske- 
bų ir darbdavių pusėje.

Apsigynimas Remia Taikos 
Demonstraciją

Tarptautinis Darbininku 
Apsigynimas oficialiai užgyrė 
taikos demonstraciją, kuri 
New Yorke įvyks rugpjūčio 7 
d. Apsigynimo pareiškimas 
šaukia visus narius ir visus 
žmones šią taikos demonstra
ciją padaryti tokia galinga, 
kad karo kurstytojai ir impe
rialistai sudrebėtų iš baimės.

Dvi Motinos Nuteistos Kaipo 
Apgavikes

Mae Krauss, 33 metų, mo
tina dviejų vaikų ir Rose Mal
low, 31 metų, penkių vaikų 
motina, nuteistos kalėjiman 
kaipo apgavikės. Pirmoji nu
bausta keturiais mėnesiais, o 
antroji dviem. Jos bedarbėms 
darbininkėms p a r d a v i nėjo 
miesto darbus, kurių jos visai 
neturėjo. Tai buvo jų savo rū
šies raketas.

Stuboje Prigėrė Kūdikis.

Helen Pantoga, 12 metų 
mergšė, paėmė savo brolius 
Charles, 17 mėnesių ir Ralph, 
pustrečių metų, ir sudėjo į 
maudynę. Gerai išmaudžius, 
Ralphą nunešė j kambarį nu
šluostyti ir paguldyti. Kada 
sugrįžo, rado Charles maudy
nėje kniupščią ir prigėrusį. 
Tėvai buvo išėję į. krautuvę 
daiktų pasipirkti. Sugrįžę ra
do namuose baisią tragediją.

C. I. O. Unija Laimėjo

, Trečiadienį įvyko subvių 
laikraščių stočių darbininkų, 
kurie dirba Collier Service 
korporacijai, balsavimas uni
jos klausimo. Didelė didžiu
ma nubalsavo už C. I. O. (In
dustrinio Organizavimo Komi
teto) uniją Retail Newsstand 
Employees, Local 906.

Dešimt Tūkstančių Subvių 
Darbininkų Laimėjo

Transport Workers Union 
praneša, kad ji padarė su
tartį su transportacijos kom
panijomis, paliečiančią dešimt 
tūkstančių darbininkų. Laimė
tas unijos pripažinimas, vaka- 
cijos su alga, algų pakėlimas, 
darbo valandų sutrumpinimas.

Gražins East River

Washingtono valdžios karo 
departmentas paskyrė $274,- 
000 pataisymui ir pagražini
mui Brooklyno pusės East Ri
ver. O ta upė ir buvo labai 
apleista.

Du Milionai Muzikantų

Fred A. Holtz, beno instru
mentų dirbimo susivienijimo 
prezidentas, tvirtina, kad Am
erikoje esą du milionai mo
kyklinio amžiaus vaikų, kurie 
užsiima beno muzika. Ta ar
mija dar vis auganti. Jis pri
skaito nuo 30,000 iki 40,000 
mokyklų benų šioje šalyje.

ir parodyti valdančiajai klasei, 
jog mes kovosime už taiką.

Maršavimas prasidės 11 vai. 
ryto nuo 72nd St. ir 79th St. 
ir First Avė. Masinis mitingas 
įvyks tarpe 110 St. ir 113 St. 
Lenox Ave.

Lietuvių organizacijos malo
nėkite paremti paradą pinigiš- 
kai pagal savo išgalę. Lyga fi
nansų neturi, o parado priruo- 
šimas kaštuos apie du tūks
tančiu dolerių. Garsinimo la
peliai labai puikiai padaryti. 
Organizacijos privalo pasiim
ti platinimui. Lapelius galima 
gauti Lygos raštinėje 112 
East 19th St., New Yorke. La
pelių kaina: už tūkstantį 
$1.50. A. Mureika.

Močiute Bloor Dėkavoja 
Visiems

Per jos 75 metų sukaktuves 
Močiutė Bloor gavo nuošir
džių pasveikinimų ir linkėji
mų iš visų šios šalies kampų. 
Ji dabar visiems širdingai dė
kavoja. Ji sako: “Jei aš ga
lėčiau asmeniškai padėkavoti 
kiekvienam, kuris prisidėjo 
padaryme mano gimtuvių die
nos tokia smagia—jei aš galė
čiau, bet tiek daug yra, kad 
jokiu būdu negalima. Viskas, 
ką aš galiu padaryti, tai tarti 
širdingiausį ačiū visiems už do
vanas, už sveikinimus ir lin
kėjimus.”

Ar Bus Sudegintas Gražuolės 
Nužudytojas?

Stanley A. Martin, pasmau- 
gėjas turtingos gražuolės po
nios Florence Jackson, dabar 
desperatiškai kovoja už savo 
gyvybę. Jis tvirtina, kad Jack- 
son prašius ją pasmaugti. Jo 
tą tvirtinimą dalinai palaiko 
automobilyje rastas raščiukas, 
kuris skamba sekamai: “Bran
gus Dieve, tu suprasi.” Mar
tin sako, jog tas raščiukas yra 
Jacksonienės. Policija nenori 
tam tikėti. Ji mano, kad pats 
Martin jį parašė. Pašaukti 
rankraščio ekspertai ištyrimui.

Bet jei ir ištiesų Jacksonie- 
nė būtų prašius ją nužudyti, 
sako distrikto prokuroro padė
jėjas Shapiro, Martin vis tiek 
turėtų būti sudegintas elek
tros kedėje, kaipo pirmo laip
snio žmogžudys. Girdi, vis 
tiek jis sąmoningai suplanavo 
nužudymą tos moteriškės.

B. M. T. Bosai Išsigando 
Unijos

B. M. T. požeminių ir iš
keltų geležinkelių savininkai 
padarė ilgą kapitalistinėje 
spaudoje pareiškimą, kuris at
kreiptas prieš Transport Wor
kers Uniją. Mat, šiandien tos 
kompanijos darbininkai bal
suos unijos klausimą. Bosai 
bijo, kad darbininkai nepasi
sakytų už CIO Transport 
Workers Uniją.

Bėdon Pakliuvo Nauja Plėšikė

Panelė Eleanore Campbell, 
26 metų blondė, sėdi kalėjime 
ir metavoja. Ji sulaikyta ir 
kaltinama apiplėšinėjime na
mų. O ją suėmė keturi detek
tyvai, kurie pamatė ją lendant 
iš vieno apartmento ir bėgant 
ant stogo po num. 333 E. 43rd 
St. Detektyvai rado ją ant sto
go persirengusią į “bathing 
suit” ir “besiuvančią.” Bet siu
vo ne adata, ale raktu. Ji tu
rėjo pasivogus raktą, kurio 
pagelba gali įeiti į 220 apart- 
mentų!

Išteisino Mušikus

Teisėjas Andrews išteisino 
ir paleido du WPA sargus, ku
rie bjauriai sumušė tris palie
gusius darbininkus. Vadinasi, 
mušeikoms valia mušti tuos 
WPA darbininkus, kurie ban
do priešintis prąšalinimui iš 
darbo.

Pereitą penktadienį New 
Yorke Amerikos orlaivininkai, 
mokslininkai ir kiti pažangūs 
žmonės surengė nepaprastus 
pietus pavaišinimui Sovietų 
Sąjungos trijų lakūnų Gro
mov, Jumašev ir Danilin. Drg. 
Gromov sirgo, tai negalėjo da
lyvauti. Buvo prisirinkus pil
nutėlė Engineering Auditorija 
ir visi karščiausiai sveikino 
Sovietų lakūnus. Oficialiai la
kūnus sveikino Jungtinių Val
stijų Armijos Ori ai vyno virši
ninkas ponas Westover. Ame
rikos lakūnų vardu kalbėjo ir 
sveikino ponas Doolittle. Kal
bėjo ir kiti. Visi gyrė Sovietų 
lakūnus ir jųjų didvyriškus 
laimėjimus.

Kalbėjo draugai Jumašev 
ir Danilin. Jie kvietė ameriko
nus dabar skristi per šiaurinį 
polių į Sovietų Sąjungą. Tada, 
sakė jie, mes jus vėl aplanky
sime. !

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, rugpjūčio 2, “Lais
vės” raštinėje, pradžia 8 vai. vaka
re. Draugai, visi ateikite į susirinki
mą. ir naujų draugų atsiveskite į kuo
pą. — A. Baltaitis. (179-180)

Tel. Stagff 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliu* 

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
-GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienS. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neriš
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Unijos Vadas
“Laisves” ofise bi kada galima 

gauti šiuos užsieninius 
laikraščius:

RESTAURACIJA
417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

Maliorių Unijos Distrikto 
Devinto rinkimuose laimėjo 
kairysis sparnas. Tai didelė ir 
skaitlinga organizacija. Sek- 
retorium-iždininku išrinktas 
žymus darbuotojas ir mūsų 
veiklus draugas Louis Weins
tock. Penktadienį buvo naujų 
viršininkų įvestuvčs, laikytos 
Central Opera House, New 
Yorke. Kadangi maliorių uni
ja priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijos, tai nuo 
Central Trades and Labor Co
uncil naujus viršininkus oficia
liai sveikino sekretorius John 
J. Brennan.

Nepasitenkino, Kalėjimu, Da
bar Tures Mirti

Fred J. Hull nuteistas sude
ginti elektros kedėje už užmu
šimą Sam Drukman kovo 3, 
1935 m. Pirmiau jis buvo nu
teistas 20 metų kalėjimo, bet 
nepasitenkino, reikalavo nau
jo teismo. Gavo naują teismą, 
bet taip pat gaus ir elektros 
kėdę.

Užsimušė Darbininkas

St.Po num. 92 Van Dam 
ant šešto aukšto stogo Mos- 
chinger, 47 metų amžiaus, ma
liavoje. Kažin kaip koja jam 
pakrypo ir jis pasileido že
myn. Ant vietos užsimušė.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom nHA 
spalvom.

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

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

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos 

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 8c

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1—8 dienų ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas B. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

) 168 Grand Street
> Tel. Evergreen 8-7179
5 Brooklyn, N. Y. i

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331
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Notary Public
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Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

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.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

LietuviŲ Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Tekfonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į 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
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