
Krislai
“Išdavikai".
Trockistai Sukaneveikė.
Nauji Bendradarbiai.
Svečiai ir Draugai.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Drg- L. Prūseika paraše, o 
“Vilnis” išleido brošiūrą apie 
trockistus ir trockizmą. Bro
šiūra pavadinta: “Išdavikai 
Amerikos Istorijoje ir Sovietu 
Sąjungoje.” Tai beveik pus- 
knygė, o parsiduoda tik už 15 
centu. Brošiūra turi 80 pus
lapių.

Skaityti ją dar neturėjau 
laiko, tik akimis perbėgau jos 
turini. Tema labai įdomi. Ir 
turinys, matyti, gana įvairus.

šią naują brošiūrą reikėtų 
plačiai, paskleisti. Tegul lie
tuviai susipažįsta su išdavi
kais Amerikoje ir Sovietų Są
jungoje!

Da mes turime vieną gerą 
pavyzdį trockistinių nuodų 
veiklos. Tai Socialistų Parti
jos Massachusetts valstijos or
ganizaciją. Kadaise buvus 
didelė, gyva, įtakinga organi
zacija paversta į lavoną. Troc- 
kizmas ją sunaikino.

Massachusetts valstijos so
cialistai laikė konvenciją. Su
sirinko viso labo tiktai 25 de
legatai. Sekretorius Baker 
Lewis nusiminusiai raportavo, 
jog dar 1937 metais jie turė
jo 298 duokles mokančių na
rių, o 1938 metais beliko tik
tai 135.
* Ar bereikia didesnės trage
dijos ?

“Laisvė” gali didžiuotis sa
vo specialiais korespondentais 
Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje ir 
kituose pasaulio kampuose. 
Jų mes vis daugiau gauname, 
šiuo tarpu gavome porą naujų 
korespondentų Lietuvoje. Jie 
mums nušviečia tikrą Lietuvos 
žmonių gyvenimą ir Smetonos 
valdžios politiką.

Neužilgo įdėsime “Laišką iš 
Kauno.” Mūsų bendradarbis 
Nemunaitis praneša įdomių 
dalykų. Matysite, kaip Sme
tonos valdžia glosto Vokieti
jos ir Lenkijos agentus, o kru
vinai persekioja savo brolius 
lietuvius. ’

Pavyzdžiui, pasibaigė byla 
prieš 16 Šančių jaunuolių. 
Jiem buvo primetamas priklau
symas prie jaunųjų komunistų 
kuopelės. Prieš juos jokių 
įrodymų nebuvo, apart žvalgy
bos provokatoriškų liudijimų. 
Bet šitie jaunuoliai pasiųsti 
ant 12 metų į sunkiųjų darbų 
kalėjimą!

Šie krislai rašomi penkta
dienio ryte. Vakare prasidės 
Literatūros Draugijos suvažia
vimas. Svečiai renkasi iš to
li ir arti — suvažiuoja drau
gai rimtam darbui.

Daugelis jų po Literatūros 
Draugijos suvažiavimo daly
vaus Lietuvių Komunistų Su
važiavime.

Šiuos žodžius skaitant, jau 
bus praėjęs pirmasis suvažia
vimas ir jau bus įpusėjęs an
trasis. Bus jau praėję “Lais
vės“ didieji piknikai.

Mūsų judėjimas yra demo
kratiškiausias judėjimas. Mes 
plačiai apdiskusuojame, ap
kalbame savo judėjimo rei
kalus. Mūsų organizacijos 
reguliariai laiko savo suva
žiavimus. Mes nieko neslc- 
piame nei nuo savęs, nei nuo 
visuomenės.

Vatikanas. — Popiežius 
kreipėsi į Japoniją nebom- 
barduot beginklių Chinijos 
miestų.

ORAS

Šiandien bus gražu.—N. 
Yorko Oro Biuras.
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PUIKIAI PAVYKĘS I.LJ.l.O. SUVAŽIAVIMASo

DIDŽIULIAI “LAISVES” PIKNIKAI MAYNARD, 
MASS., IR BROOKLYNE

(Telegrama)
Worcester, Mass., liepos 

4.—“Laisvės” piknike May
nard, Mass., buvo 5,000 pub
likos. Būtų buvęs dar skait- 
lingesnis piknikas, bet pa
kenkė didelis nedarbas. Šo
kiai''buvo uždrausti polici
jos. Oras vėsus.

J. Kuodis.

BROOKLYNO PIKNIKAS

Dienraštis “Laisvė” turė
jo sėkmingiausią pikniką 
praeitą sekmadienį, liepos 3 
d., Ulmer Parke, Brooklyne. 
Draugų, pritarėjų ir svečių 
iš arti ir toli suvažiavo virš 
5,000; ir ši graži didžiulė 
minia su puikiu ūpu ir šilta, 
draugiška nuotaika ir sve
čiavosi iki po 2 vai. naktį. 
Giedrus gi ir nekarštas oras 
tartum specialiai tarnavo 
šiai metinei. “Laisvės” iškil
mei.

Suvažiavo 24 pilni auto
busai: du iš Philadelphijos, 
du iš Hartfordo, Conn.; 
trys iš Harrison, N. J.; du 
iš Great Neck, Long Island; 
du iš Brooklyn©, N. Y., vie
nas Martino Lutherio Drau
gijos, kitas simpatingo už
eigos savininko Mokolo; vie
nas iš Cliffsides, N. J., ir 
eilė busų iš kitų miestų ir 
miestelių: Newarko, Pater- 
sono, Elizabeth, N. J., ir kt.

Be to, iš Hartfordo atvy
ko virš 10 privačių automo
bilių, pilni žmonių; iš Phi
ladelphijos taip pat atvažia
vo virtine automobiliu su 
kokia puse šimto “Laisvės” 
draugų ir rėmėjų; panašiai 
iš Cliffsidės ir kitu vietų, 
priedan prie kupinų iš ten 
bu su.

Piknike dalyvavo svečiai 
iš tokių tolimų vietų kaip 
Canada, Ohio, Illinois, Mi
chigan, Maryland, Pennsyl
vania, < M a s s a c h usetts ir 
Conecticut.

Dailišką pinikui progra
mą patiekė šeši chorai: 
Brooklyn© Aido Choras, va
dovaujamas Aldonos Žilins
kaitės; Great Necko Cho
ras Pirmyn ir Elizabeth© 
Choras Banga, vadovaujami 
Aldonos Klimaitės; Phila
delphijos Lyros Choras, va
dovybėje Rožes Markiutės; 
Newarko Sietyno Choras, 
vadovaujamas B. Šalinaitės, 
ir Hartfordo Laisvės Cho
ras vadovybėje V. Visockio.

Bendrai pasakius, visi 
chorai ir jų vadai gražiai 
pasirodė.su liaudiškomis bei 
darbininkiškomis dainomis. 
Tarp geriau atsižymėjusių 
buvo Philadelphijos Lyros 
ir Newarko Sietyno Chorai. 
Bet programos vainikas ir 
pirmaujanti pažiba tai bu-

(Tąsa 6-tame puslapyje)

Iš SB A Seimo i
“Tėvynės” Redaktorium 
rinktas Kleofas Jurgelionis, 
Kitas Seimas Chicagoje; 
Gera Rezoliucija Lietuvos 
Klausimu; $400.00 Lietuvos 

Demokratijos Gynėjams o »
Scranton, Pa., birželio 1 

d. — Paskutinė, 9-toji SLA 
40-to seimo sesija buvo 
svarbiausia, kadangi joje 
buvo renkamas redaktorius 
ir užtvirtinta SLA pild. ta
ryba. Ši ^esija, prasidėjusi 
kaip 2:15 v. p. p., nusitęsė 
iki 9:30 v. v. Tai buvo de
legatų nervų įtempimo se
sija.

Priėmus naujas mokesčių 
lenteles, kiti kuopų suma
nymai (užėmę apie 40 kny
gos puslapių) buvo pervary
ti mašinališkai, nes norėta 
užbaigti greit seimas. Svar
stant įvairius kuopų įneši
mus, delegatuose nesimatė 
jokio entuziazmo, o tik ne
kantrumas, lūkėsis, kad tik 
greičiau būtų renkamas 
“Tėv.” redaktorius, kuris 
buvo vyriausiu šiame seime 
dalyku.

Pagaliau einama prie už- 
gyrimo referendumu išrink
tos pild. tarybos. Prez. Ba- 
gočius pakviečia pirminin
kauti p. Gegužį, kol ceremo
nijos bus atliktos. Teisėjas

Iš- dinčio Vitaičio veidas tam
sėja.

Staiga pribėga prie ma
nęs vienas delegatas ir į 
ausį kužda: “Žiūrėk, a žiū
rėk, kaip p-lė Vitaičiūtė 
verkia.”

Atsigrįžau ir žiūriu. Taip, 
ji verkia! Verkdama bėga 
iš salės. Iš vakaro, mat, ji 
sakė vienam jaunikaičiui, 
kad, jei Vitaitis redakto
rium išrinktas nebus, ji ne
galėsianti tęsti savo muzi
kos mokslo.

Gaila jaunos talentingos 
mergaitės!

Balsavimo rezultatai pa
skelbiami: Vitaitis gavo 115 
balsų, Jurgelionis — 149, 
Dargis—1. Keturi balotai— 
sugadinti. Vadinasi, Jurge
lionis išrinktas.

Jis sako kelis žodžius. Ba- 
gočius pataria jam paduoti 
Vitaičiui ranką. Jis paduo
da.

Tautininkų pusėje nepa
prastas nusiminimas.

. Pažangieji ploja.
Arti korespondentų stalo 

sėdinti graži ir inteligentiš
ka tautini nkė delegatė, 
brooklyniškė ponia Buivy
dienė, atšlija kedėje. Iš
nyksta josios veide maloni 
šypsena.

“Nesielvartaukit, p o n iu-

SUVAŽIAVIMAS PASIŽYMĖJO DELEGATŲ INI
CIATYVA IR KŪRYBINIU DARBU

Amerikos Lietuvių Darbi-1 Massachusetts ir Mary- 
ninkų Literatūros Draugi-! lando.
jos Suvažiavimas, įvykęs1 Išrinkus įvairias komisi- 
liepos 1-2 d. Brooklyne, bu- jas, davė platų ir nuodugnų 
vo toks tikslus ir konstruk- raportą drg. D. M. Šoloms- 
tyvis, kad jis turės atsiliept kas, ALDLD centro sekre-
į visos šios organizacijos 
klasiniai - kultūrini veiki
mą lietuviu miniose, c v

Šiame ALDLD suvažiavi* 
me visai nebuvo priekabių 
jieškojimo. Visi ėmūsieji 
balsą delegatai kalbėjo drą
siai ir budavojimo tikslu— 
kaip įtraukt į Literatūros 
Draugiją vis didesnį sluogs- 
nį lietuvių darbo žmonių, 
kaip padaryt jos leidžiamas v v. v._
knygas ir žurnalą “Šviesą” ;r a s C1 u 0 s G pažiūrėjo į 
visai prieinamais ir glau- 
džiai saviškiais ne tik vi
siem ALDLD nariam, bet 
platiem šios Draugijos “pa
sieniam” darbiu inkuose, 
biznieriuose ir intelektua
luose, ypač, kaip naudot
ALDLD leidinius, tuos šal- nius iš kiekvieno “Šviesos” 
tinius tikslios apšvietos. I numerio, kaipo prelekcijas;

v. . kreipė domę, kad “Šviesos”
Suvažiavimą atidarė drg. r e da k c i j a stengėsi duot 

A.Matulis liepos,1 d.,^7 vai.j j^ajp pagrindinių politinių 
i straipsnių, taip mokslinių ir 
grožiškų raštų, kad įvai
raus išsilavinimo žmonės 
gautų sau prieinamų daly
kų. Negalime “Šviesą” da-

torius.
Drg. A. Bimba, raportuo

damas “Šviesos” redakcijos 
vardu, parodė, jog ištisų 
metų “šviesos” numeriai 
nėra tik mūsų laikraščių 
kopijos, kaip tūli kritikai 
rašė “Laisvėje” diskusijose 
pirm suvažiavimo. Tūli 
žmonės sprendžia tik sulig 
straipsnio antgalvio — ma
tė apie Lietuvą mūsų dien-

straipsnį “šviesoj” ta tema, 
ir sako, tai “tas pats.”

Drg. Bimba nurodė, kaip 
galima būtų puikiai panau
dot diskusijoms ir . tarpsa- 
viniam lavinimuisi po tris 
keturis pamatinius straips-

vakare, “Laisvės” svetainėje 
Kol mandatų komisija su

tvarkė įgaliojimus, buvo pa
kviesta pakalbėt kai kurie 
delegatai:

CIO ir D. Federacija 
Žada Ryžtai Kovoti 
Prieš Algų Kapojimą

Siaučia 250,000 Karią 
Kautynės Rytiniame 

Ispanijos Fronte
Washington. — John L. 

Lewis, CIO pirm., pareiškė 
spaudos atstovams, kad jo 
organizacija griežtai kovos 
prieš bet kokius algų kapo
jimus darbininkams. “CIO 
išvien su prezidentu Roose- 
veltu stoja prieš algų kapo
jimus pramonėj,” sakė Le
wis.

Tokį pareiškimą Lewis 
padarė atsiliepdamas į gir
dus, kad plieno kompanijos, 
nupiginusios kainas savo 
produktų, dabar rengiasi 
skaldyt algas.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai ir jos spaudos 
organai įspėja samdytojus, 
jog “dabar ne laikas” kapo
ti algas, ir žada kovoti prieš 
tokius pasinešimus iš bosų 
pusės. Jie primena, jog šie
met bedarbių skaičius Ame
rikoj paaugo dar 3,500,000, 
ir dabar jų viso esą 11,414,- 
000; o jeigu algos darbinin
kam būtų mušamos, tai be
darbių armija juo labiau di
dėtų.

1 Geležinkeliečių Brolijų- 
unijų vadai grasina visuo
tinu streiku, jeigu kompa
nijos užsispirs kirst'15 pro
centų geležinkeliečiams al
gas, kaip kad jos planuoja.

Hendaye, Franci j os-Ispa- 
nijos pasienis.—Fašistai vėl 
praneša, kad jie užėmę stra
teginį kaimą Bechi į pietus 
nuo Mijares upes, pajūrio 
fronte, rytinėj Ispanijoj, ir 
sako, kad išviję respublikie- 
čius iš Ester ir Solach prie
kalnių pozicijų. .

Siaučia baisūs mūšiai vi
same 50 mylių fronte. Kau- 
jasi 250,000 kareivių iš abie
jų pusių. Respublikiečiai 
turi daugiau kariuomenės, 
o fašistai kur kas daugiau 
kanuolių, orlaivių, tankų ir 
kitų itališkų ir vokiškų 
ginklų.

Respublikiečiai atmušė 
fašistus atgal nuo Los Mal- 
laes ir sėkmingai kontr-ata- 
kavo priešus prie Puebla de 
Valverde.

CHINŲ LAKŪNAI PA
SKANDINO DIDELĮ JA

PONŲ LAIVĄ

Hankow, Chinija, liep. 4. 
—Chinų lakūnai bombomis 
paskandino didelį Japonijos 
laivą — lėktuvų išvežioto ją 
ir sužeidė du mažesnius 
priešų laivus, Yangtze upėj. 
Sustabdė japonų briovimąsi 
aukštyn tąja upe.

Laukaitis įneša, o dr. Mont- 
vidas paremia užgirti pild. 
tarybą. Gegužis pakviečia 
Birštoną prisaigdinti ją. 
Tai padaroma. (Tenka pa
stebėti, kad tik šeši pild. 
tar. nariai tapo prisaigdin
ti. Dr. Stanislbvaįtis, SLA 
daktaras-kvotė jas,- tegalėjo 
būti vieną dieną,; ketvirta
dienį seime; profesijos rei
kalai. jį privertė anksti ap
leisti seimą).

Einama prie rinkimo re
daktoriaus. Adv. Rastenis, 
apšv. komisijos narys, siū
lo du kandidatu — Vitaitį 
ir Jurgelionį. Abu apsiima.- 
Bagočius pagiria abu kan
didatu, nušviesdamas jų 
nuopelnus, kaipo SLA dar
buotojų ir visuomenininkų 
bei literatų.

Balsuojama slaptu balsa
vimu, su vardošaukiu. Susi
domėjimas n e p a p r astas. 
Abiejų pusių — tautininkų- 
sandariečių ir pažangiųjų— 
parinkti kapitonai šaudo iš 
kampo į kampą, puolasi prie 
“svyruojančių” delegatų 
prašydami pastatyti kryžiu
ką už tą qfr kitą kandidatą.

Pasekmes ir Ašaros
Pagaliau, balsiai skaito

ma balsavimų rezultatai — 
“J u r g elionis,” “Vitaitis”. 
Iškarto abu kandidatai ei
na lygiagrečiai. Bet štai, į 
pabaigą “Jurgelionis” kar
tojasi vis dažniau ir daž
niau. Pats Kleofas Jurge
lionis, . sėdįs prie mūsiškio 
korespondentų stalo, šypso
si. Prie jo, sėdįs Tysliava— 
raukosi. Ant estrados sė

te,” sakau jai, “juk tai buvo 
numatyta...”

“Negaliu,” ji aiškinasi. 
“Negaliu,.. Ak, mano šir
dis!.. .” .Susiėmė moteriškė 
už širdies.

Jinai, ponia Vinikienė ir 
kitos tautininkų - sandarie- 
čių delegatės tiek daug dar
bavosi, kad būtų išrinktas 
Vitaitis! Na, ir žiūrėk!...

Šis balsavimas užgavo 
širdis ne tik dalikatnų po
nių ir panelių; užgavo jis 
ir surambėjusias širdis to
kių kaip Strimaitis, Vaidy- 
la, Rastenis, Gegužis ir kitų 
senų vilkų.. .

Sekantis SLA seimas bus 
Chicagoje. To norėjo pa
žangieji. Tautininkai su 
sandariečiais smarkiai sto
jo už Baltimorę. Bet ir čia 
jie prakišo.

Rezoliucijų komisija skai
to rezoliucijas. Jų buvo dvi. 
Viena — Vilniaus atvadavi
mo klausimu. Kita pareiš
kia, kad SLA griežtai pasi
sako už demokratinės san
tvarkos atsteigimą Lietu
voj. Milžiniška dauguma 
balsų priimtos abi.

Niršo Karpius su savo 
keliais pasekėjais, bet Tys
liava, sėdįs prie korespon
dentų stalo susilaikė nuo 
balsavimo...

Lietuvos demokratijos 
gynėjams paskirta $400.

Vadinasi, milžiniškas pa
žangiųjų laimėjimas.

Reporteris.
(Dėl vietos stokos apie 

kitus seimo nutarimus— 
komisijas, etc. paliekame 
ryt dienos ‘Laisvei.’—Red.)

J. Lesevičius iš Montreal, 
Canados, savo kalboj primi
nė, kad ten yra ^00 Drau
gijos narių ir gerai veikiąs 
liaudies frontas.

J. Skliutas iš Worcester™, 
Mass., kalbėjo apie ALDLD 
darbus, apie’geras jos iš
leistas politines knygas ir 
apysakas, ir ragino įvest 
kuopų susirinkimuose dis
kusijas ir apšvietos vaka
rus.

V. J. Valaitis iš New Bri
tam, Conn., — traukt jau
nimą į mūsų organizaciją.

St. Jasilionis iš Bingham
ton, N. Y., nurodė, kad ju
dėjimas už demokratiją tu
rėtų padėt plėtotis ir Lite
ratūros Draugijai.

J. Ramanauskas iš Mi- 
nersvillės pabrėžė, kad ypač 
reikia traukt jaunimą į 
ALDLD.

J. Karsonas iš Lowell, 
Mass., — rimtai ir ryžtai 
auklėt ALDLD, kuri ir da
bar savo leidiniais pasiekia 
įvairius kraštus, kur tik yra 
lietuvių.

Drg. A. Bimba sveikino 
suvažiavimą Lietuvių Ko
munistų Centro Biuro var
du.

Drg. O. Girnienė iš Bing-i 
hamtono, N. Y., kreipė do- > 
mę į moterų reikalus.

Suvažiavimui atsidarius, 
buvo 65 delegatai nuo 50 
kuopų ir 3-jų apskričių. To
liau delegatų skaičius vir
šijo 80. Jų buvo ne tik iš ar
timųjų valstijų, bet ir iš to
limų vietų: iš Kanados, 
Pennsylvanijos, Illinois, Mi- 
chigano, Ohio, Connecticut,

ryt nei perdaug sunkia nei 
perdaug lengva; turime iš
laikyt lygsvarą, sakė drg. 
A. Bimba, bet mes imsime 
atydon delegatų pasiūly
mus.

Diskusijos
Diskusijose, kuriose kal

bėjo 30 delegatų, kai kurie 
išsireiškė, kad “Šviesa” dar 
persunki daugeliui narių, 
bet didelė didžiuma kalbė
tojų užgyrė ligšiolinį, lyg7 
svarišką “Šviesos” turinį, 
ypač gėrėjosi paskutiniais 
dviem jos numeriais. Visi 
jie entuziastiškai atsiliepė 
apie knygas “Gamta ir 
žmonės” ir drg. Bimbos 
“Kelias į Naują Gyvenimą.”

Daugelis pageidavo pa- 
tankint “Šviesos” leidimų; 
d a u gu m a u ž g y re jos 
straipsnių naudojimą dis
kusijoms ir tarpsaviniam 
lavinimuisi, ypač laike kuo
pų susirinkimų. Kai kurie 
padarė pastabas, kad Cent
ras jau pirmiau turėjo ra
gint kuopas ir narius taip

(Tasa ant 6-to puslapio)

NAZIŲ N A C H A L IšKU- 
MAS PRIEŠ SOVIETŲ 

LAKŪNUS
MaskVa. — Vokietijos na- 

zių spauda nė vienu žodžiu 
nepaminėjo Sovietų lakūnų 
M. Gromovo, A. Jumaševo 
ir Serg. Danilino, nors su
važiavimas T a r p t a utinės 
Orlaivininkų Sąjungos Ber
lyne paskyrė jiem tris me
dalius už toliausią nuskri- 
dimą be sustojimo, iš Mas
kvos per Šiaurių Polių į Ca
lif orniją.

pasirod%25c4%2597.su
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Komunistų Suvažiavimas
Vakar prasidėjo, šiandien baigsis Lie

tuvių Komunistų Suvažiavimas. Jo pa
sekmes ir tarimus išgirsime mūsų spau
doje. Tai visa bus plačiai aprašyta “Lais
vėje”.

Vienas labai džiugus faktas, kurį jau 
dabar galima storai pabrėžti, tai tas, 
kad lietuvių komunistų eilės gerokai pa- 
tirštėjo paskutiniais dviem metais. Yra 
vietų, kur iš mažos draugų saujalės iš
augo didelės, gražios komunistų kuopos.

Vadinasi, atpuola ta filozofija, jog mū
sų partijos eilės lietuviuose nebegali aug
ti, nes naujų, jaunų žmonių iš Lietuvos 
nebepribūna. Dar yra tūkstančiai ir se
nosios kartos amerikiečių lietuvių, kurie 
toli gražu ne perseni priklausyti revoliu
cinėje partijoje ir gerai darbuotis.

Šis suvažiavimas, mes tikimės, bus to
limesnis paakstinimas visiems draugams 
energingiau ir rūpestingiau verbuoti lie
tuvius darbininkus į Komunistų Partiją. 
Bent jau tatai yra mūsų giliausiu linkėji
mu šiam suvažiavimui.

Prabilo ir Flinto Lokalūs
Ištiesti šturmingai Automobilistų Uni

jos eiliniai nariai demonstruoja prieš 
prezidento Martino sauvaliavimus. Iki 
šiol tylėjęs tarė savo galingą žodį ir 

-Flinto Lokalas 156. Šio lokalo balsas 
reikšmingas.

Ve kame dalykas: Iki šiol Martin Flin
to Lokalą skaitė savo politikos rė
mėju. Tai viena, antra—tai juk didžiau
sias visoj unijoje lokalas. Flinto Lokalas 
156 turi 32 tūkstančius nariu!

Ir šis lokalas dabar viešai pasmerkė 
Martino sauvaliavimą ir pareikalavo 
tuojau atstatyti suspenduotuosius pen- 
kius unijos viršininkus jų vietosna. Ži
noma, p. Martin nesiskaito,' kaip jis ne
siskaito ir su milžiniška dauguma visos 
unijos.

Bet ar ilgai jis galės prieš audrą 
pūsti ?

Geras, nors “Žiaurus” Įstatymas
New Yorko valstijoje su liepos 1 die

na įėjo galion naujas įstatymas. Jis yra 
naudingas, bet pusėtinai “žiaurus”— 
žiaurus tūliems žmonėms. Mat, nuo da-

bar nebegalima bus ženytis bet kada ir 
bet kaip. Pirma jaunavedžiai turės pri
statyti nuo gydytojo raštišką paliudiji
mą, jog jie visai liuosi nuo sifilio ir kitų 
baisių lytinių ligų. Iki šiol to niekas ne
reikalaudavo.

Kodėl šis įstatymas yra geras, socia
liai naudingas? Pirmiausia, jis priverčia 
norinčius vestis ištirti savo sveikatą ir 
stengtis ją pataisyti, kol dar ne pervėlu. 
Antra, jis apsaugo, nors tam tikram 
laipsnyje, visuomenę nuo gimdymos nes
veiku kūdikiu. V 4,

Betgi šis įstatymas išgąsdins, despe- 
racijon įvarys ne vieną merginą bei vai
kiną. Daleiskime, vaikinas linksmas ir 
smagus, susiradęs merginą ir į ją įsimy
lėjęs, trauks pas altorių arba pas civilį 
magistratą. Jis apsives ir bus laimin
gas?! Taip ištiesi] kiekvienas mano.

Deja, gydytojas jam praneša, kad jis 
savo kūne nešiojas sifilio gemalų. Jis tu
ri gydytis... Tiesa, šitam laipsnyje iš
sigydyti galima. Bet vistiek to jauno 
žmogaus galvoje pasiliks ta baisi mintis, 
jog gal jis tą ligą tebeturi, gal ji, kaip 
koks plėšikas, kad nors pabus ir pradės 
savo naikinimo darbą!

Šitaip šis įstatymas veiks.

Prezidento Roosevelto Prakalbos

kad

Birželio 30 d. prezidentas Rooseveltas 
aplankė New Yorką ir išdrožė dvi pra
kalbas. Vieną pasakė Nacionalio Moky
tojų Susivienijimo konvencijai, o kitą 
Pasaulinėje Parodoje padėdamas kertini 
akmenį federalės valdžios patalpai.

Tos jo prakalbos buvo įdomios ir svar
bios. Savo prakalboje mokytojams Roo
se veltas ragino budėti ir saugoti laisvę 
ir demokratines teises. Netiesioginiai pa
smerkė fašistinius barbarus.
tie barbarai nori atsukti atgal istorijos 
laikrodį, degindami knygas, vydami iš 
savo žemės mokslininkus, griaudami uni
versitetus, užsmaugdami visokią laisvę.

Teisingai jis pabrėžė, kad, taip daly
kams esant, padidėja pareigos žmonių 
tose šalyse, kur tebegyvuoja demokrati
ja, kur laisvė tebėra neužgniaužta. Jis 
pabrėžė ir tai, kad vyriausias šalies tur
tas yra patys žmonės, ypač jaunimas. 
Reikia tą turtą gerbti ir taupyti. Pas
merkė tuos, kurie protestuoja prieš fe
deralės valdžios išlaidas socialiams rei
kalams.

Antroje prakalboje prezidentas prisi
minė apie Amerikos pareigas dėl taikos. 
Jungtinės Valstijos norinčios gražiau
siai sugyventi su savo kaimynais. Bet 
reikia, kad ir kaimynai trokštų to pa
ties. Jeigu tu būsi ir geriausias kaimy
nas, bet jeigu tavo kaimynas bus plėši
kas ir kerštelninkas, taikos ir ramybės 
nebus.

Prieš Rooseveltą galima argumentuo
ti tik tame, kad ne visus jis savo “pa
mokslus” praktikuoja. Pavyzdžiui, jo 
valdžia dar ir šiandien neparduoda gin
klų Ispanijos tiesotai, demokratinei val
džiai. Kuo gi nusidėjo Ispanijos valdžia 
ir liaudis, kad Amerikos valdžia šitaip 
ją baudžia?

Žinios iš Lietuvos dė vieneriais metais ir šešiais 
mėnesiais sunkiųjų . darbų ka
lėjimo, o Joną Martynaitį 2 
metais.

Dėl Lietuvių Komu 
nistų Suvažiavimo

(Diskusinis Straipsnis)
Komunistų. Partijos eilių 

auklėjimas ir traukimas lie-

labai svarbus klausimas ir 
kol kas neįtrauksime dau
giau lietuvių į Komunistų 
Partiją ir neišauklėsime ko
munistinių kadrų, tai nega
lėsime’ atlikti savo užsi- 
briežtų darbų. Tas priklau
so nuo mūs senesnių Komu
nistų Partijos narių. Kol 
mes neišvystysime gerų dis
kusijų kuopų ar frakcijų 
susirinkimuose, be kuriu 
darbininkui yra sunku su
prasti savo organizacinę 
spėką ir kapitalistų fašisti
nį nusistatymą, tol mes ne
turėsime lietuvių gero pa
traukimo į Komunistų Par-

Antras dalykas, tai drau
giška savikritika, o trečias, 
tai laikymasis tvarkos ir 
neužgauliojimai vieni kitų, 
taipgi savo simpatikų pa
šalinėse organizacijose ir jų 
susirinkimuose.

Mūsų veikla fraternalėse 
ir kultūrinėse organizacijo
se nėra kokis diktavimas, 
bet toms organizacijoms 
naudingi patarimai ir gel
bėjimas joms jų užsibrėžta
me darbe ir patraukimas jų 

• į tarptautinį darbininkų ju
dėjimą, bet ne kokia aštria 
kritika, o išaiškinant daly
ką ir atsinešant link jų

ma. Tokių, grupelių draugai 
tam turėtų pašvęsti visą sa
vo laiką, juos reikėtų pa- 
liuosupti nuo kitų darbų.

Bendro fronto ir liaudies 
fronto politika Amerikos 
lietuviuose yra labai svar
bus darbas. Čia jau turime 
permainyti savo taktiką, ne 
taip daryti, kaip pirma. Nu
eidavome į susirinkimus ir 
norėdami savo planus kpra
vesti dažnai pasielgdavome 
netaktiškai ir išeidavo ne
vykusiai. Dabar mes turi
me susitaikyti su kitų srio- 
vių žmonėmis, nes jų ir mū
sų kasdieninio gyvenimo 
reikalai yra toki patys. 
Su jais kaip kuriais klausi- 
maią galima susitarti ir ko
voti j prieš bendrą priešą— 
fašizmą, karą, už pagelbą 
bedarbiams, seneliams, už 
demokratines teises ir tt’

Lietuvos nepriklausomy
bės gynimas ir kova už at
steigimą Lietuvoje demo
kratinių teisių yra labai di
delis darbas. Mes turime dė-

jie 
ar

SEVIČIUS ir PETRAS ŠAR- 
KAUSKAS.

Apie tą patį laiką Lietuvos 
vyriausybė paskelbė sušau
kianti seimą, bet nominuoti ir 
rinkti delegatus Lietuvos pi
liečiai negavo teisės. Tiesa, 

galėjo balsuoti už vieną 
kitą kandidatą, bet visi

kandidatai buvo paskirti ap
skričių tarybų, kurios yra tau
tininkų valdančiosios partijos 
kontrolėj.
KAIP CENTRO KOMITETAS 

REAGAVO Į TAI?
Tokiai situacijai esant, su

grįžę iš Clevelando suvažia
vimo išrinktieji centro komi
teto nariai ir pasiskirstę dar
bais šokosi veikti.

Visom Amerikos lietuvių or
ganizacijom, kurios ir nedaly
vavo Clevelando suvažiavime, 
išsiuntinėjome pakvie t i m u s 
prisidėti prie Amerikos Lietu
vių Kongreso. Atsišaukimus 
atspausdino visi pažangieji 

[Amerikos lietuvių laikraščiai.
Patys siuntom ir kitus ragi- 

nom siųsti protestus Lietuvos 
tautininkų valdžiai prieš /šau
dymą nekaltų valstiečių; 
k al a vom e pal i u osuoti 
nuteistus Suvalkijos 
čiuš ir darbininkus.

Tiesa, jis tėra tik

Mūsų spaudos, literatū
ros, kaii) tai, laikraščiu iš-

įtraukti visas Suvienytų 
Valstijų lietuvių organizaci
jas ir susirišti su kitų tau
tų priešfašistiniai nusista
čiusiu judėjimu, jų-draugi
jomis, o labiausiai tai su 
tų tautų, kurių fašistai ty
ko pavergti Lietuvą, kaip 
tai,i lenku ir vokiečiu anti- Z V L-

fašistais.
Jaunuolių švietimas ir or

ganizavimas tai didelis 
darbas. Mes turime dėti pa
stangas, kad kuo daugiau
pasiųsti jaunuolių į darbi- drąsiai galime sakyti, jog po 

organ i- Amerikos Lietuvių
Lietuviu ..Vėliava esame sutraukę

nimas knygų ir brošiūrų t/ <7 Lz

manau, kol mes nesuorga
nizuosime grupių platintojų 
ir rašytojų, tol mūsų dar
bas bus nepasekmingas ir 
vien parengimais spaudą vi-

rei- 
nek&ltai 
va Isti c-

rūpesčiu 
tada buvo: kaip išvystyti sen
timentą kuoplačiausiose Ame-' 
rikos lietuvių masėse skubintis 
pagalbon teriojamidm mūsų 
broliam ir sesėm Lietuvoj ir 
surasti būdus kaip suteikti už 
laisvę ir demokratiją kovojan
čiai Lietuvos liaudžiai mate- 
rialę pagelbą.

Ant kiek mums pasisekė 
atsiekti tas pasibrėžimas, 
spręskite kad ir iš sekamo:

Šiandien 29-niose Amerikos 
lietuvių kolonijose jau gyvuo
ja Amerikos Lietuvių Kongre
so skyriai, kurie visuose atve
juose kuoširdingiausiai koope
ruoja su centru, šiandien jau

Didžiausiu mūsų

Gaila, kad šiandien negali
me jum smulkmeniškai rapor- 
tuot, kiek pinigų pasiuntėm, 
kam ir kada. To priežastį jūs 
visi gerai suprantate. Tačiaus 
turime viltį, kad netolimoj at
eityj mūsų susisiekimas su 
Lietuvos pažangiąja visuome
ne pasidarys dar geresnis, ka
da ten pilnai susiorganizuos 
Demokratinis Frontas, apie 
kurį jau esate skaitę pažan
giojoj mūsų spaudoj.

Trečias faktas, kuris įrodo 
mūsų veikimo vaisius, yra di
delis susirūpinimas Lietuvos 
valdžios. Juk atsimenate, kad 
po dešimties metų absoliutės 
diktatūros jau ir seimas su- „ 
šauktas.
seimo karikatūra, bet vis tiek 
daugiau negu tautininkai davė 
Lietuvai per pirmus dešimts 
metų savo viešpatavimo. Pas
kui, Lietuvos valdžios susirū
pinimas amerikiečiais lietu
viais ir siuntimas pas mus 
įvairių misionierių, ypatingai 
seimo atstovų Galvydžio ir 
Kviklio, neva po priedanga 
sportininkų.

Mes Ameriko&~-dietuviam 
tinkamai išaiškinom Lietuvos 
valdžios atstovų atsilankymo 
tikslą išleisdami 45,000 lape
lių : “Sportas ar Politika?” ir 
straipsniais pažangiojoj savo 
spaudoj. Dėka to, Smetonos 
pasiuntiniai turėjo grįžti at
gal nusivylę, nepasisekė jiem 
suagituoti Amerikos lietuvius 
d i k t at ū ros garbi n i m u i.

(Bus daugiau)

t

Norėdamas Atsikratyti “Ordi- 
narsčiku” Gavo Dvejus Metus 

Sunkiųjų Darbų Kalėjimo
Antanas Muraška, 85 metų 

amžiaus, ir jo žmona Antani
na, 76 metų amžiaus, savo 
pusketvirto margo žemes skly
pą, Mažųjų-Zariškių km. Ka
zlų v. prieš keletą metų užra
še Jonui MartynaiČiui, o šis 
įsipareigojo už tai Muraškams 
duoti ordinariją. Tačiaus Mar- 
tynaitis pažadėtos ord in arijos 
tvarkingai nemokėjo, tai Mu- 
raškai tų ordinarijų jieškojo 
per vietos apylinkes teismą. 
Dėl to tarp Muraškų ir Mar- 
tynaiČio atsirado keletas bylų.

1937 m. birželio 21 d. abu 
Muraškai apie 16 vai. grįžo 
traukiniu iš Kazlų-Rūdos, kur 
tą dieną teisme turėjo vieną 
eilinę bylą su Martynaičiu;

i Byla buvo atidėta. Abu Mu- 
raškus einančius iš Jūrės sto- 

I ties per mišką namo užpuolė 
apsirėdęs suplyšusią sermėga 
ir išsitepęs veidą suodžiais 
žmogus, kuris tuoj pradėjo

Mu-

lazda mušti Muraškus, saky
damas: “Rupūžės, andinaršči- 
kai, daugiau jums andinarijos 
nereiks.” Nuo smūgių
raška neteko sąmonės, o Mu- 
raškienė sukruvinta galva šau
kėsi pagalbos. Užpuolikas tuoj 
miške pasislėpė. Muraškai iš 
balso, judesio ir ūgio gerai pa
žino užpuoliką Jono Marty- 
naičio gerą kaimyną Juozą 
Laukaitį, 18 m. amžiaus.

Išaiškinta, kad įvykio dieną 
Martynaitis pirm Muraškų grį
žęs iš Kazlų-Rūdos, savo ūky
je, su Laukaičiu ir kitais sa
vo darbininkais gėrė degtinę. 
Tada Laukaitis Martynaičio 
paprašytas nuėjo Jūrės stotin 
ir sulaukęs grįžusių Muraškų 
miške užpuolė.

Gydytojas, apžiūrėjęs abu 
Muraškus, rado abu sunkiai 
sužalotus.

Teisme nei Laukaitis nei 
Maitynaitis kalti neprisipaži
no.

Marijampolės apygardos 
teismas Juozą Laukaitį nubau-

Alytaus Kurortas Jau Veikia
Alytaus kurortas, nors dar ir 

jaunas, bet savo žaliais pušų 
šilais, Nemunu, su gražiomis 
jo pakrantėmis ir smėlėtu že
mės paviršiumi vilioja vasaro
tojus. Vasarotojų skaičius 
kiekvieną vasarą didėja.

Kurortas pamažu tvarko
mas ir platinamas ir yra vil-

Lietuvoje kurortą.
' Alytuje kurorto sezonas jau 
pradėtas ir jau yra vasarotoju.

Sudegė Kooperatyvas
ŠIAULIAI.— Birželio 6 d. 

Užventyje sudegė J. Kviet- 
kausko namas, kuriame buvo 
ir kooperatyvas. Nuostolių 
padaryta iš viso 15,000 litų. 
Gaisro priežastis spėjama — 
neatsargumas. Namas ap
draustas 6,000 litų sumai, o 
kooperatyvo prekės—3,000 li
tų sumai.

Kongreso 
virš 

šimto tūkstančių organizuotų 
Amerikos lietuvių. žinoma, 
mes jokiu būdu dar neesame 
patenkinti ir nemanome imti 
atostogas iki Amerikos Lietu
vių Kongrese nebus pusė mili- 
ono narių!

Po didžiausių pastangų, pa
galios, mums pasisekė suras
ti būdas, kaip pagelbėti Lietu- 

ivos liaudžiai ir materialiai. 
Nors centro komitetas nevarė 
vajaus už aukas, tačiaus sky
riai, pažangiųjų lietuvių orga
nizacijos ir net pavieniai žmo
nės siuntė pinigus ir reikala
vo perduoti juos į Lietuvą pa- 
gelbai politinių kalinių ii* jų 
šeimynų; gelbėjimui nekaltai 
teisiamiem pasisamdyti advo
katą ir tt. |

Sąryšyj su tuo dar štai ką 
norime paaiškinti Konferenci
jos įdelegatam : Įsivaizduokite, 
kad jūs turite atliekamų pini
gų ir norite pasiųsti geram 
savo draugui į Lietuvą, pažy
mėdami, jog tai jūsų auka 
Lietuvos liaudžiai jos kovoj už 
atsteigimą demokratinės tvar
kos, už pagerinimą valstiečių 
ir darbininkų būklės. Kas ta
da, manote, atsitiktų? Sme
tonos žvalgyba paimtų jūsų 
laišką, iš jo sužinotų, jog tas 
žmogus, kuriam jūs pasiuntėt 
pinigus, yra neištikimas dikta
tūrai ir kaip bematai jis atsi
durtų Sunkiųjų Darbų Kalėji- 

Suvalkijos valstie-1 me mažiausiai dvidešimčiai

niūkiškas mokyklas, 
zuoti jaunimą į 
Darbininkų Susi vien i j i mą, 
pagelbėti jiems leisti žurna
lą “The Voice” ir traukti 
jaunimą į Jaunųjų Koinu-

VELNIAI JĄ IMA...

P. P. Vargaugis

DVIEJŲ METŲ PERŽVALGA
AMERIKOS LIETUVIŲ KON

. GRĖSO VEIKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO CENTRO KOMITETO 

RAPORTAS 
/

Skaitytas Centro Komiteto Na
riui ir Skyrių Delegatų Kon
ferencijoj, Birželio 25 Dieną, 

1938 m., Hotel Jermyn,
Scranton, Pa.

Gerb. Delegatai:—
Štai jau du metai kaip di 

džiąjam Clevelando suvažia 
vime tapo suorganizuotas A- 
merikos Lietuviu Kongresas

didelio suvažiavimo, Lietuvo
je jau devyneri metai viešpa
tavo absoliute tautininkų-fašis- 
tų diktatūra. Netik pati Lie
tuvos vyriausybė nebuvo pilie
čiui rinktą, bet puo 1926 me
tu nebebuvo Seimo. * l.

Hitleriui įsigalėjus Vokieti
joj,! užkinkytos gaujos nazių 
Klaipėdos krašte, kad atplėš
ti tą teritoriją nuo Lietuvos, 

jai vienatinį kelią .į 
Ant kiek tada gręsė

Susitikęs aš savo 
svajonių dievaitę, 
širdies karalaitę, 
paklausiau, ar jąją 
žaviu bent truputį?
—O, mielas Jurguti, 
kaip gi nežavėsi?
E i va į pavėsį...
taip .karšta juk šičia... 
Be to, dar tėvelis 
čia gali matyti— 
daugiau padaryti
mums karščio... Netver

tum ...

___L—j Lietuviu Kongresas
Lietuvos Demokratinei Tvarkai l,av0Jlls Lioluv«i iš naz11-' 1>l'- 

įsėsL parodo ir tas laktas, jog 
791 naziai tapo sugauti suo- 
kalbyj piles valstybę ir nu
teisti įvairiem terminam kale-

. Atsteigti. Birželio 20-21 die
nom, 1936 metais, 364 delega
tai nuo 80,000 organizuotų A- 
merikos lietuvių uždėjo anti 
mūs svarbias pareigas: steng
tis sutraukti visas pažangią
sias Amerikos lietu viii
visus demokratiniai nusista
čiusius lietuvius įvykinimui 
Kongreso pasibrčžto darbo:

a) Teikti Isietuvos žmo
noms moralinę ir medžiagi
nę pagelbą jų kovoje del 
atsteigimo demokr a t i n e s 
tvarkos Lietuvoje ir dėl sa
vo būkles pagerinimo; ii’

Prispausti nepakc 1 i a m b s 
mases, ! ekonomines ir politinės prie

spaudos, Lietuvos gyventojai, 
ypatingai 
čiai pradėjo didelį bruzdėji-i metų, 
m a 
•va ,

merikofį lietuvių kultūriniais 
reikalais.

PRIE KOKIŲ SĄLYGŲ ĮVY
KO CLEVELANDO 

SUVAŽIAVIMAS
Prieš dvejus metus, kada 

pažangioji Amerikos lietuvių 
• , ’1) r • • • visuomenė rengėsi prie pirmo

1935 metų. Keli1 Tačiaus mos jau turime 
žuvo kovoje su 'saugią priemonę, kaip susisiek, 

policija ir žvalgy-iti su Lietuvos žmonėmis, su 
tapo sugrūsta į j valstiečiais ir darbininkais, su 

kaljej imtis. Prasidėjo karo lau
ko teismai ir vienu sykiu de
šimts Suvalkijos valstiečių nu
teisti mirties bausme. Tiesa, 
šešiem jų vėliaus mirties baus
mė pakeista amžinu kalėjimu, 
o 
23 
ne 
sušaudyti 
TRAUSKAS, KAZYS NARKE
VIČIUS, BRONIUS PRATA-

gale 
stiečiai 
etonos

šimtai

keturi sušaudyti. Gegužės 
dieną, 1936 metais, Kau- 
Sunkiųjų Darbų Kalėjime

‘ ALFONSAS PE-

demokratijos šalininkais, šian
dien mums linksma raportuo
ti, jog jūsų aukos, skirtos Lie
tuvos reikalam, jau pasiekė 
savo tikslą. Ir sąryšyj su tuo 
norimo storai užakcentuoti 
vieną faktą, kad dėka jūsų 
aukom, visa eilė Suvalkijos 
valstiečių laimėjo bylą apelia
ciniame teisme, dėlto, kad jūs 
suteikėt jiem galimybę pasi
samdyti gerus gynėjus!

—Eiya, lai ei va,—as 
tariau susivokęs, 
ką mąsto mergelė.— 
Tai reiškia, rankelę 
tu man atiduodi? 
Už žmoną sutinki 
man būti?
—Jurguti, 
nereikia nė klausti... 
Svajas kam čia austi?...
—Gerai,—vėl pamąstęs, 
paklausiau aš josios:— 
Gal tu prietaringa? 
Jausies nelaiminga 
mane apsivedus...
Mat, tujen širdyje 
esi tryliktoji, 
ką aš pamylėjau. . . 
Gal numeris šitas 
tave kiek baugina?...
—Tai pirmą vaikiną 
tave susitinku 
malonų ir lėtą, 
dorybių auklėtą. . . 
Stoka, vaikinė!i, 
dar tau patyrimo... *• 
Velniai tave ima. . . 
Tik tryliktą mergą, 
sakai, pamylėjai...

skaitlinių rašyti 
svarbos nerokuoju— 
ir laiko stokuoju... 
O knygvedį imti 
dar neapsimoka. ' 
Depresija slegia... 
_ ?! • •

Užrašė Es-Džei.
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any prizes on anything

“Chi.”<
The L. K. M. Chorus

People in the News
JOHN LITTLE

Show them how to build the|truly harmonious melodies and were it at ion loans

that
are

Towards the Future
crat.

I

First Years in YCI L. D. S. Elections

1926 he The cost of the frigate Constitu-

its

SECOND LDS OLYMPIAD
our

RULES AND INSTRUCTIONSwork

entries earn most

Com mu- 
in John 
of New

of 
the 
the

John is 
and ac-

tells 
the 

who 
New

mem- 
heard

the 
the 
us

by 
in

we’re not bragging on 
a record, but you never

The country’s going to the dogs, 
boys. This year only twenty-two 
new owners of yatches are listed in 
the Social Register. Heck!

QUININE received its name from 
the Countess of Chinchon, a famous 
malaria sufferer who was cured by 
the use of quinine.

de
fer

year old 
by the Loyalists 
and outflown the

L.D.S. 
will be

vo- 
cn-

Exc-
York

for the slum-clear
housing program.
for farm parity pay-

WO 
ho
bi g 
in-

the 
have 

attack of

be- 
and 
ac-

Whon the Leviathan is. finally 
junked in Scotland, it’s estimated 
that from 17,000 to 20,000 tons of 
scrap and steel will be salvaged 
from the vessel.

that
Am-

farm rehabil- 
grants to more 
families, 
the rural electri-

economic well- 
A new gencra- 
which has not 

of prosperity

Each year in the United States 
some 1,200,000 young fellows start 
shaving for the first time.

&

awarded as

were sung in such a manner which 
brought out the combined efforts 
of the teacher and choristers in

true disciplinary 
and feeling of our 
part. In the near 
when another opportunity 
itself, we will be given a

“aryaniza- 
and Japan 

increase in

5 points; second 
third place: three 
place: 2 points;
point. (5-4-3-2-1

roads. Inferior in number, 
superior in quality,

of the Loyt
the mechanized

the treachery of the 
man and the day itself, 
thing the second Sunday 
ago as I opened my sleepy 

(they being so because of

work for 1,000,000

American planes 
have out- 

latest Ger- 
In the re
forty per

are now 
have been 

article 
behind

J. P. Morgan is a sort of a demo- 
He sometimes rides up front 

with the driver of his $14,000 car.

All
There 
at Porter Hall, 7:30 sharp. Every 000. 
member should make it a point to for a modern battleship.

wrong methods 
the recruiting is done 
of superiority, looking 
others 
what

By Ella Reeve Bloor
Ouf rallying cry for new 

bers of the YCL has been 
from coast to coast, but we want
to make the Dave Doran drive a 
living force; more powerful than 
any written or spoken w6rd. WE 
MUST GET INTO ACTION.

members attention!
a meeting July 6th’lion (Old Ironsides) was about$300,- 

Compare this with $25,000,000

living in a

and
0£! for a truly swell body of people.

The selection of songs which were

AT -is '

TWICE 4 WEEK

Antradienis, Liepos 5, 1938

Spies are in the headlines again. 
“German spies in America!”. "Espio
nage Ring Uncovered!” “Nazis Steal 
Military Plans!”

“Pooh pooh!” some may de- 
pracatingly murmur. But to regard 
the efforts of espionage agents con
temptuously is nowise solving the 
problem.

A bit of confusion exists regarding 
these spy rings. Proofs of espionage 
are tossed away with the remark, 
that “Germany would never attack 
us.” Possibly true, but fascist spies 
do not carry on extensive espionage 
for the sole purpose of preparing 
war on America. There is another 
reason.

Five 
owned 
fought
man and Italian models, 
cent seizure of Austria 
cent of the German tanks collapsed 
on the 
but far 
weapons 
stopped
the rebels.

We can see that the 
tion” of Germany, Italy 
has not produced an 
mental ability. The entire energy
of these nations is consumed in war
fare and keeping their people under 
the yoke. Under such a condition we 
can scarcely be surprised that tech
nical progress is slow under fascism.

Unable to achieve reasonable per
fection, they eye the possessions of 
the United States as a vulture eyes 
the shepherd and his sheep.

THE FIRST COCKTAIL: O’Brien’s 
Ledger House in Elmsford, N. Y., 
has the distinction of being birth
place of the drink now known 
throughout the world as the cocktail. 
During the Revolution Betsy Flana
gan, a barmaid at Halls Corners, 
known now as O’Brien’s Ledger 
House, served her own concoction 
known as Betsy’s, “bracers” to the 
American .and French officers. She 
would serve to her uniformed guests 
roast fowl filched from a neighbor
ing Royalist’s well-stocked fowl 
house. She saved the tail feathers of 
the stolen birds and stuck them in 
glasses that graced her bar. One 
night, the story goes, one of her 
guests called for ą glass of “those 
cock-tails.” This inspired a dapper 
young French officer to rise to his 
feet, raise one of Betsy’s “bracers” 
over his head and cry “Long life to 
the cocktail!”

Short Review of 
Lithuania

PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

FRIDAY XSwWKw
ENGLISH PART

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

Who’s Afraid of the Big, Bad Sun?

Certainly not blonde Anita Louise as, clad in her trim new sports 
suit, she prepares to partake of a tall beaker of iced tea, Hollywood s 
favorite when the temperature heads for the upper altitudes.

JuljntVOICE Issue 
Already Out

“Medicine” Next WPA 
Living Newspaper

Rain Dampened Detroit Spirits but 
LDSers Plan Big Olympiad Group

INTERVIEWS 
WITH

By Walter Kubilius
(Second in a series)

E OFTEN say that great 
movements are personified in

their leadership. Granting that this 
is true we may add that the spirit 
and history of the Young 
nist League are embodied 
Little, Executive Secretary 
York State.

The area of Independent Lithu
ania (Lietuva) is 55,670 sq. klm., 
about 21,490 sq. miles, or about the 
size of the state of West Virginia. 
The climate is temperate,, similar 
to that of Maine. The surface of the 
country is generally a fertile plain, 
with numerous lakes and rivers. The 
following countries border on Lithu
ania: Latvia on the North, Poland 
on the East and South, along the 
Temporary Line of Administration, 
Germany on the South, and the 
Baltic Sea on the West.

The estimated population of Lithu
ania on March 1st 1938 was 2,553,- 
000. The nationalities making up 
the population of Lithuania are: 
Lithuanians — 81 pc., Jews — 7 pc., 
Germans — 4 pc., Poles — 3 pc., 
Russians — 2 pc., and other na
tionalities — 3 pc.

The density of population in Lith
uania is 46.1 per sq. klm.; the max
imum being in the county of Vil
kaviškis, 70.2 per sq. klm. Although 
the majority of Lithuania’s popu
lation live in rural districts, it is 
found, however, that 16 pc. of the 
population live in towns and cities 
having a population of more than 
2,000. The principal cities are: Kau
nas, the temporary capital, 135,000 
inhabitants; Klaipeda, site of Lithu
ania’s modem seaport, 60,000; Šiau
liai, 30,000; Panevėžys, 25,000.

The Lithuanian language, consi
dered by philologists to be the oldest 
living language in Europe, is closely 
related to Sanskrit. Statistics on re
ligious beliefs show that 80 pc. of 
the inhabitants of Lithuania are 
Roman Catholics; 10 pc. Lutherans; 
7 pc. Israelite; 2 pc. Orthodox and 
1 pc. other beliefs.

The main occupation of the inha
bitants of Lithuania is agriculture 
and nearly 80% of the population 
are engaged in agricultural occupa
tions.

As his name may imply, 
of rather short build, dark 
centuated fe aturcs emphasized 
by large eyes that appear to shine. 
An Italian-American, Johnny had to 
leave school at an early age and 
begin working for a 
machine shop.

About the year of 
came a member of the Y. C. 
took a determined part in 
tivity. Whithin two years his clear
headedness and ability to grasp the 
essence of problems earned him 
membership in the league’s highest 
body — the National Council. This 
was followed by a long period in 
which Johnny traveled all over the 
country doing organizational 
and building up the Y. C. L.

Five years ago he became 
cutive Secretary of New
State, and any YCL’er will proudly 
tell you that under his leadership 
the membership increased from 900 
to over 8,000.

The YCL is still growing, and now 
is a recognized, reputable youth 
ganization among the youth of 
state.

Just a few short weeks ago he
turned from a trip to Spain where 
he met American YCL’ers at the 
front lines and where he studied the 
means by which Spanish youth 
solved their problems in order that Yave the most to lose* Uzx ...hl u:_  1 L *

or
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The current (July) issue 
the VOICE has just come off 
presses and is in keeping with 
high standard the Publishers have 
set for the magazine.

Many 
in this 
interest, 
war in

of the features contained 
issue are of considerable 
There is an article on the 
Spain and the many Lith-

American youth who 
fighting there and who 
killed in battle. Another 
the little known facts
deaths of Darius and Girėnas 
flew across the Atlantic on a 
York-Kaunas trip. The conclusion is 
reached that the plane was shot 
down by the Nazis. To be familiar 
With the news behind the news, 
read that article.

A new feature is included—a page 
about motion pictures. The Second 
World Youth Congress- also comes 
in for discussion. Lithuania will not 
send any delegates and the article 

stresses ' the importance of Lithu
ania’s acceptance in order to pre
sent her side of the Vilnius dispute.

Sixteen contributors have joined 
in making this an issue which 
should persuade all non-subscribcrs 
that a $1.50 sub to the VOICE is 
certainly worth it.

Our minds, like opera glasses, 
have two sides, and as we look 
through one the near things retreat 
from us and appear small in the dis
tance; and as we look through the 
other, the far-away things rush to
ward us and assume greater shapes. 

Thus we pass our time adjusting 
glasses.

The same producing combination 
which staged the current Federal 
Theatre triumph, “..........  one-third
of a nation....... ,” will produce the
next Living Newspaper, “Medicine,” 
it was announced by George Kon- 
dolf, local project director.

Philip Barber has been named 
producer and Lem Ward director 
of the newest edition of the Living 
Newspaper. “Medicine” will go into 
rehearsal as soon as the script is 
completed.

BUILD THE YCL FOR 
DAVE DORAN!

I hardly know how to begin to 
relate all the trials and tribulations 
and what not about our L. K. M. 
visitors, 
weather

First 
morning 
eyes
what happened the night before) I 
beheld the rain falling in a steady, 
even stream covering everything 
with water and mud which made 
the June day look wetty and muddy, 
and which made me feel the same. 
It seems as though all the Gods in 
the Heavens had set aside that day 
to punish us mortal beings in the 
way they saw fit, with the idea of 
ruining the Press Picnic and mak
ing everybody unhappy. But 
fooled them, us clever mortal 
ings, wo ups and gets the 
Finnish Hall and holds a swell
door picnic with a record breaking 
crowd on such a short notice in a 
swift shift, which made everybody 
happy.

be there. Election of delegates to 
the L.D.S. Convention will be the 
main point of order, and we want 
to show all other L. D. S. branches 
that we’re on the map by sending 
our representatives to add to the 
progress of the L. D. S. Also to 
send a delegation of Detroit athletes 
to cop some of those prizes at the 
Olympiad. We could make use of 
some of them to adorn our bare 
walls. We do hold a record here 
in Detroit. We hold a record of not 
having won 
anywhere.

Of course 
holding such 
can tell when we’re going to break 
down and astound the world, and 
even ourselves. How about it gang?

“There will come a day, 
When we will show the way— 
Ta ra-ra, Ta ra-ra, Ta-ra.
Note: Fill in the blank verse to 

suit yourselves. That’s as far as my 
poetic inspirations will permit my 
talents to flourish.

It is really easy to get new mem
bers everywhere. You’d be surprised, 
if you never really tried to get new 
members. Begin right now, not in 
a mechanical way, but in the only 
way that will bring results, by ex
plaining the great movement — the 
joy of belonging to suęh a group of 
young men and women all over the 
country; all over the world, united 
in our common cause to build 
mocracy, to work and fight 
peace and security.

Tell your neighbors about it 
ask them to share with you 
happiness of being a member 
such a great army of youth.

This year when thousands of our sung by the L. K. M. chorus were 
■ first votes, well chosen for the occasion, and

I would like to take this oppor
tunity of expressing our deep ap
preciation to the members of the 
L. K. M. chorus for bearing with us 
the unfortunate misups and 
rangements of plans .because 
fortunate c i r c u m s t a n ces, 
showed a 
standing ; 
on their 
perhaps, 
presents 
chance to really receive and enter
tain the L. K. M. chorus mem
bers the way we feel in our hearts

disar- 
of un- 
which 

under
plight 
future

Where the Recovery 
Fund Wil! Go

JOHN KITTLE

doos not desire them, 
these problems and 
happy life with a pur- 
of the main battles the

Democracy.”
Under the caption of Jobs wo 

may list the desires for careers, 
positions, marriage, 

i being and security. 
;tion is growing up 
known the meaning
and confidence. These young people 
face a world without opportunity, a 
world that 
Solving 
achieving a 
pose is one 
YCL faces.

The desire for Peace is universal 
among youth. In the event of war 

■ it will be the young people who 
, . ----- _ ------ ----- For this

he may bring back with him to reason we find over three thousand 
America a clearer understanding' American young men fighting in 
in the work of the YCL. Spain to crush fascist aggression be-

1 fore it becomes too bold and thrusts 
the world into the cauldron.

The retention of Democracy in 
America is 
problem. In 
Hague and 
Nazi activity

Present Days

John has a lucid conception of 
the many problems youth faces to
day. “Broadly, these can be placed 
into three classes: Jobs, Peace and

Women Brave but Men 
Heck!—-They Rave

OKLAHOMA CITY.— Women are 
braver than men while having 
their teeth pulled or drilled, accor
ding to the delegates to the Oklaho
ma Dental Society.

While men quake with fear at the 
thought of having their teeth at
tended to, women will walk up to 
the chair with calm assurance and 
even sit down without any coaxing.

One delegate reported that a hus
ky soldier, while having his teeth 
fixed, gasped, “Boys, I faced plenty 
of bullets, but I can’t face this!

• He bolted.

united on one basic line, Anti-Fas
cism.

The problems of American youth 
are not as sharp as those of the 
Spanish youth. Yet in our aid to 
Spain we must remember that unity 
among the youth of America is also 
needed to fight the fascism 
threatens to arise.

It becomes evident then, 
unity is the prime requisite if 
erican youth are to obtain jobs, re
tain democracy and hope for a fu
ture without the danger of war. 
The Young Communist League is 
aiding the American Youth Con
gress in trying to achieve this unity.

In our interview we discussed va
rious angles of the Democratic 
front in America against fascism.' 
Space does not allow a detailed re
cord but I suggest “The Democratic 
Front” by Earl Browder as a clear 
analysis of what we face today.

John Little, only 28 years old, is 
an example of American youth to
day. Ho is an example that we can 
all follow in building a better 
world for ourselves and in fighting 
together to win that world. Intel
ligent and far-seeing, be reminds me 
of the fact that the future is held 
in the hands of young people.

We are confident that these young 
hands will shape a finer and greater 
destiny for the youth of tomorrow.

youth will cast (jieir 
show them how vital it is to be
long to the Young Communist 
League which helps guide the new 
voters.
Popular Front for democracy. Many 
times we find that we can attract 
our friends and fellow workers 
just being humanly interested 
their day by day problems.

Absolutely 
those where 
by gestures 
down upon 
don’t know 
called “Communist

Another woeful 
witnessed recently 
nizer marched up 
strangers, asking them, “Why don’t 
you join the Communist Party?”

As this took place in a conser
vative village and was the first time 
they had heard of the Party, they 
naturally talked about him as a 
“nut.”

We, who have participated for 
years in the struggles of the work
ers, know that no struggle, in
dustrial or political, can bo success
ful until we have enlisted thousands 
of young men and women, signed 
them up in our ranks. Yes, we 
pledge to bring thousands of new 
soldiers like Dave Doran into 
ranks by Aug. 1!

Not by conscription, but by 
luntary, intelligent cooperative 
listment, “Get Ready and March!”

, How many of us know how the 
Recovery Fund has been divided up? 
Well, here is the way Congress split 
the $3,750,000,000.

$1,425.000,000 for work relief jobs 
for 3,000,000 persons until March 1, 
1939.

965,000,000 for public works pro
jects under PWA, expected to pro
vide a year’s 
persons.

$300,000,000
ance, low-cost

$212,000,000
ments.

$175,000,000

because they 
we know—so- 

vanity.”
method is one 
where the orga- 
to comparative

pleasing to hear.
I can readily understand why the 

L. K. M. chorus members are proud 
of their achievements and prizes 

(won by competing in choral contests.
I hope that they never will permit 
themselves to disintegrate, but to 
inspire themselves into building a 
great chorus in the interests of Am

erican Lith. youth of Chicago, not 
[only in choral achievements but by 
being the forward step in pro
gressive interests concerning the 

I welfare of youth today in this world 
; of turmoil and unrest. Of course 
j these are also the objectives of 
i Detroit Aido Chorus and all 
į other choruses connected with 
nationally.

for 
and 

than 600,000 farm 
$100,700,000 for 

fication program.
$75,000,000 for the National Youth 

Administration to aid 600,000 per
sons of school age.

Spring has finally come to Fair
banks, Alaska. And six lucky folks 
who guessed the exact time, 12:14 
A. M. (EST), the ice would break 
up on the Tanana River, will split a 
pool of $100,000. It is the far 
north’s derby day.

In the early days of American 
history butter and bar iron sold at 
about the same price, that is, 8 to 
9 cents a pound. Today butter is 
purchased at about 48 cents a pound 
while bar iron is worth little more 
than a cent a pound.

Hartford Notes
It’s a big question mark as to the 

heart throb of F. R. jr. ? A certain 
blond bass has an injured eye. (who 

the danger is she????) Since A. N. (an alto) 
to Democracy here becomes clear, has no interest in the male mem- 
Forces arc constantly working to bers of the chorus, he must be an 
undermine the democratic form of outsider, Speak Up! Who is our 
government and replace it with I saxophone player’s main attraction? 
fascism. But youth prefers the shag!Could it be S. R.??? We wonder 
to the goose-step. if A. Z. has another heart throb?

We wonder why a certain soprano 
hasn’t been discovered by some 
talent scout? You might 
some amateur program if 
hard enough. Do I hear a 
are my ears deceiving 
wouldn’t be a bad idea if 
the chorus members were 
friendlier than they have been in 
the past. This means you, you, and 
you.

Tall stories are flying—doesn’t

the
the

the recent expose of 
in America,

to the goose-step.
What Can

third 
face

important 
of Hitler,

Be Done?

Portrait of a False 
Revolutionist

He has the watery desire 
to quench our fire 
to wilt the firm, 
to soak in us until 
we sink to our lowest level.

He has the indoors art 
to catch you in a chair 
and drug the air: 
all motion under balk 
that he may talk.

He’ll chant red song 
like a cricket all day long, 
if you let him hum 
safe and warm 
out of the storm.

“Oh, see the other side!”— 
and if we ride 
that pendulum’s idle arc 
his aim is won;
nothing will be done.

1. All entry blanks must be for
warded to the LDS National Youth 
Committee, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y., not later than July 
20th. An entry fee of ten cents for 
each event entered must accompany 
all blanks. No entries wijl be ac
cepted after July 20th.

2. LDS Insurance and Associate 
members who are in good standing 
arc eligible to participate if they 
have become members before June 
1st, 1938.

3. Each entrant must present his 
membership card at the field clerk’s 
desk on the field before he is per
mitted to participate. The field 
clerk will register the member and 
direct him or her to the medical 
examiner, and if approved by the 
examiner, will give a number to the 
athlete.

4. No entrant will be permitted 
to participate in any event unless he 
is passed by the medical examiner.

5. No entrant will be permitted 
on the field without a uniform.

6. All entrants must be on 
field at 9:00 a. m. Trial heats 
begin at 10:00 a. m.

7. Positively no new entries 
be accepted on the field.

8. Prizes shall be given as 
ows:

Gold Medal
scoring most points in his division.
Silver Medal—to individual scor
ing second highest number of 
points in his division. Bronze Me- I Schenley Park in Oakland section of 
dal — individual scoring third Pittsburgh, and there inquire as to 
highest number of points in his the place of the field.
division. First 
will be given 
the events in 
placed first. 
Each member 
relay teams will receive

the 
will

will

branch whose 
points.
9. Points will 

follows:
First place: 

place: 4 points; 
points; fourth 
fifth place: 1 
system.)

10. No participant will be per
mitted to enter more than two 
track and two field events.

11. A participant failing to show 
up by the third call for his event 
will not be permitted to participate 
in that event.

12. The OLYMPIAD
opened with a parade of the 
about the field and each 
should participate.

13. All athletes desiring 
should, immediately 
in Pittsburgh, go to 
Pitt to the reception 
make arrangements.

will be 
athletes 
entrant

housing 
arrivalupon 

the Hotel Fort 
committee and

Directions For 
The Field

Reaching

All athletes, upon arrival in Pitts
burgh, should go to the Hotel Fort 
Pitt to the Convention Reception 
Committee which will make ar
rangements for housing the dele
gates and sportsmen and give them 
directions to the Schenley Oval 
where the meet will be held.

Going directly to the field, the 
athletes going by car must go

But most beware 
when he calls you rare, 
better than the others; 
that is his knife 
to stab your brothers.

—I. Schneider.

fol-

to individualget on 
you try 
gong or 

me? It 
some of 

more

Naturajly, the 
diately arises as 
done to solve these three problems. 
John Little constantly emphasized 
one point in all his remarks: “Unity 
among youth!’!

The crux ofl tne answer is in that 
phrase. Only through unity can 
youth hope to fulfill any of their
desires. Trade unions are a fitting she know when to STOP? Please 
example of Unity that breed strength, don’t feel hurt about this it’s only 
In Spain we see every sort of po- for your own good, 
litical belief among the youth

question iminė
to what can be

Chop Suey was invented at San 
Francisco during the gold rush days, 
in a restaurant catering to the 
Chinese coolie trade. But Ameri
can miners were the sole customers 
for it, not the Chinese.

The Shadows.

When I said I would die a bache
lor, I did not think I should live 
till I were married.—Shakespeare.

to

to

tobe mailed 
as their entry 
LDS National

All directions will 
showing I the entrants as soon 
entrant j blank arrives at the 

Youth Committee.
winning For further information, write to 
medals, the LDS National Youth Committee, 

A trophy will be awarded to the 419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

place in each event 
a ribbon 
which the

of the
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Great Neck, N. Y čių privatiškais karais, kurie 
dalyvaus piknike. Vietinis.

Trumpos Žinutes

IV. Nepasisekimai
(Tąsa) 71

Ir koks jo buvo nusistebėjimas, kuo
met ji, gavus karolius, kaipo priedą pa
sakė:

—Kadangi šiandien mano gimimo die
na, tai aš, pasipuošus šiais karoliais, no
rėčiau su jumis nueiti į kokį nors res
toraną, v

Apart to, ji pasakė jam kaip ką ir 
apie Bloką, kuris, savo laikais mėgo lan
kytis po restoranus ir pyragines.

Ir nors jis atsakė jai nepritariančiai: 
“Tai Blokas...,” bet visgi vakare su ja 
nuvyko restoranai), kur, dėlei aukštų 
kainų, apie kurias Rostove girdėjo kaip 
per sapną, jo kančios pasiekė aukščiausį 
laipsnį.

Ne, mūsų poetas nebuvo šykštuolis, bet 
jis, taip sakant, visiškai savo kišenių iš
kratė. Apart to, turėdamas smulkburžu- 
azinę ypatybę, .neišdrįso jai pasakyti 
apie savo kritingą padėtį. Nors ir pri
minė, kad viešbučiuose jam neramu. Bet 
ji, pamislijus apie jo nervingumą, pasa
kė:

—Reikia stengtis susivaldyti.
Jis bandė susivaldyti. Ir jos gimimo 

dienoj stengėsi pabalnoti savo poetinę 
mūzą, kad pabrėžus nors kokias eilutes 
ir jas, taip sakant, pardavus kokiam 
nors žurnalui.

Bet nieko neišėjo! Mūza ilgai nepasi
davė, o kuomet jau pasidavė, tai poetas 
stačiai nusistebėjo iš to, kas iš jo su mū
za išėjo. Perskaitęs savo kūrinį, aiškiai 
suprato, kad apie kokį nors atlyginimą 
negali būt nei kalbos. Išėjo kas tokio ne
girdėto ir poetas suvertė visą bėdą ant 
skubotumo ir širdies neramumo.

Tuomet mūsų jaunas poetas, pamąstęs 
apie lemties nepastovumą ir apie tai, kad 
poezija, tikrenybėje, dalykas miglotas, ji 
nepagelbsti žmogui pasidaryti lengvesnį 
pragyvenimą, nuėjo turgavietėn ir par
davė apsiautalą.

Ir lengvutėliai apsirengęs nuvyko su 
savo panele ten, kur ji norėjo.

Po to jis manė pagyventi porą dienų 
ramiai, stengiantis apie nieką nemąsty
ti,—taip sakant, pilnai save patenkinti, 
nuimant krėnelę nuo puikaus restorani- 
nio vakaro. Ir tik po to jis nusprendė 
apgalvoti savo padėtį. Ir kaip nors išsi
sukti iš sunkios materialinės padėties. 
Blogiausiame atsitikime jis manė pasi
skolinti pas savo širdelę.

Bet ant rytojaus po jos gimimo dienos 
Leningrade užėjo ankstybas šaltis. Ir 
mūsų poetas, lengvu žiponėliu apsivil
kęs, pradėjo gatvėse šokinėti, sakyda
mas, kad jis ten, pas save pietuose, 
vaikštinėdamas veik nuogas, taip užsi
grūdino ir dabar gali taip vaikščioti.

Greitai jis persišaldė. Ir atgulė lovon 
savo viešbutyje ^Germes”. Bet ten nusi
stebėjo jo-akiplėšiškumu ir pasakė, kad 
pirmiausiai reikia užmokėti už kambarį, 
o paskui sirgti.

Bet visgi sužinoję, kad jis poetas, pa
sielgė žmoniškai ir pasakė, kad iki pilno 
pasveikimo jį nelies. Po šiokių žodžių 
mūsų poetas visiškai nusilpnėjo ir šešias 
dienas negalėjo iš lovos išlipti, pasibai
sėdamas, kad ir už gulintį lovoje skaito 
tokią pat mokestį, kaip ir už sveiką.

Panelė jį lankė ir atnešdavo paėsti, 
nes kitaip būtų buvę visai riestai. Ir, gal 
būt, jis netgi būtų nepasveikęs.

Pasveikęs vėl bandė savo mūzą pasi
gauti, bet pastaroji visiškai atsisakė ką 
nors lemto jam suteikti. Ir poetas taip 
nupuolė dvasioje, kad nusprendė, jeigu 
tik kaip nors išsipainios iš šios keblios 
padėties, susirasti sau kokią nors tar
nystę ir atei’tyje nesitikėti ką nors iš 
dailės gauti.

Teisybė, kuomet viešbučio direktorius 
aplankė jo kambarį, poetas dar trečiu 
sykiu bandė prisiartinti prie savo poezi
jos, bet, apart trijų eilučių, nieko dau
giau iš savęs negalėjo išspausti:

“Kiek sykių pažvelgiu į dangų
Ir vis girdžiu propelerių užimą,
Ir kas-tai žemyn krinta ant...”
Ir jau žodis “ant parašiuto” nieku bū

du netilpo į eilėraštį. Po to poetas ga-

lutinai susirgo ir nusiginklavo poezijos
dirvoje.

Svajonės pasiskolinti pas savo drau
gužę taipgi neišsipildė. Dideliausiam jo 
nusistebėjimui, tuo pačiu laiku, kuomet 
jis rengėsi jai apie tai sakyti, ji pati 
jam tą patį pasakė, tik ne apie jį, bet 
apie save. O kadangi poetas buvo nuo li
gos nusilpnėjęs, tai išsyk net nesuprato 
visos tos padėties. Ji pasakė, kad iki pa
šalpos gavimui pasiliko ištisa savaitė ir 
jeigu jis gali, lai jai kiek nors paskolina, 
tuo labiau, kad laike ligos ji jam maistą 
pirko.

Jis atsakė:
—Būtinai.
Ir jai išėjus, nusprendė persiskirti su 

savo kostiumu.
Jis turgavietėje pardavė savo kostiu

mą, dalinai sutvarkė reikalą, ir, apsivil
kęs švarkeliu ir užsimovęs sportines kel
nes, vieną gražią dieną atėjo pas mus, į 
Leningrado Litfondą, kur ir papasakojo 
mums šią savo istoriją.

Ir už šį papasakojimą mes jam davėme 
kelionei šimtą rublių, kad galėtų namo 
sugrįžti.

Paėmęs pinigus,'jis nedrąsiai mums 
pasakė:

—Šių pinigų man užteks namo parva
žiuoti. Bet aš norėčiau čia dar savaitę 
pagyventi. Man labai norėtųsi tą pada
ryti.

Mes jam atsakėm:
—Važiuokite dabar. Ir ten, namie, pa- 

sistengkite gauti kokį nors darbą. O 
dirbdami, liuosu laiku, rašykite geras 
eiles. Tai bus jums teisingiausia išeitis.

Jis pasakė:
—Aš taip, veikiausiai, ir padarysiu. Ir 

aš sutinku, kad pradiniai autoriai pri
valo, apart savo poezijos, remtis kuo 
nors kitu. O tai matote, kas atsitinka. 
Ir gerai, kad už tai buvo vedama agi
tacija.

Ir, paačiavęs mums, jis prasišalino. O 
mes, litfondiečiai, poeto žodžiais pamis- 
lijom:

“O, kaip dieviškas susijungimas vie
no su kitu nuo amžių sutvertas; bet 
žmonės, sutverti vienas dėl kito, deja, 
susijungia taip retai.”

Šiuomi užsibaigia pradinio poeto isto
rija ir prasideda kita istorija, tik visai 
skirtinga.

Ten su vienu darbuotoju įvyko visai 
skirtingas dalykas, negu su poetu.

Tas daugiau, negu persišaldė ir išsi
kaštavo.

Ve kas su juomi atsitiko.
8. Pasakojimas apie žmogų, Kurį iš 

Partijos Išbraukė
Dar pirmame partijos valyme išbraukė 

vieną žmogų iš partijos.
Jis ten buvo pas juos kokiu tai invali

dų kirpėju-skutėju.
Jį išbraukė už neprisilaikymą — per

daug išsigerti pradėjo. Jis turėjo barka- 
velkinį būdą. Kaip tik kiek, tuoj aus, taip 
sakant, ir pila už kalnieriaus. Ir ne vi
suomet stipriai ant kojų laikėsi.

Taigi, jeigu jis iš barzdaskučių, o ne 
raštvedžių, tai galėjo bile klijentą sužeis
ti. Nekalbant apie pasaulėžvalgą ir taip 
toliaus.

Abelnai, jį, veikiausiai, kaip aš manau, 
išbraukė remiantis obalsiu: “Netikusią 
žolę iš daržo išraut ir išmest.”

Ir, tokius žodžius pasakę, jį išmetė.
Daugiau jokių kaltinimų jam nebuvo 

primetama.
Jis gi save, skaitė geriausiame stovyje. 

Dirbo energingai, niekur kitur įsivėlęs 
nebuvo ir todėl labai nusistebėjo, kodėl 
jį išbraukė.

Jis labai susidirgė.
Mano sau—tiek metų aš kovojau su 

savimi^ kad suvaldžius savo audringą- 
pobūdį! Tiek metų aš save neprileidau 
prie jokių ypatingumų! Elgiausi pride
ramai. Nesukėliau jokio lermo. Ir staiga 
—meldžiame skustis!

O kas liečia išsigėrimo, tai kodėl gi 
neišsigerti ?

Komisijai jis nieko nesakė, bet pamis- 
lijo: “A, tai taip!”

(Daugiau bus)

kad apkalbėti apie 
viršininkų rinkimus, 

įvyko birželio 21 d. 
ant šio susirinkimo bu-

Birželio 17 d. įvyko masi
nis susirinkimas, kuris buvo 
sušauktas Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo pasidarbavimu, 
tikslu, 
miesto 
kurie 
Taipgi
vo pakviesti visi kandidatai 
(kurių buvo 5), įskaitant ir 
opozicijos kandidatus, kad pa
kalbėtų susirinkimui.

Visi kandidatai savo kalbo
se pasižadėjo nedidinti taksų 
namų savininkams, žadėjo būt 
geri, ekonomiški ir t. p.

Opozicijos kandidatai darė 
užmetimus seniesiems trusty- 
sams ir dabartiniam majorui 
W. IL Bryant (kuris 
vėl būti išrinktu), kad 
vo neekonomiški ir tt. 
kalbėjo advokatas W.
džiulaitis iš Brooklyno. Iš
klausius visų kalbėtojų kan
didatų kalbų, prieita prie iš
vados, kad reikia balsuoti ir 
už opozicijos kandidatus, to-- 
dėl, kad senieji kandidatai- 
politikieriai perdaug neįsigalė
tu.

nori ir 
jie bu- 
T ai p gi 
J. An-

Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir pavykęs. Taipgi buvo 
renkamos aukos padengimui 
kelionės lėšų delegatui, kuris 
važiuoja į Amerikos Lietuvių 
Kongreso konferenciją, kuri 
įvyksta Scranton, Pa., birže-, 
lio 25 d. Po 25c aukavo: 
adv. W. J. Andziulaitis, J. 
Baranauskas ir A. Simokaitis. 
Smulkių $2.31. Viso $3.06.

Birželio 21 d. įvyko mies
telio trustisų (2) ir majoro 
rinkimai. Didžiuma balsu 
gavo senieji kandidatai. Ant 
majoro W. IL Bryant ir ant 
trustisų William Ninesling ir 
William IL Casey (naujai iš
rinktas).
tas ant majoro A. W. Stevens 
gavo tiktai 72 balsu mažiau už. 
W. H. Bryant, ir jeigu opo
zicija būtų taip dirbę, kaip jų 
oponentai, be abejonės, būtų 
laimėję. -Tai dar pirmu sykiu 
rinkimuose opozicija pasirodė 
tokia stipri.

Opozicijos kandida-

Birželio 22 d. Nassau Coun
ty ligoninėje, Mineola, L. I., 
buvo padaryta gana 
operacija draugei A.

kuopos narei.
nors draugė 

bet kasdien
biskutį taiso-

Linkėtina jai greitai pa-

sunki
Bistra-

jienei, LDS 24 
Po operacijos, 
jaučiasi silpnai, 
jos sveikata po 
si
sveikti. Draugai ir draugės 
turėtumėte aplankyti ją 
sunkioje valandoje.

S1OJC

rasy- 
Iligh

sa-

rei-
mO-

Finleyville, Pa

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4279 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM HANSEN
3327 Fulton St. Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4244 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgwood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

Šiomis dienomis čia įvyko 
ugniagesių (liuosnorių) fėrai 

net 60 
ugnia- 
su vi- 
ir be-

NOTICE is hereby given that License 
GB 7405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
567 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
and ABRAHAM NASON 

Nostrand Ave. Brooklyn, N.

No.

the

567

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control _Lew_ at 
8204—5th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

KATHRYN 
JOHN 

d-b-a Gene and Johns
8204—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the
TONKOVICH and 
AJERSCH

ir paroda. Suvažiavo 
atskirų vietų-miestukų 
gesiai. Suvažiavo jie 
šokiais savo pabūklais
nais. Po paradų prasidėjo vi
sokį lošimai iš pinigų ir gir
tavimai. Miestukas valdomas 
Amerikos legionierių ir KKK, 
f asistuojančių republ ikonų. 
Prisistatė visokių būdų ir per 
6 vakarus gembleriavo visi— 
vyrai, vaikai, moterys. Buvo 
paruoštos pinigų viliojimui vi
sokių rūšių mašinos, prie ku
rių šaukė lavintais balsais 
šaukliai. Dėl biznio viskas

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9207 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

5616—8th
JOSEPH SCHWARTZ

Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectton 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law. at 
219 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

219 Church
HARRY 
Ave.

MORRIS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 4274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 E. 12th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO MISTRETTA
2611 E. 12th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808a Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No.NOTICE is .... ____ ______  ___
GB 4226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-5—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-5—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9510 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the

Buffalo

Jungtinėse Valstijose tiktai 
trys miestai turi pasažierinius 
subvių geležinkelius. Tie mies
tai yra: Boston, New York ir 
Philadelphia. Chicaga turi “su- 
bvę” tik prekių pervežimui.

Tūlas Pittsburgho spaustuv
ui nkaš pasakė, jog šių laikų ra
dio pavirto į modernišką įrankį 
įkiriems “pedlioriams” lysti į 
gyventojų stabas.

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail,' under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
407 Marcy 
County of 
premises.

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

407 Marcy
GINO TURATTI

Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 837 has been issued to the undersigned 
to sell ' beer at 
of the Alcoholic 
559—20th Street, _______ ___
County of Kings, to be consumed on 
premises.

retail, under Section 76
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,
i the

559—20th

NOTICE

JACOB BILEK
1808a Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7560 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Prospect Park West. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX EDELSTEIN
222 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Ilighlawn Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

premises.

51 Buffalo
ERMINIO SCUTARI
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7563 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIO GARCIA
119 Montague St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of. Ihę Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ERICH
132 Ilighlawn Ave.

SEUTHE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON SOKOLOFF
338 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4760 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4649 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

132 Ralph 
County of 
premises.
132 Ralph

JACOB GEIMAN
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Boverage Control Law at 
344 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH EBEL
344 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

ERNEST SONCINI
St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAITIS
21 Bridge St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section. 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Marcy 
County of 
premises.

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

437 Marcy
JOHN BATTISTON

Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7315—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

SALVATORE FOPPIANO 
7315—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
ĘB 881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1488 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ' on the 
premises.

ALFONSO CIERVO
1488 Herkimer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4532 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson 
County of 
premises.

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

40 Wilson
ADOLF TOLLNER
Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 4722 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ALTSCHULER
407 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

121 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HENRY C.
121 Howard Ave.

BOEHLING 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4729 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 theCounty of 
premises.

2732 Ocean
HARRY FRIEDFELD 
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 4667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
876 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

WILLIAM H. METER 
876 Hancock St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT A. CULHANE 
5606 Avenue N Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail: under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed • on the 
premises.
9032—7th

CELIA PELLEGRINO *>• 
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 498 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of (lie Alcoholic Beverage Control Law at 
7324 Sixth 
County of 
premises.

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

7324 Sixth
WILLIAM REESE

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,50 Henry Street, . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER
50 Henry St.

W. KARSTEN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4321 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1823 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB DOLMATCH
1823 Church Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE .is hereby given that License No. 
GB 9210 has been issued to the undersigned 
io sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808 Kings Highway, 
County,of Kings, to 
premises.
MORRIS GOLDMAN 
1808 Kings Highway

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

and ABE JORTNER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4422 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Bopough of Brooklyn,7212—5th ______ ,....... ........
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

7212—5th
CARL KOENIG

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 4091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Bushwick Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MENNO
37 Bushwipk Ave.

is hereby given that License No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
KUEPER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Nevins St., and 427 Carroll St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

CHRISTIE GALLO 
341 Nevins St., 
and 427 Carrol I St. Brooklyn, N. Y-
NOTICE is hereby given that License Na 
EB 1125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on. thia 
premises. ,
JACOB PALUZEK and JOHN ZIELINSKI 
184 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
EB 692 has ___ „ . _
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law st 
344 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consigned on the 
premises.

JOHN BOEMERMANN ’ 
344 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
873 Hegeman Ave. (Known as 734 Elton St.). 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PAUL MILLER 
Known as 734 Elton St.

873 Hegeman Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 830 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
224 Berry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL LAMONICO
224 Berry St. Brooklyn, N. Y«

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 1077 has been issued to the undersigped 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control LaW_ at 
35 Central 
County of 
premises.

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

Jau buvo “Laisvėje” 
ta apie Great Necko 
School studentų streiką, ku
ris prasidėjo su pradžia ge
gužės mėn. Studentų strei
kas prasidėjo todėl, kad su
perintendentas W. E. Dodge, 
principal L. C. High ir deanas 
T. C. Henderson be jokios 
priežasties atleido 4 mokyto
jus, o jų vietoje įstatė 
vuosius žmones.

Studentų streikas ir jų 
k alavini as palikti tuos 4
kytojus prie užsiėmimo buvo 
gana didelis. Tas .palietė vie
tinius gyventojus ir pritari- 
mas-simpatija tiem 4 mokyto
jam ir studentam pasiekė ga-‘ 
na aukštą laipsnį. Santikiai 
tarpe studentų ir viršminėtų 
viršininkų buvo gana įtempti 
ir nė viena puse nenorėjo nusi
leisti. Bet galų gale studentai 
savo kovingumu ir narsumu 
kovą dalinai. laimėjo tuomi, 
kad Board of Education ir 
trustisai atstatė 3 virš minė
tus viršininkus. Kaip pasiro
dė, tai tie ponai buvo gana 
sureakcionėję ir per daug įsi
galėję.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 
lyn, 
the
215

Knickerbocker Ave., Borough of Brook- 
County of Kintip, to be consumed off 

premises.
HANS HALLER

Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4288 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901—4Ui’ Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

35 Central
HENRY WENDEL

Ave. Brooklyn, N. Y.

4901—4th
GEORGE WILLINGER
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7379 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Lrtw at 

Brooklyn, 
the

is hereby given that License No.

253—7 th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

Borough of 
to bo consumed off

253—7th
HUGO 

Ave.
B. LOHSE

Brooklyn, N.
is hereby given that License 

been issued to the 
beer at retail under

No.NOTICE
DB9 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2224 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL DAVIS
2224 Avenue X Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
223 Smith 
County of 
premises.

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

NOTICE
GB 8978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Boverage Control Law at 
1185 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
1185 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4495 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516—8th
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

beer at retail under Section 75
Avenue, Borough of Brooklyn,

5516—8 th
CHARLES CORDES

Avenue Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.

Pirmyn Choras rūpestingai 
verbuoja važiuotojus į. dien
raščio “Laisvės” pikniką, ku
ris įvyks šį sekmadienį. Du 
busai beveik jau suorganizuo
ta ir tikimės turėti gerą skai-

223 Smith
JERRY MURPHY

St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 7926 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
202 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

SALVATORE ALOISIO
202 St. Nicholas Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL OBERLANDER
56 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 758 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on. the 
premises.

ANN FARBSTEIN 
Administratix

409 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

«mmhM «...

NOTICE is hereby |<iven that License No. 
EB 2296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
318—24 Grand Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed oh tha 
premises.

GRAND PARADISE CO.. INC.
318-24 Grand St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
398 Avenue P

retail, under Section 76 
Beverage Control Law at ' 

Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONSTANTINOS TZANIDES
398 Avenue P Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nq. 
EB 1217 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Lew ftt 
5125— 6th Avenue, Borough of Brooklyn. 1 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY WILCZYNSKI 
5125—6th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licenaa Na 
EB 1135 has been issued to the underslgntd 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Iaw nt 
358 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

358 Classon
JOHN THEISS

Ave. Brooklyn, N. Y.
hereby given that Lioenw NaNOTICE is hereby given that License Ma 

EB 1146 has been issued to the undereljpied 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Lew At' 
2576-80 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ' 
premises.

to be consumed «n the
w. 

2576-80 Fulton St.
E. UMLA

Brooklyn, N. Y

-»«



So. Boston, Mass. LICENSES1

tho

n. y.
'NOTICE is hereby (riven that License

RUDY GIRION!

under
the

Y.Y.

No.No.

to be consumed onsell at

No.hereby (riven that Licons<|217 Central
270

Tel. Virginia 7-4499
NOTICE

Barry P. Shafes1 be
the

ra

beer N. Dr. Herman Mendlowitz3916

83 METAI PRAKTIKOS
the 86th of

BRIDGEWATER, MASS Tel. Evergreen 7-1312Rest.
•17 Bond

that License
Šis miestukas mažas, skai-1

of

Avenue

107-109
the

hereby (riven that

Kings,

17ththeoffthe

Tai gal vienintelė lietu N.premises. the
No. 79 promt

išsilaikė
Joseph Fulton

No.NOT I Cl
No.

HYMAN

N.

*

Jeigu turite kokį nesveika

that License No. (Armakauskas) IŠTYRIMAS VELTUIthe
709 Flatbush

Graborius (Undertaker) DR. ZINS1980—86th
N.•190 Morgan

No.sell NOTARY PUBLIC Įsisteigęs per 25 Metus
bee)'216 Foster

•the

No. Telefonas: EVergrėcn 7-4335yra the
KKM9

HARRY

sell 
the

EB 
to

County of 
premises.”

NOTICE
GB 8321

Ucense No. 
undersigned 
Section 76

County of 
premises.

NOTICE
GB 1971

SAMUEL 
Ave.

Ave., 
to

St reel
Kings

KANN 
Plaza

DELICATESSEN
and ADOLPH COHEN 

Brooklyn, N. Y.

JOSEPH BRICCA 
The Park Tavern 
;t. • Brooklyn. N. Y.

SIEGEL 
St.

CHARLES MOSER
Ave. Brooklyn, N. Y.

KRAMER 
Busy Bee

Brooklyn, N.

and VIOLA LENTOL 
Rest.

Brooklyn, N. Y.

d-b-a 
6751—5th

JOHN 11.
Harry’s

NOTICE 
EB 
to

SCHATZET,
Brooklyn,- N.

32 1 Utica 
County of 
premises.

JACOB FET.TSCITER
Flatbush Coffee Shop 

1605-7 Cortelyon Rd. Brooklyn, N. Y.!

Alcoholic 
Flushing . 
of Kings,

EMMA KUEBF.L
St. Brooklyn, N. Y.

UMT.ANDT
Delicatessen 

Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
hits been issued Io Ihe undersigned 
icer al retail, under Section 75

hcreby given that. License No.

COHEN
Brooklyn, N. Y.

LOUISA MARTENS
Brooklyn, N

of the

SAMUEL SIMON
Avenue Brooklyn, N. Y.

VON DEESTEN 
Brooklyn, N.

SUSSMAN
Brooklyn, N. Y.

ANNA TIIMELFARB
1321 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB .1553

MURRAY
299 Bedford Ave.

NOTICE 
EB 867 
to sell 
of the Alcoholic Beverage

NOTICE
GB 1768
to sell

KERZNER
Brooklyn, N. Y.

DORA SLOTNICK
Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

EHRLICH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
GB 88 16 has been 
to 
of tho Alcoholic.

NOTICE
EB 
to

of the Alcoholic 
299
County <
premise's.

WINTER
Brooklyn. N.

Kings, to

CLARA BURSTEIN 
Island Ave., Brooklyn,

SAM ZOLOTOR
S. and J. Dairy and Grocery
Ave. Brooklyn, N.

415 
County of xKings, 
premises. )

that License No.
1069 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn,

DINER, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

1116 Coney

71-273 Jay

NOTICE is 
827 ha 

sell 
the- Alcoholic

MAC PROPPER
Ave. Brooklyn, N.

retail, under Section 76

Bedford Avenue.
Kings, to

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail, under Section 76

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is bereb: 
GB 81 17 has been

sell beer at
the Alcoholic.
Parkside Avenue.

to

NOTICE
EB 1153

hereby given that T.ieense, No.

Law at. 
Brooklyn. 

I on

BERTHA HOLTZ
St. Brooklyn, N. Y.

under Seel ion 75
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

NOTICE 
GB 4753 
to sell 
of the Alcoholic

8110 5th

retail, under Si
leverage Control

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off ihe

KAYS CAFETERIA. INC.
St. Brooklyn, N.

premises.
HERMAN 

407-409 Broadway

NOTICE
EB 1052

rage Control T.aw al 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off 1he

Brooklyn, 
on

NOTICE is hereby given that License 
EB 1238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 

NOTICE is hereby given that License No.|of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
EB 3014 has been issued to the undersigned i 1214 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn,

FRANK MANNINO
St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to tho undersigned 
beer at retail, under Sectionl 75 

Beverage Coni rol Law at 
c., Borough of Brooklyn,

County of Kings, to be consumed off i the

has
beer at retail, under

Alcoholic Beverage Control T.aw al 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

Brooklyn 
I on

is hereby given that 
has been issued to tho 

beer at retail, under
Cont rol

under Sec! ion Vi
• Cont rol T.aw at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

retail, under Section 75 
Beverage Control T.atv at 
, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off, the

sell beer at 
the Alcoholic 
Bond Street

Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

99
County of 
premises.

DAVE
99 While

17
County of Kings, 
premises.

to sill beer al 
of the Alcoholic 
1116 Coney 1

T.ieense No. 
issued to the undersigned 

75 
at

of Ihe Alcoholic 
2945 Fullon St re. 
County of Kings,

NOTICE is' hereby given that T.ieense No. 
EB 3112 has been issued Io the undersigned 
to

MORRIS 
Parkside 

20J Parkside Ave.

to 
of the Alcoholic 
270

NOTICE
EB 126.1

NOTICE is hereby given that License No. 
F.B 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, i 
of the Alcoholic Beverage 
207 Heyward Street, I.----

So. 5 
ty o f 

promises. 
MARTHA

the premises. •
SAM WEITZ

National Kosher Del. and
Brighton and Sth St.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that T.ieense

NOTICE i
GB 4778 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage

Avenue,

retail, under Section 76 
Beverage Control T.aw nt. 
el, Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

NOTICE is hereby given that

NOTICE 
GB 4461

PARKVIEW KOSHER 
Delicatessen and Rest., Inc. 

18th Ave. Brooklyn,

C. and C. 
NATHAN COHEN 
413 Broadway

332 Foster 
County of 
premises.

1 is hereby given that T.ieense No. 
! has been issued t 

beer at retail < 
Alcoholic Beverage 

Broadway,

Jay St.

sell beer at retail.
the Alcoholic Beverage
White Street

Kings,

hereby given that T.ieense No. 
been issued to the undersigned 

beer at retail, under Sei 
the Alcoholic Beverage Co 
Moi'ga'i Avenue, Borough

Kings, to be consumed

NOTICE
GB 1193 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1310 Avenue J, Borough of
County of Kings, to be consumed <(ff 
premises.

ABRAHAM MF.N I )ELSOUN 
1310 Avenue J Brooklyn. N.

beer at retail, under Section 761 
Alcoholic Beverage Control T.aw all 

Borough of Brooklyn,! 
to be consumed on the

County of Kings, 
premises.

RADIO
1214 Coney Island

I beer at -----
Alcoholic Beverage Control * I.aw 

Broadway,

JAMES FRANCIS BROI.l.EY
360 Sumner Ave. Brooklyn,

1307 Foster

under Section 75 
T.aw at 

Brooklyn, 
the

to sell beer at retail, under 
of the Alcoholic Bevc'rago Control 
2821 Brighton and 8th SI., 
Brookt.vn. County of KiiĄis, to 
on

Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE BROMBERG 
1122 Avenue J Brooklyn, N. Y.

(o sell licce ;it 
of the Alcoholie 
r. 59 I7th 
Comity

s-ll
the Alcoholic B<->. 
Saratoga Avenue, 
ilty of Kings, to

of the
3916 18th
County of Kings,

JOSEPH KRAVITZ
321 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
EB 1038 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1122 Avenue J,

■ '■VIII** _
AVEDIS MELKONIAN and 

STEVE MELKONIAN
1603 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 950 
to 
of the
975-981 
County 
premises.

JOSEPH SPINELLA 
975-981 Flatbush Avenue. Brooklyn, N.

beer at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

Sutter Avenue,
to be consumed on

I

■kmhhmMI

Antradienis, Liepos 5, 1938 E AIS X1

Delegato Pranešimas iš 
ALDLD Suvažiavimo

BEER, ^WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4425 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 
of the Alcoholie Beverage Control !-,vY, 
6751—5th. Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to .be consumed off the 
((remises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1626 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPANDREA 
1626 Cortelyou Rd. Brooklyn,

retail under- Section 75
rage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

•NOTICE is hereby given
EB 774 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
316 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

that License No. ' NOTICE is hereby given that License No. 
EB 683 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
485-487

beer at retail, under Section 76 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Nostrand Ave., Borough of’ Brooklyn, 

County of Kings, to be. consumed on 
premises.

Suvažiavimas prasidėjo penk
tadienio vakare, kaip septy
nios. Pirmoj sesijoj dalyvau
ja šešiasdešimt septyni dele
gatai ir penki centro nariai. 
Dar yra laukiama dvidešimt 
delegatų, kurie gal pribus vė
liau .

Pirma suvažiavimo sesija la
bai entuziastinga. Pati “Lais
vės” salė papuošta ALDLD iš
kabom, kurios daro be galo 
didelį įspūdį į delegatus, šioji 
sesija susidėjo iš draugų de
legatų kalbų, mandatų sutvar
kymo ir jų priėmimo, centro 
sekretoriaus raporto skaitymo 
ir jo priėmimo ir išrinkta ko
misija iš 
kuopų ir
šioj komisijoj įeina ir mūsų 
kuopos delegatas.

Pirma sesija užsidarė kaip 
10:30 vai. vakare. Jaunutis.

under Section 76 
..! Control T»aw at 

207 Heyward Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
1,,emiSCS- JOHN SCITAAB

Switzerland Bar and Grill
207 Heyward St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 1203 has been 
to sei 
of the 
413 
County of 
premises.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under Section 76 
’ at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is hereby given that IJccnse No. 
GB 4896' has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control T.aw at 
560 Morgan Avenue; Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WTT.SITUSEN and ' 
JAKOB ZURFE1ND

560 Morgan A(’c. Brooklyn,- N. Y.

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
GB 4260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at. 
•137 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN
•137 Ridgewood Ayo.

FLUGGER
Brooklyn, N. Y.

;rijų sutvarkymui 
delegatų įnešimų.

tomas 9 tūkstančiu gyventoju. 
Depresijai užėjus, daugeliui 
dirbtuvių užsidarius, gyvento
jų skaičius sumažėjo iki 7,000.

Lietuvių čia priskaitoma iki 
400 gyventojų. Yra nemažai 
lietuviškų biznierių, čia ran
dasi lietuviška pagarsėjusi ko
operatyve avalų dirbtuvė, ku
ri dar vis išleidžia į dieną 
apie porą šimtų porų čevery- 
kų
vių kooperatyve įstaiga, kuri 
ilgiausiai išsilaikė, kuomet 
daugybė kitų įvairių bendrovių 
jau senai pakratė kojas, nusi
nešdamos šimtus tūkstančių 
lietuvių sudėtų pinigų, ši ko
operacija yra suorganizuota 
ant skirtingų pamatų, nes bal
sas ne nuo šėrų daugio, o tik 
nuo-asmens. Seniau tą. dirbtu
vę vadindavo “Bolševikų Fa
briku.”

Kaip kitur, taip ir čia kai 
kurie buvę neva progresyviai, 
dabar pradeda elgtis lyg ir 

kadatbulainiškai. Neįstabu, 
tokie žmonės patys nieko 
veikia, bet keista, kad 
rėpliodami atgal, bando 
kenkti kitiems, tai yra, 
kiantiems.

ne- 
jic, 
pa- 
vei-

Nedirbančių lietuvių čia 
nemažai, o ypač iš suauges
nių, Senesniems čia jau dar
bas gauti gana sunku. Lietu
viškoje dirbtuvėje dirba apie 
300 darbininkų, kurie pasida
ro pragyvenimą. Kol kas dar 
ir algų nemušama—dirbama 
už senas algas.

Turėsime naują kliubą ir 
svetainę. .Jau yra padaryta ir 
pasirašyta sutartis statymui 
naujos svetainės. Svetainės 
įsigijimas lietuviams daug pri- 
gelbės jų kultūriniam darbe. 
Ateinančią žiemą manoma jau 
turėti gatavą.

Ligonių mūsų miestelyj tu
rėjome du draugu, kurie ilgai 
sirgo, tai draugai J. Katilius 
it J. Gricius. Draugas Gri
cius jau baigia pasveikti ir 
greit pradės dirbti. Katilius ir
gi jau jaučiasi neblogai, bet 
d»r turi pasilsėti.

J “Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks liepos 3 d., Maynard e, 
stropiai visi rengiasi. Organi
zuojamas net busas.

Darbininkai prie to pikniko 
pas mus išrinkti ir jie pasi
ryžę dirbti bile darbą. Jie 
sako: “No monkey business! 
Tarime dirbti piknike 100 nuo
šimčių gerai, kad padarius 
dienraščiui pelno 
ir pasilinksminsime kitą kar
tą, kada neturėsime pareigų 
eiti!” J. Kalvelis.

Įsi gersi me

Užprenumeruok Dienraštį
LaiiVf’* Savo Draugams

NOTICE is hereby given that IJccnse No. 
GB 4419 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control T.nw at 
902 Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

902 Cortelvou Rd. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 7921 has been issued to the undersigned 
to sell’ beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control T.aw at 
650 Cofiey Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS NATHANSON 
650 Coney Island Avenue, Brooklyn, N.

HERMAN GUBER 
d-b-a Greenpoint Coffee Pot

316 Oakland St. Brooklyn, N. Y.

PAUL GESCHE 
485-487 Nostrand Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby' given that License No. 
EB 3115 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, uuder Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grund Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH N. ZEWERT
386 Grand St. Brooklyn, N. Y<

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
EB 2252 has been issued to the undersigned 
to s»-il" beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control T.aw at. 
177 Dwight Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. _ ____

MAX SCHWENDTNER 
Max’s Bar and Grill

177 Dwight St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE 
EB 2301 
to sell ___
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
9508 Flatlands Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
((remises.

HENRY GEFFKEN 
9508 Flatlands Ave. Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 76 

rol Law at 
Brooklyn, 

the

is hereby given that 
1112 has been issued to the 

retail, under 
Beverage Conti 

Borough of 
to be consumed on

____ ____ No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 76 

Control T.aw at 
32% Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
EB 810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on Ihe

1 is hereby given that T.ieense No. 
t has been issued to the undersigned 

beer qt retail, under Section 76 
Alcoholic Beverage Control Taw at 
Jay Street. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to bo consumed on 1ho

NOTICE is hereby given that IJccnse No. 
RL 7971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail und( r 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control T.aw at 232 Underhill Avenue, 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on tho ((remises.

UNDERHILL, INC.
232 Underhill Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
RL 7991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 371 Union Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JOSEFA WIRSZUT.SKT NORWATS 
Restaurant Bar and Grill

371 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
GB 
to 
of 
709 ___ _____
County of Kings, to bo consumed off the 
premises. 

FRANK LA CAVA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T.ieense 
DB 50 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
2817 Avenue U, Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JACOB
2817 Avenue U

C. FRITZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
GB 9211 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AARON IHRSCITBERG 
299 Smith St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
GB 7 131 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
463 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

TH EO DORE RECK MANN 
463 5fft Ave. * Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
GB 4975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic. Beverage Control T.aw at 
247 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is . .
GB 7839 has been issued Io the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic. Beverage Control T.aw at 
222 Calyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CTTART.F.S
222 Calyer Street

No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 75 

Beverage Control I,aw at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 8602 has been

• to
of
201
County of Kings,
premises.

beer at retail '
Beverage 

112 Lorimer Street. 
County of Kings, to 
premisos.

JOSEPH 
442 Lorimor St.

given that License No. 
issued to the undersigned 

ider Section 75 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 75 

. .............leverage Control T.aw at 
Island Ave.. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
GB 4965 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholie Beverage Coni rol Law at 
1098 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE IIEIDTMANN
1098 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
GB 7439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
1503 Avenue J. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
((remises.

CHART,ES T. .TAPPEN 
1503 Avenue J Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby give 
GB 4197 has been issuer 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic. Beverage 

Avenue. 
Kings, to

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 75 

Control Law at 
Borough of Brooklyn. 

Kings, to bo consumed off

'332 Foster
SHANTK

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License ..... 
GB 4172 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail i 
of the Alcoholic Beverage 
1009 Foster Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN 
1009 Foster Ave.

under Section 75 
__ > Control T.aw nt 
Borough of .Brooklyn, 
be consumed off the

WEINSTOCK
Brooklyn. N.

No.NOTICE is hereby given that T.ieense 
GB 9124 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
1620 Newkirk Ave., Borough- of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ARTHUR H. De BOER 
Arthur’s Delicatessen and Grocery

1620 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby .given tliat License 
GB 4507 htis been issued to the undersigned 
to sell beer al. rbniil, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1307 - .... ‘ ‘ ’
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is ..................
GB 1716 1ms been issued to the undersigned 
to sell beer al. retail, under Sectioh 75 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
((remises.

ISIDORE GABRIET.OV
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE . . .
GB 4690 has been issued to the undersigned 
to
of the Alcoholic
1154 86th 
County of 
premises.

NOTICE is 
GB 8334 has been 
to sell beer al 
of the Alcoholic 
R.I10 5th Avenue, 
County of

hereby given that T.ieense No. 
issued to the undersiejned 
■etail, under Section i 75 
leverage Control T.aw1 at.

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

hereby given that License, 
been issued to the uni 

beer at retail, under Sc 
of the Alcoholic Beverage Control 
8(i0 Sumner Avenue, Borottgh of 1 
County of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
EB 2309 has been issued to tbo undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 

Beverage Control T.aw at. 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

of
■190
County
premise:

CLOTILDE CHID1C.HTMO
Brooklyn,

hereby given th.it I.icen.se 
been issued to the undersigned

at retail, under Section 76 
Beverage Control I,aw at 
| Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

. . No.
NOTICE is hereby given that License No.1 EB 2814 has been issued to the undersigned 
EB 2308 has been issued to the undersigned to sell 
1o sell beer at retail, under Section 
of the Alcoholic. Beverage Control T.aw at 572 I.i 
1218 Avenue J, Borough of Brooklyn, ■ County 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BRISTOL BAR and GRILL, INC. 
(Famous Delicatessen)

1218 Avenue .1 Brooklyn, N.

beer at retail, under Section 76
76 of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 

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

the' premises.
WILLIAM MAYROWITZ

. 572 Livonia Ave. Brooklyn, N. Y.

I NOTICE 
i EB 

NOTICE is hereby given that License No.|to 
EB 1220 has been issued to the undersigned j of the 
to 
of 
1605-7 Corlelyon Rd., 
County of Kings, 
premise!

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

76 
at 

Borough of Brooklyn, 
the

( BENJAMIN FARBER
415 Suttei\ Ave. Brooklyn, N.

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas ir 
Mandagus Patarnavimas

Atdara dieną ir naktį

24 Field Street
BROCKTON, MASS.

Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street 
NORWOOD, MASS. 

Telephone Norwood 1503

I is hereby given that T.ieense No.
> has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 76 

Alcoholic, Beverage Control T.aw til 
Avenue, Borough of 1 

to be consumed

NC7ICE is hereby given that License No. 
EB 2279 has been issued to the undersigned 

Section 76 
T.aw at 

Borough 
be consumed

NOTICE is hereby given that. T.ieense No. 
EB 1182 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail, under Section 76 
of the Alcoholie Beverage Control T.aw at

Avenue X, Borough of Brooklyn. County 
Kings, to 1(o consumed on the ((remises. 

MARIA POLACCO
(Welcome Restaurant, and

given that License Mo. 
issued to the undersigned 

it retail under Section 75 
of the Alcoholie Beverage Control T.aw at 
1603 Cortelvou Rd.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
(eer al. retail, under Section 75 

('raito Control Law at. 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

the

hereby given that T.ieense 
beori issued to the undersigned

I. under Section 76 
•age Control T.aw at 
Borough of Brooklvn, 
be consumed on the

under Section 76 
Control T.aw at 

Borough of Brooklyn, 
to bo consumed on the

and SOT, BEERMAN
Brooklyn, N. Y.

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

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 vale 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

r o t o g r a f a s
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

Rei-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS

NOTICE is bėrę 
EB 743 has beer 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1980 86th 
County of 
premises.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law. at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

given that License No. 
issued to the undersigned 
retail, under Section 76 

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

is hereby 
986 has been 
sell beer at I 
the Alcoholic leverage 
Siegel Street, 

Kounty of Kings, 
premises. 
BENJAMIN BERGER & JOSEPH BERGER 

d-b-a Berger and Son.
13 Siegel St. Brooklyn, N. Y.

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdii’bystes Sodčs-Toniko

Telephone 3245 ; Brockton, Mass
IŠDIRBSIĄS JONAS SIDARAS ’

Jis daro tonikų moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą ir daro labai švariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sodos bei tonikai yra išrinktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

——gjSBBiM II i f i—aVHH—I ’Vjį 
Stephen Aromiskis

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI- 
CxOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. „ ’ ’
rjią, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo' ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

423 Metropolitan Avė
Brooklyn, N. Y.

110 East 16th St, N. Y
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
9 A. M. iki 3 P. M.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

l/ORINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI —VALGYK 

VARPOK.CFP 
DUONXk

NOTICE is hereby given that IJccnse No. 
GB 4639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage 
184 Parkside Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

under Section 75
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

No.is hereby given that T.ieense 
7413 has been issued to 1he undersigned 
sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage 

Crescent

NOTICE 
GB 
to 
of 
392
County of Kings, to 
premises.

HELEN
392 Crescent SI.

under Section 75
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

HELMS
Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that T.ieense 
GB 7361 has been issued to Hie undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage
711 Knickerbocker Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

at retail under Section 75
Control T.aw nt

SOPHIE KOSTER
711 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams .Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ALFONSO Di ROSA
193 Adams St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License'No. 
GB 4893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control _T.my at 
389 Nostrand Avenue, I...... ....... —
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Borough of Brooklyn.

ADOLF F. MOLLER
:89 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8539 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of Ihe Alcoholic Beverage Control Law at 
1000 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

’ EMANUEL BULOS
1000 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
GB 4224 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
235 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD
235 Central Ave.

Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

KAMPLER
Brooklyn, N. Y.

ABRAHAM
184 Parkside Ave.

GOODMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T.ieense No. 
GB 8870 has Ijcen issued to I lie undersigned 
to sell beer al retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
228 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PARKSIDE. PROVISION CO.. INC. 
228 Parkside Ave. Brooklyn, N.

the

hereby given that License NoNOTICE .............. .. . .
EB1224 has been issued to the undersigned 
to sell beer ; 
the Alcoholic
5304 4th Ave.. ... ....
t.v of Kings, to be consumed 
misos.

ANGELO SAGOS and OTTO 
Coliseum Rest.

5304—4th Ave.. Brooklyn,

it retail under Section 76 of 
Beverage Control Law at 

., Borough of Brooklyn. Coun- 
on the pre-

TURN EI

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control T.aw at 329 
Furman St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the ((remises.

HENRY A. BESTE 
HENRY’S COFFEE SHOPPE 

Furman St.. Brooklyn, N. Y.329

1

...

? z iz- r -x> \

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

NOTICE 
GB 4494 
to .. ___
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
996 Coney Island Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CART, KARKITECK
d-b-a The Newkirk Delicatessen

Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

sell

996

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4552 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

HERMAN F. KARKITECK 
d-b-a Block____  Island Food Stores

992 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

Čia parodoma vėliausio išdirbinio sodom daryt mašina 
Tokią mašiną nębile gali įsigyt, nės ji kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo ją operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės į

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST MONTELLO, MASS

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen 
vičiam. duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls

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

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

I.icen.se


Antradienis, Liepos 5, 1938

Visi į Prakalbas Liepos 5-tos Vakarą, Piliečių
Kliube; Išgirskite Svečius Kalbėtojus!

Išvažiavo Atostogų Visi susidomėję Lietuvos pa- I
dėtimi, demokratijos gynimu, 
naujausiais įvykiais Amerikos 
lietuviuose, apie santikius A- 

Imerikos lietuvių komunistų su
Penktadienį “Laisvėj” lankė

si draugai Žukauskai iš E. 
Orange, N. J. Jie sustojo ofi.;menuos ueiuvu, ko.uikuslu su 
se važiuodami į Long Island ,l<ataiikais dalyvaukite Lietu- 
pas pažįstamus. Po “Laisvės” | viii Komunistų Kuopos rengia- 
pikniko, pirmadienį, draugų mose prakalbose antradienio 
Žukauskų šeima išvažiavo į 1 vakarą, liepos 5-tą, Piliečių 
Pennsylvaniaos valstiją pra- Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
leisti savaitės laiko atostogų. įBrooklyne.
Mano sustoti Scrantone. Drg. ■
Žukauskienė yra pasižymėjusi 
kaipo smarki “Laisves” vaji- 
ninkė ir rėmėja Ncwarko 
apylinkėj.

Linkim Žukauskam ir šei
mai linksmai praleisti atosto
gas. L. K.

E. K. SLIEKIENĖ, ALDLD 
4-to Apskričio pirmininkė iš 
Pittsburgho. Bus daugiau sve
čių iš tolimu kolonijų ir Ka
nados.

Taipgi kalbės A. BIMBA, 
Komunistu Partijos Lietuvių 
Centro

Partijos 
Biuro sekretorių

prakalbose

Pereitą sekmadienį, Klas-
Didžiojo

Unijos Bendrai Kovos 
Prieš Drausme v

Aukščiausio Teismo teisėjui 
Cotillo išdavus drausmę prieš 
streikierių pikietą Busch auk- 
sorių krautuves, unijos suju
do bendrai gintis. \Ketvirta- 
dienj teisme dalyvavo\AF of 
L ir CIO unijų atstoki su 
savo advokatais ir bendraLra- 
rėsi atmušt drausmę.

Streikieriai yra pasirįžę lau
žyt drausmę. Kaip tam tei
sėjui Cotillo išdavus įsakymą, 
taip ir apeliacijų teismui pa- j 
tvirtinus Cotillo patvarkymą, 
streikieriai tęsia pikietą. Tuo 
tarpu jau pašaukta teisman 
pirmieji areštuoti unijistai ir 
išduota įsakymas areštuot ki
tus 9 pikietus, ėjusius parei
gas drausmę paskelbus. Ne
žiūrint to, pikietas tebetęsia- 
ma prie visų 12-kos krautuvių.

Amerikoj, priminė drg. And-į F 
rulis — “jinai atstovauja dau-įg 
gumos lietuvių reikalų” šioji! 
šalyj’. Chicagoj1 gi dienraštis I g 
“Vilnis” tokioj jau dvasioj 
darbuojasi naudai daugumos i | 
ir visuomenes pažangos. (Į

Publika mielai pasitiko drg. • g 
Andrulį, bot jis tik trumpai to- ii

PROJECT LIQUORS
Jūsų senas draugas, kuris niekad 

nepamiršta lietuvius

HYMAN BERGERantradienį vakare Am. Lietu
vių Piliečių Kliube, Brooklyne.

Programai pirmininkavo 
drg. D. M. šoJomskaS. Du or- m 215 Graham Ave. kampas Maujer SL

nikus — Lietuviu Diena, t
Programoj dainavo 4 para- 

p i j ų c h o ra i: ’ K a r. An ge 1 ų, A p- 
reiškiino, Persimai n,ymo ir Šv. 
Jurgio. Taipgi dalyvavo jau
nukų muzikantų būrys. Jau
nučiai muzikantai atrodo iš
didžiai savo baltose su mėly
nais apvadais — apsiautais 
uniformose. Programoj tuiątgi 
buvo žaismių, lenktynių, kal-

zakevičiaus, smagiai griežė šo-; 
kiams; o šokių protarpiais jau-; 
nuolis Decker davė parinkti- 
nos radio muzikos.

“Laisve” taria širdingą ačiū 
prop’ramos dalyviam, j 
darbininkam ir kiek-Į 
atsilankiusiam į šią | 

ą. Rep. ' I

Telefonas Evergreen 7-2375šiose
svarbių
kos Lietuvių Kongreso 
rencijos ir SLA Seimo, 

I tone, taipgi iš ALDLD

A meri- 
konfe- 
Scran- 

__ , ...   ir Lie
tuviu Komunistu Suvažiavimu, i_______________ -____________ *■ ’
I Brooklyne.

Lietuvių Komunistų Kuopa 
(nuoširdžiai kviečia visus at- 

Kongreso sekretorius iš , si lankyt. Pradžia 7:30 vaka- 
j ro. Į ž an ga n e m ok a m a i.

Kalbūs svečiai kalbėtojai:
V. ANDRULIS, dienraščio 

“Vilniės” redaktorius iš Chi- 
cagos.

L. JONIKAS, Amerikos Lie
tuvių 1 
Chicagos.

Sekmadienį, liepos 10 d., bus 
i išvažiavimas į Forest Parką, 
i Šį išvažiavimą rengia Lietuvių 
I Darbininkų Susivienijimo pir- 
■ma kuopa iš Williamsburgo. 
i Kadangi liepos menesį yra ma- 
i Imliausias medžių kvapsnis, 
i tai privalėtų 
• atsilankyti i
Taipgi bus skanių valgių ir gė-

■ rimų.
Kviečiame atsilankyti kuo- 

I skaitlingiausiai.
Rengimo Komisija.

Stambūs Tammaniečiai 
Liudys Prieš Hines

visiem

vienam 
pramog

MIRT YS—L AIDOTU VES
vin’s orkestrą.

Publikos su
mos pndyto.iaif 
apie 7-8 šimtai.

Allice Innadge

progra- 
o būti

Vincas Gudaitis, 38 
venos 534 Bushwick

metų,

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.
• ' v NEWARK, N. J.

VALANDOS:?—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais. '

medžių
kūodaugiausia 

išvažiavimu.

RASTA PIKNIKE

“Laisvės” raštinei; iš pikni- 
iko parvežta krepšelis (shop- 
I ping bag) sii provizijomis- 
, maistu, peiliais ir tt. Atsiimki- 
'to.

Kada Tammančs stambusis 
šulas James J. I lines stos teis
man kaipo politinis “fiksews” 
Dutch Schultzo raketili, tiki
masi kitus du stambius Tam- 
manūs viršininkus liudysiant 
prieš jį. Jų vardai kol kas 
nekeliama, tačiau jie jau buvę 
kvočiami Dewey’so raštinėj ir

nakties. Ji tu r
mt
Hi
to

pos, Kings County Hospital, 
po operacijos. Velionis bus 
palaidotas 5 d liepos, Shenan
doah, Pa., ton, kur velionis FRANK DOMIKAITIS

•i1.’ Anthony Siekiu 
imaica, jauni vyrai 

pareiškę norą liudyt prieš buvu-jgus metus kalėt už 
si 11-to Assembly Distrikto po-(iš-senyvos moters 
litinį bosą. (ginęs su $7.

Paliko nuliūdime savo žmo- 
Mįirijona, dvi z dukteris 

Bronislava ir Giral-da, ir sūnų 
Vincentą, taipgi motiną, du į 

iš Ja- įbroliu ir viena sesute.

'rius J. LoVanda.

John Bagfr, 
' nusinuodijęs 
: skiepe, 87-07 
, Woodhaven, 
jis dirbdavęs

grabo-

benamis, rastas 
[’•asu krautuves 
— OOth Street,

ivairius darbus.

K į?

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name
* ® ®

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

(Pradžia ant 1-mo pusi. Įleido iš tarnybos “Tėvynės” 
vo didis Hartfordo Laisvės Į redaktorių Vitaitį, pataikavu- 
Choras, “užkariavęs” Dubli-:si lietuviškam fašizmui, o jo 
kos entuziazmą. .

Hartford iečiai

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

■ d eis, ioniere aktore, 
be cento ir be

vieton
jude i im o 
s dviem

Laisves ChorasPUIKIAI PAVYKI ALDLD SUVAŽIAVIMAS
> . . i .! paskui su trio iš savo tarp

formas or^amzavmnn , toH.m jg . i§siskvvS keU0 
loterų; pateikia žinių . . , -

p va
džios dainavo kaip visuma,

j punktais pubbka

(Tąsa iš 1-mo puslp.) 
naudot ALDLD leidinius.

zacines : 
masių moterų j 
iš Moterų Komiteto tvarkymo
si ir veiklos, taipgi “Virėjos” 
f i nausų.

Apie moterų veikimą kolo
nijose praneša sekami: Petkū- 
nienė ir Skliutas iš Worceste- 
rio, Kairienė ir Sliekienė iš 
Pittsburgho, žiobjenė iš Mi- 
nersvillės, Stigienė iš Montel
lo, Romandierie iš Clevelando, 
Girnienė iš Binghamtono, An- 
drulienė iš Cfaicagos ir apylin
kės, Vilkaitė iš Brooklyno, Le- 
sevičius iš Montreal© ir kitur 
Kanadoje, Petruškevičius iš 
Bostono, Bukauskas iš Great 
Necko, Baronas iš Detroito, 
Stigienė iš Mass, moterų kon
ferencijos ir Sąryšio, Boitdžin- 
skaitė iš patyrimų maršrute. 
Visi raportai vienbalsiai pri
imti.

Moterų organizavimo ir vei
klos būdų diskusijose dalyvau
ja 15 draugių ir draugų.

Nutarta visose -kolonijose 
steigt moterų kuopas, skyrius, 

« v. _ (komitetus, taipgi ir atskirus
Suvažiavimas pneme rę-|kliublls> kur vietinS ALDLD 

ZOllUCljas: 1) apie Draugi- ]£UOpa matys reikalą; leist len-

Vajus
Galų gale, nutarta pa

skelbt nuo šiol iki naujų 
metų vajų dėlei gavimo 
1,000 naujų narių bei “Švie
sos” prenumeratorių, ir jei
gu šis vajus pavyks, tada 
leist “Šviesą” kas du mėne
siai ažuot kas trys, kaip da
bar.

Kitas tarimas tai, kad 
Centro Komitetas sudarytų 
švietimo komisiją išjudini
mui kuopose diskusijų ir 
steigimo savitarpinio lavi
nimosi mokyklėlių.

Laikas ir apribota vieta 
neduoda galimybes šičia net 
suminėt įdomias daugelio 
delegatų išreikštas mintis. 
Jos bus atžymėtos sekamuo
se “L.” numeriuose.

Rezoliucijos

jos veiklą ir nurodė, ką ji
nai turės toliau veikti; 2) 
dėlei kovos už atsteigimą 
Lietuvoj demokratijos, ir 3) 
Ispanijos liaudies rėmimo 
reikalu.

Iš Moterų Sesijos
ALDLD Suvažiavimo mo

terų reikalais sesija atida
ryta 6 v. vakaro. Prezidiu
mas sesijai palikta tas pats, 
tik sekretoriaus vietą uži
ma Mot. Komiteto sekreto
rė S. Sasna.

Sesija skaitlingiausia. Da
lyvauja delegatai, svečiai iš 
toliau ir daug vietinių narių.

Moterų Komiteto raportą 
skaito S. Sasna. Jame trum
pai atžymima esamasis mote
rų veikimas amerikiečiuose ir 
pas mus; skubus reikalas pa
naudot visas spėkas ir organi-tei.

gvą literatūrą moterims; pa
teikta eilė kitų gerų sumany
mų moterų darbui. Apie tai 
pilnai ir plačiai rasime seka
mose laidose.

Skaitoma pasveikinimo tele
grama nuo ALDLD 47 kp. Mo
terų Skyriaus iš Montreal, Ca
nada.

Ispanijos kovotojams pasi
tikt delegacijos vardu rapor
tavo Adomėlis ir Pakalniškie
nė, kviesdami delegatus su
grįžus į kolonijas dirbt kovo
tojų paramai. Pranešimas iš
klausyta dideliu susidomėjimu 
ir susijaudinimu, 
tart keletą žodžių 
nė, kuri svarstant 
kalus buvo išėjus 
jams pasitikt delegacija.

Sesija baigėsi entuziastiškoj 
nuotaikoj, su Internacionalu, 
vadovaujant Am. Jeskevičiu-

Pakviesta 
Kilikevičie- 
moterų rei
su kovoto-

čia

rėmoka jaunuolių su gitaromis ir f 
smuikais, ir chorui dainuo
jant, gitaristai ir smuiki
ninkai sutartinai, skambino, 
griežė ir sykiu patys daina- 
.vo, pripildydami erdvią, sve
tainę žavinčių melodijų pot-! 
vinių.
Ne veltui hartford iečiai gėrisi c]iGS 
savo choru ir didžiuojasi jo 
vadu V. Visockiu. Sujungimas 
stygų orkestro su choru buvo 
įvykdytas jo sumanymu ir pa
sidarbavimu. Tą orkestrą 
visai dovanai mokino.

Kalbėtojai
Protarpiais chorų dainų, tu

rėjome piknike du kalbėto
jus: drg. V. Andrulį, “Vil
nies” redaktorių, ir drg. 11. 
Mizara, “Laisvės” redaktorių.

Drg. Mizara, pradėdamas, 
pažymėjo, kad čia ir oras 
mums tarnauja: pirmiau, tur
būt, per keliolika sekmadienių 
lijo, o dabar tokia maloni gie
dra, kad net katalikai sako, 
“kažin kodėl jums Dievas pa
deda.” Todėl, atsako kalbėto
jas, kad mūsų dienraštis visa
dos gynė, gina ir gins darbo 
žmonių

Kaip 
įvykius Amerikos lietuvių gy
venime paskutinėmis-dienomis, 
drg. Mizara atžymėjo Lietu
vių Kongreso Konferenciją 
kovai už demokratiją# . prieš 
fašizmą ir Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj 4 O-tą j į Seimą, 
Scrantone, Pa. Ta bendro vei
kimo konferencija ir to seimo 
nusistatymas turi reikšmes ir 
dideles svarbos visai Amerikos 
lietuvių visuomenei.

Seimas milžiniška balsų 
dauguma priėmė rezoliuciją, 
pasižadėdamas vardu SLA, 
remt Lietuvos žmonių kovą už 
demokratijos atsteigimą ir pa
skyrė $400 politiniams kali
niams, kurie baudžiami kaip 
kovotojai prieš Smetonos fa
šizmą. šis seimas taip pat at-

jis

reikalus.
du reikšmingiausius

k a 1 b ė t o j a s kr o i p e d o m e f

Greenbaum & Sons firma, j 
patraukta j 

pasilaikius 
m o- i 

kiek- :

Mateu šas Simona vičius
GRAŽIAI A SUSIEJIMAMS IŠTAIGA

ir remia pa 
i

i teisman kaltinimu
; iš WPA darbininkų dali 
kesčių taip vadinamu

i back” būdu.
šovoj a 
unijas 

ir romia tuos prezidento Roo-
pinos

nori parduot—garsintos 
.‘pv v? i p ’’Ji Ji tiki v V J

rie tarnauja darbo žmonoms.

Sunkūs Laikai
“Laisve” yra lietuvių liau-

dienraštis; jos leidėjai ir
tūkstančiai

dalininku ir skaitytojų, bet 
mes norime dar ją didinti ir 
gerinti, sake drg. Mizara; ta- 
čiaus, dabar ’ pagilėjusio 
krizio metu turimo daug sun
kumų. žmones, kurie skaitė 
“Laisvę” per 15-20 metų atsi
prašinėja, kad visai neturi pi
nigų prenumuratai atsinaujini;. 
Tokių bedarbių skaitytojų yra 
2,000. Mos gi nenorime su
stabdyt jiem laikraštį. Tech
niškam dienraščio gerinimui 
“Laisve” pirko naują Intor- 
type mašiną, kuri kaštuoja 
per $6,000. '

Todėl kalbėtojas atsikreipė 
į publiką, kad čia jau tiesiogi
niai paremtų “Laisvę.” Sykiu 
jis pažymėjo, jog dar tik pir
mą sykį “L.” piknikuose pri
simenam apie aukas dienraš
čiui. *

Vos drg. Mizara baigė kal
bėt, tuojau patys žmones pra
dėjo mest stambesnes aukas. 
Be to, paskirtos aukų rinkėjos 
perėjo tarp publikos, kuri 
duosniai atsiliepė į Ją reika
lą. (Aukos bus kitu atVęju pa
skelbtos).

Draugo Andrulio Kalba
Chicagietis drg. Andrulis 

pirmais žodžiais pastebėjo, 
kad tai smagiausias, didžiulis 
piknikas ir reiškia “Laisvės” 
įtakos kilimą. Sako: žmonės 
pritaria šio dienraščio skelbia
mai ir ginamai idėjai bendro 
veikimo už darbo žmonių rei
kalus, prieš fašizmą ir už pi
lietinių laisvių išlaikymą.

“Laisvė” yra labiausia išsi
platinęs lietuvių. dienraštis

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

Salos del Balių, Koncertu, Ran
kiotų. Vestuvių, Susiririkimų ir 
l t.. Puikus steičius su ndujausiais 
j taisymais. Keturios bolių alloys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Te!.: STagg 2-8872

į Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
| Graborius (Undertaker
j Laidotuvių Direktorius
i Išbalzamuoja ir laidoja^ numiru- 
? sius ant visokių kapinių: parsam- 
į do automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge«cS Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
IĮ Brooklyn, N. Y. a

| Tel. Evergreen 8-7179 E

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui bu 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Mewes eleveiterio stoties

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2*5043 J

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai jrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Jeigu Deksnio Galinga Mostis 
Nepagelbetųi, Tai Kas Gali?




