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pusėtinai skaitlingos. Pavyz-
džiui, Glasgowe esą per 900 lie
tuvių, tiek pat Bellshilly. O 
Craigneuk, Burbank ir Car- 
fin gyvena po tris ar keturius 
šimtus mūsų brolių.

Bet kodėl nieko nebesigirdėti 
apie Škotijos lietuvių darbinin
kų judėjimą? Nejaugi tie vteį 
mūsų broliai gyvena rojišką!?

Kadaise Škotijos lietuvių ko
lonija buvo garsi. Tai buvo lai
kai, kada ten išeidavo “Rank- 
pelnis.“

Suėjo lygiai metai, kaip dega 
didžioji Chinija. Ją naikina ir 
žudo plėšrusis Japonijos milita- 
rizmas.

Japonijos plėšikai nesitikėjo 
tokio didvyriško ir atkaklaus 
pasipriešinimo. Jie tikėjosi grei
tai su chinais apsidirbsią.

Bet susivaidijus ir susiskal- 
džius Chinija susivienijo. O 
Chinijos apvienijime daugiausia 
pasidarbavo komunistai. Chini
ja laikos ir pasiryžus laimėti 
karą prieš įsiveržėlius.

Tautos laisvės ir nepriklau
somybės gynimas komunis
tams nėra tuščia frazė. Tai kū
no ir kraujo reikalas.

žydų socialistų dienraščio 
“Forward” užsipuolimas ant 
kriaučių unijos prezidento Hill
man sukėlė tokią audrą, kokios, 
matyt, laikraščio redaktorius 
Abe Cahan nei laukė, nei tikė
josi.

Visas New Yorko Joint Boar- 
das, atstovaująs 50,000 organi
zuotų kriaučių, priėmė labai aš
trią, Cahan smerkiančią rezo
liuciją. Rezoliucija stačiai pri
meta Cahanui tarnavimą Hear- 
stui, Girdleriui ir Hague.

Nėra abejonės, kad Abe Ca
han to pilnai užsitarnauja.

Hillman šiuo tarpu lošia be 
galo svarbų vaidmenį Darbo 
Partijoje, CIO judėjime ir or
ganizavime tekstilės pramonės. 
Ir reikia pasakyti, kad tose sa
vo svarbiose pareigose Hillma- 
nas laikosi labai sveikos pozici
jos.

Tas, žinoma, nepatinka Ca
hanui. Cahah nori, kad Hill
man skelbtų ir vestų karą prieš 
komunistus, o šis jo neklauso.

Mes, komunistai, kritikos ne
bijome. Mes dar norime kriti- 
kuotis su kitomis srovėmis tais 
pamatiniais klausimais, kuriais 
mūsų nuomones skiriasi. Mes 
manome, kad rimtoje kritikoje 
daug kas visiems paaiškėtų ir 
išsiryškintų.

Bet yra toks dalykas, kaip 
kritika ir “kritika.“ Kraipymo 
oponento minčių ir plūdimosi 
mes nepripažįstame kritika.

Ar galima pavadinti- kritika 
“Naujienų“ pareiškimą tuojau 
po Amerikos Lietuvių Kongreso 
Konferencijos, būk komunistai 
remią dabartinį Ginklų Fondą? 
Negalima, nes tai gryna netie
sa.

Kodėl tad to laikraščio redak
torius pyksta, kad šioje vietoje 
šitokios netiesos skelbimas buvo 
pavadintas plūdimu arba pur
vais drabstymu?

Mes stačiai prašome mūsų 
oponentų susilaikyti nuo plūdi- 
mos ir primetinėjimo netiesos. 
Bandykime diskusuotis bei kri- 
tikuotis iš esmės, draugiškai.

Francijos valdžia užrakino 
Ispanijos $40,000,000 vertės 
auksą. Tai neapsakomas smūgis 
Ispanijos liaudies valdžiai.

Nejaugi tai bus Francijos 
suokalbis prieš Ispanijos liau- 
diečius? Nejaugi tai bus padik- 
tavimas iš Londono padėt už-

Ispanija Reikalauja 
Nepraleist Fašistam 
Ginklų ir Amunicijos

Sako, Negana “Skaičiuot At
šaukimui” Italus, Nazius
Barcelona, Ispanija.—Pu- 

siau-oficialis respublikiečių 
laikraštis “La Vanguardia” 
rašo, kad yra ne daugiau 
kaip 10,000 svetimšalių liuo- 
sanorių, kariaujančių už re
spubliką; bet generolas 
Franco turi per 100,000 sve
timų kareivių, iš Italijos, 
Vokietijos, Portugalijos ir 
kitų fašistinių kraštų.

“La Vanguardia,” todėl, 
bendrai pritaria Anglijos 
planui kas liečia svetimų 
kareivių skaičiavimą ir jų 
traukimą iš Ispanijos že
mės.

Bet Ispanijos valdžia rei
kalaus tūlų užtikrinimų pir
ma, negu priims tą planą, 
kuris yra užgintas daugu
mos Tarptautinės Bepusiš- 
kumo Komisijos. Respubli- 
kiečiai sako, turės būt 
griežtai kontroliuojamos fa
šistų prieplaukos ir jų sie
na su Portugalija, idant na- 
ziai ir Mussolinis negalėtų 
gabent generolui Franco’ui 
ginklų ir amunicijos tada, 
kai (jeigu) būtų “atšaukia
mi” svetimšaliai kariai iš 
Ispanijos.

SIAUČIA ŽYDŲ-ARABŲ 
SKERDYNĖS PALES

TINOJE
Jaruzale, liepos 8. — Žy

dų užtaisyta bomba auto
busų stotyje sudraskė pilną 
arabų busą; keturis arabus 
užmušė ir trisdešimt šešis 
sužeidė.

Vakar žydai bombomis 
nužudė kelis arabus Haifoj, 
svarbiausios Palestinoj 
prieplaukos mieste.

Anglijos karo laivų ka- 
nuolės nutaikytos į didžią
sias Haifos gatves prieš 
arabus.

Per paskutines 9 dienas 
susikirtimuose tarp arabų, 
iš vienos pusės, ir žydų ir 
Anglų policijos, iš antros, 
tapo užmušta 39 arabai ir 
žydai; sužeista 150 iš abie
jų pusių.

Transjordanijoj, Palesti
nos pasienyj, buriasi didelės 
minios ginkluotų arabų žy
giuot prieš Palestinos žy
dus.

Anglija siunčia naujus 
pulkus kariuomenės malšint 
sukilėlius ir grūmoja įvest 
karo stovį visame tame 
krašte.

Arabai paskelbė visuotiną 
streiką prieš žydus ir ang
lus.

smaugti Ispanijos liaudies val
džią?

Tas auksas reikalingas pirki
mui karo reikmenų, maisto ir 
drapanų. Tą puikiai žino Fran
cijos valdžia. Jau senai gen. 
Franco kėsinosi ant šito aukso, 
sudėto į Francijos bankus.

Anglų Gydytojai Streikuo
sią prieš Atbėgėlius Dak

tarus iš Austrijos
London. — Gal Medicinos 

Praktikuotojų Sąjunga pa
skelbs “sėdėjimo streiką,” 
kad privertus savo valdžią 
uždraust atbėgėliam iš'Aus
trijos daktaraut Anglijoj,— 
sako dr. A. Welply, sekre
torius tos anglų gydytojų 
organizacijos.

Jau nemažas skaičius 
daktarų ir kitų profesiona
lų, ypač žydų, yra perbėgę 
Anglijon nuo persekiojimų 
iš nazių pusės Austrijoj.

Washington. — Eastern 
Orlaivių Linija pasisiūlė 
valdžiai nemokamai važioti 
pašto siuntinius nauju oro 
keliu Texas valstijoj. Pa
siūlymas priimtas.

Japonai Nori Išvaryt 
Francija iš Jos Dabar 
Užimty Paracel Saly
Tokio. — Japonijos užsie

nio vice-ministeris pasišau
kė Francijos ambasadorių 
C,. A. Henry ir “išreiškė vil
tį,” kad Francija ištrauktų 
savo annamitus policininkus 
iš Paracel nedidelių salų, 
jeigu Francija nori išvengt 
“nesusipratimų” su japo
nais.

Tas saliukes, už 150 mylių 
į pietus nuo didelės chiniš- 
kos salos Hainan, Francija 
užėmė liepos 4 d. Francijos 
lėktuvai ir karo laivai galė
tų iš Paracel saliukių veikt 
prieš japonus, jeigu pasta
rieji mėgintų užimt Hainan 
salą. O ši Chinijai priklau
santi sala, tačiaus, buvo 
Francijos “įtakos srityj.”

< Jeigu Japonija užimtų 
Hainan salą, iš jos galėtų 
grąsint Francijos kolonijai 
Indo-Chinai ir Anglijos ko
lonijai Hong-Kongui.

Francija sako, jog seniau 
Paracel saliukes priklausė 
Annamui, kuris paimtas 
Francijos “globon” jau 1886 
m. Todėl Francija turinti 
teisę “globot” ir šias saliu
kes.

Japonija jau nuo pirmiau 
prisiuntė savo šnipus-agen- 
tus į Paracel saliukes, kur 
jie neva renka fosfatų trą
šas, “žvejoja” bei traukia 
valgomąsias žoles iš jūros 
dugno.

Evian, Francija. — Tarp
tautinis žydų kongresas dar 
n e p a j ė g ia išdirbt plano, 
kaip iškraustyt šimtus tūks
tančių žydų iš Vokietijos- 

’ Austrijos į kitas šalis.

ROMA GRŪMOJA IŠSPROGDINI ANGLŲ 
LAIVUS IŠ ISPANUOS JŪROS

London. — Daugiau kaip 
šimtas prekinių laivų savi
ninkų Anglijoj kalbėjosi su 
ministeriais apie generolo 
Franco pasiūlymą jiem ir 
atmetė tą pasiūlymą.

Franco žadėjo pripažint 
tik mažą Almerijos prie
plauką kaipo “saugią” pre
kiniams Anglijos laivams, 
gabenantiems p a p r a s t us 
reikmenis Ispanijos respub- 
likon; bet Franco reikalavo 
įvest varžią tarptautinę 
priežiūrą Almerijoj, kad 
per ją negalėtų įeit jokie 
karo reikmenys.

(Almerijos p r i e p 1 auka 
randasi pietiniai - rytiniame 
kampe Ispanijos respubli
kos, arti fašistų valdomo 
ploto.)

Gen. Franco atsakė į 
Anglijos protestą, kad, gir
di, jis “neturėjęs intenci
jos” bombarduot ir skan
dint Anglijos laivus, vyks
tančius į Ispanijos respub
liką arba sustojančius jos 
prieplaukose.

Anglijos ministeris pir
mininkas N. Chamberlain 
pranešė seimui, kad “mes 
negalime suprast,” ką Fran-

Mussolini's Bijo, kad Na- 
ziy Armija Neįsigalė- 

ty Ispanijoj
London. — Italijos užsie

nio reikalų ministeris gra
fas G. Ciano pasakė Angli
jos ambasadoriui Romoj, 
kad Italijos kariuomenė ne
gali apleist Ispanijos; viena 
priežastis, tai kad reikėsią 
ten “palaikyt tvarką,” o 
antra, tai “vokiečiai paimtų 
į savo rankas visą karinę 
valdžios (Franco) mašiną,” 
jeigu Italijos armija būtų 
atšaukta iš Ispanijos.

Tą pasikalbėjimą tarp 
grafo Ciano, M u s s o 1 i nio 
žento, ir Anglijos ambasa
doriaus paduoda patikimas 
savaitraštis “Week,” Lon
done.

EXTRA!
“VALDŽIA TAI MES PA
TYS,” SAKO PREZIDEN

TAS ROOSEVELTAS
Marietta, Ohio, liep. 8.— 

Prezidentas Rooseveltas ra
dio kalboj, minint 150 metų 
sukaktį nuo federates val
džios įvedimo šioj srityj, 
pabrėžė, jog jau tuometinis 
čia įstatas skelbė laisvę ti
kybos, reikalą geros val
džios ir mokyklų ir uždrau
dė vergiją.

Centralinę šalies valdžią 
prezidentas perstatė, kaip 
piliečių “kooperatyvę įstai
gą” padėt visiem, kuomet 
kiekvienas paskirai arba tik 
su savo artimais kaimynais 
nepajėgtų užtikrint sau gy
venimo. Ir kaipo pavyzdį 

co nori tuom pasakyt.
Anglijos valdžia jau už- 

reiškė Franco’ui, kad “tarp
tautiniai įstatymai niekada 
neleido ir neleidžia sužiniai 
bombarduot (prekinius bei 
keleivinius) laivus; juo la
biau tie įstatymai neleidžia 
lėktuvų kulkasvaidžiais šau
dyt laivų įgulas,” kaip kad 
darė Franco vokiški ir ita
liški orlaiviai, atakuodami 
Anglijos laivų jūrininkus ir 
darbininkus.

O Italijos užsienio minis
teris Ciano štai kaip pa
grūmojo Anglijai per. jos 
ambasadorių Romoje:

Anglija turi sutikt su Is
panijos fašistų pasiūlymu, 
kuris skiria tik vieną “sau
gų” mažą uostą Almerią 
prekiniams Anglijos lai
vams, lankantiems Ispanijos 
resfMibliką; arba Anglija 
turi kitaip pripažint karo 
teises Ispanijos fašistam; o 
jeigu Anglija to nepadarys, 
tai “Anglų laivai bus visiš
kai išsprogdinti laukan iš 
Viduržemio Jūros vakari
nės dalies,” per kurią dabar 
tik ir tegalima laivam pa
siekt Ispanijoj respubliką.

N. Y. Konstitucinis Su
važiavimas Užmušė Ki
lius Prieš Komunistus
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijos Konstituci
nio Suvažiavimo komisija 
balsavimų klausimais atme
tė visą eilę sumanymų, rei
kalaujančių taip “pataisyt” 
valstijinę konstituciją, kad 
joks komunistas negalėtų 
būt išrinktas bei paskirtas 
į jokią valdišką vietą.

Mrs. H. Z. M. Rodgers, re- 
publikonė, yra pirmininke 
tos komisijos, kuri vienbal
siai “užmušė” visus tokius 
prieš-komunistinius į n e š i- 
mus. Vieną tų įnešimų bu
vo įteikęs ir fašistinis vals
tijos seimelio atstovas Ha
milton Fish.

valdiškos kooperacijos prez. 
Rooseveltas nurodė į senat
vės pensijas, valdiškas pas
kolas savo namam išlaikyt 
ir kt.

Pačią šalies valdžią prezi
dentas ši tain apibūdino:

“N i ekada neužmirškime, 
kad valdžia tai mes patys; 
jinai nėra kokia svetima ga
lia virš mūsų. Galutinieji 
valdovai mūsų demokratijos 
nėra prezidentas ir senato
riai ir kongresmanai ir val
džios pareigūnai, bet šios 
šalies balsuotojai.

“Aš įsitikinęs, jog Ameri
kos žmonės nebijo savo ga
bumo išsirinkt pirmyn-žiū- 
rinčius atstovus, kurie ves
tų valdžią.... Tuom pasiti
kėjimu aš varausi pirmyn. 
Esu tikras, kad ir jūs ženg
site pirmyn sykiu su ma
nim.”

Valdžios Komisija Nu
sprendė, kad Ford Pri
pažintų C. L O. Unijų --------------

Amerikiečiai ir Anglai Iš
vijo Japonus iš Tarptau
tinės Dalies Shanghajuje
Shanghai, liep. 8. — Ame

rikos marininkai, Anglijos 
kareiviai ir liuosnoriai tų 
šalių milicininkai išvarė 
laukan iš Tarptautinės Ko
lonijos Shanghajuj atvažia
vusius kelis trokus japonų 
kareivių.

Japonai briovėsi į Tarp
tautinę Koloniją suvaldyt 
chinus, kurie metinėje ka
ro sukaktyje bombomis ir 
šoviniais užmušė pustuzinį 
japonų ir chinų-išdavikų.

Amerikiečių, anglų ir 
francūzų vyriausybė toj 
Shanghajaus daly j suėmė 
per 1,000 chinų tautininkų 
ir sumetė juos kalėjiman 
kaip “teroristus,” pasinešu
sius žudyt japonus ir jiem 
pataikaujančius chinus.

Anglijos Karo Laivai 
Ir Armija Prieš Ara

bus Palestinoje
Jeruzalė. — Liepsnoja 

nauji arabų sukilimai prieš 
Anglijos ir žydų viešpatavi
mą Palestinoj.

Dabar iš Transjordanijos 
perbėgo 600 ginkluotų ara
bų talkon savo tautiečiams 
Palestinoj, ir tuoj susikirto 
su Anglijos kariuomene. 
Mūšis tęsėsi 4 valandas. Bet 
tik 5 atbėgėliai liko nušau
ti ir 8 sužeisti, nes jie pa
tyrę kovotojai ir moka sau
gotis.—Anglai neskelbia sa
vo nuostolių tame mūšyje.

(Transjordania rubežiuo- 
jasi su Palestina iš rytų šo
no; turi sau vietinę arabų 
valdžią, bet yra vyriausioj 
Anglijos “globoj.”)

Dabar arabai spiečiasi 
prie elektrizuotų vielų tvo
ros, kurią Francija pravedė 
tarp savo kolonijos Syrijos 
ir šiaurinės P a 1 ę s t i n os, 
idant arabai maištininkai 
“negalėtų” persimest Syri- 
jon. Ta tvora, vadinama 
“Tegarto Siena,” kaštuoja 
$500,000.

Susidūrimuose arabų su 
žydais per tris paskutines 
dienas buvo nukauta 38 as
menys, daugiausia arabai, 
ir sužeista 111.—Anglų po
licija ir kariuomenė veikia 
su žydais prieš arabus.,

Anglija siunčia dar 1,600 
kariuomenės iš Aigipto į 
Palestiną prieš sukilėlius 
arabus. Jau atsiųsta į Pa
lestinos prieplauką Haifa 
Anglijos šarvuotlaiviai 
“Emerald” ir “Enterprise”, 
po virš 7,500 tonų įtalpos 
vienas ir kitas. Dar atplau
kia galingas Anglijos karo 
laivas “Repulse”, 32,000 to
nų įtalpos.

Patvarkė Priimt Atgal 192 
Išmestus Unijistus

Washington. — Fordo au
tomobilių fabrikas St. Louis 
mieste turėtų sugrąžint 
darban 192 darbininkus, ku
rie buvo pavaryti už uniji
nę veiklą ir dalyvavimą 
streike pernai rudenį,—kaip 
nusprendė T. E. Dudley, 
įgaliotinis - tardytojas, pa
skirtas valdiškos Šalies Dar
bo Santikių Komisijos.

Išmesdama tuos darbinin
kus, Fordo kompanija su
laužė Darbo Santikių Įsta
tymą; kitas jos prasižengi
mas prieš šį įstatymą, tai 
kad kompanija atsisakė 
bendrai derėtis su darbi
ninkais dėlei darbo sąlygų 
ir unijos pripažinimo.

Fordas turėtų pripažint 
CIO Jungtinę Automobilių 
Darbininkų Uniją kaip vie
nintelę jų atstovę St. Louis 
fabrike todėl, kad dauguma 
837-nių darbininkų ten per 
oficialius balsavimus pasi
rinko tą uniją, — sako Dud
ley, Darbo Santikių Komi
sijos atstovas. Jis taip pat 
nusprendė, kad turėtų būt 
galutinai panaikintas For
do “Amerikos Laisvės Le
gionas”, kaip kompaniška 
unijėlė.

Jeigu Fordo kompanija 
atmes tuos patvarkymus, 
tai Fordą tardys vyriausia 
valdiška Šalies Darbo San
tikių Komisija Washingto
ne.

Jungtinių Valstijų Darbo 
Santikių Komisija jau pir
miau padarė sprendimą 
prieš Fordą naudai unijistų 
dirbančių jo River Rouge 
fabrike, ir tą sprendimą už- 
gyrė federalis srities ape
liacijų teismas.

Protestuodamas prieš tai, 
Fordas dabar atsikreipė į 
Jungtinių Valstijų Vyriau
sią Teismą.

Franco Fašistai Jau Pail
so Rytiniame Fronte

- - H»-

Hendaye, Francija. — Is
panijos liaudiečiai per pas
kutines 24 valandas atrėmė 
visus fašistų antpuolius iš
tisame rytiniame 50 mylių 
fronte, nuo Teruel apygar
dų iki jūros. ‘

Fašistai laukia naujų pa
stiprinimų; kitaip negalėtų 
panaujint ofensyvos šiame 
fronte.

Hankow, liep. 8. — Japo
nai dar neužėmė Hukow 
miesto, tik pasigyrė.

ORAS '
Šiąndien bus apsiniaukę.

—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 80.
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Metai Karo Chinijoj
Šiomis dienomis sukako metai laiko 

nuo to, kai Japonijos imperialistai pra
dėjo karą prieš Chiniją.

Kai tie banditai įsiveržė į Chiniją ir 
pradėjo atakuoti Pekiną, jie skelbė pa
sauliui, jog už keletos savaičių visa Chi- 
nijos liaudis bus paklupdyta prieš jų 
kardą.

Bet jie apsiriko. Jie pradėjo karą ne 
prieš tą Chiniją, kokia buvo 1931 metais, 
kai Japonijos viešpačiams pavyko pa
grobti Mandžuriją. Jie dabar rado Chi- 
nijos liaudį apvienytą, stiprią, pasirįžu- 
sią gintis iki paskutinio kraujo lašo.

Tiesa, Japonijos imperialistams pavy
ko užgrobti eilė Chinijos miestų. Pavyko 
jiems sunaikinti daugybė nekaltų gyvy
bių ir turto. Bet tikslo savo jie ir da
bar nepasiekė.

Tuo pačiu sykiu namieje, kaip sako 
žinovai, Japonijos ekonominė padėtis 
kasdien vis braška labiau ir labiau. Ži
novų nuomone, Japonija Chinijos nenu
galės. Ji gali laimėti vieną kitą mūšį, 
gali užimti dar vieną kitą miestą, bet 
karo prieš Chinijos apvienytą liaudį ji 
nelaimės.

Amerikos žmonių pareiga daryti vis
ką, kad padėjus Chinijos žmonėms. “Boi
kotuoti Japonijos prekes!” tai vyriausias 
obalsis, kurį šiandie Chinijos žmonės 
siunčia Amerikos žmonėms.

Be to, privalome darbuotis, kad pri
vertus mūsų krašto valdžią stoti su vi
som demokratinėm pasaulio valstybėm ir 
Sovietų Sąjunga į bendrą bloką suval
dymui agresorių.

“Pabėgęs Generolas”
Andai buržuazinė spauda parašė, būk 

kažin koks “generolas” Luškovas pabė
go “nuo Stalino rūstybės” į Japoniją ir 
ten būdamas išgyrė Japonijos tvarką, o 
pasmerkė Chiniją ir Sovietų Sąjungą.

Trockistų “N. Gadynė” tuojau didelėm 
raidėm perspausdino tą žinią su pazala- 
tinimais. Girdi, Luškovas pareiškęs, kad 
Sovietų Sąjungoj esą išžudyta tiek ir 
tiek “nekaltų žmonių.”

Tegu trockistai džiaugiasi tokiais Luš- 
kovais. Kiekvienas protaująs žmogus 
tuojau suras, kad jie džiaugiasi Japoni
jos šnipu.

Juk doras žmogus, bolševikas, nebėgs 
į Japoniją, kadangi ten jo lauktų mir
tis. Japonijos kalėjimuose sugrūsta tūks
tančiai geriausių kovotojų—komunistų, 
socialistų, ir liberalų. Ten kalinamas 
kiekvienas žmogus, kuris pasmerkia Ja
ponijos imperialistų kruvinus žygius 
Chinijoj.

Na, o kai Luškovas ten nubėgo, jį Ja
ponijos spauda pasitiko išskėstomis ran
komis. Jį garbina kaip kokį dievaitį. 
Kodėl? Todėl, kad jis buvo japonų im
perialistų šnipas. Kai Sovietų vyriausy
bei pavyko atidengti nuo jo purvino 
snukio maską, tai jis paspruko pas savo 
viešpačius. Jis pasmerkė’ ne tik Sovietų 
Sąjungą, bet, kaip jau sakyta, ir Chi
niją, pareikšdamas, būk Chiniją esanti 
“Stalino įrankis.”

Akiregyj to, “Naujoji Gadynė” tą 
niekšą užtarauja ir naudoja jo “argu
mentus” prieš Sovietų Sąjungą.

Japonijos imperialistų spauda ir 
Brooklyn© lietuvių trockistų laikraštis 
susigieda gražiausiai!

“America” Kritikuoja 
“Commonweal”

Mes jau buvome nurodę, kad žymus įi 
įtakingas Amerikos katalikų žurnalas 
“Commonweal” pakeitė savo poziciją Is
panijos klausimu. Kadaise buvęs uolus 
generolo Franco rėmėjas ir paturėto j as, 
“Commonweal” dabar pasiskelbė neutra- 
lišku. Vadinasi, padarė milžinišką pro
gresą atsisakydamas remti Ispanijos fa
šistus. Su tuo žurnalu pakeitė savo nu
sistatymą ir daugelis jo skaitytojų.

Dėlto kitas Amerikos katalikų žurna
las “America” išstojo prieš “Common
weal” su kritika, pareikšdamas, kad jis, 
atsisakydamas remti gen. Franco, susi
dėjo su nekatalikais.

Jei Amerikos katalikai pradės griež
čiau reikalauti, tai ir “America” bus pri
versta pakeisti savo poziciją.

Lietuviai katalikai taipgi privalo, mū
sų nuomone, reikalauti, kad jų spauda 
neremtų Ispanijos, Italijos ir Vokietijos 
fašistų, naikinančių nekalbus Ispanijos 
žmones ir jų turtą.

Trockistams ir Fašistams 
Bus Ašarą

“Keleivis” rašo:
Paryžiaus žiniomis, Francuzijos valdžia 

nutarusi pavartoti giliotiną šnipų galvoms 
kapoti. Šitas nutarimas padaryta dėl to, kad 
paskutiniais laikais Francuzijoj privisę la
bai daug svetimų valstybių šnipų. Pavyz
džiui, štragburge, Vokietijos pasieny, perei
tais metais buvo nuteista 150 žmonių už 
šnipinėjimą, šįmet būsią apie 200 tokių 
prasikaltėlių.

Jeigu Franci jos valdžia taip padarys, 
tai fašistai ir trockistai iš kailio nersis, 
apverkdami šnipus. Atsiminkim, kiek 
daug tie žmonės prižliumbė, kai Sovietai 
baudė šnipus. Lies “gailės ašarėles” ir 
lietuviški trockistai! Bet demokratiją ir 
taiką mylį žmonės iš to tik pasidžiaugs.

Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimas

A

(DISKUSIJOS—DRAUGŲ IŠREIKŠTOS MINTYS)

(Tąsa)

Drg. Tajas sako, kad mes ne
turime leisti fašistams joti ant 
tautiško arkliuko. Lietuvą val
do keletas lenkbernių fašistų, 
bet visa Lietuvos visuomenė de
mokratinė. Mes su ja turime 
dirbti, jai padėti nusikratyti fa
šizmą ir atsteigti demokratinę 
santvarką. Iš d. Bovino rapor
to apie kultūrą mes galime ge
rai pasimokinti. Jeigu mes 
stengsimės daugiau lavintis, ga
lėsime daugiau progreso pada
ryti visame savo veikime. Teat
ras Brooklyne gerai pastatytas.

Drg. M. sako, kad dd. Bovino 
ir Mizaros raportai buvo pui
kiai apdirbti ir labai svarbus. 
Kultūrinis darbas kolonijose 
pusėtinai apleistas. Philadelphia 
dėlto daug kenčia. Rekomenduo
jami mezginių ir arbatos vaka
rėliai vargiai ką nors gero gali 
mums duoti, kuomet mes turi
me dirbtuvėj dirbti ir tuo pa
čiu sykiu turime galybes kitų 
svarbių darbų.

Drg. Stigienė išreiškia pagei
davimą, kad būtų išleista naujų 
teatrui veikalų, nes senieji nusi
dėvėję esą. Bendro fronto veik
loj mes daug laimime ir tuomi 
silpniname fašistus.

Drg. D. šolontskus nurodo, 
kad bendro fronto pamate da
bar stovi komunistai ir socialis
tai bendrai. Bet mūsų skirtu
mai su socialistais daugeliu 
klausimų pasilieka neišlyginti. 
Ypatingai Sovietų Sąjungos 
klausimu socialistai visados va
ro bjaurią savo šmeižtų politi
ką. Biuras stengėsi pagelbėti 
kolonijų draugams sėkmingiau 
veikti Lietuvos klausimu. Kas 
nemato skirtumo tarp Lenkijos 
Becko ir Lietuvos fašizmo, tas 
labai klysta. Bendra tautinė ir 
klasinė priespauda daug sunkes-
nė, negu viena klasinė.

Drg. KrasnicJcas nurodo, kad 
ginklų fondo klausimu reikia 
padaryti aiškus tarimas, kad jo
kių abejonių tuo .klausimu ne
būtų. Mes jį negalime visai at
mesti. Kada nors jį turėsime 
remti, o dabar negalime tuos 
pinigus siųsti Smetonai, kad jis 
panaudotų juos prieš darbinin
kus.

Drg. V. sako, kad jam kai 
kurie dalykai Lietuvos klausi
mu neaiškūs. Kai kurie kalba, 
kad mums reikia daugiau susi- 
lietuvinti, bet nieko neatžymi, 
kas tą lietuvybę praeityj kėlė, 
kas lietuviškas liaudies dainas 
pynė. Svarbu svarstyti, kaip ge
riau sutvirtinti mūsų chorus ir 
meno ratelius.

Drg. Mitreilcienč tvirtina, kad 
Centro Biuras labai gerai atliko 
savo darbą Lietuvos klausimu. 
Kurie taip darė, kaip Biuras 
nurodė, turėjo geras pasekmes. 
Masiniai mitingai gerai pavyko.

Drg. Mizara nurodo, kad vie- 
no-kito draugo pozicija Lietuvos 
ir kai kuriais kitais klausimais 
nieko bendro neturi su komu
nistine pozicija. Mes ginam Lie
tuvos nepriklausomybę, kaipo 
mažos tautos, taipgi kad jinai 
stovi šalyj Sovietų Sąjungos. 
Kaip tik gauta žinių apie Len
kijos ultimatumą Lietuvai, tuo- 
jaus Biuras iškėlė obalsius, kaip 
geriausia ginti Lietuvos nepri
klausomybę. Dabar pasirodo, 
kad mūsų obalsiai ir mūsų li
nija pilnai atitinka Lietuvos 
Komunistų Partijos obalsiams 
ir Unijai, taipgi Lietuvos poli
tinių antifašistinių kalinių nusi
statymui. Tuo klausimu mūsų 
linija yra labai aiški. Mes tu
rime veikti vieningai ir sutarti
nai. Tas draugas, kuris užima 
klaidingą poziciją, man rodos, 
nestudijuoja mūsų literatūros,
nesiinteresuoja mūsų veikimu,

Drg. B. sako, kad tai komu-' nedalyvauja mūsų susirin.ki- 
nistų principas ginti mažąsias muose. Mes manome, kad Sme- 
tautas, tuo labiau turime ginti tona negintų Lietuvos nepri- 
Lietuvos nepriklausomybę. Lie-, klausomybės^ Mes matome, kad 
tuvos liaudis nusistačiusi prieš Lietuvos liaudis stoja ginti ne- 
Smetoną. Centro Biuras Lietu-Į priklausomybę, tai mes turime 
vos klausimu pravedė teisingą eiti bendrai su liaudimi ir jai 

| padėti. Komunistų pozicija tuo

iš svarbiausiųjų klausi-

liniją.
Drg. Bondžinslcaitė sako, kad klausimu visai nesutinka su pa- 

bendro fronto klausimas yra j cifistine socialistų pozicija. Pa- 
vienas
mų. Mes nepakankamai veikia
me tuo klausimu. Blogai daro 
tie draugai, kurie savo spaudos 
neskaito ir vaduojasi svetimos 
spaudos linija. Reikia kolonijo-

staroji yra nenaudinga Lietu
vos reikalams.

Diskusijos vi išminėtais 
simais užsibaigia.

Jaunimo Klausimas

klau-

LIETUVOS ŽINIOS
Autosunkvežimis Negyvai 
Suvažinėjo Žmogų ir Arklį

UTENA.—Birželio 9, apie 4 
vai. ryto, B. Kruto Dusetų 
sunkvežimis prikrautas sėme
nų ir kiaušinių, važiuodamas 
Kaunan, Utenoje, prie Pata- 
lausko krautuvės, pasuko de
šiniu plento šonan ir užvažia
vo ant turgun su kartimis va
žiavusio Jurgio Grašio, iš Ba
telių kaimo, Tauragnų vals
čiaus. Autobusas negyvai su- 
trėške, sumaigė jam galvą ir 
sužeidė arklį, kurį vėliau pri
baigė šūviais.

Baisaus atsitikimo priežas
timi, manoma, bus privarginto 
šoferio užsnūdimas. Atsimuš
dama mašina į vežimą bus iš
trenkus vairą šoferiui iš ran
kų ir mašina, išlaužus tvorą, 
įvažiavo daržan. Sunkveži
mis taip pat aplamdytas.

Šiaulėnų valsčiuj, savo darži
nėje rastas pasikoręs Kazys 
Adomaitis, 35 metų amžiaus 
ūkininkas. Jis daug kam 
skundęsis paskutiniu laiku 
sunkiu gyvenimu bei skurdu, 
ir manoma, kad dėlto pasi
koręs.

dų muziejui paremti.
Lietuvių tarpe plinta' gan

dų, kad galutinai uždaryta 
Lietuvių Mokslo Draugija bus 
pertvarkyta į muziejų ir su
jungta su regijonalinių muzie
jų sąjunga. Toks, esą, vai
vadijos projektas.

se turėti įvairiais klausimais 
diskusijas išaiškinimui visų ne
aiškumų. Tada bus daug sėk
mingesnis mūsų darbas.

Drg. P. sako, kad pas juos 
dalykai neprastai sutvarkyti 
bendro fronto klausimu. Nege
rai, kad kai kada į bendrą 
frontą įnešama smulkių dalykė
lių, kurie nebendrina tos veik
los ir tokiu būdu kenkia ir mū
sų veikimui.

Drg. J. Ormanas padaro įva
dą jaunimo klausimu diskusi
joms. Jisai sako:

Dabar jau sueina penki me
tai, kaip prasidėjo lietuvių jau
nimo organizavimas sistematin- 
gai. Dabar jau turime to dar
bo vaisius. Jau turime daug 
jaunuolių, organizuotų į LDS 
kuopas, chorus, meno ratelius, 
.sporto skyrius ir tt. LDS tuo 
klausimu stovi priešakyj visų;

Dėl Sunkių Sąlygų ir Neturto
ŠIAULIAI.—Birželio 1 d., 

apie 11 vai., Budrių kaime,

žmogžudžiai Mušeikos
ŠIAULIAI. — Birželio 7 d. 

Šimkūnų kaime, Joniškio vals
čiuj, Juozas Kaniušas ir Jonas 
Kinius besimušdami sunkiai 
sužalojo Antaną Gabrilaitį, 
kuris spėjo dar ateiti pas sa
vo brolį į kiemą ir čia mirė.

VILNIAUS ŽINIOS
Gudų Muziejus ir Lietuvių 

Mokslo Draugija
Vilniaus “Slovo,w*oirž. mėne

sio 8 d. rašo: “Vilniaus vai
vadijos pasiūlymu sudaryti 
regijonalių muziejų sąjungą 
A. Luckevičius nepriėmė. Ry
šium su tuo vaivadija paža
dėjo sulaikyti kas mėnuo duo
damą 400 zlotų paramą gu

Neleisti Lietuviški Vakarai
Vilniaus lietuvių meno, ir li

teratūros draugija gegužės 25 
ir 26 dienomis norėjo surengti 
lietuviškus vakarus Mičiūnų 
kaime, Gervėčių valsčiuj, bet 
negavo Vilniaus-Trakų apskri
ties Storastos leidimo.

Birželio mėn. 4 ir 6 dieno- 
t/

mis ta pati draugija rengė 
lietuviškus vakarus Vilniuje, 
bet ir jiems Vilniaus miesto 
storastijos nedavė leidimų.

Gavus neigiamą Vilniaus 
miesto storastijos atsakymą, 
birželio 4 d. Lietuvių meno ir 
literatūros draugijos valdybos 
nariai E. Palcvičiūtė ir Pr. 
žemaitis buvo nuvykę Vilniaus 
vaivadijos įstaigon, kur tuo 
reikalu kalbėjosi su viršinin
ku p. Jasinskiu, bet ir ten 
nieko nelaimėjo.

jisai dėlto įsigijo gerą vardą ir 
jaunuoliai į jį rašosi. Visokių 
pakraipų jaunuoliai susiintere- 
savę LDS ir daugelis prie jo 
dedasi. Dabar pas mus veiki
mas daug platesnis, todėl ir 
jaunimo galima daug daugiau 
įtraukti.

pe jaunuolių tartasi su Lietu
vių Meno Sąjunga.

Geras skaičius mūsų jaunuo
lių išvyko Ispanijon kariauti 
prieš fašistus. Mes turime juos 
pagerbti. Reikėtų suvažiavimui 
tuo klausimu priimti atatinka
mą rezoliuciją.

Kai kuriose kolonijose, betgi, 
jaunimo veikimas labai apleis
tas. Pav., Philadelphijoj padė
tis prasta. Detroite dabar daly
kai taisosi, gaunama naujų na
rių jaunuolių. Connecticut vals
tijoj jaunimo judėjimas apleis
tas, reikia tuojaus griebtis už 
darbo, kad tą padėtį pataisius.

Geras žingsnis pirmyn pada
rytas išleidžiant jaunuolių žur
nalą, kuris kaipo nepartinis ga
li pasiekti įvairių sriovių žmo
nes. Leidėjai kreipėsi į įvairias 
srioves jo rėmimui. Jeigu jam 
pasisektų įvairių pakraipų jau
nuolius pasiekti, tai būtų pada
ryta geras progresas. Didelė di
džiuma jaunuolių nėra parti ji- 
niai nusistatę, todėl tokiam žur
nalui kaip tik ir yra gana pla
ti dirva plėstis. Mes turėtu
mėm daug daugiau jį remti.

LDS rūpinasi dabar suorga
nizavimu didelės sporto olimpi- 
jados bendrai su LDS 4 Sei
mu. šiemet tikimasi turėti jau 
apie 150. sportininkų olimpija- 
doj. Dėl kultūrinio veikimo tar-

Svarbu mums išvystyti jau
nimo vadovybę. Jaunųjų Ko
munistų Lyga kaip tik ir teikia 
tokią vadovybę. Bet pas mus 
tos Lygos darbas pusėtinai ap
leistas. šiuo laiku neturime ir 
tam tinkamo aparato. Pačion 
Lygon buvo įnešta įvairių pla
nų, bet dėl tam tikrų sąlygų 
ne visi galima buvo gyvenimai! 
pravesti. Mes turime daugiau 
darbuotis, kad įtraukus į Lygą 
daugiau mūsų jaunuolių. Jeigu 
norime išvystyti gerą vadovy
bę, tai turime pasidarbuoti, kad 
pritraukus lietuvišką jaunimą 
prie Jaunųjų Komunistų Lygos 
ir Komunistų Partijos. Tuo 
klausimu reikėtų rimtai pasi
kalbėti ir surasti tinkamus bū
dus. Kur tuo klausimu rūpina
masi, ten turima ir geresnių pa
sekmių.

Ispanijos kovotojų rėmimui 
Brooklyn© jaunuoliai gerai pa- 

isidarbavo sudarydami gerą ko
mitetą tam svarbiam darbui.

(Bus daugiau)

Iš SIA 40-toįo Seimo
Rezoliucija apie Lietuvą
Kadangi Lietuvoje da ii* 

šiandien nėra atsteigta stei
giamojo Seimo nustatytoji 
santvarka, kurią sugriovė 
1926 m. gruodžio 17 d. per
versmas ;

Kadangi mūsų tėvų žemė
je dar tebėra panaikinta žo
džio, spaudos, susirinkimų 
ir organizacijų laisvė, ir 
mūsų broliai ir seserys, ku
rie kovoja dėl savo teisių ir 
liaudies būklės pagerinimo 
yra persekiojami ir aštriai 
baudžiami;

Kadangi tokia padėtis ne 
tik trukdo ekonominę ir 
dvasinę krašto padėtį, ir 
silpnina Lietuvos atsparu
mą prieš pavojus, kurie jai 
gręsia iš Lenkijos militaris- 
tų ir Vokietijos nacių pusės, 
tai,

Tebūnie n u t a r t a, kad 
SLA 40-as Seimas susirin
kęs Scrantone, Pa., liepos 
2 d., 1938 m., pareiškia sa
vo karštą pageidavimą, kad 
Lietuvoje, kaip galint grei
čiaus, būtų atsteigta demo
kratija, grąžinant gyvento
jams jų pilietines teises, su
darant naują vyriausybę 
plačiais koalicijos pagrin
dais ir paskelbiant Seimo 
rinkimus d e m o k r atiniais 
pagrindais; ir—

Tebūnie nutarta, kad šis 
Seimas reikalauja, kad bū
tų suteikta pilna amnestija 
visiems žmonėms, kurie ta-

po įkalinti už tai, kad jie 
kovojo už laisvę ir demo- 
kratybes arba už ekonomi
nius darbo žmonių reikalus; 
pagaliaus,—

Tebūnie nutarta, kad šis 
Seimas reiškia savo užuo
jautą Lietuvos žmonėms jų 
sunkioje kovoje dėl krašto 
laisvės ir nepriklausomybės, 
o ypatingai tiems, kurie dėl 
to yra nukentėję, ir pasiža
da juos; remti moraliai Ą if 
materialiai.

Rezoliucijų Komisija.

Rezoliucija Vilniaus 
Klausime

Smurto keliu pagrobę 
Vilnių ir Vilniaus kraštą, 
Lenkijos imperialistai šių 
metų kovo mėnesį atliko 
naują smurto žygį prieš 
Lietuvą, ginkluotos jėgos 
grasinimu priversdami Lie
tuvą atsteigti normalius 
santykius su užpuolikais, 
paliekant neatitaisytą 
skriaudą, kuri buvo padary
ta Lietuvai 1920 m., spalių 
mėn. 9 d.,

Todėl SLA 40-tas seimas, 
Scrantone, Pa., su pasipik
tinimu smerkia tokius Len
kijos imperialistų elgesius 
ir pareiškia savo tvirtą įsi
tikinimą, kad Lietuva nie
kuomet neišsižadės savo tei
sių, bet, priešingai, tęs ir 
toliaus kovą dėl Vilniaus 
paliuosavimo nuo svetimo

Policija areštuoja darbininkus, dalinusius lapelius prie Fordo automobilių 
fabriko, River kduge. . ..

jungo.
Rezoliucijų Komisija.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas. — Jau laikraš

čiuose pradedame skaityti apie 
ateinančius rinkimus lapkričio 
mėn. Net ir per radio daug 
apie tai kalbama. Ar man ga
lite pranešti, koki valdininkai 
bus renkami tada ?

Atsakymas.—Bus renkama 
net 435 atstovai, arba pilna 
narystė žemesnio Kongreso 
Buto, kitais žodžiais, kongres- 
manai. 44 Jungt. Valstijų se
natoriai ir 33 gubernatoriai 
valstijų. Rinkimai bus lapkri
čio 8-tą dieną. Apart tų valdi
ninkų, dar bus renkama daug 
vietinių oficierių, kaip tai, ma
jorai, miesto tarybų nariai ir 
daug kitų.

F. L. I. S.



šeštadienis, Liepos 9, 1938 lais :s

“Juodieji Paukščiai'' 
Viršum Barcelonos
Žemiau telpąs vaizdelis imtas iš ispanų spaudos. 

Lietuvių kalboj jis tilpo “Mūsų Jaunimas,“ išei
nančiam Kaune.—“L.” Red.

9:45 vai. staiga vėl pasipylė bombų- kruša. 
“Juodieji paukščiai“ vėl atlėkė.

14 vai. jie dar kartą viršum Barcelonos pa
sirodė.

Iš Lietuviškų Knygų
Lentynos

Kovo 16 d. Graži žvaigždėta naktis. Dan
gaus skliaute vėpso išdavikiškas mėnulis.

Fašistų lakūnai, naudodamiesi mėnulio švie
sos nužerta nakties aplinkuma, jau kelintas iš 
eilės kartas atskrenda viršum Barcelonos.

Visą naktį, protarpiais, sirena, tarsi jūros 
pabaisa, kaukia, pranešdama pavojų.

Nuo bombų sprogimo dreba visi pastatai. 
Langų stiklai tirta, byra.

Priešlėktuvinės patrankos visu smarkumu 
šaudo, prožektoriais, stebint nelauktuosius sve
čius, nušviečiamas dangus.

Mano bičiulis miega, kaip užmuštas. Jo ne
pažadino nė sprogstančių bombų perkūnija.

Ar girdi, Kostai! Aliarmas . . . Bombarduo
ja ...

—Ar tikrai?.. . A, tiesa!. . .
Jo, išbuvusio daugiau kaip 15 mėn. fronte, 

šis atsitikimas nestebina.
—Ak, kiek sykių aš miegojau apkasuose 

sviediniams krintant,—ištarė jis ramiai.
Pietinėje miesto dalyje pamatome jau ky

lant gaisrus. Ilgi liepsnų liežuviai laižo hori
zontą.

*

Kovo 17 d. Saulė gedulingai šviečia. Mieste 
tragiški vaizdai.

Sugriautų namti skaičius per naktį paaugęs.
Gatvėse ir alėjose žmonės vaikšto baimingai.
Šį rytą 8 vai. fašistų lakūnai vėl tęsė griovi

mo darbą.
Bombos nukrito ant “Paris-Stacio”. Ši gelž. 

stotis visiškai sunaikinta, žmonės-keleiviai, ei
le stovėję prie bilietų kasos, žuvo.

Visų Lietuvių 
Meno Sąjungos 
Narių Domei

Šiam skyriuj dedam LMS 
Centro Komiteto paruoštą 
Lietuvių Meno Sąjungos 
naujos konstitucijos ir tai
syklių projektą. Talpiname 
tam, kad mūsų visi nariai 
turėtų progą matyti ir tin
kamai apsvarstyti, ar tame 
naujame projekte viskas 
įimta, kas turėtų būti mūsų 
būsimoje konstit u c i j o j e . 
Taigi visi-pavieniai nariai, 
vienetai ir šiaip priklausan
čios grupės—panagrinėkite 
šį projektą ir, patėmiję bet 
kokius trūkumus, duokite 
pataisymus. Pataisymus ar 
pridėčkus siųskite LMS CK 
Sekretorės vardu ir adre
su: B. šalinaitė, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

LMS Įstatų Komisija.

Konstitucija ir 
Taisyklės
LIET. MENO SĄJUNGOS

VARDAS
Šios organizacijos vardas yra Lie

tuvių Meno Sąjunga, sutrumpinant, 
—LMS.

SKYRIUS I.
Tikslas.

Lietuvių Meno Sąjunga stato sau 
tikslu:

1. Vienyti lietuvius menininkus, 
veikliai dalyvaujančius įvairiose me
no Šakose, tikslui bendrai veikti me
no plėtroje — literatūroje, vaidybos 
mene, muzikoje, dainoje ir tt.

2. Supažindinti savo narius su 
meno visuomenine role, prigelbstint 
jiems suprast meno reikšmę ir jo 
svarbą.

3. Aprūpinti savo narius ir viene
tas dainų muzika, scenos veikalais, 
moksliniai - literatūriniais referatais 
ir kitokia medžiaga, kuri gali pa
sirodyti reikalinga mūsų meno plėt
roje. Visa tai bus atliekama ne pa- 
sipelnijlmo, bet savo narių aptarna

Ir vėl kruša bombų papliupo, žaibo staigu
mu krinta “juodųjų paukščių kiaušiniai.”

Moterys ir vaikai, klykdami, bėga į slėptu
ves.

Sirena aliarmuojančiai vaitoja.
Priešlėktuvinės patrankos dangų užpildė 

sviedinių debesimis.
“Juodieji paukščiai” pranyko iš dangaus 

mėlynės.

Su prislėgta baime, bet protarpiais drąsa 
nušvintančiu veidu apžiūrinėju bombarduotus 
kvartalus. Vokiečių ir italų banditų (šviesia
plaukių maurų) “kariniais objektaįs” buvo 
teatrai, kinai, dirbtuvės, universitetas, koope
ratyvai ir kuklūs darbininkų gyvenamieji bu
tai.

Sprogimai, trenksmas griūvančių pastatų . . . 
Širdį veria riksmai. . . .

Eilė daugiaaukščių pastatų sugriauta iki pat 
pamatų; sugriauta 12 kinų ir 4 teatrai. Tuo 
pačiu “garbingi, drąsūs” juodieji lakūnai nu
dobė tūkstančius nekaltų,—daugiausia moterų 
ir vaikų—žmonių.

Susisiekimas tesireiškė veik tik iš skubiai 
cirkuliuojančių greitosios pagelbos ir kitų im
provizuotų automobilių, pripildytų sužeistai
siais bei negyvėliais. Visų vežimų kryptis—li
goninės.

Štai sugniužinta vaiko galvutė. Va, mergelės 
koja. Ten—lavonas be galvos . .. Sunkiasi 
šviesiai raudonas kraujas .. . žmonės masiniai 
apleidžia miestą... Komunikatas skelbia: 
“. . .apie 3000 nudobtų ir tiek pat sužeistų.”

šiandien viršum Barcelonos “juodieji 
paukščiai” nebepasirodė, nes mūsų lėktuvai— 
sargai skraidė viršum miesto.

vimo ir kultūrinimo tikslais.
4. Supažindinti ir užinteresuoti 

plačiąją lietuvių visuomenę meno 
kūryba ir jos veikla.

5. Duoti paramos lietuvių talen
tams, besisiekiantiems dailėje.

6. Skleisti darbininkišką apšvietą 
dailės bei meno srityje.

SKYRIUS II.
Narių Kvalifikacijos

1. Kiekvienas asmuo, pritariantis 
LMS tikslams ir pasiryžęs vykdinti 
juos gyveniman, gali tapti jos nariu, 
pritariant vienetai, kurion jis ar ji 
įstoja. Pavieniai nariai priimami 
per LMS Centro Komitetą.

SKYRIUS III.
Suvažiavimai.

1. LMS suvažiavimai yra aukš
čiausia organizacinė įstaiga. Jie lai
komi kas du (2) metai, kuriems 
laiką ir vietą paskiria ir paskelbia 
LMS CK, duodamas nemažiau 60 
dienų laiko narių bei vienetų pri
siruošimui.

2. Atstovus į suvažiavimus gali 
rinkti kiekviena LMS vienetą ir ki
tos priklausančios LMS-gai organiza
cijos. Atstovai renkaYni sekamai: 
Vienas delegatas nuo kiekvienos vie
netas arba nuo prisidėjusios orga
nizacijos ir po vieną delegatą nuo 
kiekvienų 10 narių skaičiaus.

Delegatais gali būt renkami tik 
tris (3) mėnesius gerame stovyje 

I išbuvę organizacijoje asmenys. Iš
imtis yra daroma tik ką susitvėru
sioms vienetoms ir pristojusioms or
ganizacijoms, kurios nors dar ir nė
ra išbuvusios LMS-goj 3 mėnesių, 
bet joms leistina turėti atstovybę 
tokią pat, kaip ir kitoms vienetoms 
bei organizacijoms.

3. Suvažiavimui darbotvarkį turi 
paruošti LMS CK ir priduoti jį su
važiavimo užgyrimui.

4. Suvažiavimas renka LMS CK, 
kurio sąstatan įeina 13 narių ir 5 
alternatai. Tokis komitetas renka
mas dviejų (2) metų terminui, ar
ba iki sekančio suvažiavimo.

Suvažiavimai sprendžia, kuriame 
mieste turi būt LMS Centro raštinė. 
Sulyg to, suvažiavimas išrenka LMS 
CK iš tos apielinkės, kur nuskirta 
Centro būStinė. *

5. Suvažiavimai turi teisę taisyti ir 
papildyti LMS įstatymus ir taisyk
les, tačiau tam reikia dviejų treč
dalių balsuojančių delegatų pritari
mo.

6. Suvažiavimai turi teisę priim
ti ar atmesti aplikantus, norinčius 
tapti LMS nariais, vienetomis arba 
tik priklausančiomis (affiliate) or
ganizacijomis.

7. Suvažiavimas turi visas kitas 
teises ir autoritetą, reikalingą LMS 
tikslų vykdymui.

8. Suvažiavime eąanti LMS nariai, 
kurie nėra vienetų ar prisidėjusių 
organizacijų atstovais, gali turėt tik 
patariamąjį balsą.

SKYRIUS IV.
LMS Centro’ Komitetas.

1. LMS CK bėgyje vieno mėne
sio po jo išrinkimo, turi susieiti ir 
paskirti iš savo tarpo Pirmininką, 
Sekretorių, Iždininką ir įvairias rei
kalingas komisijas.

2. LMS CK, reikalui esant, turi 
teisę paskirti reikalingas komisijas 
iš LMS pavienių narių, vienetų ar
ba priklausančių (affiliate) prie 
LMS organizacijų.

3. LMS CK turi teisę iš CK-to 
pareigų pasitraukusių ar pašalintų 
vietas užpildyt Suvažiavimo paskir
tais alternatais.

4. LMS CK yra aukščiausia įstai
ga tarpe LMS suvažiavimų.

5. LMS. CK vykdo visus LMS 
suvažiavimų nutarimus ir pildo vi
sas pareigas, nužymėtas LMS Kons
titucijoje.

6. LMS CK turi teisę užgirti ir 
išleisti įvairius kūrinius, atatinka
mus organizacijos siekiamam tikslui; 
kolektuoja atlyginimus už leidinius, 
kuriais buvo aptarnauti jų naudo
tojai; gauti atlyginimai turi būt su
naudoti tolimesniam LMS darbo tę
simui.

7. LMS CK yra atsakomingu 
prieš LMS suvažiavimus ir jiems 
duoda apyskaitas iš savo nuveiktų 
darbų.

8. LMS CK sergsti ir prižiūri 
visą LMS turtą—pinigus, inventorių 
ir t. p.

9. LMS CK privalo rūpintis se
kamu aptarnavimu LMS-gai priklau
somų organizacijų, vienetų ir pa
vienių narių:

a) Suteikia vieną kopiją kiek
vieno LMS leidinio, reikalingo tiks
liam naudojimui. Kitokių leidinių po 
vieną kopiją pasiunčia ant parei
kalavimo.

b) Pavieniai nariai, nariai viene
tų arba priklausančių organizacijų, 
turi teisę gauti bile LMS leidinius, 
su 50% nuolaida.

10. LMS CK laiko savo posėdžius 
nerečiau, kaip sykį į mėnesį. Nepa
prasti susirinkimai šaukiami sulyg 
reikalo.

11. Bile vienas CK narys, pasiro
dęs neveikliu ar netaktingu, gali 
būt prašalintu LMS CK susirinkimo 
didžiumos balsais.

SKYRIUS V.
Duoklės, Narystė, Priėmimas.

1. Kiekviena vienetą ir afilijuotoji 
grupė moka $5 metinių duoklių į 
LMS per CK sekretorių. Pavieniai 
nariai moka $1.50 metams.

2. Vienetomis skaitomos tos gru
pės, kurios dirba kultūros-meno dar
bą lokaliai ir organiniai nėra suriš
tos su jokia kita organizacija apart 
LMS ir kurių narystę užgiria LMS 
CK-tas ir LMS Suvažiavimas.

3. Afilijuotomis (affiliate) grupė
mis vadinamos tos dalys, kurios or
ganiniai yra susirišusios su kitomis 
organizacijomis, bet pripuolamai dir

Vaidelutės “Audroms siaučiant”

Dvylika apysakų, išleistų 1930 m. Vadinas, 
šį rinkinį tektų skaityti prie naujosios literatū
ros. Tik smalsumas išnyksta, kai po apysako
mis randi paženklintą datą: 1907 ‘m., 1914, 
17 m. Vis dėlto pakanki kantrybės perskaityti 
ir perskaitęs randi: knygą apie revoliuciją ir 
karą. Temos gilios, stačiai neišmatuojamos, ne 
pasenstančios taip, kad rodos mūsų gadynei 
apie tai daug galima kalbėt, daug pasakot.

Jeigu nežinotum kas tas autorius—Vaidelu- 
tė, prieitum išvadą: arba ten koneveikiama su 
purvais drapstoma visa kas revoliucįją prime
na, arba knyga turėtų būt cenzūros konfis-. 
kuota, nes rašyt ir kalbėt prieš karą ir juo 
labiau reikšti simpatijas revoliucijai net įsta
tymais numatytas nusikaltimas, nekalbant jau 
apie betkokias administratyves priemones. Bet 
autorė nedaro nei vieno, nei antro; ji kaip ir 
daugelis kitų lietuviškų rašytojų žino trečią 
kelią būtent “be tendencijos” meną, kuris ga
lįs būti lygus sočiam ir alkanam. Tad pažiūrė
kim kaip tas “neitralusis” kelias atrodo.

Kiekvienam rašytojui svarbu originalumas, 
svarbu, kad jo raštai būtų publikos mėgiami, 
skaitomi. Iš to dvejopa nauda: turėsi materia- 
lės naudos, daugiau gausi taip viliojančių litų 
ir padarysi išgarsėjusio rašytojo .karjerą. Tas 
ir verčia buržuazinius rašytojus griebtis sensa
cijų, visokios kad ir labai pigios intrygos, ir 
net kriminalistikos. Tas verčia juos pataikauti 
išsigimstančios buržuazijos žemiems palinki- 
mams arba bent papasakoti įdomių, pikantiškų 
nuotikių.

Įdomybių norėjo papasakot ir šita moteris, 
prirašiusi romantiškų eilėraščių, verkšlenančių 
apysakų apie vyrų neištikimybę, apie motinos 
meilę. Parašė ji ir didesnį romaną iš dvarinin

kų ir ūkininkų gyvenimo. Tą romaną pavadino 
“Tėviške”, bet nebaigė. Nes jos konkurentai 
keturvėjminkai — amžinos atminties lietuviški 
futuristai apkaltino ją plagijatu. Ji baigdama 
savo literatūrišką misiją panoro pavaišinti 
skaitytojus apysakomis apie revoliuciją ir ka
rą. Ir j j papasakojo. » 

25-keri metai atgal visoj buvusioj rusų caro 
imperijoj kaip kokia audra siautusi revoliuci
ja. žmonės slapta spausdino atsišaukimus, da
lijo juos žmonėms ir anot autorės stojo į ne
lygią kovą už laisvę, lygybę, brolybę. Juos gau
dė užtat, šaudė ir korė. Vieno užmuštojo pami
šusi motina bėgiojo gatvėmis ir dar neataušusi 
kraują bučiavo. Ji aprašo, kaip paskutinį 
kartą nuteistieji mirti matėsi su savo arti
maisiais. Motinos verkė vaikų, seserys brolių. 
Verkė kaimiečiai viens prie kito susiglaudę, 
skaudžiai raudojo moteriškė mušdama galvą 
į kietą šaltą mūrą ir šaukdama: “Jis nekal
tas... jis dar vaikas... Atiduokit budeliai 
Jonelį!. . . Jį vieną teturėjau . .. našlės ašaro
mis užauginau! Nevalia jo užmušti, nevalia.” 
Atsiminimų forma pasakoja, kaip autorei va
žiuojant į tetulės vardines teko susitikti su 
“miško broliais”—maištininkais, besislapstan
čiais nuo žandarų. Ji mačiusi, kaip kazokai 
degino maištininkų kaimus. Ir viskas kas apie 
revoliuciją pasakyta. Ji tiek “radikali,” kad 
žudomiems, besislapstantiems, deginamiems 
prijaučia. Tad koks gi tada šitų apysakų vi
suomeninis vaidmuo? Kaip jos nuteikia skaity
toją?

Ten kovos priežasčių nerasim, nerasim ko 
siekia “miško broliai,” nerasim nė vieno tikro, 
realaus revoliucijos vaizdo. Ten tik dejavimai 
apie mirtį, ašaras, skausmus, žuvo, kovojo 
žmonės, bet dėlko, už ką, mes taip iš tos kny
gos ir nesužinome. Tai buvo lyg kažkokia au
dra atnešusi negeroves. Perskaičius palieka 
tik liūdna ir daugiau nieko. Vaidelutė (Pleiry- 
tė-Puidienė) prieš pora metų mirė. Šis veika
las buvo jos paskutinis darbas. O. B ra ja.

Portland, Oregon
Visko po Biskį

Birželio 12 d. įvyko pikni
kas ant draugų F. Ulskių far- 
mos. Publikos atsilankė ne- 
perdaugiausia, ale pelno liko 
$27.64. Tikėjomės nemažai 
svečių iš Washington© valsti
jos, bet jie nepribuvo, tiktai 
draugai Kavaliauskai su drau
gais šlyščiais teatsilankė. Dar 
vienas svečias buvo iš Chica- '•>, 
gos—tai d. P. Galskis.

Tariame didelį ačiū Ulskiam .. 
už suteikimą vietos, taip pat 
draugei L. Yazelskienei už pa- C' 
aukavimą gražios paduškaitės, 
kuri buvo išleista ant laimėji- 
mo. Dėkui biznieriui Račkaus
kui už jo auką, taipgi visiems •»< 
pikniko darbininkams.

ba kultūros-meno darbą. Jos prii
mamos ir užtvirtinamos LMS CK ir 
užtvirtinamos LMS Suvažiavimo.

4. Pavieniais nariais yra asme
nys, kurie dėlei tam tikrų priežas
čių nepriklauso prie vienetų, bet 
sutinka su LMS tikslais ir priimti 
į narystę LMS CK-to nuožiūra.

5. Kiekviena LMS vienetą ar pri
sidėjusi grupė (affiliate) gauna LMS 
čarterį iš LMS Centro. Tokio čar- 
terio veikmė automatiškai atsinauji
na su kiekvienų metų mokesčių pri- 
siuntimu.

6. Pavieniai ir vienetų nariai gau
na narystes kortas, su parašu LMS 
Centro Sekretoriaus.

7. Kiekviena afilijuota grupė pa
skiria savo apšvietos direktorių, ku
rio tikslas ir pąreiga turėt reikia
mus susisiekimus ir ryšius su LMS 
Centru, informuoti Centrą apie sa
vo grupės veiklą ir pageidavimus, o 
tuom pačiu sykiu duoti savo grupei 
reikalingų žinių iš LMS veikimo ir 
nutarimų, kad tuomi varius organi
zacinį darbą pirmyn.

8. Kiekvienas LMS narys ar na
rė gali užimti bile LMS viršininko 
vietą, jeigu jis ar ji yra išbuvęs 
6 mėnesius LMS nariu ir yra ge
rame organizaciniame stovyje.

LMS Vienetai.
9. Vienetas susidaro ne iš ma

žiau, kaip 5 asmenų, susiorganizavu
sių skleisti LMS tikslus.

10. Pamatinę organizacijos formą 
sudaro vienetos, kuriomis gali būt
chorai, dramos grupės, rašytojų ra
teliai ir kitokios grupės, veikiančios 
meno ir kultūros srityje.

11. Dienotvarkį vienetų susirinki
mams paruošia jų valdybos prieš 
susirinkimui įvyksiant, kurį tačiau 
susirinkimas pats įvertina ir užtvir
tina.

12. Savo narių duoklių klausimą
vienetas išsprendžia pačios meti
niuose arba tam tikrai sušauktuose 
susirinkimuose.

13. Vienetai gali turėti narius- 
rėmėjus. Tokis narys-rėmėjas mo
ka į vienetą metinę mokestį, kurią 
nustato vienetos susirinkimas. Tokie 
nariai-rėmėjai vienetoje turi tam ti
kras privilegijas. Jų narinės duok
lės į vienetą yra tokios pat, kaip 
ir reguliarių narių.

14. LMS CK gali pasiūlyt or- 
ganizacijines formas dėl įvairių gru
pių, sudarymui skirtingų rūšių vie
netų, kur tam yra reikalas, ir jei
gu tokios organizacinės formos nė
ra priešingos LMS konstitucijai.

15. LMS CK privalo laiks nuo 
laiko duoti vienetams įvairius prak
tiškus sumanymus ir patarimus, 
kuriais vienetai galėtų naudotis pa
gerinimui savo darbuotės meno bei 
kultūros srityje.

16. Pavieniai nariai, vienetai ir 
afilijuotos grupės, jeigu nori būt ge
ro stovio LMS nariais, visi privalo 
užsimokėt savo narines duokles bė
gyje pirmųjų trijų (3) mėnesių po 
Naujų Metų. Naujai įstoję nariai,

Prabėgomis
Rašo Proncė

šios laidos Literatūros ir Me
no skyriuje telpa LMS naujos 
konstitucijos projektas. LMS 
Įstatų Komisija ragina viene
tas ir VISUS narius atydžiai 
perskaityti tąjį projektą ir pa
reikšti savo nuomones apie jį. 
LMS nariai, vienetos ir pri
klausančios grupes, jei maty
site ką taisytino arba rasite 
reikalingu ką nors pridėti ar iš
mesti, — nevil.kinamai apie tai 
praneškite LMS CK-to sekreto
rei B. šaknaitei, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. Jūsų pri
tyrimai ir numatymai šiame da
lyke labai reikalingi Įstatų Ko
misijai, kuri dirba LMS naujos 
konstitucijos ir taisyklių formu
lavime.

vienetai ir afilijuotos grupės skai
toma esant gero stovio TIK po 3-jų 
mėnesių nuo užsimokėjimo jų me
tinių duoklių.

a) Nariai vienetų bei priklausan
čių grupių, jeigu jie randasi pilnai 
gerame stovyje savo vienetose ar 
grupėse, tuom pačiu sykiu skaitomi 
gero stovio nariais ir LMS-je.

b) Naujų narių užsimokėtos duok
lės skaitomos veikmėje tik už eina
mąjį metą.

17. Pavieniai nariai, vienetos ar 
prisidėjusios grupės, neatnaujinus sa
vo narystės bėgyje trijų (3) mė
nesių metų pradžioje, skaitomos su
spenduotame stovyje, netekusiomis 
narystės teisių ir privilegijų LMS-je.

18. LMS fiskaliniai metai prasi
deda su pirma diena • sausio ir bai
giasi su 31 d. gruodžio kiekvienų 
metų.

LMS Aspkričiai.
19. Trys ar daugiau atskiros vie

netos ar grupės, gyvuojančios toje 
pačioje apielinkėje, sekmingesniam 
darbo varymui gali sudaryt Apskritį. 
Tačiaus tam yra reikalingas prita
rimas LMS CK-to.

20. Apskričių vienetų arba pri
klausančių grupių konferencijos lai
komos bent sykį į metus.

21. Apskričio konferencijos ren
kasi sau pastovius komitetus ir įvai
rias reikalingas komisijas varymui 
darbo apskričio ribose.

22. LMS Apskričiai, jeigu mato 
reikalą, tai pritariant LMS CK-tui, 
gali insikorporuoti jų esamoje valsti
joje.

LMS suorganizuotam Komite
tui Miko Petrausko Kūriniam 
Leisti, kaip išrodo, sekasi neblo
gai. Viša eilė Amerikos lietuvių 
darbuotojų ir menininkų jau 
pasisakė už tokį komitetą ir jo 
varomąjį darbą, šių žodžių ra- 
šytojui LMS Centro sekretorėj 
pranešė, kad šiomis dienomis ji i 
gavo laišką nuo Dr. Graičūno 
iš Chicagos, kuriame tas senas 
visuomenės veikėjas pareiškia:

“Didžiai Gerbiama
P-lė B. šalinaitė:

“Drįstu Tamstai pasakyti Į 
ir sykiu atsakyti į laišką nuo 
geg. 21, 38 m., kad apsiimu į 
Komitetą Miko Petrausko' 
Kūrinių Leidimui.

“Su tikra pagarba,
“Dr. L.' Gra.icūnas.”

Prieš mano akis Amerikos 
lietuvių jaunuolių žurnalas 
“The Voice.” Tai vėliausioji 
laida — No. 3. Skaityk ir 
džiaug.kis! Netik gražus savo 
išvaizda, bet sykiu pripildytas 

| blaiviais ir nuoširdžiais straips
niais, vaizdžiomis pasakaitėmis, 
lyriška poezija, vykusiomis 
sporto peržvalgomis ir rimtais 
ir satyriškais peizažais. “The 
Voice”—tai veidrodis mūsų jau
nuolių kiltų sielos troškimų!

Mūsų šventa pareiga ateiti 
talkon tam jaunuolių žurnalui, 
jei ne kuom kitu, tai bent pla
tinimu mūsų organizacijose ir 
įvairiuose suėjimuose.

Iš kaikurių mūsų vienetų 
ateina nusiskundimų, kad, esą, 
kaikurie chorų nariai nesusitai
ko dėl dainų turinio. Vieni, sa
koma, vengia ir nenori, kad bū
tų dainuojamos revoliucinės 
dainos, kiti vėl rugoja prieš 
“bespalves” dainuškas.

Kiek man žinoma, tai LMS- 
gos Dainų - Muzikos Komisija 
stropiai žiūri, kad į mūsų dai
nų sąstatą neįeitų nedainuoti- 
nos dainos. Tie, kuriems atro
do, kad kaikuriog LMS išleistos 
bei užgirtos dainos nėra dainuo- 
tinomis, tai tokie asmenys vie-

Birželio 26 d. įvyko dviejų 
kuopų susirinkimas pas drau- 
gus J. Stupurus. šiame susirin
kime buvo nutarta, kad visas . . 
pelnas, likęs nuo pikniko, bū- 
tų paaukotas “Laisvei” ir “Vii- 
niai”. Taigi, “Laisvė” gauna 
$13.82 ir “Vilnis” $13.82. Tai 
gana graži dienraščiams para
ma.

Dar turiu pasakyti, kad prie 
šio darbo prisidėjo Oregon 
City, Ore., ALDLD 224 kuopa 
ii’ Portland, Ore., ALDLD 4 
kp. šiais motais mes esame •* 
išaukavę virš 70 dolerių tik- 
tai vienai liaudies Ispanijai.

Dar turiu pridurti, kad LDS 
106 kp., Oregon City, turėsi- y 
me metinį pikniką ant F. Uis- 
kių farmos, Willomet, Ore. 
Prašome visus apylinkės lietu- ~... 
vius atsilankyti.

Portlando mieste 16 didžių
jų viešbučių darbininkai išėjo jj 
į streiką. Streikuoja apie 1,000 / 
darbininkų prieš algų nukapo- •‘,- 
jimą. Streikas atrodo neblo
gai. Šiam streikui vadovauja 
Amerikos Darbo Federacija.

Kuršėnų Žemaitis.

Jersey City, N. J.
LDS 133 kuopos susirinki

me, 1 d. liepos, š. m., surinkta 
$6.00. tai bus auka sugrįžu- 
siem iš Ispanijos sužeistiem *“ 
kovotojam.

Aukavusių vardai: Po 50c, 
K. Maziliauskas, J. Kreivėnas, 
A. Sulaitier.ė ir M. Sabaliaus- •. 
kas; Po $1.00, J. B. Paserps- 
kis ir A. Zovish ir iš 133 kuo
pos iždo $2.00. Viso sykiu 
$6.00.

A. Zovish.

Shanghai. — Japonai už- * 
grobia ir sau naudoja ame- 
rikiečių atsiunčiamus pini
gus ir reikmenis nukentėju- , 
šiem nuo karo chinam.

šai turėtų šiame skyriuje nuro
dyti tokių dainų netinkamumu. 
Laikraščio skiltys visuomet at- ” 
daros rimtam išsireiškimui. To- ' ' 
kiug raštus-kritikas siųskite 
LMS CK sekretorei, kuri juos ’*••• 
perduos ten, kur reikia. Jei kas 
pas mus blogo ir taisytino, tai 
būkime atviri ir pasakykime 
viešai, o ne “streikučius” kelki- •’* 
me.

Mano supratimu, mūsų dra- ■> 
mos grupės vasaros metu tu- 
retų parsitraukti scenos veika- ‘ 
lų ir iš anksto pasirūpinti, .kad ■ 
atėjus rudens sezonui galima - 
būtų tinkamai imtis už darbo. 
Pagalvokite apie tai, scenos me
no aktyvistai! V,



nr^LQilMIB

šeštadienis, Liepos 9, 1938

Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Medvilnės Kraštas

V. Stebėtini Nuotikiai
(Tąsa)

8. Ir, pažiūrėjęs Į mane gailestingai,

—O mes žiūrime į gyvenimą, kaip į 
ką tokį nerealį. Pasaulis—tai mano vaiz
dinys. Viskas—pasakiška... viskas—dū
mai, sapnas, nerealu. Ve kur mūsų su 
jumis skirtumas. Ir mūsų teisybė.

—Išdrįstu pastebėti, jūsų nuosavas 
namas—ar tas realybė?

Filosofas, matosi, nenoriai kalba:
—Ne, namas—čia dalinai irgi nerea

lybė.
—Jeigu tas nerealybė, tai kodėl gi 

jums nesuleisti į tą namą nerealiu žmo
nių ir nerealiai atsisakyti nuo nerealių 
pinigų? Veikiausi?!, taip nedarote?

Filosofas išgąstingai kalba:
—Tai yra, ką jūs tuomi norite pasaky

ti? Klausykite, palikite mano namą ra
mybėje. Ir ką jūs, dievaži, prikibote? Aš 
kalbu pasauliniu maštabu, o jūs visą lai
ką niekus pinate. Stačiai kaip į kepsnį 
dantimis įsikando, — namas, namas... 
Stačiai, dievaži, nuobodu. Na, namas. 
Nerealu viskas.

—Bet kaip gi,—sakau,—atleiskite, ne
realu ?...

Filosofas vos neverkdamas kalba:
—Dievaži, stačiai žmogų nervinate. 

Va aš, dabar, kaip ant nelaimės, prisi
miniau, kad treji gyventojai už kamba
rius neužsimokėjo... Dabar aš rūpin
siuos. Kokie jūsų, atleiskite, šiurkštūs, 
kareiviški smegenys. Neleidžiate filoso
fuoti.

Ir filosofas iš nuilsimo atsilošia sofoj 
ir nervingai rūko cigarą.

9. Mes jam sakome:
—Mes irgi net sutinkame su jumis, 

•kad...
—Filosofas atgyja:
—Tai matote... sutinkate.. O patys 

• neduodate žmogui net dustelt...
Aš sakau:
—Mes sutinkame su jumis tame, kad 

gyvenimas trumpas. Arba, teisingiau, jis 
ne tiek trumpas, kiek blogas! O nuo to 
jis gali būti ir trumpas. Lai būna ir 
trumpas. Bet ir trumpas gyvenimas gali 
būti geras ir gali būti blogas. Taigi ve, 
mes ir stojame už ilgą ir gerą gyvenimą. 
Ir tame mūsų tikslas ir siekis. O kad 
dėl jūs gyvenimas trumpas, tai, nepai
sant jo trumpumo, jums, veikiausiai, ne
užkenkė pasidėti j banką šimtą tūkstan
čių. Atleiskite, sir.

—Fe, kaip šiurkštų!—sako filosofas, 
“pafekavęs.”—Pagaliaus, kalbėkite, ką 
tik norite. Dabar man nedaro skirtumo. 
Jūs mane, nežinau kuo, labai sudirgėte. 
Apart to,—šaltai priduria,—aš tvirtinu, 
kad žmonijos ypatumai nekintami. Čia 
įgimtis. Visvien batai ant kojų susitryps. 
Atsisveikinu!

Ir mes mandagiai atsikeliame nuo so
fos ir, prisilaikydami pasaulinio manda- 

■ gurno taisyklių, sakome:
—Sir, aš jūsų nužemintas tarnas. Pri

imkite mano didžiausią pagarbą ir atsi
davimą iki paskutinio mano širdies su
virpėjimo. O kas liečia žmonijos ypatu
mus, tai jie, sir, keičiasi nuo aplinkybių 
ir auklėjimo.

Filosofas, iš pykčio, meta galą cigaro 
ant grindų, nusispjauna ir išeina, dary
damas ranka atsisveikinimo ženklą.

10. Mes aprašėme jums šią įsivaizduo
jamų scenelę, kad parodžius, kokia būna 
kova minties fronte.

Ir, ištikrųjų, kaip kurie samprotavimai 
dalinai gali sudrumsti silpnesnę sielą. 
Silpnesnė siela gali nusivilti nuo tokių 
žodžių—sapnas, trumpas gyvenimas, ne
realybė, suskaitliuotos dienos... Šie žo
džiai ne sykį susuko galvas ir gana 
stiprios valios žmonėms. Ir netgi tarpe 
revoliucionierių buvo žmonių, kurie at
sitraukimą šaukė ir perbėginėjo į sve
timas stovyklas. Istorija žino panašius 
įvykius.

Ištikrųjų, čia reikia tvirtą dvasią tu
rėti, kad nepasiduoti šių žodžių nuo
dams, kuriuose, žinoma, yra dalis ir tei
sybės, nes kitaip jie į nieką nepaveiktų. 
Vienok tie žodžiai neteisingi, melagingi. 
Žinoma, mes nenorime pasakyti, kad vis
kas jau taip labai lengva ir kova—pasi-

vaikščiojimas. Ir pas kaikuriuos, kurie 
dabar pas mus rankomis skerečioja ir 
karščiuojasi (ir, gal būt, tame skaičiuje 
ir pas mane) nesirastų drąsos išnaujo 
pradėti. Bet buvo žmonių, kurie visa tai 
nepaisė. Ir tai buvo stebėtini žmonės. Jie 
atlikdavo stebėtinus darbus. Ir stengėsi 
perdirbti viską, kas kapanojosi purvyne, 
maure ir bjaurybėse.

Ir ve, pasišnekučiavę su filosofu, tuo
jaus apie šiuos žmones pradėsime kalbė
ti. Ir jūs tuojaus pamatysite tokią dva
sios jėgą, kad jūs net krūptelėsite dėlei 
savo dvasios silpnumo.

11. Bet pirma — dar viena, visai trum
pa, įžangėlė. Neva dėlei atsižinojimo.

Senojo pasaulio atstovai, paprastai, 
įpratę kalbėti apie revoliucionierius, kai
po apie žmones, netekusius sąžinės ir 
žmoniško pavidalo. Nežinome, kaip kito
se šalyse, bet pas mus, močiutėj Rusijoj, 
buvo įprasta tokius žmones vadinti pik
tadariais ir ne rusais žmonėmis.

Tai ve, pavyzdžiui išdrįsime paduoti 
keletą žodžių, parašytų carinio cenzo
riaus Nikitenko apie pakartąjį dekabris
tą Riliejevą.

Ve ką Nikitenko rašo:
“Aš nežinau kitą tokį žmogų, kuris 

turėtų tokią traukiamą jėgą, kaip Rilie- 
jevas. Iš pirmo žvilgsnio jis įkvėpdavo 
jums tą žavingumo užuodimą, kuriam 
jūs, prie artimesnės pažinties, neišven
giamai turėjote atsiduoti. Užteko jo šyp
senai nušviesti veidą, užteko giliau pa
žvelgti į jo stebėtinas akis, kad visa šir- 
džia amžinai atsidavus jam. Ir aš pats 
ant savęs ištyriau jo žmoniškumo ir ge
rumo žavėjančią veikmę.”

Ve kaip senas Nikitenko aprašo “pik
tadarį” Riliejevą.

Ir mes, perskaitę šias eilutes, ir turė
dami nujautimą linkui viso 
einame prie istorinių novelių 
kovotojus už revoliuciją.

12. Štai pasakojimas apie 
Riliejevas buvo poetas. Jis buvo bajoras 
ir karininkas. Bet tas jam neužkenkė 
parašyti tokias agitacines eilutes:

Ar ilgai rusų tauta
Dar bus ponijos manta?

Ar ilgai ponai žmonėmis, pagalinus, 
Prekiauti, kaip gyvuliais, nepaliaus?

Jis 
rius. 
kiai 
cara. v

Išvakariais, sykiu su savo draugu Bes- 
tuževu, jis aplankė kelius pulkus ir kvie
tė kareivius sukilti.

Dar daugiau: jis gatvėse sustabdinėjo 
kareivius ir su jais kalbėjosi.

Ir ve, atėjo sukilimo diena.
Jau sutratėjo šautuvų šūviai, ir 

priešiškos stovyklos tartum apmirė 
liname svyrame.

Sukilėliai buvo susispietę palei Senatą, 
o carinė kariuomenė spaudėsi palei nau
jai budavojamą Isaako soborą.

Ir buvo momentas, kuomet sukilėliai 
turėjo moralę persvarą. Ir galėjo sukili
mą laimėti.

Apie šį momentą savo užrašuose rašo 
Nikolajus Pirmasis:

“Jau kulkos nušvilpė viršum mano gal
vos. Isaako soboro darbininkai, iš už 
tvorų, pradėjo j mus mėtyti pagaliais. 
Reikėjo ryžtis greičiausiai padaryti ga
lą, nes kitaip sukilimas galėjo susilieti 
su tamsuomene ir tuomet kariuomenė 
būtų atsidūrus sunkiausioj padėtyj.”

13. Tuomet carinis generolas Vasilči- 
kovas pasakė Nikolajui:

—Jūsų didenybe, reikalinga leist dar
ban kanuoles.

Caras atsakė:
—Jūs norite, kad aš pirmoj dienoj 

mano viešpatavimo praliečiau savo val
dinių kraują?

—Kad išgelbėti imperiją,—pasakė ge
nerolas.

Tuojaus kanuoles buvo surikiuotos 
prieš Senatą.

Nikolajus Pirmasis pats
—Šaukite!
Ir pirmi šūviai sutratėjo.

(Daugiau bus)

rublių. Izbakento rajone 1936 
m. buvo 16 kolchozų milionie- 
rių, o 1937 m. jų buvo jau 
40. Darbo dienos vertė 1936 
m. siekė čia 9 rublių, o 1937 
m.—16 rubliu.

Materialinę gerovę seka 
kultūros kilimas. Jau dabar 
Uzbekistano kolchozuose yra 
86 elektros stotys, 920 kliubų, 

3,400
ir ligoninių,

vienijimąsi kovai prieš Japonijos 
imperialistus, pamatysite Chinijos 
Raudonąją Armiją, kuri pasivadino 
8-to Ruožto Armija, kuri smarkiai 
puola japonus. Pasakykite pažįsta
miems, 
Kom.

kad svarbu dalyvauti.
(158-159)

11 d. liepos, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. 8 v. v. Visi nariai 
privalote dalyvauti, nes bus svar
bus susirinkimas, bus išduota rapor
tai iš mūs Draugystės suvažiavimo. 
Taip pat bus ir kiti svarbūs reikalai 
svarstomi. Visi nariai privalo skait
lingai dalyvauti. Atsiveskite ir nau
jų narių įrašyti prie kuopos.—Sekt. 
J. Bender. (158-159)

A. Rupšio Svetainės,

gero, per- 
apie šiuos

buvo tvirtos dvasios revoliucionie- 
Ir pirma 14 d. gruodžio jis smar- 
agitavo už greitą sukilimą prieš

sušuko:

dvi

Sovictų Uzbekistanas—viena 
iš vienuolikos sąjunginių ly
giateisių respublikų. Tai pa
ti stipriausia ir ekonominiai 
labiausia išsivysčiusi Vidurines 
Azijos respublika. Jos plotas 
—370 tūkstančiu kvadratiniu 
kilometrų, o gyventojų skai
čius—5 milionai 418 tūkstan
čių. Nors Uzbekistanas uži
ma tik %, visos Vidurines 3,900 pirkių-skaityklų, 
Azijos respublikų ploto, tačiau gimdymo namų 
jame gyvena daugiau puses tų i keletas tūkstančių vaikų lop- 
respublikų gyventojų, jame želių ir tt.
yra daugiau pusės pasėlių ; Sovietinėse Uzbekistano mo- 
ploto, du trečdaliai visų gele-1 kyklose dabar mokosi 50 kar- 
žinkelių, keturi penktadaliai j tų daugiau vaikų, kaip 1914 
medvilnės ir pramonės ir visi i metais. Prieš revoliuciją čia 
didieji Vidurinės Azijos mies-į buvo vos 1.6% gyventojų raš-

į tingi, nebuvo nė vienos aukš
tosios mokyklos. Dabar res
publikoje 30 aukštųjų moky-

Iklų. Jos ruošia kadrus ne 
intakų.;tik Uzbekistanui, bet ir kitoms

Vidurinės Azijos respubli
koms.

šitaip pasikeitė Uzbekista
no veidas prie Sovietų val
džios.

Didžiausi Uzbekistano mies
tai—Taškentas (daugiau kaip 
400 tūkstančių gyventojų), 
Samarkandas, Buchara, Chiva 
ir kiti stovi taip pat oazėse 
prie upių. Juose gyvena ket
virtadalis visų respublikos gy
ventojų.
tų, kaip Buchara, Samarkan
das, Kokandas stovi jau po 
tūkstantį metų. Samarkandas 
buvo garsiojo mongolų karve
džio Ta m ori ano 
rią jis visomis 
stengėsi išpuošti, 
mi Samarkande < 
daugelis senovės
Šiandien miestai iš naujo at
gimsta, turtėja, puošiasi.

A. Ramutis.

tai.
Kaip ir Turkmėnijoj, uzbe

kai gyvena daugiausia oazėse, 
susidariusiose prie upių—Amu- 
Darjos ir Sir-Darjos
Laukai laistomi, nes krituliu 
čia maža.

Kadaise atsilikusi caro Ru
sijos kolonija, šiandien Uzbe
kistanas iš pagrindų pasikeitė. 
Spalio revoliucijos paliuosuota 

savo 
med-

uzbekų tauta sukūrė 
krašte pramonę, išplėtė 
vilnės auginimą, pakėlė 
to gyventojų kultūrinį 
Uzbekų sostinėj Taškente pa
statytas tekstilės kombinatas- 
gigantas, kur apdirbama Uz
bekistano medvilnė. Prie čir- 
čiko upės statomas cnergoche- 
minis kombinatas, kuris ga
mins trąšas respublikos med
vilnės laukams. Taškente pa
statytas^ didžiulis žemės ūkio 
mašinų statybos fabrikas, ku
ris gamina mašinas medvilnės 
augintojams. Visuose dides
niuose Uzbekistano miestuose 
rasime moderniškai įrengtus 
medvilnės apdirbimo fabrikus, 
šilko apdirbimo fabrikus, 
apdirbimo fabrikus ir 
Stambi o j o j Uzbekistan o 
monėj šiuo metu dirba 
tūkstančiu darbininku, 
tarpe 42 tūkstančius 
vietiniai gyventojai.

Uzbekistano gelmėse Sovie
tų geologai surado akmens 
anglį (Kugitange), didžiulius 
sieros klodus (šor-įSu), mine
ralinių

odų

pra- 
110 

kurių 
sudaro

dažų išteklius (Koš- 
didelius vario rūdų 
(Almalyke), turtingus 
išteklius, p r i 1 y gst a n -

garsiesiems Grozno naf- 
Kokios didžiu-

Kaikurie šitų mies-

sostinė, ku- 
priemonėmis
Lig šių die

dai’ užsiliko

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WATERBURY, CONN.

Pusmetinis ALDLD 28 kp. narių 
susirinkimas įvyks liepos 12, 7:30 va
karo, 774 Bank St. Delegatai iš AL 
DLD suvažiavimo išduos raportus. 
Išgirsime kokius suvažiavę iš visos 
salios delegatai patiekė planus del 
tolimesnio veikimo.

Visi draugai ir draugės ateikit su
sirinkimam —- Seki’. J. Ž. (159-160)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6 Apskritys rengia pikni

ką, sekmadienį, liepos 10 d., Miko- 
laičio Sodne, Eddington, Pa. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties. 
Šokiams grieš puiki orkestrą. Įžanga 
25c. Kelrodis: Automobiliais važiuo
kite Frankford Ave. iki City Line. 
Sukite po kairei į Knights 2-d ir te- 
mykit po kairei pikniko vietą. Gat-Y y i i . , iiųyniL pu nunut puvimu vtvių. vjciv

gi UZDOKlStaiias vej<ariu No. 66 važiuokite iki City 
medvilnės augini- Line,

duod‘t ‘Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. — Kom. (158-159)

HARTFORD, CONN.
Liepos 8, 9 ir 10 dd. bus rodomi 

svarbūs krutami paveikslai, “China 
Strikes Back,” State Teatre, Vil
lage St. Pamatysite Chinijos žmonių

o nuo čia nuveš į pikniką.
Uzbekai

Jersey City, N. J

medinės
laukuo- 

tūkstan-

klodus 
naftos 
čius 
tos ištekliams,
lės perspektyvos vystytis pra
monei šioje

Šiandien 
garsus savo 
mo laukais.
65% visos Sovietų Sąjungoje 
išauginamos medvilnės. Med
vilnės augintojai — valstiečiai- 
dech-kanai susivieniję į kol
chozus (97.4%’ visų valstie
čių). Prieš revoliuciją geleži
nius plūgus turėjo tik buožės. 
Valstiečiai žemę apdirbinėjo 
mediniais plūgais ir medinė
mis akėčiomis. Prieš 25 me
tus tų medinių plūgų-omačių 
Uzbekistane buvo 606 tūkstan
čiai, o medinių akėčių—4 00 
tūkstančių. Visoje šalyje prieš 
revoliuciją buvo tik vienas 
traktorius caro dvare. Kaip 
toli pažengė spalio revoliuci
jos išlaisvintas Uzbekistanas! 
Išnyko omačiai ir 
akėčios. tfcbekistano 
se dirba daugiau 20
čių traktorių, daugiau tūkstan
čio kombainų, daugiau trijų 
tūkstančių automobilių. 85% 
medvilnei skirtos žemės apdir
ba traktoriai, 43% pasėlių ap- 
sėja mašinos. Ubekai valstie
čiai pamatė sovietinės san
tvarkos pirmenybes, ir jokiems 
buržuaziniams nacionalistams 
— užsienio .žvalgybų samdi
niams neatimti iš uzbekų liau
dies šitų laimėjimų, nepaversti 
laisvosios uzbekų liaudies im
perialistinių grobuonių koloni
ja.

Uzbekistanas — turtingas 
kraštas, turtingi ir jo gyven
tojai. Visoj respublikoj jau 
dabar yra 337 milionieriai kol
chozai, tai yra tų kolchozų 
metinis pelnas viršija milioną

2-ras Metinis

PIKNIKAS
Rengia Bendrai 

Laisvės ir Šv. Jurgio Draugijos 
ir LDS 133 Kuopa

Įvyks Nedėlioj

10 Dieną Liepos (July)
PARK VIEW TAVERN
Buvusioj Walnut Grove
WALNUT AVENUE

CLARK TOWNSHIP, N. J.
Pradžia 12-tą Valandą Dieną

Įžanga 35 Centai
Gerbiamieji! Antras metinis pik

nikas bus Įvairesnis ir smagesnis. 
Muzika Geo. Kazakevičiaus iš Brook
lyn, N. Y., kuri visiem patiko Lais
vės Draugijos bankiete. Vieta graži, 
daili pieva, svetaine šokiams, stalai 
valgiam, tai malonus gamtos grožis. 
Atsilankę smagiai laiką praleisite 
prie geros muzikos.

Basais kelionė ir Įžanga į parką $1.00 
Įžanga tik į parką 35 centai

Basas išeis nuo Ukrainą Svetainės, 
160 Mercer Street, 10 vai. ryte.

KELRODIS: Iš Newark© imkite 
kelią 25-tą iki Wood Ave., Linden, 
N. J., ir sukitės po dešinei važiuoda
mi Wood Ave. iki Clark Township.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašelpos Draugija 

rengia išvažiavimą į Charles Beach 
šį sekmadienį, 10 d. liepos. Bušai iš
važiuos nuo
Wood .Ave. ir 16 St., 10 vai. ryto. 
Tikietai 60c, 
visus Rengėjai.

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugija rengia labai šau

nų pikniką šį sekmadienį, liepos 10 
d. P. Vaičionio Meadow Grove, 
Cranford, N. J. Kviečiame atsilanky
ti visus apielinkės lietuvius. Gera 
šauni orkestrą grieš šokiams. Įžan
ga 25c. — Rengėjai. (158-159)

vaikam 25c. Kviečia 
(158-159)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skviro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

NAUJOJE VIETOJE

1 FįįvGERIflUSIfl DUONA zSSjJ
<^\SCHOLE$ BAKING WW

Grand St, Brooklyn^^^y
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. x)Iūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

WATERBURY, CONN

Rengia Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo Latvių Skyrius

Sekmadienį, Liepos 10 July
LIETUVIŲ PARKE

BUS GERA ORKESTRĄ ŠOKIAM
Kviečiame iš Waterburio ir iš apylinkės draugus da

lyvauti. Turėsime plačią programą, verta kiekvienam 
pamatyt. Suvažiuos svečių iš keletos kolonijų. Kurie 
dalyvausite, nesigraudinsite. Komitetas.

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystės Sodės-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBĖTAS JONAS SIDARAS

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

Čia parodoma vėliausio išdirbinio sodom daryt mašina. 
Tokią mašiną nebile kas gali įsigyt, nes 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.

A
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PASTABOS
Plėšikai Nebijo Dievo 

Nei Velnio
Birželio 26 d., Paslaptin

gos Širdies Jėzaus bažny
čioj buvo atlaikytos dvejos 
iškilmingos mišios. Žmonių 
per abejas mišias buvo pil
na bažnyčia. Kuomet para- 
pijonys išsiskirstė, kunigas 
atsinešė maišą prie aukuro 
ir nustebo!—Aukuras 
plėštas ir pinigai išnešti

vandeniu užsitęs 4-rias vai. 
vienon pusėn ir tiek pat atgal. 
Ant laivo yra didelė ir puiki 
vieta šokiams ir geri muzikan
tai. Ekonomijos dėliai, va
žiuojantiems patartina pasiim
ti maisto iš namų.

NOTICE is hereby given that License No.

1S-

Nedarbo Armija Auga
Nežiūrint kad nedarbo 

pašalpos biuras šiemet per 
visą šalį išmokėjo 140 mi- 
lionų bedarbiams ir šimtus 
tūkstančių darbininkų su
ėmė prie viešųjų darbų, 
vienok Mass, valstijos pa
šalpų biuras skelbia, kad 
miestam prisieina išleisti 
keturi ir pusė miliono kas 
mėnuo. Tai yra $11,500,000 
daugiau, negu pereitais me
tais per pirmus šešis mėne
sius.

Vargiai Atsieks Savo Tikslą
“Naujosios Gadynės” čy- 

fas Stilsonas
prezidento Roosevelto pla
na, kad paliuosuoti bergž
džią kapitalą, jis prisirašė 
prie socialistų ir jiem pa- 
liuosavo tris šimtus clole-

“sekdamas”

Choro Narių Domei!

Sekmadienio rytų privalote 
būti paupyj prie First St. ne
vėliau, kaip aštunta vai. ryto, 
(patartina ten būti pusvalan
džiu anksčiau) pardavinėti bi
lietus 
bilietų skaičiaus pareis pelno 
kiekis choro iždan 
yra žinoma, kad 
laiku choro iždas 
suruošta bankietas 
laidos buvo padengtos iš iždo, 
paskiau paskirta $25 sužeistų 
amerikiečių liuosnorių perveži
mui per Atlantikų, tų, kurie 
atidavė viską brangiausia, ka 
turėjo—tai sveikata, o dauge
lis ir gyvybę, kad padėjus su
triuškinti ta žmonijos pabaisa, 
fašizmų... Tokiu būdu mūsų 
šventa pareiga stengtis ta su
ma gražinti atgal choro iždan, 
o čia kaip tik ir puiki proga 
pasidarbuoti 
liais nariais, 
pardavęs 20 
na veltui.

Iki pasimatymo ant laivo.
Rašė jų Ratelio narys,

A. Urbon.

nes tik nuo parduotų

o visiems 
paskutiniu 
aptuštėjo: 
kurio iš-

ir pasirodyti uo- 
Bc to, kiekvienas 
bilietų gaus vic

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

riu
Kad tas neblogai sekasi, 

tai ir Bostone prie socialis
tų prisirašė Januška ir Ra
manauskas, kad tuos apžėlė- 
lius apskusti.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 20 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 76 ol 
Alcoholic Beverage Control Law at 
13th St., Borough of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed on the premises. 
SGT. HARRY WILLIAM STENECK 
Post No. 601 Veterans of Foreign Wars 

of the U. S.
Brooklyn, N. Y.

Hie 
31 6 
of

316 13th

NOTICE is hereby given that License No. 
DB i I has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic

Neesant pranašu, sunku 
iš anksto pasakyti, bet ži
nant, kad mitingai socialis
tų yra laikomi “Keleivio” 
įstaigoj, — naj dzie,Kvyrai, 
Gegužio finansiškai neap- 
mausit!

Naujosios Anglijos CCC 
Jaunuolius Kels į Vakarus

Pradedant ketvirtadieniu, 
birželio 30 d. iki liepos 20 
d. iškels 18 kuopų iš Naujos 
Anglijos į vakarus.

Šis perkėlimas palies 
4,290 jaunuolių. Tame skai
čiuje nemažai ir mūs lietu
vių jaunuolių turės progą 
pervažiuoti šios šalies kon
tinentą. Juos apgyvendins 
Colorados ir Wyoming val
stijose.

Jaunutis

BRIDGEWATER, MASS
Klaidos Pataisymas

“Laisvės” No. 155 iš šios ko
lonijos įlipusioje koresponden
cijoje pasakyta: “Kooperaty
ve avalų dirbtuvė, kuri dar vis 
išleidžia į dienų apie porų šim
tų porų čeverykų” ir tt. 
turėjo būti
tūkstančių porų čeverykų 
tt. ‘ J. 1

išleidžia apie du
ir

premises.

Beverage Control Law at 103 
Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

ARTHUR RAY
103 Stuyvcsant Ave., Brooklyn, N. Y.

notice is hereby given that License No. 
DB 17 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 74 Kings
ton Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to l>e consumed off tbo premises.

JOSEPH PALTĮ EL
71 Kingston Ave.. Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2961 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 304 
Prospect Park West Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the pre
mises.

EUREKA RESTAURANT. INC.
301 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Meserole St., Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

VITO AGUGLIARO
200 Mescrole St., Brooklyn, N.

200
of

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 577—4th 
Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JULIA FASANO 
Jo-Jo’s Bar & Grill 

Brooklyn, N.577 1th

of

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

to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic 
Bond St., 
Kings, to

NOTICE 
EB 2319

305 Bond

Beverage Control Law tit 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

MARY CONA
St., Brooklyn, N.

305 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
Ralph Ave., a-k-a 1997 Pacific St., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the premises.

BESSIE GINSBERG 
a-k-a 1997 Pacific St.,

372 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

at 372
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
Ave., Borough of Brooklyn,

at 179 Reid 
County 

Kings, to be consumed on the premises.
MICHAEL NOONE '

179 Reid Avc., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 979 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 286 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SOPHIE STADLER
286 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Detroit Mich.
Aido Choro Ekskursija

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Eulton St.. Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

ANNA MURRAY
& BARNEY TURNER

120 Eulton St., Brooklyn, N.

120
of

NOTICE is hereby given that License No.

to’sell Heer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law al 721 -- 
•>6 Bedford Ave.. Borough ol Brooklyn, Corni
fy of Kings to be consumed on t1-
m'S SAMUEL WE1NGUS 1256 Rogers Avc.

Bedford Avc.,’ Brooklyn, N. Y.j -----------
— -----------——————— i NOTICE is hereby given that License No.

GB 1192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law At 758 
Nostrand Avc., Borough of Brooklyn. County 
of Kings to be consumed off the premises.

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

NOrlui'j 18 iicrrn.v kivuh .
FB 27°H has been issued to the undersigned GB I486 has been issued to the undersigned

' *"* ’ . i __if.__ z» —r ii.. « i ............. i. inn 7 tx rtf I l»r»

724

to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic. Beverage! Control Law at 256 
Rogers Ave.. Borough of Brooklyn, County 

the pre- of Kings, to be consumed off the promises.
i ISRAEL KAPLAN

Brooklyn, N. Y.

NOT I is hereby given that License No. 
EB 8 has been issued to the undersigned 
to sell at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 416 
Graham Ave., Borough oi Brooklyn. County 
of Kiners to be consumed on the premises.

SALVATORE AMATO
416 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No. 
NOTICE is hercbv given that License No. I GB 7826 has been issued to the undersigned 
ED 632 has been issued to the undersigned, to sell beer al retail under Section 75 of tho 
to self beer at retail under Section 76 of the j Alcoholic Beverage Control Law at 193 De
Alcoholic Beverage Control Law at East Kalb Ave., Borough ol Brooklyn, County 
Ave., & D St., Borough of Brooklyn, County i of Kings, to be consumed off the promises, 
of Kings to be consumed on the premises. | MORRIS LIFSCH1TZ

SAMUEL KOCH [193 DeKalb Ave.. Brooklyn, N. Y.
East Ave., & D St., Brooklyn, N. Y. ----------------------------------------- •

NOTICE is hereby given that License No.
EB 2815 lias been issued to the undersigned i to sell beer 
to sell beer at retail under Section 76 of the Alcoholic. ' 
Alcoholic Beverage Control Law at 2937 I Washington 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County | County of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9013 has been issued to the undersigned 

at retail under Section 75 of the 
Beverage Control Law at 836 

Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

of Kings, to be consumed on the premises.
CHARLES JOVINO

2937 Atlantic Avc.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 797 has been issued to the undersigned 
to sell beer al. retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 73 Jay 
St., a-k-a 167 Front St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
tlie premises.

ELLA STURGIS 
a-k-a 167 Front St-

73 Jay St.. Brooklyn, N.

on

Y.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned

NOTICE 
EB 9 11 has been 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic. Beverage Control Law at 1191 
Nostrand Avc., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN ROCKFORD
1191 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2302 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1007 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH A. NEARY
1007 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 279 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
3rd Ave., Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

CLASSIC CAFETERIA. INC.
Ave., Brooklyn, N.931—3rd

931
of

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

to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1239 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE A. VEZANIS
1239 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 2366

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

to sell beer al retail under Section 76 of the

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

Bill LIP TURNANSKY
268 Kingston Ave., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 951 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at. 3202 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County of 

, to be consumed on the premises.
LENA ROVNER 

d-b-a Rovner Restaurant
Church Ave., Brooklyn, N. Y.3202

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2617 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 of the 
Alcoholic 
Franklin 
of Kings.

G.

Beverage Control Law at 
Ave

608 
Borough of Brooklyn. County 

to be consumed on the premises. 
FREDERICK MULLER

608 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2310 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 408 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MIKE KASI DONIS 
d-b-a Clinton Coffee Shoppe

Myrtle Ave., Brooklyn, N.408 Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at .307 Al
bany Ave.. Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

DAVID GOLDSCHLAGER
307 Albany Ave., Brooklyn, N.

of

Y.
NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 1134 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 510 Em
pire Blvd., Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

EMPIRE DELICATESSEN CORP., 
510 Empire Blvd., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7962 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 637 Nos- 
strand Avc., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID INDURSKY & 
JOSEPH MI LETT 

Confidence Pure Food Store
637 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

premises.
ARNOLD & EMANUEL GELT,ER

836 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4406 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law nt. 721 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises.

JOSEPH E1DEN
724 Franklin Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7383 has been issued to the undersigned 
to se'l beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 419 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises.

MAX FRIEDMAN
Brooklyn, N. Y.'119 Myrtle Avc

given that License No. 
issued to tin' undersigned

NOTICE is hereby 
G B 4169 has been i 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic. Beverage Control Law at 874 
Nostramf Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises.

ANTHONY CRISCILLO
87 1 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9338 has been issued to Hie undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1059 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises.

WILFRED C. BEHRENS
1050 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 4352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the. 
Alcoholic Beverage Control Law at 134 
Evergreen Avc.. Borough bf Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRED BRECKWOLDT
431 Evergreen Avc.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4 668 has been issued to the- undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 485 
Myrtle Avc., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off Hie premises.

JOSEPH BROWN
185 Myrtle Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 101 10 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic. Beverage Control Law at 500 
Nosį rand Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings to lie consumed off the premises.

’ 'BENJAMIN BERNSTEIN
500 Nostrum! Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ng. 
GB 4872 has been issued to th<? undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 2952 
Avenue S, Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises.

LEON SPITZER
295'' Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4713 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 39 1 Etna 
Street, Borough of Brooklyn, County of

391 Etna St

Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed off the premises.

CARL BIEGEL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE

3rd Av 
of King

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Beverage Control Law al 9224 
•. Borough of Brooklyn, Count 

to be consumed off the premise 
ROSE TEI’LEY

Ave., Brooklyn, N. '

NOTICE is hereby given that License No.

to sell beer al retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law al 196 
Bergen St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GUSTAVE WJNKELMANN
196 Bergen St.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that Incense No. 
been issued to the undersigned 

to sell beer al retail under Section 75 of the 
Alcoholic. Beverage Control Law at 1199 
Gates Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises.

MORRIS ELK1ND
Brooklyn, N. Y.

NOTICE

I 199

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 453 
Graliam Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MYER GRUBSTEIN
453 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 131 
Meserole Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY MEYN
J31 Meserole Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 112 N. 
Henry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

BENARD McMAHON,
112 N. Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13 10 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic. Beverage Control Law at 185 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS VOGEL
185 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 110(1 has been issued to Hie undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 70 Nor
man Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN KEKER
70 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 82 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn. County of Kings.

SOL INGERMAN
356 DeWitt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E81 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn. County of Kings.

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

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E112 lias been issued to the undersigned 
1o sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

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

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 203 lias been issued to tlie undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

SAM DOCK
260 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E177 lias been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, Countv of Kings.

DAVE SHERESHEWSKY
207 That ford Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7994 has been issued to lhe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 261—5th Avc., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID FRIEDMAN
261—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 184 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS BECK
184 Rogers Avc., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9821 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 876 
Nostrand Ave.,* Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bb consumed off the premises.

MORRIS iKREVANS & JOSEPH 
KORENVAES

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.876

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4861 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage 
Montgomery St., 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Control Law at 96-98 
Borough of Brooklyn,

SOL 
96-98 Montgomery St

UNGER
, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB.S5.3I has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 433-435 
St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises. 

MAX HERMAN
433-435 St. Johns I’)., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB991I has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 75 of the. 
Alcoholic Beverage Control Law at 421 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises.

’ EDWARD ASSENATTO
421 Wythe Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4738 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 246 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises.

WILLIAM BICA & CHARLES MANERI 
246 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8137 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of Hie ( 
Alcoholic Beverage Control Law sit 1199, 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JACOB TAMKIN
1199 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic ' Beverage Control Law at 146a 
Nassau Avc., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to bo consumed off the premises.

ANTHONY BOBRYK
146a Nassau Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4098 lias been issued to tile undersigned 
to sell beer at retg’d under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 603 
Grand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off tho premises.

LOUIS WEISMAN
603 Grand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
GB 4259 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 169 
Calyer St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW SCI1ELLE
169 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE' is hereby given that License No. 
GB 4916 has been issued to tile undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beevrage Control Law at 141 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

THOMAS .J. JOYCE
Joyce Quality Grocery Delicatessen 

141 Rogers Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1828 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage. Control Law at 33 Cedar 
Street, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given thtil License No. 
RL 7869 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seclion 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2770 Atlantic. Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on tilt! premises.

ALBERT ZANONI
2770 Atlantic Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 10 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4402 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL WEINER
4 102 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 122 lias been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 of tlie 
Alcoholic Beverage Control Law at 259 John
son Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to lie consumed on the premises.

BUTCHERS HOME CLUB. INC.
259 Johnson Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveh that License No. 
CB 39 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer tit retail under Section 76 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
755 Illi Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed on the premises.

FRANK J. DOMBROWSKI 
Memorial Ass’n, Inc.

755 -ith Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 18 ha$ been issued to tlie undersigned to 
s<ll beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 674 6 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HULL’S BEER & ALE, INC.
674—6 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
DB 16 lias been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 2009 
Eastern P’kway, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to bo consumed off the pre
mises.

ABRAHAM LUDWIG
2009 Eastern P’kway, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that IJcense No. 
C 144 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MACKERT & BACHSTETTER 
1416 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 799t'> lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law tit 4419—Avenue N, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK DOYLE
4 119 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1054 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of tlie Alcoholic Beverage Control Law 
at 130 Degraw St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK JOHN ROTONDI
130 Degraw St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CI6 has been issued to the undersigned to 
sell beer at wholesale under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law, at 440 
Watkins St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PURITAN BEVERAGE CORP.
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 176 has been issued to the undersigned 
Io sell lieer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

MORRIS BOKSER
610 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given Hint Beer License No. 
E 214 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of tlie Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklvn, County of Kings.

HYMAN DEIBER
58 Gerry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 88 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

JACOB KOSOWSKY
394 E. 54 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 87 lias been issued to tlie undersigned 
to sell beer from house 1o house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of.Brooklyn. County of Kings.

FRANK GOLDBERG
860 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

DAVE RESNICK
356 Dewitt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 204 lias been issued to tlie undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn. Countv of Kings.

HARRY GOLDSTEIN
260 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 90 lias been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

SAMUEL PIKOFF
356 DeWitt Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4594 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3324 
Tilden Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off tlie premises.

DAVID ZINDMAN
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7397 has been, issued to the undersigned 
to sell beer’at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 379 
Columbia St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off tlie premises.

NICOLA DE FONTE
379 Columbia St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4709 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of tlie 
Alcoholic Beverage Control Law at. 349 
Smith St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH KRAMAR
349 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8519 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 75 of Hie 
Alcoholic Beverage Control Law at 2993 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to lie consumed off the premises.

FRANK TIEDMANN
2993 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 9)28— 
4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARTIN RASCHER
9128—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Liepos 10-tų yra suruošta 
puiki ekskursija (išvažiavi
mas) laivu į sala Put-in-Bay. 
Tiesa, Aido Choras tokias eks
kursijas ruošia kasmet, bet 
šiemet bus ypatingai įdomi, 
todėl, kad labai daug lietu
vių važiuos ir beveik visi cho
ro nariai. Laivas išplaukia ly
giai devintų vai. ryto, taigi, jei 
senu įpročiu pavėluosite 
vai 
site. Todėl bent tų viena ryta 
privalote būti laiku. Laivas 
stovės gale First St. Kelionė

. pusę
tai jau laivo’‘krante nera-

NOTICE is hereby given that I.icerise No. 
EB 850 has been issued to the undersigned 
to fell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 553 
Eastern P’kway, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

PALATIAL BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY, INC.

553 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4955 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7 
A Icoholic 
Willoughby —....
County of. Kings, to be consumed off the 
premise:

NOTICE is hereby given that License No. 
GB43.ll has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 58 
Steuben St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises.

MAURO D'AMBRA
58 Steuben St., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control
Ave., Borough

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1099 has been issued to the undersigned 
to sell .beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 651 Man
hattan Ave.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings to bo consumed on the premises.
NATHAN TEICHMAN & DAVID KAPLAN 

R. & T.
651 Manhattan Ave.,

Delicatessen & Restaurant 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2994 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 769 Wash
ington Avc., Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the premises.

HYMAN DICKER 
d-b-a Rite Spot 

Delicatessen Lunch Room
769 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 930 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed off the premises.

SAMUEL SCHNECK
930 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 216 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

HARRY SIEGEL
610 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8^52 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 1349 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4295 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under Section 75 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law 3147 Fulton 
Street. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ADOLF NUNNENKAMP
3117 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is lie.‘by_ given that License No. 
GB 4762 has been issued to the undersigned 
to s< II beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 120 
Autumn Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
GB 4463 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3428 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

KUNIGUNDE FRIES
3428 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hercbv given that License No. 
GB 9012 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 370 Cres
cent St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4675 has been 'issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 715 
Schenck Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL SELTZER
715 Schenck Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8114 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 114 
Conklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed off the premises.

ANNA PEPPER
111 Conklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1136 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1595 
E. 92 St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, tn be consumed off the premises.

BEN KUNOFSKY ALSO 
Spelled Kunefsky

1595 E. 92 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hercbv given that License No. 
GB 14 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 74 Ralph 
Avenue. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

A. GOTTFRIED ERICSON
74 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1573 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4017 
Avenue J. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to lie consumed off the premises.

RUDOLF ENDERS
4017 Avenue J. *• Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4701 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, t<>/f>e consumed off the premises.

Zttarry LACHTERMAN
4701 Avenue D. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8579 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1514 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS SPIVAK
1514 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4308 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2126 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTIEN 
D-B-A Square Dairy

2126 Nostrand Avenue. Brooklyn, N. Y.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

NOTICE is hereby given that License No. 
C-309 has been issued to the undersigned 
to sell beer wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 386 
Stickman St., Borough of Brooklyn, ’County 
of Kings to be consumed off the premises.

HUNTLEY DISTRIBUTORS. INC.
386 Sackman St,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E200 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

DAVID FA1NE
386 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
'' •> issued to the undersigned

___  - - to sell beer at retail under Section 75 of the 
Brooklyn,! Alcoholic Beverage Control Law al. 195 

Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to bo consumed off the premises. 

’ TILLIE GLASBERG
195 Nassau Avc.. Brooklyn, N. Y.

<>f the . GB 8588 has been 
Law, ilP 296 ' i 
of

JOHN BUDZAK
296 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

I the 
Alcoholic Beverage Control Law at 237 
Meeker Ave.. Borough of Brooklyn, County

NOTIGE is hereby given that License No. NOTICE is here!: 
GB 7409 has been issued to the undersigned GB <Iv24 has been 
to sell beer at retail under Section 75 of the t(, so|| i)CC1. at retail under Section 75 o! 
Alcoholic Beverage Control Law at 427 ' 1
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County ______ ____
of Kings, to be consumed off the premises. of Kings, to be consumed off the premises.

MARINO RODRfGUEZ I —.......... "
d-b-a Los Latinos

427 Wythe Ave., Brooklyn, N.’ Y.l
------------------------------------- i NOTICE

NOTICE is hercbv given that License No. EB 1023 
CB 31 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7219 
Ridge Blvd., & 181 73 St., U....... „1. ...”
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLAGG COURT CLUB 
7210 Ridge Boulevard.

& 181 73rd St

NOTICE

HENRY G. SCHROEDER
237 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 238 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

NATHAN ALTMAN
260 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
......... . has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Union St., Borough of Brooklyn, County 

Borough of Kings, to be consumed on the premises. 
................ .......1..............................JAME V. WHITE

1485 Union St., Brooklyn, N.

485
of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7979 has been issued to tlie undersigned 
Io sell beer at retail under Section 132A 
of flic Alcoholic Beverage Control Law at 
1915 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICIA HILLS
& CARL SHROPSHIRE 

Colonial Inn
10)5 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

3

Jei nori parduot—garsintos 
“Laisvėje.”

NOTICE is hereby given that License No. 
Brooklyn, N. Y. GB ,1322 has been issued to the undersigned 
——--5— įo 8e|Į i)CC1. nį rt>tail under Section 75 of the 

Alcoholic Beverage Control Law at 369 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 84 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleb, 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 Rolla.

Siunčiame duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

i •t
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NewWto^fc^Zinfos
Edward Tully ir Francis Mc- 

Ilague, 13 ir 12 metų, norėjo 
pasivėžint pasikabinę ant troko,1 
bot abu nukrito ir susižeidė. į 
Vienas nuvežta ligoninėn.

Traukiu paveikslus familijųiJuuKiu paveiKsius lamilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Tel. Virginia 7-4499

IŠVYKO PASKUTINIAI 
SVEČIAI Aukos Naujai “Laisvės” Mašinai IŠ IDS 1-MOS KUOPOS 

SUSIRINKIMO
SUSIRINKIMAI

CENTRAL BROOKLYN, N. Y

Galop savaitės išvyko pasku-i 
tiniai svečiai, kurie čia lankėsi 
suvažiavimuose arba “Laisvės” 
piknike. Ketvirtadienį išvažia
vo d. J. Mažeika, clevelandietis. 
Penktadienį — dd. Kilikevičie
nė ir Lesevičius, montrealieČiai, 
Klimas, 
gi dd.
čiai. Draugai Andruliui su dvy
nukėmis dukrelėmis dar sustos 
Philadelphijoj, Washingtone, 
Pittsburghe ir gal kai kur ki
tur, pakeliui į Chicagą. 
žinodami, jie palinkėjo 
lyniečiams sėkmingai 
taipgi kvietė tankiau ir
lingiau atsilankyt pas chicagie- 
čius į jų svarbiąsias iškilmes.

hartford ietis, taip-
Andruliai, chicagie-

brook- 
veikt, 
skait-

Lincolno Brigados Vytauto 
Zablacko Kuopos Nariu 

Susirinkimas
Liepos 11 d., 7:30 vakare, 

“Laisvės” name, bus Abraomo 
Lincolno Brigados, Vytauto Za
blacko kuopos narių susirinki
mas. Susirinkimas, gerbiamieji, 
gana svarbus. Visi nariai ir 
nariai kviečiami atsilankyti.

Kviečia Komitetas.

ne

SLA 38-TOJ KUOPOJ
Pereitas kuopos susirinkimas 

nebuvo skaitlingas, bet įdomus, 
nes buvo platus raportas iš S 
LA 40-to Seimo, įvykusio 
Scrantone birželio 27 iki liepos 
1 d. Jį davė Glaveckas, papildė 
Balvočius ir Paukštienė, kuri, 
nors sirgdama, atsilankė pa
baigt atlikt delegatės pareigą; 
delegatai, šnyras, Purvėnas, 
Tiškevičienė pareiškė neturį ką 
dadėt, nes raportavusio delega
to visi svarbieji dalykai atžy
mėta. Į klausimus atsakinėjo 
Glaveckas, Paukštienė, Balvo
čius.

Apart smulkmeningo finansi
nio ir narių stovio atžymėjimo, 
dek pabrėžė, kad šis Seimas bu
vo skirtingas nuo daugelio, ja
me duota pirmenybė eiliniams 
delegatams. Tas rodo, sako del., 
kad mūs Susivienijimas libera- 
lėja arba kairėja.

Raportuota, kad organo “Tė
vynės” redaktorius pakeista — 
vieton Vitaičio, išrinkta Jurge
lionis — ir redakcija pavesta 
Pild. Tarybos ir švietimo Komi
sijos priežiūron; kad lėšų fon
das susibalansavo ir dėlto “Tė
vynę” vėl galima leist didesnę. 
Pradėta rūpintis steigt senelių 
prieglaudą. Pasisakyta už iš
laisvinimą Vilniaus ir atsteigi- 
mą demokratijos Lietuvoje. 
Prieš pastarąjį punktą būta zur
zėsimo, bet kada Susivienijimo 
prezidentas Bagočius pasiūlęs 
priduot pasirašytą protestą, nie
kas nepridavė, nedrįso prieš at- 
steigimą demokratijos dėt sa
vo parašą. Mat, visa Seimo dva
sia buvo demokratinė.

Raportas priimtas vienbal
siai, prieš balsuojančių nebu
vo, nors vienas narys, Kazlaus
kas, rodė didelio nepasitenki
nimo. Kritikavo delegatus, 
dėlko nepaklausta Seime apie 
tūlus dalykus, apie kuriuos 
klaust delegatai ne tik nebuvo 
įgalioti, bet nei kalbama kuo
poj niekad nebuvo, tūli dele
gatų sakė pirmu kartu apie 
tai išgirdę. Tačiau ir jis ra
portui nesipriešino, kadangi, 
kaip jis pats išsireiškė buvo 
“vienas”. Iš karto tūliems na
riams buvo neaišku, dėlko jis 
vienas, kuomet salėj buvo ge
rokas būrys narių, tačiau pas
kui dasiprotėjom, kad tai tik 
jis vienas randasi iš tos tauti
ninkų grupės, kurie jaučiasi 
pralaimėję šiame Seime. Visgi 
jam reikia atiduot kreditas, 
kad jis neapleido nario parei-

“Laisvės” piknike įvykusia-Į kas, 
me liepos 3-čią, Ulmer Parke, Į dr. J 
Brooklyne, brooklyniečiai ir to
limieji svečiai labai gražiai ir 
gausiai parėmė “Laisvės” nau
jos mašinos fondą. Tas dikčiai 
sumažins nuo mašinos pirkimo 
užsilikusią skolą, sunkiai sle
giančią įstaigą dabartines de
presijos laiku.

Aukotojai malonės atleist, 
kad nepažymėta miestai, taipgi 
jei vienas ar kitas praleista vi
sai nepažymėta ar ne visai tei
singai užrašyta pavardės. Užra- 
šinėjome, kaip geriausia spėjo
me ir galėjome nugirst toje di
delėje minioje.

Antanas Aromskis $10.
D. Burba $2.
A. B. Arlauskas $2.
Po $1: M. Maisonienė, iš 

Easton, Pa.; Jonas Lastauskas, 
iš Cambridge, Mass.; Mykolai
tis, iš Baltimore, Md.; Jonas 
Masionis, Tarnas Repšys, K. 
Morkus, V. Stankus, A. Merkie
nė, M. Mason, J. Zaleckas, J. 
Margaitis, M. Lazauskas, V. 
Batkūnienė, J. Zabrauskas, A. 
Ramanauskas, K. Plitikienė, J. 
Šimėnas, P. Sliškenienė, A. Ki
likevičienė, M. Liepus, S. Ro
gers, T. čibirka, J. Makavec-

Rytoj LDS 1 Kuopos 
Išvažiavimas

LDS 1 kuopos išvažiavimas j 
Forest Parką jvyks rytoj, tai 
yra sekmadienj, liepos 10 d. 
Pradžia 11 vai. ryte. Apart val
gių ir gėrimų bus ir žaislų, žai
sluose dalyvaus mokiniai iš At
eities žiedo Vaikų Draugijėlės. 
Taipgi galės laimėti ir 
Bet visų svarbiausia, 
kvėpuot tyru oru ir 
laiką praleisti. Mes

dovanas, 
tai pa- 

linksmai 
tikimės,

kad bus daug pašalinių draugų 
ir draugių, bet LDS 1-mos kuo
pos nariai tai visi turėtų atsi
lankyt. Kviečia,

Rengi m o Komis i j a.

“Uždirbo” $70,000
Cop-Kada panelė Nancy de 

pet užaugs, bus ( o gal ir nebe
bus) tokių minkštakakčių, kurie 
sakys, kad ji mokėjo “užsidirbt

Zabroskienė, F.

J. Senkevičius,
L. Žemaitienė,

L. D. S. TREČIO APSKRIČIO
KOMITETO ATYDAI

sergan-

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

J. Judžentas, J. Dirvelis 
. J. Kaškiaučius, O. Gir- 

nienė, Chas. Akscius, S. Lukas 
Pranas Buknys, G. Stasiukaitis 
F. Kviruta, M. 
Fineli.

Po 50 centų 
A. Zablackienė
A. Stupurienė, F. Shimkus, P. 
Saulis, O. Philjpse, S. Raudu ve, 
Joe Graibus, Jonas Ch’ipinskas, 
Petras Vaičionis, K. Jankei iu- 
nienė, V. Tauras, Billing Brady, 
F. Kupčinskas, J. Lubockas, A. 
Bimba, T. Vasikoniutė, A. Beeis 
45c, A. Misevičius 35c.

Po 25 centus: P. Určjnas, A. 
Merkienė, L. Menkus, A. Zatu- 
lienė, A. Kvedera, J. Laužaitie- 
nė, Grušinskienė, P. Kairienė, 
J. K. Navalinskienė, Maželis, 
Dižas, C. Jankus, Dagilienė, P. 
Poškaitis, P. Jasilionienė, J. 
Kazlauskas, B. Navalinskienė, 
M. Burkauskienė, Ig. Urbonas, 
V. Bovinas, Pranaitis, Kaulinie- 
nė, Jos. žemaitis, J. Pivarunie- 
nė, K. Rušinskienė, O žiobienė, 
E. Bimbienė, J. Mikšis, A. 
Klim, G. Lideikis, K. Misuta, 
J. Jasmontienė, F. Jasmontas, 
A. Ramoška, Žilinskienė, V. ši- 
beikienė, M. Sinkevičius.

Viso su smulkiais surinkta 
70.03. Visiems aukavusiems 
ačiū.

Šiandian, Rytoj ir 
Poryt

Liepos 8-tą prasidėjo rink
liava sukelt pinigų parvežt iš 
Ispanijos sužeistus amerikie
čius kovotojus ir suteikt jiems 
gydymą, pasilsį ir visokeriopą 
paramą iki tol, kada jie galės 
pradėt dirbt, kurie dar galės.

Rinkliava tėsis per visą die
ną šiandien, rytoj ir poryt, tai 
yra, liepos 9, 10 ir 11. Dėžu
tes galima gaut “Laisvės” raš
tinėj, pas Vytauto Zablacko i 
kuopos narius.

Kadangi miesto labdarybės 
department© yra toms dienoms 
išduotas leidimas, tad rinkti 
galima visur. Tačiau kam lai
kas ar sąlygos neleidžia rinkt 
bile kur mieste, tad parinkite 
kiek galite tarp savo susiedų, 
draugų ir pažįstamų, žodžiu: 
parinkime ten, kur galime ir

O kurie negali

ALDLD. 24 kuopos susirinkimas > 
jvyks pirmadionj, 11 liepos. 8 valan- 

Įvyko 7 liepos, “Laisvės” dą vakare po numeriu 79 Hudson 
svetainėj. Protokolas ir valdy- Avc- Visi nariai dalyvaukite. — Se- 
, . . .. . , v , kr. (159-160)bos raportai priimta. Iždo glo-i 
bėjų raporte praneša, kad per 
6 mėnesius buvo 
$1,661.51. Išmokėta
tiems pašalpoms ir vieno miru
sio apdraudai $718. Centrui pa
liko $943.51.

Organizatorius J. Grubis vėl 
perstatė 9 naujus narius. Bra
vo! J. Grubis žymiai auklėja 
mūsų kuopą. Pirma -kuopa turi 
narių vyrų 144, moterų —- 81, 
viso 225. Tai didelis būrys lie
tuvių priklauso I rietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 1-moj 
kuopoj!

Laiškas nuo jaunuolių aiški
no apie šaukiamą jaunimo kon
ferenciją pirm LDS Seimo, 
Pittsburghe. Laiškas priimtas, 
bet delegato sportininko jau
nuolio mūsų kuopoj nesirado.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyn© Skyriaus laiške pra
šoma finansines paramos pa
dengt lėšas delegatų, kurių de- 
vynius skyrius siuntė į Kongre
so Nacionalę Konferenciją, 
Scranton, Pa. Paaukota tam 
tikslui.

Viktorui Januškai išmokėta 
pašalpos už 4 savaites sirgimo. 
Liga tęsiasi.

Delegatai A. Velička ir S. 
Petkienė pranešė negalėsią va
žiuot į LDS Seimą. Jų vieton iš
rinkti P. 
kas.

Pirma 
vimą šį

Sekmadienj, liepos 10 d., 9:30 vai. 
ryto įvyks LDS III Apskr. Kom. po
sėdis, “Laisvės” patalpoje. Visi ma
lonėkite dalyvauti. Daug svarbių rei
kalų yra apsvarstymui. — Sckr. 

(158-159)

Auksiniu Daiktu Krautuvė
Perėjo į Naujas Rankas

Šią krautuvę seniau užlaikydavo Jur
gis Ješinontas. Dabar naujas

| savininkas yra
LEONAS IGNOTAS

• Norime pranešti koštu meni a m s, ku
rie esate palikę laikrodžius nuo seniau 
ir dar nepasiemčt, malonėkite pasiimt 

bėgyje 30 dienų.
Mes taisome ir parduodam laikrod
žius, akinius ir kitus auksinius daik

tus už prieinamas kainas.
PRAŠOME UŽEITI

174 Roebling Street
Brooklyn, New York

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Taras ir P. Grabaus-

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-G191

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermenjnių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway
Woodhaven, L. L, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

.M.M.MM.MJMI.M.M MM M M M M M M M M M

i FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

JYCVV4 JI Jlivnvjv L

ir sutaupyt turtą.” Ji šiandien kiek galime.
tik 7 metų mergiščia, o jau turi parinkt, tie prašomi paaukot 
$70,000 nuosavų pinigų. Mat, patys sulyg išgalę.
jos motina, tėvo vienos ęlienos - - - - - • - -
žmona, užvedė bylą gaut iš bu-|draugai> kad ir mes> lietuviai, 
vusio vyro, New Yorko Stock 
Exchange nario, tiek pini
gų, bet teisėjas pripažino, kad 
ji ištekėjimu už kito prarado 
teisę gaut pinigus nuo pirmojo 
vyro, tad visą tą sumą iš tėvo 
pervedė dukrelės nuosavybėn.

Pasidarbuokime, draugės ir

galėtume sudaryt pinigų par
vežt bent vieną kovotoją. Vie- 

parvežimas lėšuoja $125.

kuopa rengia i.švažia- 
se k m a d i e n į, Fo rest 

Parke. Vieta No. 4. Privažiuo
jama BMT Jamaica linija, iš
lipt Forest Parkway stotyje ir j 
eit į kalną. Komisija sako, kadi 
mus lauks prisirengus su val-i 
giais ir gėrimais. Visi nariai 
turėtume būti. Tas išvažiavimas 
rengiamas palinkėt savo dele
gatams laimingai nuvykt į Sei
mą.

Pranešta, kad susispondavę 4 
nariai. Mes kartas nuo karto 
pranešame, kad draugai nesi- 
skriaustų patys savęs. Pašalpos 
ir apdraudos draugystė, tai vie
natinis jūsų draugas, kuris 
jums arba jūsų šeimai ištiesia 
finansines pagelbos ranką jums 
susirgus arba mirus. Taigi, jūs, 
draugės ir draugai, patys turite 
būti savęs sargais, nesusispen- 
duoti.

LDS konstitucijoj nurodoma, 
nuo kada narys būna suspen
duojamas ir praranda savo tei
ses prie pašalpos ar pomirtinės. 
Turėkite konstituciją ir ją aty- 
džiai perskaitykite. Iš to bus 
naudos jums ir mums.

Koresp. Geo. Kiiraitis.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephn Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

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

no

CHRONIŠKOS

Lankėsi “Laisvėje”
Penktadienio rytą apsilankė 

“Laisvėje” Aleksandras Mizara 
iš So. Bostono, “Laisvės” re
daktoriaus R. Mizaros brolis, 
žadėjo čionai pasisvečiuoti ke
letą dienų. Rep.

gos, kuomet kiti boikotavo ra
portą dėlto, kad jis jiem ne
malonus.

Nutarta paaukot Am. Lietu
vių Kongreso delegatų kelio
nėm padengt $5.

Liepos 6-tą kuopa vėl ne
teko vieno nario, mirė Jonas 
Šimaitis. Pirmininkas V. Mi- 
chelsonas pakvietė narius pa
gerbt mirusį draugą atsistoji
mu, kas ir padaryta, šiuo tar
pu dar serga nariai P. Palu
binskas ir Ig. Matulevičius. 
Laimingai pasveikt! * N.

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

VW row W tfu w tnt vy w w

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA

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

SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Apdraudę Unijos Byla 
Teisme

Metropolitan Life Insurance 
Co. bandys teisme sumušt Val- 
stijinės Darbo Santikių Tary
bos patvarkymą, kad minėta 
kompanija turi tartis su Indus
trine Apdraudos Agentų Unija, 
CIO. Kompaniją atstovauja ad
vokatas Samuel Seabury, uniją 
— Louis B. Boudin.

Pikietuoja Ligonbutį
Prie Bronx Ligonbučio veda

ma pikietas protestui prieš pra- 
varymą iš darbo trijų darbinin
kų, Valstijos, Apskričio ir Sa
vivaldybės Lokalo 129-to narių, 
CIO. Darbininkai išvaryti pa
reikalavus pripažint uniją ir 
pagerint darbo sąlygas. Atviro 
oro mitinge, kur darbietis tary- 
bininkas Quill ragino remt uni
jos reikalavimus, dalyvavo 500 
publikos.

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MĖŠLAŽAR- 
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. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio ne su p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Sphiduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th S!., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge»d Patyrę Barberiai 
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
| Brooklyn, N. Y.
j Tel. Evergreen 8-7179 B

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661■ — -.... - - I
Jeigu Deksnio Galinga
Nepagelbetų, Tai Kas




