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žodžius.
“Broliška Ranka

Katalikams.”
Kuris Matė ir Patyrė.
Aplodinėja.
Nebesiskaito su Kaštais.

Rašo A. B.

Anglijos darbo unijos pri
ėmė labai puikią rezoliuciją 
prieš Chamberlain valdžią. 
Jos pasmerkė valdžios politi
ka flirtavimo su fašistiniais 
agresoriais ir reikalavo para
mos Ispanijos liaudiečiams.

Tik dabar lieka klausimas, 
ar tuos išmintingus žodžius ly
dės geri darbai?

Anglijos unijos moka gra
žiai pakalbėti, bet kai prisei- 
na žodžius paremti lygiai 
gražiais darbais, tai dažnai 
jos saldžiu miegu užmiega.

Neužilgo išeis nauja brošiū- 
raitė. Ja išleis Centro Biuras. 
Ją pavadinsime “Broliška 
Ranka Katalikams.”

Tai bus komunistų broliš
kas atsikreipimas į brolius ka
talikus, užkviečiant juos į 
bendrą darbą už socialinį tei
singumą.

Apie tokios brošiūraitės iš
leidimą buvo senai galvota, 
bet tik dabar bus padaryta.

Jos leisime gana daug ir no
rėsime, kad ji pasiektų pla
čiausias mases tikinčiųjų žmo
nių. Todėl prašome komunis
tų frakcijas ir visas organiza
cijas tuojaus užsisakyti plati
nimui.

Kaina brošiūraitės bus visai 
mažytė, būtent, tik 3 centai.

Būtų gerai, kad frakcijos 
bei kuopos surastų pinigų, nu
sipirktų brošiūraitės daug ir 
veltui išdalintų tarpe žmonių.

Tegul skaito! Tegul pagal
voja apie komunistų ištiestą 
broliška ranka broliams kata
likams.

Ar priims jie ją tą mūsų 
ranką? Ar stos į bendrą dar
bą labui visų bendros gero
vės ?

Beje, siunčiant užsakymus, 
siųskite ir pinigus. Kai bro
šiūra taip pigi, tai neapsimo
ka siuntinėt bilas ir kolektuoti 
pinigus paskui.

Užsakymus siųskite: Centro 
Biuro Literatūros Departmen- 
tas, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.

Amerikietis inžinierius Car
roll G*. Holmes, ilgus metus 
dirbęs Sovietų Sąjungoje, ko
mentuoja apie nubaudimą 
trockistų kriminalistų:

“Šitie teismai — sako jis — 
patvirtino man tas mano iš
vadas, kurias aš padariau il
gus metus dirbdamas Sovietų 
industrijoje, ir išaiškino dau
gelį kitų punktų, kurie man 
tuo laiku buvo neaiškūs.

“Su pasitenkinimu aš skai
čiau pranešimą, kad šitie grio
vikai ir išdavikai, kurie pri
darė tiek daug žalos, paga
liau tapo susekti ir prašalinti.”

“Tiems gi, kurie nerimavo 
dėl jų sušaudymo — tęsia 
Holmes — aš sakau iš savo 
žinojimo ir patyrimo, jog jų 
sušaudymas buvo pilniausiai 
pateisinamas. Ant kiekvieno 
mirties nuosprendžio, išnešto 
prieš juos Sovietų teismo, ši
tie gengsteriai patys išžudė 
tūkstančius nekaltų žmonių 
pagelba nuvertimo traukinių, 
apnuodijimo maisto, pravestų 
nelaimių industrijoje ir tiesio
ginio žudymo.” (“Soviet Rus
sia Today,” June, 1938.)

New York “Times” užlaiko 
Meksikoje savo koresponden
tą vardu Frank L. Kluckhohn. 
Tas sutvėrimas yra žibalo 
kompanijų agentas. O jo mi
sija juodinti Meksikos žmones 
ir valdžią amerikiečių akyse.

Meksikos darbo unijos pa-
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Chinų Lakūnai Pas
kandino dar 3 Japonų
Lai vus Y angtze U pė j

Chinų Partizanai Naikina Japonus, Suklampintus Potvinyj 
Yangtse Upės; Potviniai Stabdo Japonus 3 Mėnesiam

Shanghai, liep. 11.—Chi
nų partizanų greitieji būriai 
užklupo japonus Yangtze 
upės, klonio klampynėse, 
kurios pasidarė per tos 
upės potvinį.—Chinai tyčia 
praardė Yangtze užtvan
kas. — Partizanai užpuolė 
priešus užnugariu ir daug 
jų nukovė.

Patys japonai pripažįsta, 
jog chinai sustabdė japonų 
žygiavimą pirmyn Hukow 
apylinkėse prie Yangtze 
upės.

Kai japonų karo laivai iš 
tos upės bombardavo Kiu- 
kiangą, chinų lakūnai ata
kavo laivus; paskandino du 
japonų karinius laivus, o 
trečią atgal nuvijo. Chinų 
orlaiviai bombomis taip pat 
paskandino vieną japonų

Fašisty Orlaiviai Vėl 
Atakavo Du Anglijos 

Prekinius Laivus
Valencia, Ispanija.—Pas

kutiniu laiku generolas 
Franco buvo ketinęs nebom- 
barduot Anglijos prekybos 
laivų, bet praeitą sekmadie
nį Franco itališki orlaiviai 
vėl pylė bombas į du Ang
lijos prekinius laivus Va- 
lencijos prieplaukoj. Patiem 
laivam, “Yorkbrookui” ir 
“African Traderiui” nepa
taikė’, bet viena bomba, 
sprogdama ant kranto prie 
“Yorkbrooko,” sužeidė ten 
šio laivo tėmytoją belgą 
Paulių Heemansą, paskirtą 
Tarptautinės Bepusiškumo 
Komisijos.

“Yorkbrook” buvo at
plaukęs su vaistais ir kitais 
medikaliai r e i k m e n i mis 
Raudonajam Kryžiui Ispa
nijos respublikos. Ant abie
jų laivų tuo laiku plevėsavo 
didelės Anglų vėliavos.

London. — Karalius Jur
gis VI serga vidurių influ
enza.

smerkė šitą melagių. O bet
gi “New York Times” jo ko
respondencijas talpina ii' už 
melus jam moka riebią algą.

Tai tokia buržuazinės spau
dos etika.

Gen. Franco desperatiškai 
bando užbėgti už akių rudens 
lietums ir žiemai. Jo šis ofen- 
syvas prieš liaudiečius veda
mas visai neatsižvelgiant į 
kaštus. Liaudiečių kulkosvai
džiai skina jo kareivius, o jis 
vis naujus jų būrius siunčia 
mirčiai į nasrus.

Tiesa, jo armija stumiasi 
pirmyn, bet labai palengva ir 
neapsakytai brangiai apmokė
dama už kiekvieną paimtos 
teritorijos pėdą.

prekinį-transporto laivą ir 
vieną sužeidė ties Nankin- 
gu.

Mūšyje už 15 mylių į šiau
rius nuo Nankingo japonai 
privertė chinus pasitraukti 
atgal.

Tokio, Japonija.—Chinai 
p r a a r d y darni krantinius 
tvenkinius Geltonosios ir 
Yangtze upių, sutrukdė 
bent trims mėnesiams japo
nų žygiavimą į vakarus. 
Taip plačiai jos ištvino, kad 
vandenys galės suliet klo
nius abiejų upių lyg į kokią 
jūrą, rašo plačiai žinomas 
keliauninkas-rašytojas Har
rison Forman. 0 dar tik 
pradžia didžiųjų lietų sezo
no, kuris tęsiasi tris mėne
sius.

20 Nauju Apkasy Linijų 
Gint Saguntą ir Valen- 

ciją Nuo Fašisty
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Fašistų ar
mijos rytiniame fronte veda 
smarkią' ofensyvą prieš- 
liaudiečius, briaujasi linkon 
Sėgorbe miesto (prie vieš
kelio), Vai de Uxo ir Chil- 
ches (pajūryj). Pastarasis 
miestelis stovi už 24 mylių 
į šiaurius nuo Vąlencijos, 
respublikos' p r i e;p 1 a u kos> 
miesto.; !

Ši ofensyvą, ,po. Nules už
ėmimo, tedavė fašistam kol 
kas tik kaimus Ahin ir Jin-. 
que.

20 Linijų Liaudiečių 
Apkasų

Surekrutuoti tūkstančiai 
darbininkų kasa ir stiprina 
20 linijų apkasų tarp Chil- 
ches, Sagunto ir Vąlencijos. 
Apkasam vagas dažnai ten
ka skelti dinamitu per ak
meninius kalnus. Pats Va- 
lencijos miestas sudrūtina- 
mas panašiai kaip Madri
das.
Atmuštos Fašistų Atakos 

šiaurės Fronte
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistai šešis kartus šturmavo 
respublikiečių pozicijas Sort 
srityj, Pyrene jų kalnuose, 
šiaurinėje Katalonijoje. Vi
sas fašistų atakas respubli- 
kiečiai atmušė su dideliais 
nuostoliais priešui, kaip 
praneša Associated Press.

PATS SAU NUSIPJOVĖ 
GALVĄ

Neuhas, Čechoslovakija.- 
Johan Kollar, 22 metų, nu
sižudė, nusipjaudamas sau 
galvą apskritu pjūklu^suka- 
mu elektros motoro.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

Lietuviški Produktai Suda
rą Rimtą Konkurenciją 

Lenkijai

“Polska Zbrojna” Nr. 167, 
VI. 19 atspaude straipsnį 
“Lietuva—žemės ūkio kraš
tas”, kuriame be ko kita, 
rašoma, jog prekybos santi
kiu sutvarkymo išvakarėse 
esą reikalinga pažinti savo 
“partnerio” ūkį ir užsienio 
politiką. Esą žinoma, kad 
Lietuva esanti žemės ūkio 
kraštas tikra to žodžio pras
me. Įvertinant Lietuvos 
ūkio produktų eksportą, esą 
reikalinga bešališkai pripa
žinti, kad tokie lietuviški 
produktai, kaip sviestas, be
konai, kumpiai ir kiaušiniai 
užsienio rinkose turį išdirb
tą gerą markę. Tai sudarą 
rimtas varžybas Lenkijai. 
Tokios geros produktų ko
kybės esą pasiekta, ypač 
centralizuotu supirkinėjimu 
ir pardavimu, o taip pat ir 
standardizavimu.

VOKIEČIŲ APDAUŽYTA 
RHEIMS KATEDRA Iš 

NAUJO PAŠVENTINTA

Rheims, Franci j a. — Iš 
naujo pašventinta didžioji 
Rheims katedra. Jinai pa
saulinio karo metu buvo la
bai apdaužyta šimtais vo
kiečių kanuolių šovinių. Ka
tedra panaujinta žymia da
lim aukomis turtingų ame
rikiečių. ' i X
' ? Pašveųtinimo ceremoni

jose dalyvavo respublikos 
prezidentas Lebrun ir kiti 
valdžios nariai. Kardinolas 
Suhąrd savo pamoksle per
statė,. Franciją. kaip žmo
gaus 'laisvės čampjonę.; ’ , i ; • 1

Korespondentas Pas Ameri
kiečius Belaisvius Fašistų

Stovykloj Ispanijoj
Burgos, Ispanija.—Ame

rikietis korespondentas W. 
P. Carney, fašistų pusėje, 
aplankė koncentracijos sto
vyklą San Pedro de Carde- 
na, kur yra laikoma 80 su
imtų amerikiečių liuosno- 
rių, kariavusių po respubli
kos vėliava. Tarp jų yra ir 
Joseph Grigas, iš Worceste- 
rio, Mass, (gal lietuvis?)

Belaisviai nusiskundžia 
blogu maistu ir nepakenčia
momis patalpomis. Kai ku
rie yra taip nuplyšę, kad 
beveik nuogi. Kada fašistai 
juos sučiupo, tuoj nuplėšė 
geresnius avalus ir drabu
žius. Daugelis belaisvių la
bai išsiilgę cigaretų bei ta
bako.

Stambiai Apvogtas N. Y. 
Valstijos Policijos Galva

Southampton, L. L, N. Y. 
—Iš New Yorko valstijos 
policijos superintendento J. 
A. Warnerio būdukės prie 
maudynių išvogta $15,000 
brangumynų jo pačios ir 
vienos viešnios.
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Amerikos Lietuvių Jaunimas Ra
gina Lietu vos Jaunimų Dalyvauti 
Pasaulio Jaunimo Kongrese
Pasaulinio Jaunimo Atstovai Susirinks Vassar Kolegijoj, 

Poughkeepsie, N. Y., Rugpjūčio 16-24 Dienomis
New York.—Pereitą šeš

tadienį, liepos 9 d. ryte, de
legacija susidedanti iš sep
tynių čia gimusių lietuvių 
jaunuolių, veikėjų aplankė 
Lietuvos konsulą New Yor
ke, p. Budrį, ir įteikė jam 
paraginimą perdavimui Lie
tuvos jaunimo organizaci
joms, kad jos pasiųstų de
legaciją į Pasaulio Jauni
mo Kongresą, kuris įvyks 
rugp. 16-24 dd. Vassar Ko
legijoj, Poughkeepsie, N. Y.

Pasaulio Jaunimo Kon
greso tikslas yra palaiky
mas taikos pasaulyje ir ab- 
elnai bendrų tarptautinių 
problemų ir veikimo supra
timas. Delegacijos atvyks 
iš apie 50 valstybių.

P-s Budrys pasakė dele-

Naziai Nori Iškraustyti 
50,000 Žydu iš Aus
trijos Per Pusmetį

Evian, Franci ja.—Kai ku
rie žydų organizacijų vadai 
priminė 32-jų šalių konfe
rencijai reikalą rūpintis ir 
likimu milionų žydų Lenki
joj, Rumunijoj ir Vengrijoj, 
o ne vien tik planais; kaip 
iškraustyti šimtus tūkstan
čių žydų iš Vokieti jos- Aus
trijos. '

\ Nahum Goldman, atsto
vas Pasaulinio žydų Kon
greso, nurodė, jog per kele
tą metų teks išgabent 200,- 
000 žydų iš “Didžiosios” Vo
kietijos.

Katalikų atstovai reika
lauja, kad konferencijoj da
lyvaujantieji kraštai pa
veiktų Hitlerio valdžią leist 
pasiimt bent dalį pinigų žy
dam, išvažiuojantiem iš Vo
kietijos, ir įsteigt bendrą 
tarpvalstybinį fondą pra
džiai jų gyvenimo užsie
niuose.

Hitleris norėtų, kad iki 
ateinančių naujų metų išsi
kraustytų 50,000 žydų iš 
Austrijos; šitokiame atsiti
kime jis leistų jiem pasiimt 
penktadalį jų turto; bet jei
gu mažesnis žydų skaičius 
apleis Austriją per pusme
tį, tai jie negalės išsivežt jo
kio turto.

Dauguma delegatų sako, 
kad Jungtinės Valstijos ir 
Brazilija galėtų prisiimt 
daugiausia žydų pabėgėlių. 
Bet, aplamai imant, nė vie
nos šalies atstovai nenori 
įsileisti daugiau žydų kaip 
iki šiol..

Jungtinės Valstijos irgi 
nežada prisiimt jų daugiau, 
kaip tik iki metinės kvotos, 
kuri nustatyta ateivystei iš 
Vokietijos; tuo būdu Ame- 

gacijai, kuri susidėjo iš 
skirtingų pažvalgų jaunuo
lių, kad jis manąs, jog Lie
tuvos vyriausybė nesiprie
šins tokiai delegacijai ar de
legatui atvykti iš Lietuvos 
ir kad čiagimis jaunimas la
bai gerai daro, kad domisi 
tokiais reikalais.

Tame paraginime jauni
mas išreiškia didelį susirū
pinimą, kad Lietuvos pozi
ciją Jaunimo Kongrese tin
kamai perstatytų, ypatin
gai, kad nemaža delegacija 
dalyvaus iš Lenkijos, su 
Lenkijos vyriausybės prita
rimu.

P-s Budrys pasakė dele
gacijai, kad jis su mielu no
ru persiųs tą paraginimą į 
Lietuvą ir praneš, ar Lietu-

Nuteista 10 Naziy už Jy 
Padarytas Kruvinas

Riaušes Klaipėdoje
Kaunas, liepos 10.—Lie

tuvos karo komandantas 
Klaipėdoj nuteisė į koncen
tracijos stovyklą septynis 
nazius vokietininkus ; > tris 
kitus įkalino trims mėne
siams. Jie baudžiami už tai, 
jog vadovavo kruvinom 
riaušėm prieš lietuvius, kai 
birž. 22 d. atplaukė į Klai
pėdą Vokietijos laivas “Pre- 
ussen.”

Lietuvos karo teismas 
teis kitus suimtus nazius, 
kurie iššaukė žmogžudiškas 
riaušes, kada birželio 28 d. 
į Klaipėdą atplaukė Vokie
tijos laivas “Hansestadt 
Danzig.”

Pirmu atveju naziai su
žeidė keturis Lietuvos poli
cininkus, kada policija mė
gino išsklaidyti hitlerišką 
vokietininkų demonstracij ą.
'Antru atveju naziai už

mušė jaunuolį Kontautą, o 
pasak Associated Press, “du 
asmenis mirtinai sužeidė”, 
per savo demonstraciją 
sveikindami “Hanse stadt 
Danzig” ir užpuldami lietu
vius ir žydus.

West Saugerties, N. Y.— 
Betiesiant radio vielą, ji bu
vo permesta per elektros 
vielą. Elektra • užmušė du 
suaugusius ir vieną vaiką.

Athol, Mass. — Apsivedė 
63 metų amžiaus Herbertas 
D. Boutall, buvęs mašinis
tas, su 16 metų mergaite 
Anna May.

rikon per metus galėtų įva
žiuoti apie 27,000 žydų, ku
riem būtų duodama pirme
nybė prieš vokiečius, norin
čius išvykt Amerikon.

ENGLISH SECTION
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vos vyriausybė pritars ar 
ne, nors jis asmeniškai ne
numato, kodėl vyriausybė 
bei Lietuvos jaunimo orga
nizacijos turėtų priešintis.

Pirmame Pasaulio Jauni
mo Kongrese, Genevoj, bu
vo atstovas nuo Lietuvos ir 
kaip dabar atrodo, šiame 
Antrame Kongrese irgi vei
kiausiai dalyvaus.

New Yorko miesto tary
ba (City Council) nutarė 
oficialiai priimti delegacijas 
iš užsienio.

Prezidento Roosevelto 
žmona, kaip pranešama, da
lyvaus visose sesijose. Vals
tybės sekretorius Cordell 
Hull irgi yra pakviestas da
lyvauti. Kongresas atsida
rys dideliame Randall’s Is
land Stadione New Yorke, 
kur bus įleidžiama ir paša
linė publika.

ROOSEVELTAS SMERKĖ 
ŽEMAS ALGAS

Port Worth, Texas.—Pre- 
zid. Roose veltas radio kal
boj išstojo prieš žemas al
gas darbininkams; sako, 
mažos algos reiškia menką 
reikmenų pirkimą, o dėl to 
ir biznis nusmunka.

EXTRA!
AMERIKIEČIO HUGHES.

LĖKTUVAS JAU 
FRANCIJOJ

Paryžius, liep. 11J—Jauno 
amerikiečio milionieriaus 
Howardo Hughes dvimoto- 
rinis lėktuvas 11 vai. šian
dien prieš piet jau buvo 
perskridęs per Atlanto Van
denyną ir lėkė virš Fran
ci jos, linkon Paryžiaus, da
rydamas po 250 mylių per 

į valandą. Su vairuotojum 
‘Hughes’u lėktuve buvo dar 
keturi įgulos nariai, mecha
nikai bei lakūnai.

Hughes lėktuvas pakilo 
nuo Floyd Bennet Aikštės, 
arti New Yorko, 7:20 vai. 
sekmadienio vakare. Iš čia 
iki Paryžiaus yra 3,610 my
lių oro kelio. Šiuos žodžius 
berašant, atrodo, kad visa 
kelionė bus atlikta per 17 
valandų. *

Sovietų Lakūnai Rengiasi 
Apskrist žemės Kamuolį be 

Nusileidimo
♦ ............. .......................II1

Maskva, liep. 11.—Sovie-* 
tai rengiasi siųst lėktuvą 
skrist apie visą žemės rutu
lį, niekur nenusileidžiant. 
Žemės rutulys per pusiaują 
(ekvatorių) turi 24,902 my
lias aplinkui.

ORAS
Šiandien bus giedra ir vė

siau.—N. Y. Oro Biuras.
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Prasta Padėtis Francuos 
Socialistų Partijoj

Liberalų savaitrašty j “The Nation” 
telpa ilgokas straipsnis apie padėtį Fran- 
cijos Socialistų Partijoj. Ponas Robert 
Dell, kuris šiuo tarpu gyvena Europoj ir 
su Franci jos padėtimi yra gerai susipa
žinęs, daro apžvalgą pastarojo paminė
tosios partijos kongreso, įvykusio Royan 
mieste.

Rašytojas nurodo, kad kongrese vieš
patavo didelė delegatuose nesantaika ir 
pasidalinimas. Socialistų vadui Blumui 
vos-vos pavyko pravesti savo rezoliucija 
—ir tai tik dėka tam, kad prieš jį nusi
statę delegatai buvo pasidalinę. Blumas, 
kaip jau buvo rašyta, tegavo tik 4,872 
balsus prieš 3,165. Vadinasi, nedidelė 
dauguma. O reikia atsiminti, kad Blumo 
šalininkai turėjo daugiau progų išrinkti 
delegatų, negu kitos grupės.

Delegatai smarkiai kritikavo Blumą 
dėl jo netikusios politikos Ispanijos klau
simu. Zyromskio vadovaujama grupė, 
kuri yra didelė ir stoja už glaudų ben
dradarbiavimą su komunistais, be to—už 
nuėmimą embargo nuo ginklų Ispanijos 
respublikai, ypač smarkiai atakavo Blu
mą.

Na, o Marcelius Pivertas, trockistas, 
pradėjo organizuoti savo partiją, pava- 
'dintą “Socialistinė Darbininkų- ir Vals
tiečių Partija.” Sakoma, jis nemažai nuo 
Socialistų Partijos narių atskels.

Franci jos Socialistų Partija perilgai 
toleravo trockistus savo eilėse. Dabar 
jie įsigalėję ir gali pridaryti daug žalos 
visam darbininkų judėjimui ir Liaudies 
Frontui. (Kaip keista: kada kitų kraš
tų socialistai valosi nuo trockistinio bru- 
do, tai lietuviški socialistai su jais vie
nijasi!).

Mes nesidžiaugiame ta Franci jos So
cialistų Partijos nelaime. Mums daug 
smagiau būtų, jei toji partija būtų didelė 
ir galinga. Šiuo tarpu, kai toje šalyj 
grūmoja fašizmo pavojus, svarbu, kad 
abi darbininkiškos partijos—socialistų ir 
komunistų—būtų juo stipresnės ir ilgai
niui susivienytų. Gal būt, kai socialistai 
apsivalys nuo trockistų, jų partija su
stiprės ir bus galima tuomet susivienyti 
su komunistais. Tai būtų didelis viso pa
saulio, ne tik Francijos, darbininkų kla
sės ir pažangiosios žmonijos laimėjimas!

Pabėgo Katalikų Kunigas
“Argentinos Lietuvių Balsas” rašo:

Laikinai išleistas iš kalėjimo kunigas Juo
zas Janilionis nelaukė, kol bus švento Kazi
miero rifos byla, bet pereitą savaitę visiškai 
išdūmė iš Argentinos. Klebonijos reikalų or
ganas ‘‘švyturys” bandė piešti, esą Janilio
nis dar bus prie altoriaus. Bet taip rašė, 
ruošdamas dirvą jo pabėgimui, nes žino, 
kad teismas gali “kolonijos kapelionui” duo
ti apie 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo už 
vagystes, suktybes ir pačios vyriausybės ap
gavimą.

Į kurią pusę bėga kunigas Janilionis, pa
aiškės vėliau. Lietuvon tai nesiskubina, nes 
bešinkuodamas pašalpinius litus, ir toj sri- 
tyj daug “fe” pridirbo.
Niekas taip katalikuose Nežemina pa

Italę Lėktuvai Naikina ir 
Mažyčius Kaimelius

Valencia, Ispanija. — Ita
lų Savoia - Marchetti orlai
viai bombarduoja ne tik ry
tinio pajūrio miestelius, bet 
ir tokius mažus kaimelius 
kaip Estivella, kur nėra nė 
vienos krautuvės.

čios katalikų tikybos, kaip panašios rū
šies kunigai ir tie, kurie aklai remia fa
šizmą bei reakciją. Ko gero, kun. Jani- 
lionis gali atdumti į Jungtines Valstijas. 
Šio krašto vyriausybė, mat, dažnai kuni
gams nuolankauja. Bet lietuviai katali
kai privalo stovėti sargyboje ir, jei tas 
ponas bandys kur nors apsistoti ir čia 
būti “avių ganytoju”, tai katalikai pri
valo nebūti avinais ir nesiduoti save 
kirpti, kaip jis kirpo Argentinos žmones.

Žiūrėti, Kas Dėsis...
Darydamas išvadas iš SLA seimo, 

Scran tone, nuveiktų darbų, kur tautinin
kai buvo skaudžiai supliekti, Cleveland© 
“Dirvos” Karpius šitaip sako:

Dabar atėjo laikas tautinei srovei dirbti 
savo reikalams, stiprintis ir žiūrėti, kas 
dėsis.
Tautininkai pasirinko patį prasčiausią 

laiką ‘“dirbti savo reikalams”. Jeigu jie 
nesustiprėjo tuomet, kai dar turėjo viltį 
SLA valdyti, tai juo mažiau jie sustiprės 
dabar, kai tos vilties jiems beveik ne
paliko.

Ašaros ir Dantų Griežimas
Vienas tautininkų šulas “Vienybėje” 

šitaip verkšlena:
Kuomet Roma degė, tai Neronas arfa 

skambino.

Praeitame SLA seime pasirodė, kad tauti
ninkai golfą lošė tuo metu, kai bendro fron
to “demokratai” organizavosi, sulindo j 
draugijų ir kuopų vadovybes, išrinko savo 
žmones į Piki. Tarybą ir savo delegatus į 
seimą.

Bepigu buvo atstatyti Romą Neronui, tu
rėjusiam neribotą diktatoriaus jėgą, bet ką 
darys tautininkai, paleidę SLA, kurį per 52 
metus jie auklėjo?

Tūli iš jų, be abejo, eis ir prie golfo, 
o kiti—bandys ardyti SLA, jam kenkti. 
Tuojau, kai Vitaitis prakišo redakto
riaus rinkimus, tūli stambūs tautininkų 
šulai kalbėjo, kad “Susivienijimui dienos 
jau suskaitytos,” nes jie, girdi, negalėsią 
toleruoti socialistų-komunistų diktatū
ros.

Ten pat tas pats tautininkas griežia 
dantimis:

Seimui dar nepasibaigus, bolševikų lidc- 
riai, Andrulis ir Mizara, jau garsiai kalbė
jo, sakydami, kad dabar susivienijimo durys 
atviros visiems bolševikams. Girdi, “darbi
ninkiškas” susivienijimas su visais savo 
5,000 narių galės įstoti į SLA, galės pasi
naudoti tuo, ką SLA turi, nes darbininkiško 
susivienijimo iždas apytuštis, o SLA pinigų 
turįs perdaug . ..

Kas žodis—melas! Nei Andrulis, nei 
Mizara tokių dalykų nekalbėjo ir nega
lėjo kalbėti, kadangi tie dalykai neturi 
nieko bendro su tiesa. Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas turi ne penkis, o 
8,000 narių. Jo iždas —virš vienas ket
virtadalis miliono dolerių. LDS šian
dien yra pripažintas kaipo stipriausia fi
nansiniai fraternalė organizacija Ame
rikos lietuviuos.

Ne tik komunistai nemano, kad SLA 
“pinigų turįs perdaug,” bet nemano ir 
patys tautininkai ir patys SLA vadai. 
Atpenč, SLA vadai pripažino seime, 
kad jų organizacija turi daug vargo 
su tūlų valstijų apdraudos dcpartmen- 
tais... SLA perdidelis mirtingumas, 
permaži rezervai.

Jei šitaip, tai jau daugiau, negu aišku, 
kad nei Andrulis, nei Mizara tokių daly
kų, kuriuos plepa “Vienybės” tautinin- 
kas-fašistas, kalbėti negalėjo.

Mums rodosi, kad šitos rūšies raštai 
yra dalis tos kampanijos, kurią storžie
viai tautininkai pasirįžo pravesti prieš 
esamąją SLA vadovybę ir visus pažan
giuosius SLA narius.

Bet jie nieko iš to nelaimės.

Chinai Atėmė iš Japonų 
Miestą; Apgina Hukową

Hankow. — Chinai šešta
dienį dar tebevaldė Hukow 
miestą prie Yantze upės, 
nors japonai jau kelios die
nos pirmiau buvo pasigar
sinę, kad jie užėmę Huko- 
wą. Be to, chinai kontr-aka-

Atsigavome, Bet Ne- 
nu leiskime Rankų

Didieji dienraščio “Lais
vės” piknikai praėjo. Broo
klyn© piknikas buvo pilnai 
sėkmingas, o Maynardo, 
kiek girdėjome, tai silpnes
nis už anksčiau ten buvu
sius piknikus. Mat policija 
uždraudė turėti šokius, tad 
publika anksčiau išsiskirstė. 
Kokios materialės pasekmės 
iš tiesų buvo Maynardo pik
niko, “Laisvės” ofisas dar 
nežino. Žinome tiek, kad 
ten piknike buvo apie 5,000 
publikos. Aišku, kad pelno 
bus gerokas pluoštelis pini
gu.

Tačiau, gerai žinant kaip 
vargingai ateina vasaros 
metu prenumeratų atsinau
jinimai, vistiek pagalvojus 
baimė krečia, kaip reikės 
dienraščiui pergyventi dar 
tris vasaros mėnesius, kurie 
biznio atžvilgiu * yra labai 
sausi. Turint tai mintyje 
reikia rūpestingai darbuo
tis, kad sėkmingi būtų ir 
tie piknikai, kurie dar įvyks 
naudai mūsų dienraščio. 
Prie to dar reikia atsiminti, 
jog labai svarbu yra gavi
mas dienraščiui aukų.

“Laisvės” piknike Brook- 
lyne, Intertype išmokėjimui 
aukų gavome $72.03. Visuo
se didesniuose parengimuo
se turime atsiminti Inter
type išmokėjimą. Kas mė
nesį turime mokėti po $100. 
Be stambių aukų negalėsim 
jo išmokėti. Todėl, dideliuo
se parengimuose reikia pa
rinkti aukų.

Laike suvažiavimu, dau- 
gelis iš delegatų apžiūrėję 
naują mašiną prisidėjo jos 
išmokėjimui sekamai:

Hartford, Conn. K. Aksi- 
mitauskas, $5.00; Jonas 
Bagdonas, $1.00. Beje, drau
gas Bagdonas serga, labai 
norėjo atvažiuoti į pikniką, 
bet negalėjo. Adomas Toto- 
rėlis, $1.00 ir V. Ramanaus
kas, $1.00. Girdėjome, kad 
drg. Beržinis buvo pasky
ręs penkinę mašinos išmo
kėjimui, bet piknike jis ne- 
pridavė. Aiškus dalykas, 
kad jo skiriama auka yra 
garantuota.

Iš įvairių vietų dovanų 
gavome sekamai: Joe Čiup- 
lys, Springdale, Pa., $5.00, 
J. Zaveckas, Perth Amboy, 
N. J. $4.50; A. Kvedariutė, 
Port Washington, N. Y. 
$2.00; J. Žebrys, Cleveland, 
Ohio, $2.00; J. Balsys, Bal
timore, Md., $2.00; Gitcevi- 
čių šeima iš Bedford, Mass., 
$1.50.

vo priešus prie Pengtseh ir 
Shiangkow, toliau į rytus 
nuo Hukowo, ir atėmė iš 
japonų Lungtanshaną, prie 
kurio nukovė 2,000 japonų.

Keturi žymūs darbininkų judėjimo vadai: Philip Murray, Sidney Hillman, 
Thomas Kennedy ir John L. Lewis. .

Ispanijoj rytų fronte ge
nerolas Franco dabar dau
giausia ’ naudoja Italijos 
bombinius orlaivius.

Po $1.00: T. Sarapas, 
Norwood, Mass., F. Man- 
kauskas, Tunkhannock, Pa., 
Helen Kairienė, Pittsburgh, 
Pa., Augustas Hintza, Bro
oklyn, N. Y., Morta Burkau- 
skienė, Elizabeth, N. J., V. 
ir J. Stanys, Baltimore, Md.

Po 50c: John Lorenites 
(Laurinaitis), Thomas, W. 
Va., N. Yudikaitienė, John
son City, N. Y., John Yasu- 
lis, Kenosha, Vise., Vladas 
Baltušis, Roslindale, Mass., 
J. Linda, Great Neck, N. Y.

Žinios iš Lietuvos
Amfiteatrovo Rulina Kauno 

Apygardos Teisme

Neseniai Kauno apygardos 
teismas sprendė dvi charak
teringas baudž. bylas.. Vienos 
bylos turinys tarsi iš romano 
paimtas.

Garsus rusu rašytojas Am
fiteatrovas dar prieš karą yra 
parašęs pagarsėjusį dvieju to
mu romaną “Marija Luseva”. 
'Tame romane rusų rašytojas 
vaizduoja, kaip generoliene 
Ridina traukia į pinkles jau
nas gražias, bet neturtingas, 
mergaites, o priviliojus Įtaiso 
joms “geltonus bilietus”. J 
Rulinos agentų pinkles pateko 
neturtinga mergaitė Marija 
Luseva.

Luseva Rulinos dėka atsidū
rė visuomenės padugnėse.

Mažesniame maštabe,atsira
do ir Kaune pilietis, kuris su
manė įgyvendinti tai, ką darė 
ir Ridina. Bet tos Rulinos pa
sekėjas nėra pilietis iš pilkos 
masės. Tai išlavintas, veik bai
gęs aukštuosius mokslus užsie
nyje, 26 metų amžiaus, vienin
telis motinos sūnus, kuri iš sa
vo nekilnojamojo turto per 
metus turinti apie 60 tūkst. Lt. 
pajamų. Tai Girša Gilinskis.

Savo piktam sumanymui jis 
tarsi plagijuoto plagijavo iš 
“Marijos Lusevos” romano: 
“svečių kambarį” apsaugoti 
nuo pavojaus (policijos) įtai
sė elektros signalizaciją; kori
doriuje iš kambario lauko -pu
sės buvo įtaisyti mygtukai, ku
rie pašaliečio paliesti, signali
zuodavo pavojų/.

Gilinskis per agentus ir pats 
ieškodavo gražių jaunų mote
rų ir svečių ir už tai imdavo 
pinigus. Vienas atsilankymas 
į Gilinskio kambarį kaštuoda
vo ligi 50 Lt, kurių apie 40% 
paimdavo Gilinskis, o kitus 
atiduodavo viešniai.

Kitose bylose už viešųjų na
mų laikymą tekdavo matyti, 
kad sąvadautojai kviesdavo 

ir K. Selemonas, Lewiston, 
Me.

Tai gražus pluoštelis do- 
leriukų. Vieno mėnesio 
spraga už Intertype bus už
lupi n ta.

Puikus dalykas yra au
kos. Jos yra didelė atspa
ra mūsų dienraščio pasi lai
kymui. Tačiau pats vyriau
sias bei svarbiausias daly
kas yra gavimas “Laisvei” 
Maujų skaitytojų. Draugai, 
“Laisvės” platintojai, nenu
leiskite rankų vasaros sezo
nu. Kur tik eidami, kalbin
kite žmones užsisakyti ir 
skaityti dienraštį “Laisvę”. 
Iš to bus dienraščiui mate
riale parama ir bus agentui 
apšvietos platinimo nuopel
nas. P. Buknys.

moteris iš gatvės, ištvirkavimą 
koncentruodami pas save, o 
Gilinskis ieškodavo sveikos ža
liavos, viliodavo padorias mer
ginas, kurios verčiamos skur
do patekdavo ant lietuviškos 
Rulinos meškerės. Gilinskis Į 
be kitų buvo priviliojęs ir vie-| 
nos Kauno gimnazijos 17 me
tų amžiaus auklėtinę.

Svečiams Gilinskis paskir
davo valandas, užsakymus pri
imdavo iš anksto.

Nors Gilinskis versdamasis 
tuo amatu naudojo visas at
sargumo priemones, tačiau vie
ną tamsią praėjusių metų nak
tį kriminalinės policijos valdi
ninkai, apėję visus pavojaus 
mygtukus, pasibeldė į Gilins
kio duris, Lukšio g. 12 nr., ir 
kortos buvo atidengtos: išaiš
kinti signalai, surastas svečių 
sąrašas, kurių tarpe yra žino
mų ir garbingų kauniečių; iš
ėjo aikštėn Gilinskio aukos.

Gilinskis buvo areštuotas ir 
patrauktas tieson už sąvadavi
mą ir viešųjų namų laikymą.

Tardytojas už užstatą Gi
linsiu iš kalėjimo buvo palei
dęs.

Teisman liudytojais buvo 
šaukiama eilė Gilinskio klijen- 
tų, kaip moterų, tai]) ir vyrų.

Liudytojai vengė ateiti į tei
smą ir pasakyti, kaip buvo, 
tik 4—5 atvyko iš keliolikos. 
Teismas neatvykusius liūdyto- 
jus nubaudė po 100 Lt. pinigi-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Kaip plačiai yra išvysty
ta Sovietų Sąjungos gele
žinkelių sistema?

W. S., Buffalo, N. Y.
Atsakymas

Sovietų Sąjunga nuo eu
ristinės Rusijos perėmė apie 
30,000 mylių geležinkelių.

lowos Gubernatorius Neati
darysiąs Skebam Fabriko
Newton, Iowa. — Maytag 

skalbiamųjų mašinų kom
panija ir tarnaujantis aps
krities teisėjas Fr. Bechley 
šaukia gubernatorių N. G. 
Kraschelį atsiust miliciją į 
Newtoną ir įvest karo stovį 
prieš 1,400 streikierių, ku
riem vadovauja CIO Jung
tinė Elektros, Radio ir Ma
šinų Darbininkų Unija. Gu
bernatorius sako, kad jeigu 
jis ir atsiųs miliciją, tai ne
leis Maytag fabrikui atsi- 
daryt, kol savininkai nesu
sitaikys su darbininkais.

Keli desėtkai fašistinių 
biznierių organizuoja ske- 
•bus, o teismas išdavė in- 
džionkšiną, u ž d rausdamas 
streikieriam kalbėt į streik
laužius. Fabrikantai reika
lauja, kad šerifas apgink
luotų 1,000 “spešialų” kriu- 
šint streikierius.

Policija areštavo du strei
kierius, ir du unijos vadus, 
Wm. Sentnerį ir J. Carey.

Streikas tęsiasi nuo gegu
žės 9 d.

Atima Pilietybę Grįžtan- 
tiem iš Ispanijos Rolandam 

Liuosnoriam
Haga, Holandija. — Teis- 

darystės ministerija nutarė 
priimt grįžtančius iš Ispani
jos holandus liuosnorius, 
liaudiečių kareivius, bet su
grįžę jie nebeturės piliečių 
teisių; tai todėl, kad jie be 
karalienės sutikimo įstojo į 
svetimos šalies armiją.

Fašistai Kai Kur Laimėję 
12 Mylių per 5 Dienas 
Burgos, Ispanija. — Fa

šistai sako, kad per 5 dienas 
jie kai kur rytiniame fron
te pažengę pirmyn 12 mylių, 
iki liaudiečiai juos sustabdė 
liepos 7 d.

ne bauda ir bylą sprendė.
Apygardos teismas Gilinskį 

pripažino kaltu ir nubaudė 
penkeriais metais sunk, darbų 
kalėjimo su B. St. 28 ir 30 str. 
padariniais.

Gilinskis teismo salėje suim
tas ir nuvarytas į kalėjimą.

1921 metais, pabaigoje ci
vilio karo, dauguma gele
žinkelių buvo sukaneveikti 
ir visai nuterioti. Į dieną 
tebūdavo prikraunama po 
9,600 tavorinių vagonų.

Sovietų geležinkelių pa
darytą pažangą galima 
spręsti ir pagal tai, kiek va
gonų kasdien prikraunama 
tavorais. 1937 metais kas- 
dien prikraudavo 89,833 va
gonus.

Sovietų valdžia atsteigė 
visus buvusius geležinke
lius ir dar nutiesė apie 20,- 
000 mylių naujų. Visi nau
jieji lokomotyvai, tavoriniai 
ir pasažieriniai vagonai yra 
Sovietų darbo. Labai page
rinti ir senieji vagonai. 
Naujieji tavoriniai vagonai 
turi įtalpos nuo 50 iki 60 
tonų. Gi senųjų vagonų 
įtalpa tesiekdavo nuo 10 iki 
15 tonų. Sovietai turi pasi
gaminę tokių lokomotyvų, 
kurie į valandą padaro po 
130 mylių.

Žmonių važinėjimas gele
žinkeliu išaugo labai didelis. 
1937 metais keliavo 1,144,- 
000,000 pasažierių. Jau ge
rai pavarytas geležinkelių 
elektrifikacijos darbas.
(Iš “Soviet Russia Today”)
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What happened at last
It

Street

SWEETHEART
golden 
let us 

Child of

hair 
have 
mis-

Poor little girl with 
and marble-Venus smile, 
a kiss to remember, 
fortune, victim of life, envy and pity 
of millions, daughter of Mammon, 
forget the tears and aches and pains 
and find release in the simple life.

No mother to guide her and a mil
lionaire for a father she grew up— 
a daughter of the Sixty Families and 
the heiress to millions.

Dollar bills upon dollar bills mount 
up and up. The million dollar baby 
married and love-conquered-all for 
the sleazy romance and motion pic
ture heartache of America’s sweet
hearts.

Love, diamonds, titles, ermine 
coats—all, all for the girl with the 
golden hair, the girl of dreams that 
pour from the tap into the hearts 
of a million young men.

Marriage again. Dollar bills upon 
dollar bills mount up and up. Three 
cheers for the Danish flag as Ame
rica taxes too much. Renounce your 
citizenship in a great democracy, 
lovely child of love, but, darling, 
save your government bonds that 
are tax-exempt, save these, sweet
heart, save the shops, my life, and 
let the dollars mount up and up and 
up.

Forgive my harshness and bitter
ness, angel. Forgive the choke in 
my voice as I speak of love, my 
little dream of peaches and cream. 
Forgive these headlines, these edit
orials, these photographers, these 
publicity men, forgive them all, all. 
Find seclusion and peace 
your son to manhood.

May he someday learn 
nickles and dimes of you 
class are built upon the
blood that flow from the heart
aches and lives of millions. May

“Hear Ye, Hear Ye, the Eyes and 
Ears strike again! Yep, we got 
something on you and you and YOU!

Wow!
Tuesday’s rehearsal (July 5) ?
looked as if a firecracker blew out 
pretty near half the chorus. Whas- 
sa matter, can’t you take the holi
days ?

Now for the big explosion; yes, we 
got you this time, too. First of all, 
what have we got on V. E. (alias 
Martha Raye) ?

Oh yes, V. E., we believe that in 
an article we wrote not long ago 
we said that we might elect you 
Chief Enforcer some day. Somehow 
or other, we have changed our 
minds. The reasons are: coming in 
late at a few of the last rehear
sals, talking, eating candy and chew
ing gum. Also, here’s a clue, it 
looks as if M. D. wants to be in the 
run for Chief Enforcer (she" might 
even get it too!)... I. B., when 
somebody tells you something, why 
not be a sport and let it pass?... 
Why does the phrase, “Separate 
them two”, have so much dyna
mite attached to it?

Are you out to break a chewing- 
gum record, H. J.? If you are, we 
believe you broke it at the last re
hearsal. We sometimes wonder if 
you ever heard the protest 
chew gum during rehearsal” 
sopranos would 
creased help if 
as much as she 
—keep up the
maybe you’ll have the title 
Enforcer M. D.” someday . .

What is® the matter, J. P. didn’t 
you like your trip to New York or 
were you just too tired?... A. G., 
reserve some attention for singing...

Mary and Tillie: we excuse you 
for being absent, but you will have 
to supply and entertain us during 
our anniversary. Don’t forget. So 
long till later,

The following are the prize win
ners at the Laisve Picnic held in 
Ulmex’ Park in Brooklyn on July 
3rd:

First Prize,
Cliffside, N. J.

Second Prize, 
wich, Brooklyn, 
550.

Third Prize, $5, Melvina Sukaskas, 
Brooklyn, N. Y. Ticket No. 1797.

Fourth Prize, $3, Della Bradulis, 
Shenandoah, Pa. Ticket No.

$10, Olga Stanley, 
Ticket No. 862.
$7, Peter Prokoro-
N. Y. Ticket No.

836.

family 
rather 
onion, 
differ-

Two members of the Lily 
are thought of as vegetables 
than flowers -they are the 
with its unpleasant scent, so
ent from that of the true lily, and 
the asparagus, which certainly does 
not look like a lily in any way, but 
has a resemblance that only a bo
tanist can see.

In the days of the California gold 
rush, picks and shovels were priced 
at $10 each.

and raise

that the 
and your 
drops of

“Don’t 
.. The 

be thankful for in- 
one of them sang 
whispered... M. D. 

enforcements and 
Chief

—Eyes and Ears.

your dreams be peaceful, your 
cience unhurt .lover of mine, 
your son forgive and forget, 
the vampires give way to a 
world . . .

cons-
May
May
new

LMS Constitution
Choruses and Cultural Groups Urged to Study 

Constitution and Suggest Improvements
The proposed Constitution and By- 

Laws of the L.M.S. are published 
here so that members, affiliated 
groups and choruses may have the 
opportunity to study it, offer sug
gestions and criticisms, and be pre
pared to discuss it at the coming 
convention. ..Send all comments and 
questions to the LMS Secretary, B. 
Šallnaltė, 46 Ten Eyck St., 
lyn, N. Y.

Brook-

L.M.S. By-Laws Comm.

ARTICLE I

organization shall be 
Lithuanian Fine Arts

Sąjunga), in brief, 
(L. M .S .), herein- 
League.

known 
League

the League are as

which are permitted repre- 
of one delegate from the 

organization 
members.
Convention’s

and one for

order of busi- 
up and pre

Name
This 

as the 
(Lietuvių Meno
the L. F. A. L. 
after called the 
Aims

The aims of 
follows:

1. To unite the Lithuanians who 
are actively participating in the field 
of the fine arts for the purpose of 
art, literature, drama, etc.

2. To maintain units of the Lea
gue for the purpose of the expres
sion and discussion of fine arts. 
These units are to be choruses, writ
ers’ groups, artists’ groups, drama 
groups and other forms.

3. To maintain a service for these 
groups by publishing and distribut
ing on a non-profit basis, song 
music, plays, literary and education
al literature and material on other 
subjects allied to the fine arts.

4. To interest the Lithuanian peo
ple in the creation of work of fine 
art.

5. To offer stipends to students of 
the fine arts.

6. To carry on a pro-labor educa
tional program in the field of fine 
arts.

is the supreme body of this orga
nization. It is held every two years 
at a place and time designated by 
the National Executive Committee, 
at least 60 days prior to the con
vention.

2. Delegates to the Convention are 
elected by each unit and affiliate of 
the League according to the follow
ing plan of representation:

One delegate from the organiza
tion and one delegate from each ten 
members of the unit or affiliate.

The persons elected must have 
been in good standing in the orga
nization for the past three months, 
except in the case of new units or 
affiliates 
sentation 
unit or 
each ten

3. The
ness shall be drawn 
sented for approval of the Conven
tion, by the National Executive Com
mittee.

4. The Convention shall elect a 
National Executive Committee of 13 
members, and five alternates for a 
period of two years, or until the 
next subsequent convention.

a) The Convention decides upon 
the city where the national office is 
to be located and elects the National 
Executive Committee from that vi
cinity.

5. The Convention has the power 
to amend the Constitution by a vote 
of two thirds of the voting dele
gates.

6. The Convention has the power 
to accept or reject any 
to the League membership 
tion.

7. The Convention has
authority that may be necessary for 
the realization of its aims.

8. All members of the League who 
are present a.t the Convention, but 
who are not delegates, may have a 
voice in the affairs being discussed, 
but do not have the right to vote.

ARTICLE IV
National Executive Committee

1. The National Executive Com
mittee shall meet within one month 
after its election and appoint its 
president, secretary, treasurer and 
the sub-committees which it deems 
necessary.

2. The National Executive Com
mittee shall have the power to ap-

1. The Convention of the League point members of the units and af-

applicant 
or affilia-

all other

ARTICLE II
Qualifications for Membership

1. Any person interested in fur
thering the aims of this organiza
tion and in contributing towards 
their realization can. be admitted in
to the League provided a unit of 
the League to which he joins ap
proves of his membership. Members- 
at-Iarge are admitted with the ap
proval of the National Executive 
Committee.

ARTICLE III 
Conventions

OIL FIELDS OF MEXICO FREED

President Cardenas of Mexico (second from right) study
ing map showing location of oil fields. The recently con
fiscated oil fields were owned by foreign imperialists but 
will now be government-controlled and run for the bene
fit of the nation.

LITH-AMER. YOUTH ASK FOR LITHUA
NIA’S PARTICIPATION IN THE WORLD 
YOUTH CONGRESS TO BE HELD AUG. 16
Delegates Would Also Acquaint Lith-American Youth With 

Problems of Lithuania’s Young People and Independence

Free Tom Mooney! - Labor’s Cry
______________ a...................................................

serves to keep laborers in the wave 
of injustice which has and is sweep
ing the nation.

As for the assertion that he is im
prisoned because he is a dangerous 
man, and therefore is denied just
ice .. . why, that isn’t democracy 
speaking, that is fascism. Innocent 
men who attempt to teach citizens 
the correct road of life are thrown 
into jail in Germany, too. No, Tom 
Mooney has not been given a life
term because fallacies were made by 
the prosecutors, but because those 
same mercenaries saw a way to rid 
the labor world of 
and utilized it.

For Twenty Years the Fight Carries on to 
Free the Best-Known of Labor's Martyrs

WE APPRAISE with mutual love 
those organizers who have traveled 
the road before us, clearing away 
the deceit and spoliation which ac
crues in countries which contemplate 
upon obscurity and oppression. 
They have shown youth the source of 
that far-off ray of light, and have 
placed us on the path leading to 
its freedom and righteousness.

greatestToday, we face our 
juncture. As never before, our as
pirations soar highest. The wish for 
a Loyalist victory in Spain, for the 
ejection of the Japanese from Chi
na, for labor to succeed in its right
ful conquests—all three of these im
portant unities will effect more 
strongly our determination to block
ade uprising fascism 
with our power.

We read 
camps, 
nocent 
Yet, if 
tration 
prison
what ordinance is it that necessit
ates Tom Mooney’s confinement be
hind bars for a crime he did 
commit?

and crush it 
t

concentration 
filled with in-

of nazi
and of prisons 
victims of fascist condors, 
our country has no conCen- 
camps, if it does not im-
its citizens illegally, then

The Hidden Story

not

the 
the 

bomb-

July 22, 1938, will mark 
twenty-second anniversary of 
fatal “Preparedness Parade' 
ing in San Francisco, for which Tom 
Mooney was convicted. He was sen-

filiates, or members-at-large to va
rious sub-committecs whose activi
ty the National Executive Commit
tee shall define.

3. The N.E.C. shall replace all va
cancies on the committee from 
among the alternates elected at the 
previous convention.

4. The N.E.C.
preme power in
conventions.

5. The N.E.C.
cisions of the Convention and the 
duties prescribed in
tion.

6. The N.E.C. has
approve and publish 
further the aims of 
tion, and to collect

shall have 
the League

carries out

the su- 
between

the de-

this Constitu-

works, 
to be 
of this

on its

in its

the power to 
works which 

this organiza- 
royalities for

production of its released 
The royalties collected are 
used for furthering the work 
organization.

7. The N.E.C. must report 
activity to the Convention.

8. The N.E.C. shall have
care all properties of the League and 
shall keep an inventory of this pro
perty.

9. The N.E.C. shall give the follow
ing services to its affiliates, units, 
and members-at-large:

a. One copy of each of the Lea
gue’s publications which the Na
tional Executive 
suitable for use 
aims. One copy 
tions shall be also

b. Members-at-large as hwell as 
members of units and affiliates shall 
receive one copy of each publica
tion issued by the League at a 50% 
discount.

10. The N.E.C. shall meet at least 
once a month and as often as neces
sary.

11. Any member-at-large may be 
removed from office for not acting 
in accordance with this Constitu
tion and the decisions of the Con
vention. He may be removed by a 
majority vote of the Committee.

(to be concluded next Tuesday)

Committee deems 
in furthering its 
of other publica- 
sent upon request.

tcnced, not for any concrete evid
ence that his prosecutors had pro
cured against him, but because of 
his active organizing activities. He 
had staged warfare upon the de
pravity of the industrial magnates, 
and had interfered with their anti
labor influences by attempting 
organize the carmen’s union.

Mooney Is Innocent

by

to

Photographs have been produced 
the defense that proved

at

a great leader,

Tom

the
San
ex

on 
in 

the 
Steuart

Mooney and his wife were 
roof of the Eilers building 
FranciSco at the time of 
plosion, which occured
Street, more than ą mile away. 
Though the prosecutors had careful
ly framed all their witnesses into 
admitting that they had seen -Moo
ney place the bomb, their testimo
nies have been discredited as hoaxes. 
Even the presiding judge has admit
ted that Tom Mooney has been un
justly convicted, but the dictum still

NEW YORK, N. Y. July 9.—The Lithuanian government has 
not made any preparations for sending a delegate to the World 
Youth Congress. A committee of seven Lith-American youth, 
leaders in various organizations, requested the Consul General to 
notify the Kaunas government of their desire that Lithuania be 
represented at Vassar College this August 16-25/

The young people on this committee were: Kay Michelson, Editorial 
Board member of the “Voice”; Vitalis Bukšnaitis, Editor of the “Vienybė” 
English Section; John Orman, National Youth Secretary of the L.D.S.: 
Walter Kubilius, Editor of the “Laisvė” Youth Section; Tony Lincus, La- 
borite; Mary Brown, Secretary ofS--------------------- į---------------------------
the Aido Chorus; and Frank Yakš- ' 
tys, Editorial Board member of the: 
“Voice.”

This delegation stated that Lith
uania’s participation in the World 
Youth Congress would be necessary 
in order to present her side of the 
Vilnius dispute should the occasion 
arisę. Far important, the spokesmen i 
added, would be the case for Lith-j 
uania’s independence, considering 
troubled international scene.

Summer/Classes Held 
by New Theatre League

the

To Notify Kaunas
Jonas Budrys, Consul General 

Lithuania, said he would notify the 
government and believed an answer 
would 
days, 
made 
bility
U. S." on a scholarship might 
one to represent Lithuania.

of

be forthcoming within sixteen 
As yet no plans have been 
but he mentioned the 
that a student coming

possi- 
the 
the

lo 
be

Ascot Holds Anti-War 
Essay Contest

When the New Theatre School 
opened its doors on July 11th for 
its fourth annual Summer Session, 
workers representing 3 trades, 19 
unions, 18 states, 35 cities, and five 
foreign countries, started on an in
tensive six-weeks course, ending 
September 3rd.

Very impressive- sounding, of 
course, but what do these statistics 
actually mean ? Why have all these 
workers joined the school? What 
will they learn?

Some of the more skeptical critics 
seem to think that the workers’ the
atre is wasting its strength in de
veloping talent that will run off to 
Hollywood at 
contract. But 
these workers 
bigger than
check, and they'd rather have the ‘ 
applause of a group of sit-down x 
strikers than a stack of perfumed 
fan mail.

The reason why the dream of 
New Theatre School students is kept 
bright is that the personnel of the 
schtfol ‘ ■ consists of aspiring actorsy ~f 
writers, and directors who are "of , 

’ No languishing de
names * 
found

the merest hint of a 
the critics are wrong: 
have a dream that's

any Hollywood pay-

Last Year!
Tom Mooney’s

His case comes

the 
this

labor’s 
among 
to au

a step
To

In connection with the showing 
of Hendrik Van Loon’s documen
tary film, “The Fight for Peace,” 
now 
the 
ing 
say 
for

playing at the Ascot Theatre in 
Bronx, the theatre is conduct- 
a contest to select the best es- 
against war and the necessity 
collective security.

The subject of the essay is the 
theme of the film which is a pic- 
turization of the attacks on modern 
civilization by the war and fascist 
dictators.

Edited with an eye on the under
lying causes, it packs a terrific wal
lop, a cumulative effect that the 
separate scenes, in themselves never 
before contained. It is a smashing

Make This
Let us make 

last year in prison, 
up before the United States Su
preme Court this fall. Telegrams, 
demonstrations and donations helped 
in 1916, and their power has not 
waned. May Tom Mooney, 
comrade, again take his place 
the workers, and lead them 
thority and.affluence!

Then we will have taken
to crush fascism and injustice, 
conquer that menace is our mission 
in life. Our revenge? Complete de
mocracy, freedom, true life. Thon 
we will see a beautiful world, un
scarred by strife and impecuniosity. 
It is not. too much to. hope for, for, awful indictment of the fascists who 'foreign students, 
though it is an old saying that1"---- x--- J’-- -----1J -■
"in unity there is strength, 
a true maxim, and one 
live forever. .

Let us all unite for 
ers’ cause — the cause 
search of justice!

' the people.”
1 butantes wanting to see their 
on theatre marquees will be 
here.

Classes are given only at 
because it is taken for granted that 
workers are busy working, or look
ing for work, during the day.

The cry for the social theatre and 
its need foi’ specially trained work
ers has evoked response also from

night,

it is 
which will

the work- 
that is in 

—J. B.

SOLDIER FROM SPAIN
You ask, "How was it in Spain? 
Did you really fight?
How did you feel?”

* * *
I—these questions they ask me ... 
Gaze into my eyes ...
Thinking to see Spanish death 
and desolation pictured there ... 
They see only themselves 
Mirrored in my eyes 

they are frightened!—
* $ *

Have I brought Spain to them 
the ranks of anfj-fascist dead 
the hurtling bombs screaming 
a sudden funeral dirge.

You—"But you’re still as fit as a 
jigsaw puzzle”—
—Yeah. No parts missing.
—But I left something there.

My innocence. The cobwebs 
were rubbed away. I’m out of my 

chrysalis ...* * *
Headlines are not just printer’s ink 

in symmetric arrangement.
We all fear! Flesh and blood 

does not willingly embrace 
destruction 
brought back fear!— 
polished—organized and under
standing;

Locked inside my head as a safety 
valve.

I fear—inertia—I fear
Your lack of fear!

* * *
When we assault the roots

of the fascist tree we shake free 
the pernicious seed, and they 
fly as swift as thought—everywhere 
—Buds are already blooming here. 
Have you seen them?
Have you crushed them?

* * *
"Did I fight” you ask?
You remind me of Brunete— 

our first offensive—
The terraced voices of our rifles

I

played an obligato to the 
duller booming of oux’ cannon— 

What delight to advance beneath
their friendly roar ... !

* * *
In the wheat field
Sweating in the standing grain—

i Bullets-reaping minor harvests
| winnowed on our burning helmets 
Up—and run—and drop!
Beat the fascist bullet to it.
Too late! Max has caught one— 

in the belly.
We are safely insulated from Max’s 

pain— .
Max’s flesh endures it.
—We rise again—-we see

the pockmarks in, the fascist block
house
—Mauser gunbarrels pointing at 
us!

Max is dead. Very.
* * *

—How did I feel?
Do fragments of flying shrapnel 

feel?
Does the blade feel the blood 

sluicing under it?* ■ * *
Our eyes were sharp—

our hands and feet, arms and body 
cutting through the fascist lines— 

We were wielded like missiles
by a mighty hand.

Your organized fear—
Your hatred—your vengeance— 

slashed and hacked and pushed 
with our bodies—

Sharpened and honed by the struggle. 
And we cut through—* * *
But some of our particles
lay cold and dulled on the field

—and quickly rusted.
But the enemy remembered their 

keenness—
And we will not forget!

S. Kornblatt.

I e i luiui&ii biuuuiid.
threaten the world today and is aj Students will be given corrective 
great plea for peace. iwork in voice and body training, as

All essays are to be mailed to thejwcn as practical rehearsal in the 
Ascot Theatre, Grand Concourse at actuai production of a social drama. 
183rd Street, Bronx, New York, and Discussion on such subjects as the 
post-marked not later than mid- ; relation of the theatre to the trade 
night, Thursday, July 14, 1938. Es- unions t f|lc place of the Negro in the 
says will not be returned and the[ American Theatre, and so on will 
decision of the judges will be final, unt]er ti1P supervision of teachers 
The winning essay will be published. ;who know how (o niix their Stani. 

The contest winner will receive ajslavsky with the proper proportion 
season pass to the Ascot Theatre; !of Marx.
second prize will be a six-month I Most of the former students have 
pass to the Ascot Theatre, while > been absorbed by the 44 member- 
there will be 25 pairs of passes to theatres of the New Theatre 
winners of the next 25 best essays. League, having become active work

ers with such groups as the New- 
[ark Collective Theatre, which plans 
I soon to produce the Jersey City 
[Scandals, or with the East 
Dramatic Group who put on a 
last week for the defense of 
prisoners alleged to have murdered 
a detective, or with the Detroit 

t o

U. S. Youth to Oppose 
1940 Japan Olympics
CLEVELAND, Ohio. — American i

the New Theatre

groups as the New-

Side 
play 
five

youth will oppose the 1940 Olympics [1 beat re which was the first 
if they will be hold in Japan. This i establish a sit-down circuit. In ef-

. . . ’ . I Fox'* 4 4 xirillwas shown when the American 
Youth Congress went on record op
posing the holding of the 1940 
games in Japan.

Delegates to the Congress’ 
tional Conference recommended 
international campaign to move 
games to "some other country 
more peaceful intentions.”

na
an 

the
with

Brooklyn LDS’ers to 
Meet Tomorrow Eve

■ feet they will become part of those 
theatres, 
have set
ing an effectual tool for progressive 

| social education.

here and abroad, which 
themselves the task of be-

A truly honest man is like a 
ghost. His existence is a mere ru
mor.

Freedom may be merely accepting 
many little slaveries.

The inonthly business meeting 
the Brooklyn BuiLDerS will 
held this Wednesday at 8:30 p. 
All members must come on time 
this important meeting will discuss.
athletic plans for the Olympiad and 1

of, 
be j 
m.! 
as.

THE “VOICE” 
Of Lith-Americans 

NOW OUT!

activity for nextwill prepare the 
month.

Members 
around for 
attend and 
swing of activity, 
time: tomorrow evening at 8 p. m. 
in Laisve Hall. —Doc.

Have YOU < 
Subscribed?

who
quite
get back into the full

Remember the

have not been 
some time should

The same cigarettes we smoke sell 
at half price in the Canal Zone.

The ancient Greeks made the first 
cheese cake.

1 year—51.50

1 year—$1.00
Lithuanian-American Publishers 

Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y.
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Parašė M. ZOščENKO Verte V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
"Civilizacijos” Gelbėtojai

V. Stebėtini Nuotikiai
(Tąsa) 77

Bet tas Lizos dvasią nenupuldė, ir ji, 
bendrai su kitais dviem darbininkais, 
energingai griebėsi darbo.

17. Tais laikais tarpe tabako fabriko 
darbininkų buvo didelis tamsumas ir di
delis troškimas žinojimo. Todėl apart po
litikos reikėjo apie viską plačiau žinoti.

O Torsu j e va pati buvo veik be jokio 
mokslo. Todėl naktimis skaitydavo kny
gas, kad sužinojus, kaip atsakyti į tuos 
klausimus, kuriuos jai darbininkai už
davinėjo.

Tuomet ji turėjo 25 metus amžiaus. 
Buvo jauna ir labai graži. Ji visus ste
bino savo veido meilumu, protu ir neap
sakoma drąsa.

Ji buvo labai drąsi ir narsi.
Pavyzdžiui, lipinėjant gegužinius 

(1898 m.) lapelius, ji negalėjo išsilaikyti 
ir prilipino vieną lapelį prie žandarų 
raštinės (valdybos) durų. Kadangi lape
lis buvo prilipintas baku, tai žandarai 
turėjo jį nuimti su visomis durimis.

Apart to, jos kuopelės nariai, tą pačią 
dieną, užkabino raudoną vėliavą ant nau
jai statomos cerkvės su užrašu: “Lai 
gyvuoja socialdemokratų partija! Visų 
šalių darbininkai, vienykitės!”

Ir ši vėliava ant cerkvės iškabėjo tris 
i valandas, nes darbininkai, užkabinę vė-
1 liavą, apačioje išardė visus pastolius
I (laiptus).

Ši vėliava sulošė savo agitatyvę rolę: 
mieste buvo labai daug kalbų ir sujudi
mo.

18. Žandarai pamatę, kad pogrindinis 
darbas eina kuopuikiausiai, labai susisie
lojo. Ir nusprendė padaryti tam galą.

Jie areštavo keletą darbininkų, kurie 
buvo komitete. Paskui palei Torsu j e vos 
namą pastatė du šnipu, kuriems buvo 

___ įsakyta areštuoti ją tuomet, kuomet ji 
išeis gatvėn.

Žinoma, jie galėjo ją areštuoti stu- 
boje, bet bylos vedimui skaitėsi geriau 
areštuoti gatvėje, nes tuomet ji gali neš
tis kokius nors svarbius dokumentus, 
kurių stuboje kartais negalima bus su
rasti, arba ji gali įeiti į kokį nors slaptą 
kambarį, žandarams nežinomą.

Bet draugai apie tai pranešė Torsu- 
jevai ir apie tai, kad naktį areštuota de
šimts darbininkų.

Tuomet Torsujeva, aprengus savo dra
bužiais seserį, paprašė, kad ji išeitų gat
vėn.

Šnipai, paskaitę ją Liza Torsujeva, 
pradėjo sekti paskui. Jie tikėjosi, kad 
ji kur nors užeis kuopelės reikalais. Bet 
Torsujevos sesuo tyčia čielas dvi valan
das vedžiojo gatvėmis šnipus. Šnipai, ne
tekę kantrybės, suareštavo ją. Bet pa
tyrę, kad čia ne Liza, bet Valentina Tor
su j e va, vėl greitai puolėsi atgal. Vienok 
jau buvo vėlu. Liza Torsujeva jau spėjo 
susidėti savo daiktus į valyzą ir išva
žiuoti' iš miesto.

19. O žandarų pulkininkas Artemjevas 
sužinojęs, kad svarbiausia kaltininkė pa
sislėpė, stačiai pašėlo. Jis, be pasirinki
mo, areštavo 30 darbininkų ir pasakė 
jiems, kad patol jų neišleis iš kalėjimo, 
pakol nesuareštuos Torsujevą.

O tuo tarpu Liza pasislėpė Kaukaze.
Bet draugai jai pranešė apie pulkinin

ko pareiškimą.
Tuomet ji pasakė savo draugams:

.—Aš, kaipo asmuo, savo darbe nesu 
tiek verta, kiek dabar areštuota veiklių 
draugų. Todėl aš privalau grįžti Rosto- 
van.

Tą pasakius, sugrįžo atgal į Rostovą ir 
pati nuėjo žandarų valdybon.

Teisybė, pulkininkas paliuosavo dar
bininkus, bet Lizą uždaręs vienutėn iš
laikė apie metus laiko.

Bet paskui ją paliuosavo. Ir ji nauja ' 
energija metėsi revoliuciniu darban.

Ve kokios būna moteriškės—mūsų 
žmonos, seserys ir dukterys!

20. Iš stebėtinų karžygiškų įvykių, ku
riuose dalyvautų rašėjas, istorija žino 
ve kokį atsitikimą.

Laike Katrės II viešpatavimo rašėjas 
Radiščevas parašė savo garsiąją knygą

“Kelionė iš Peterburgo į Maskvą.”
Ši knyga savo turiniu buvo taip drąsi 

ir revoliucinga, kad net dabar, skaitant 
ją, reikia stebėtis neapsakomu autoriaus 
didvyriškumu. Stačiai sunku persistaty- 
ti, ką autorius tikėjosi gauti nuo caris- 
tinės valdžios baudžiavos laikais išleis
damas tokią knygą.

Štai, pavyzdžiui, apie baudžiavos tei
ses jo pasakyta:

“Žvėriškas įprotis pavergti panašius 
sau.”

Ir visa knyga buvo—viešas atsišauki
mas prieš caro valdžią. Tai buvo šauks
mas prie sukilimo, taigi, apart mirties 
bausmės arba pabėgimo autorius nieko 
kito ir laukti negalėjo.

Bet čia ainių nuomonė skilo. Tūli skai
to jo tokį žygį neapsakomai didvyrišku. 
Kiti gi skaito tokį darbą kokiu tai neap- 
galvotumu ir akla beprotybe. Ir kaipo 
įrodymą paduoda nuolankius Radiš^evo 
žodžius, neva tai “valandėlės suklydimą” 
ir jo elgesį, kuris galėjo būt labiau iš
didus ir drąsus, kaipo pas žmogų, para
šiusį tokią didvyrišką knygą.

21. Vienok čia reikia užtarti: dirksniai 
jo buvo prasti, ir dėlei to jis ne visuomet 
galėjo susilaikyti, čia nėra nieko nuos
tabaus. Ir tas nieko neįrodo.

O kas link jo didvyriškumo, štai jo 
aprašymas.

Nepaisant, kad ir buvo leista, raidžių 
statė jai atsisakė jo knygą statyti. Tuo
met Radiščevas savo kaime įsikūrė 
spaustuvę, Ten atspausdino 650 ekzem- 
pliorių.

Dar daugiau: jis vaikštinėjo su ryšu
liu knygų, jas metė gatvėse ir užvažia
vimų kiemuose. Ir tas nebuvo “valandė
lės suklydimas,” tai buvo revoliucionie
riaus ir agitatoriaus elgėsis.

Jį pasmerkė mirtin, bet mirties baus
mę pakeitė ištrėmimu Sibiran.

Ir tai buvo didis pilietis ir apie jį rei
kia prisiminti džiaugsmo ir pagarbos 
jausmais.

Ir nemažai tokių žmonių pasitaikyda
vo tarpe rašė jų brolijos. Ir apie tai labai 
malonu žinoti.

22. Dabar paklausykite apie stebėtiną 
revoliucinį žygį Fiodoro Podtelkovo.

Jis kilęs iš biednos kazokų šeimynos. 
Ir buvo darbo žmonių sūnus.

Laike karo su vokiečiais jis buvo gvar
dijos pulko kareiviu. Paskui jį už nar
sumą ir karinės tarnybos žinojimą pa
aukštino į podpraporščikus.

Bet jis šį savo puikų karinės tarny
bos žinojimą garbingai sunaudojo revo
liucijos labui.

Balandžio mėnesį 1918 metų jis jau 
buvo sovietinės Dono armijos komandie- 
rium. Ir Dono respublikos Centralinio 
Išpildančio Komiteto nariu.

Ir ve, norėdamas padidinti savo revo
liucinę armiją, Jis suorganizavo specia- 
lę ekspediciją mobilizavimui šiaurinių 
sričių kazokų. Ir šiuo tikslu, su nedideliu 
būriu, jis leidosi į kazokų kaimus.

Vienoje baltagvardiečių kazokų sri
tyje sulaikė Podtelkovo ekspediciją. Jie 
pritarė atamanui Kaledinui, kuris tuo- 
mi laiku buvo Rostovą užėmęs, todėl jie 
apsupo būrį ir apgavingu būdu nugink
lavo. Tuojaus visus nusprendė sušaudyti. 
O Podtelkovą ir jo pagelbininką Krivo- 
šlikovą, norėdami daugiau pažeminti, 
nusprendė pakarti.

23. Gegužės 11 d., 1918 metais Krasno- 
kutsko kaime buvo užbaigtas šis baisus 
dalykas. Jie 76 žmones sušaudė, o du nu
vedė karti.

Kuomet juos korė, jie stebėtinai šaltai 
ir didvyriškai užsilaikė.

Bet Podtelkovas visus nustebino savo 
nepaprastu elgesiu.

Didelis kazokų būrys susirinko prie 
kartuvių.

Ir Podtelkovas, pats laikydamas ran
koje kilpą, pradėjo susirinkusiems pra
kalbą sakyti.

Pirmiausiai jis prabilo: “Valandėlę 
atydos.”

Minia, išgirdus šiuos netikėtus žodžius, 
stačiai pastyro.

Tuomet Podtelkovas, atstūmęs ranka 
sumišusį budelį, pasakė:

(Daugiau bus)

drįsta primesti komunistams be
dievybę ! Komunistai krikščio
niškus principus darbais išpildo 
nuo A iki Z. Raskit pasaulyj 
tokią organizaciją, kad taip 
nuoširdžiai dirbtų tarp visų 
tautų, rasių ir tikėjimų dėl pa
laikymo J viso pasaulio taikos, 

nuožmaus karo ? 
pasaulyj organi- 
taip nuoširdžiai

Ar yra tokia 
zacija, kuri 
darbuotųsi, kad pagerinti dar
bininkų būvį, už demokratiją ir 
už visuomenės apšvietą?

Ar kunigai pildo tikėjimo

principus? Sulyg kunigų su
pratimo, kas tik gero daro dėl 
darbininkų, tai “bedievis” ir 
reikia jį prakeikti, o gal ir už
mušti. Jei netikite — pasi
skaitykite, ką kalbėjo kawiino- 
las Patrick Hayes ir popiežius. 
Jie šaukė sunaikinti legališką 
Ispanijos valdžią, nes ten esą 
daug bedievių-komunistų. Reiš
kia, reikia išmušti nekaltus ma
žyčius kūdikius, senelius. Ar 
gali būti didesnis barbarizmas? 
Kuo tie kūdikiai kalti? Ką jie 
gali žinoti, mažyčiai, būdami 
prie motinų krūčių? O vienok 
užmušami su visa motina iš 
oro su bombomis! P. B.

galima rimtai susikalbėti.
Taip, taip. Reikia užtenkamai 

laiko, kad įvykį užtrinti ir Vol
pe kompanijos kruvinas rankas 
numazgoti.

Kiek Mūs Žūsta
Gegužės mėnesyj, Penna val

stijoje, įvyko 8,393 industrinės 
nelaimės. 76 darbininkai neteko 
gyvasčių už duoną ir 73 liko 
amžini ligoniai-palėgėliai. Iš to 
skaičiaus, kietųjų anglių indus
trijoje įvyko 1,160 nelaimių. 
Padėjo galvas 24 mainieriai, o 
kiti likosi įvairiai sužaloti.

Taigi užtenka po gerą lašą 
kraujo ant kiekvieno trupinio 
anglies. Požeminis.

f
i

nelaimingesnižmonės
negu kad buvo 1913 m. 
ten nėra jokios liuosy-

Skaitant New York Times 
birželio 19, 7-tam skyriuj patė- 
mijau rašinį, rašytą kokio ten 
Andre Maurois iš Paryžiaus. 
Jis nusiskundžia, kad civiliza
cija nyksta, kad barbarizmas 
plėtojasi, urmu naikinami žmo
nės, nekaltus kūdikius ir sene
lius žudo, iš oi’o su bombomis 
griauna miestus ir skandina lai
vus.

Bot per tą visą rašinį niekur 
neužsimena, kas griauna civili
zaciją ir žudo milionais nekal
tus žmones. Jis nepasako, kad 
fašizmas yra didžiausias kalti
ninkas. Prie kapitalistinio surė
dymo netik kad nėra darbinin
kų būvis užtikrintas, bet ir 
abelnai žmonių gyvybė nėra už
tikrinta, o ką jau kalbėti apie 
civilizaciją.

Toliau, Maurois po ilgo savo 
rašymo, prieina prie Sovietų 
Sąjungos. Jis rašo, kad S. Są
jungoj 
dabar, 
ir kad 
bes.

Visas pasaulis žino, kad So v. 
Sąjungos visi darbininkai yra 
laimingiausi žmonės visame pa
saulyje. Būvis jiems užtikrin
tas. Matomai ponas Maurois 
turi mintyj parazitų gaujas. 
Juk kapitalistai darbininkų ne
skaito žmonėmis. Jis gailis ne 
Sovietų darbininkų, bet .kapita
listų. Paimkim pavyzdžius. Su
vienytos Valstijos turi mažiau
sia 5 milionus mažų ir didelių 
parazitų, kurie pragyvena be 
jokio darbo, iš darbininkų kru
vino prakaito jie naudojasi. O 
ką jau kalbėti apie kapitalisti- 
nę-caristinę buvusią Rusiją, 
kur antra tiek buvo parazitų.

P. Maurois išvedžiojimu, kaip 
ten karais nebūtų naikinama 
žmonės ir civilizacija, bet vis 
nėra taip baisu, kaip turėt dar
bininkų valdžią. Mat, parazi
tams nėra progos egzistuoti.

Tai yra tik bauginimas šios 
šalies darbo masių, .kad neiš-

džią, kaip Rusijos darbininkai 
padarė, — įsteigė savo valdžią 
ir gerai gyvena be ponų, kur 
užtikrintas būvis ir gyvybė ap-

“aiškina” koks ten 
ar ginčas dėl religi- 
esą naikina žmones 
ir viską, kas tik ant 
žemės yra. Tai yra

Toliaus Maurois prieina prie 
Ispanijos, 
konfliktas 
jos; užtai 
ir miestus 
paviršiaus
bjaurus melas. Juk Ispanija per 
visą savo egzistavimą neturėjo 
tokios liuosybės, kokią gavo per 
teisėtus rinkimus vasario 16, 
1936 m. Netik Ispanijos, bet ir 
viso pasaulio kapitalistams ne
patiko Ispanijos demokratija! 
Ot, ir pradėjo barbarišką karą 
liepos mėnesį, 1936 m. Negana 
to, parsikvietė iš Afrikos mau
rus, netik kitos tautos, bet ir 
kitos rasės ii’ tikėjimo. Negana 
to, parsikvietė bjauriausi he- 
retiką Hitlerį, kuris netik nai
kina katalikų tikėjimą, bet ir 
krikščionybę. Sugriovė katalikų 
organiz., suareštavo tūkstan
čius kunigų ir flhinyškų, įsteigė 
savo pagonišką tikėjimą, kad 
išnaikinti krikščionybę. Ir tokį 
bjaurybę parsikvietė žudyti ge
riausius pasaulyj katalikus už 
tai, kad Ispanų tauta išdrįso 
per teisėtą balsavimą įsisteigti 
demokratišką valdžią, kokią 
mes turim Jungtinėse Valstijo
se.

Aš turiu iškarpą iš fašistinio 
laikraščio Worcester Evening 
Gazette.” Ten aiškiai išdėsty
ta, kas užpuolė Ispanijos teisė
tą valdžią, — fabrikantai, ban- 
kieriai, dvarponiai ir didžioji 
hierarchija, tai yra didžioji ku
nigija, vyskupai, arkivyskupai, 
kardinolai ir pats popiežius. Ta
me pat laikraštyj parodė, kaip 
kunigai įsikėlė mašinines ka- 
nuoles į bažnyčių bokštus ir žu
dė tūkstančius nekaltų žmonių 
ir vaikučių, kas tik papuolė.

Tai taip kunigai pildo 5-tą 
prisakymą “neužmušk” ir “my
lėk artimą savo, kaipo pats sa
ve.” Ir dar tie veidmainiai

ANGLIES DULKES Lawrence, Mass.
Darbai

Pradedant vasario mėnesiu, 
kietųjų anglių industrijoj dar
bai žymiai pagerėjo ir tęsėsi 
iki liepos 1 d. Tuo laikotar
piu, basirausiant po uola, pa
daryta prasti ženklai pavir
šiui žemės: įlaužta kelios gat
vės, apgrauta namų ir moky
klų, sulankstytas brangus Wy
oming tiltas ir to puikaus 
miestelio kelios gatvės su na
mais sugadintos; požemiuose, 
darbe apkapotos algos.

Tas ypač jaučiama Wil
kes-Barre ir Scranton apylin
kėse, 1-mo distrikto angliaka
sių unijos. Beje, o kiek mai
nierių gyvasčių neteko, tai tik 
vienas Mainų Biuro ofisas llar- 
risburge težino. O kiek baro
nai pelno pasidarė, “tai ne 
mūsų biznis”, c.

Kaip Suderinti Sekamą?
Biskį pagerėjus darbams, 

baronai pradėjo savo ilgus na
gus tiesti prie mainierių algų. 
Mainieriai, žinoma, ėmėsi prie
šintis ir daugelis streikučių se
kė. Tada augščiausia mainie
rių tribūna—“Taikymo Board- 
as”—priėmė ir paskelbė rezo
liuciją drausdamas “netiesotus 
streikus.” Nesą tas blėdinga 
mainieriams, baronams ir an
glies pirkėjams. Sekančią die
ną (geg. 27 d.) 1-mo distrik- 
to viršininkai išleidžia savo 
pareiškimą (sąryšyj su Lcwiso 
pasiųsta komisija tyrinėjimui 
padėties), kad už algų kapo
jimą yra atsakomingi patys 
mainieriai, kad jie dasileidžia.

Imant domėsiu tą, kad UM 
WA viršininkai, nuo aukščiau
sio iki žemiausio, yra tampriai 
įsikibę į to boardo skvernus ir 
jie yra vyriausi diriguotojai jo, 
tai kokiems galams jie taip 
prieštaraujančiai kalba ir vei
kia?

Kaip pateisinti ir suderinti 
tokią jų akciją? Hm... Nedy- 
vai, kad mainierių algos džiūsta 
ir traukiasi, kaip pipirai.

Komisijos Raportas ir 
Rekomendacija

Per ilgą laiką 1-mo distrikto 
mainieriai skundėsi savo unijos 
viršininkams, kad čia kompani
jos laužo kontraktą, kapoja al- 
gas. Galų gale Lewisas balsą 
išklausė ir pasiuntė komisiją 
dalykų ištyrimui. Komisija jaut 
senai darbą atliko ir raportą iš
davė. Tačiau tik dabar mainie
riai apie raportą teišgirdo. Ra
porte skamba šios kompanijos 
kaltomis kontrakto laužyme: 
The Pittston Co., Lehigh Valley 
Coal Co., Kehoe—Berge, Volpe 
ir Anthracite.

Taip, šios kompanijos laužo 
kontraktą (tikrenybėje visos 
laužo, tik bėda, kad komisija 
užtyli). Bet ką joms padaryti?

Kad “įveikti,” kompanijas re
komenduoja štai ką :

“1. Kad distrikto 
griežtai prižiūrėtų, 
kompanijos, taip ir 
pildytų kontraktą.

“2. Taip vadinamose “šunų 
skylėse,” kad ten palaikyti abel- 
nas algas, distriktas turi laikyti 
atsakomingas didžiąsias kompa
nijas; taip lygiai kompanijos 
turi būti atsakomingos už algas, 
kada jos išrendavoja savo kasy
klas kitoms kompanijoms.

“3. Tos kompanijos, kurios 
pirmiau mokėjo nuo tonų, o vė
liau pradėjo mokėti nuo karų, 
turi būti reikalaujamos mokėti 
vėl nuo tonų.

“4. Darbininkai dirbanti nuo 
dienų jieturi būti verčiami per 
kompanijas pirkti savo gręži
mo mašinas.

“5. Kompanijos, kurios ope
ruoja mainas 6 dienas savaitėje 
turėtų būti priverstos operuoti 
5.

“6. Kad sutverti dar vieną in
spektoriuj distriktą ir turėti 5 
vietoje 4.

“7. Kadangi tris skundus Tai
kymo Boardo viršyla yra iš
sprendęs mainierių nenaudai, 
tai reikalauti, kad išnaujo per- 
spręstų.”

Akurat tokius pat reikalavi
mus mainieriai stato savo va
dams (su išimčia, kad jie pildo 
kontraktą kuopuikiausiai) kas 
dieną. Bet vadai nekreipia aty
dos. Matysime, ar ir Lewiso jie 
neklausys. Pagalinus, matysime, 
ar Lewisas vers juos klausyti.

Labai “Sunku” Ištirti Gazo 
Eksplozijos Priežastį

Birž. 2 d., Dupont, Pa., nusi
nešė 10 gyvasčių gazo eksplozi
ja ir 6 paguldė ligoninėn. Buvo 
baisi nelaimė ir nelaimingųjų 
gailėjosi visi, išskiriant pačią 
gyvasčių ryklę, Volpe kompani
ją. Gailiaširdžiai, gubernatorius 
Earle ir Lewis, paskyrė po ko
misiją ištyrimui tos nelaimės 
priežasties, žinoma, tiria ir 
Mainų Biuras su savo inspekto
riais. Iš sykio inspektoriai sakė, 
kad lengvai bus ištirta per 10 
dienų. Bet štai jau virš mėne
sio, o iš trijų komisijų nei vie-i 
nos negirdėti. Sakoma, kad josi 
laukia, kol su sergančiais bus

Antras CIO Unijos Laimėjimas.
Pacific Mill Rayon skyriaus 

darbininkai laimėjo rinkimus. 
Už CIO tekstilės uniją balsavo * 
net 72 nuošimčiai.

Tai be galo didelis laimėji
mas. Toje dirbtuvėje buvo kom- 
paniška unija. Bet darbininkai 
gerai suprato, kad ta unija 
jiems netarnauja, todėl jie pasi
rinko savo uniją. Tik viena uni
ja gina darbininkų audėjų rei
kalus, tai (CIO unija.

Darbininkai, organizuokitės 
greičiau! Reporteris.

Užmuštas Policininkas, Su
sidūrus Policijos Auto

mobiliams

Brooklyn, N. Y. — Susi
kūlė vienas į kitą du polici
jos automobiliai, bepleškė- 
dami į vietą, kur viena mo
teris peiliu perdūrė ranką 
tūlam vyrui. Vienas polici
ninkas užmuštas, 3 sužeisti.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

PRANEŠIMAI B KITUR
SOUTH BOSTON, MASS.

Kom. Partijos lietuvių kuopos su
sirinkimas bus July 12, 8 vai. vak. 
376 Broadway. Į šį susirinkimą kvie
čia dalyvauti visus ALDLD kuopos 
narius, taipgi Laisvės Chorą, ir LDS 
kp., nes bus duodami raportai iš at
sibuvusių lietuvių organizacijų kon
vencijų. — P. K. (160-161)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, liepos 13 d., 8 v. v. LDJ*. 
Kliube, 408 Court St. Malonėkite vi
si nariai dalyvauti, nes yra daug 
svarbių dalykų aptart, atsiveskite ir 
naujų narių prirašyti, pakol dar 
įstojimas nupigintas, nes vajus baig
sis su šiuo kuopos susirinkimu. — 
Sekr. V. K. Sheralis. (160-161)

SCRANTON IR WILKES-BARRE

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

Rengia A. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 12-tas Apskritys

Didžiausias ir iškilmingiausias piknikas šioj apylinkėj
— Įvyks — *

Sekmadienį, Liepos 17 July
Pradžia 10 Vai. Ryto

Šis piknikas bus visai skirtingas nuo visų anksčiau buvusių 
naudai dienraščio “Laisvės”. Jis bus nepaprastai 

gražioje vietoje

SIMKO GLEN PRIVATIŠKAME PARKE
Kelrodis: Važiuojant reikia imt 309 kelias ir važiuoti iki 

Mangancllos Pavilion, .ten po kairei parkas.

viršininkai 
kad kaip 
mainieriai

šiame parke yra puikrjiastogė, vieta nepaprastai graži 
ir yra gražios maudynės, mylintiems pasimaudyti. Čia 
smagiai ir naudingai praleisite laiką, pasimatysite su 
daugeliu savo pažįstamų, giminių, kaimynų, ir iš toliaus 

atvykusių, nes į “Laisvės” pikniką visada atvažiuoja 
svečių iš toliaus.

Taipgi Bus Dovanų bei Laimėjimų:

1-ma dovana $10; 2-ra $5; 3-čia $3; 4-ta $2
Bus Visokių Valgių ir Gėrimų

GERA MUZIKA GRIEŠ ŠOKIAMS
BUS PRAKALBŲ IR KITOKIŲ ĮVAIRUMŲ



Antradienis, Liepos 12,1938 LAISVI

WILKES BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apielinkės 

Lietuviams Žinotina
ALDLD 12-to Apskričio ren

giamas piknikas dėl dienraščio 
“Laisvės” jau čia pat, įvyks 
liepos 17 d., gražiam Simko 
Glen Parke.

Šis pakvietimas draugiu ir 
draugų jau bus paskutinis, 
todėl vietos ir plačios apielin
kės lietuviai, kuriems rūpi 
dienraščio “Laisvės” palaiky
mas, pilnai įvertins šį taip 
svarbų darbą ir skaitlingai 
patys dalyvaus, nepaliekant 
nei savo pažįstamų darbinin
kų.

Šiam metiniam dienraščio 
“Laisvės” piknike, kaip gir
dima, bus iš plačios apielin
kės lietuvių suvažiavę. čia 
galėsim sueiti savo senus pa
žįstamus, kuriuos jau senai 
esam matę. Taipgi sueisim į 
pažintį su naujais draugais ir 
draugėmis. Trumpai sakant, 
čia bus tikra iškilmių diena. 
Pasinaudokim šia proga, kad 
nereikėtų nei vienam gailėtis.

Rengėjai yra prisirengę su
važiavusius viskuom patenkin
ti *— gerais valgiais, šaltais 
gėrimais, gera muzika šo
kiams—viskuom, kas tik rei
kalinga išvažiavime.

Todėl liepos 17-tą dieną vi
sais keliais traukim į (lien- • 
rašei o “Laisvės” pikniką. Mū
sų visų būtinas reikalas remt 
savo dienraštį, nes mes visi 
gerai žinom, kad mūsų “Lais
vė” yra tikras kelrodis, kuris 
kasdien šviečia mums kelią 
prie šviesesnio rytojaus.

Piknikas prasidės nuo lo
tos iš ryto ir trauksis lig vė
lumos naktį. Nežiūrint, kaip 
anksti kas pribus, bus pasi
tikta su šiltu maistu ir kitais 
dalykais.

Visos ir visi į pikniką! Pa
darykim šį išvažiavimą vienu 
iš didžiausių mūsų apielinkėj. j 
Kviečiamo visus.

ALDLD 12-tas Apskr.

nistų Lygos organizatorių Fr. 
Cook pakalbėti. Fr. Cook yra 
lietuvis kovotojas, nesenai su
grįžęs iš Ispanijos. Po to 
kalbėjo studentas juodveidis J. 
Cook, paskui sekė James llig- 
in. Visi kalbėtojai aiškino lie
pos 4 d. reikšmę. Ragino ko
voti prieš reakciją ir fašiz
mą.

Pagaliau kalbėjo d. Brow- 
deris. Jisai perbėgo visą isto
riją nuo paskelbimo Ameri
kos Nepriklausomybės ir nu
rodė, kaip šiandien stambieji 
kapitalistai streikuoja sėdėji
mu prieš Roosevelto Naująją 
Dalybą. Nurodė, ką darbinin
kai turi daryti, būtent, orga
nizuotis, lavintis, šviestis ir 
kovoti.

Piknike buvo renkamos au
kos dėl darbininkų mokyklos. 
Mat, toje pačioje kempėje 
Komunistų Partijos distriktas 
kasmet mokina dešimtį plie
no darbininkų ir dešimtį an-

liai rengiasi sykiu su mumis 
važiuoti į pikniką.

Iš savo pusės linkiu komisi
jai pasisekimo suorganizuoti 
busą važiavimui į pikniką, o 
binghamtoniečius kviečiu va
žiuoti.

Moterų Sk. koresp.
Na Valinskienė.

Norwood, Mass.
' i

Moterų ALDLD Kliubas 
(3-čia kuopa) ir vėl pasidarba
vo dėl “Laisves” Pikniko May- 
narde, Mass. Ant išlaimčjimo 
buvo rankų darbo užklodė (bed
spread). Visos draugės kliubie- 
tės gerai darbavosi. Surinkta 
$38.85.

Kas vieną nedėlją laikydavo
me vakarėlius. Manome ir vėl 
turėti vakarėlius ateinantį ru
denį, ir dirbti smarkiai su ener
gija! P. Sarapienė.

PITTSBURGH, PA.
NORTHSIDĖS NAUJIENOS

Liepos 3 d. naktį užsidegė 
namas Petro Norkaus, gyve
nančio ant Reedsdale St. Nor
kus tuo laiku buvo išvažiavęs.

Detektyvai pradėjo tyrinėti 
ir sakosi būk suradę, kad na
mas buvęs tyčia padegtas. 
Norkus tapo suareštuotas ir 
paleistas po kaucija, žinoma, 
bus teismas. Vietos laikraš
čiai sako, kad gaisras yra pa
daręs už $2,500 nuostolių.

Jau antru kartu kažin kas 
išdaužo Juozo Šimkaus saliū- 
no langus. Tai atsitiko bėgyje 
dviejų savaičių. Piktadariai 
nepagauti.

Liepos 1 d. automobiliu va
žiuojant susižeidė soutsaidės 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Kazėnas. Tapo nugaben
tas į Švento Juozapo ligoninę. 
Sakoma, jam sutrynė šoną ir 
koją aplaužė.

Liepos 2 d. suparaližiavo 
Juozą Kazevą, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 86 kuopos 
narį. Atėmė vienos pusės ran
ką ir koją. Nuvažiavo ligo
ninėn ir eina geryn. Linkime 
greitai pasveikti.

NOTICE is hereby given that License No.
• 1 . 11... mwlzwot r\t I

EB 795 has been i 
to sell 
of the Alcoholic 
3149 Fulton 
County of 
premises.

34 19 Fulton

NOTICE is 
EB 
to

issued to the undersigned 
nt retail under Section 76 

Beverage Control Law at 
•I. Borough of Brooklyn, 

to be consumed on theKings,

WALTER GARŠVA
Street, Brooklyn, N. Y.

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 T.aw at 
3523 Avenue' S. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ARCHIBALD
3523 Avenue S. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
78 Bartlett Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIANNA JAKUBAUSKA 
d-b-a Bartlett Restaurant

78 Barf left Street. Brooklyn, N. Y.

2339 has been 
sell beer at 
the Alcoholic 

Reid Avenue. 
County of Kings,

239 Reid

hereby given that Incense No. 
issued to the undersigned 
retail under Seel ion 76 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

» be consumed on

THOMAS HARRINGTON 
Friendship Bar and Grill 
Avenue* Brooklyn* N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1368 bus been issued to the undersigned 
4.........n i.,,zv.. «.i rd a I under Seel ion 7b

3386-3388 Atlantic Ave.. Borough 01 uiooKiyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
P,en’iSCS- CRESCENT PALACE INC.
3386-3388 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No 
EB 875 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section < 6 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 Pitkin Avenue. Borough ol Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the
premises.

PHILIP
2575 Pitkin Avenue,

GOLDBERG 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2335 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section <i> 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
573 Van Sielon Ave.. Borough ol Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAURICE COHEN
573 Van Siclen Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under. Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4908.... 3rd Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM A. CARNEY 
1908—3rd Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv gixen that Liceino No. 
EB 2280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH ABRAMSON
1715 Avenue M. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1148 hits been issued to (he undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 South 5th Street and 401 Wythe Avenue, 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PAUL ADOMITIS
57 South 5th Street and 401 Wythe Avenue, 

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2858 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
891 Grand Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY ADOMAITIS
891 Grand Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
EB 1159 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
Comity of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. and M. DELICATESSEN. INC. 
1837 Coney Island Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the alcoholic. Beverage Control Law at 
380 Etna St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NICHOLAS ZAUNER & KASPAR 
SCHOJBERT

380 Etna Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1027 has been issued to (he undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LENA ROEDER
750 Court Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4491 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the alcoholic Beverage Control Law at 
581 Nostrand Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN HERZOG
581 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

ELSIE WERTH O'BRIEN and FRANK 
O’BRIEN

D-B-A Werth & O’Brien
1130 Flatbush AVe., Brooklyn, N> Y,

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 2260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
417 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL S. GORELICK
417 New Lots Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 913 has been issued to the undersigned 
to sell ’beer at retail under Section 76 

j of the Alcoholic Beverage Control Law at 
i 2701 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM C. BRANDAU
2701 Tilden Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 794 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN F. WILLIAMS
3160 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
EB 1104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2737 Fu.lton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH CASO
2737 Fulton Street. Brooklyn, N. Y.

gliakasių. Mokina juos per 
visą vasarą.

Po prakalbų buvo žaidimai 
ir šokiai. Buvo pardavinėjami 
valgiai ir gėrimai.

Piknike buvo ir būrelis lie
tuvių. Lietuviu matėsi net iš 
Washington, McKees Rocks, 
Monongahela, Pittsburgh© ir 
tt. D. P. L.

Jei nori parduot—garsinius 
“Laisvėje.”

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

Nanticoke, Pa.
Mirė Kazys Janynas

Atsisveikinęs su giminė
mis, kurie pas jį buvo atva
žiavę į svečius iš Du Bois, Ka
zys nuėjo gulti. Tai buvo apie 
12 vai. nakties. Ryte jo mote
ris nuėjo jį pažadint ir rado 
Kazį miegant amžinu miegu. 
Kazys dar buvo šiltas, bet ne
bekvėpavo. Greit šauktas gy
dytojas, bet nieko negelbėjo. 
Mirė širdies liga. Niekad pir- 
miaus nesiskundė, kad jam 
kas kenkė, visada buvo links
mas, smagus, dirbo lig pasku-Į 
tinei dienai.

Kazys Janynas paliko dide
liam nuliūdime dar jauną žmo
ną, seserį ir brolį.

Velionis buvo laisvas žmo
gus, priklausė prie LDS 4 k p., 
American Legion, ir Wilkes-

WHOLESALE AND RETAIL 
NOTICE is hereby .given that License No. 
EB 957 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2022—75th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE STABINSKY 
2022—75th Street. Brooklyn, N. Y.

NO't'ICE is hereby given that License No. 
EB 701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013 20th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN SKLAR 
8013—20111 Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1018 has been issued to (he undersigned 
to sell beer at retail under Sect lour 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
3619 Mermaid Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

M. SCIIE1NGARTEN, INC.
3619 Mermaid Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 12.31 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
192 Avenue I*. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

premises.
riiiLir SEDDER

‘192 Avenue 1’, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcpholic Beverage Control Law at 
693 Fulton Street. Borough ol' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES and WILLIAM BARTKAU 
693 Eulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2273 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of (he Alcoholic Beverage Control Law al 
263 New Lots Avenue. Borough ol Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE EVANSKY
263 New Lots Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the alcoholic. Beverage Control Law at 
207 Hull St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH SCHNELLER
207 Hull St., Brooklyn, N. Y.

GARSINKITES “LAISVĖJE”

Barre Progressive Club.
Kazio karstą puošė vionoli- 

ka gyvų gėlių vainikų, buvo 
palaidotas be bažnytinių cere
monijų. Į kapus lydėjo virš 
400 žmonių; ant kapų pasa
kė atsisveikinimo prakalbą 
Stilsonas. Stilsonas tuom lai
ku lankėsi šioj apylinkėj, tad 
jį ir kvietė keletą žodžių pa
sakyt.

Ilsėkis, drauge, Laisvų Ka
pinių kalnelyj. O mes tavęs 
niekad nepamiršim.

Reporter.

Binghamton, N. Y.

MAX GREIEER
1033 Nostrum! Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 858 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willoughby Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BARNEY SPINELLA 
Bowling and Billiard Academy, Inc.

57 Willoughby Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 917 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BARNEY SPINELLA 
Bowling ami Billiard Academy, Inc.

427 Eulton Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
852 Monroe Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ’o be consumed on the 
premises.
JAMES LAWLER & EDMUND C. LAWLER 
852 Monroe Street, Brooklyn, N. Y.

Liepos 4 d. nuvažiavau į 
Komunistų Partijos distrikto 
pikniką, kuris buvo laikomas 
ant finų farmos Mingo Creek, 
Pa. Privažiavo žmonių apie 
trys tūkstančiai, žmonės bu
vo visokių tautų ir rasių.

Visi laukė pribūnant kalbė
tojo drg. Earl Browderio, Ko
munistų Partijos generalio se
kretoriaus. Apie 4 vai. po pie
tų pribuvo ir kalbėtojas. Pra
kalbos buvo laikomos nuo tam 
tikros specialės platformos 
per garsiakalbį. Pirmininkas 
A. Minerich atidarė progra
mą ir pakvietė Jaunųjų Komu

Mes rengiamės važiuoti į Lietu-
. I

vią Literatūros Draugijos 12-to 
A pskricio Pikniką

Kaip žinoma, piknikas įvyks 
“Laisvės” naudai liepos 17 d. 
Simko Glen Parke, Pittston, Pa. 
Šiuomi pranešame apskričio ko
mitetui ir visiems kitiems drau
gams ir draugėms, kad mes 
rengiamės važiuoti į pikniką ne 
juokais, bet tikrai organizuotai. 
Važiuosime busu.

Pereitai! Literatūros Draugi
jos Moterų skyriaus susirinki
mai! atsilankė d. J. Ogentas ir 
užkvietė mus prisidėti prie 
suorganizavimo buso. Moterys 
užkvietimą priėmė ir išrinko 
komisiją darbuotis.

Kaina nuvažiavimui į tą di
delę iškilmę ir parvažiavimui 
bus labai pigi, būtent, tiktai 
vienas doleris.

Pikniko vieta labai graži. No
rintieji važiuoti į “Laisvės” pi
kniką kreipkitės pas komisijos 
nares: Maldaikienę, Sedonienę, 
žvirblienę, Markauskienę, Šimo- 
liūnienę ir kitas.

Tame darbe taipgi veikia ir 
vyrai: J. Ogentas, Povilas Mi
kalojų nas, J. Vaičekauskas.

Teko girdėti, kad ir jaunuo-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2266 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic. Beverage Control Law al 
365 South 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PINCUS GREENWALD 
365 South 4th Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7 6 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5323 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN JAMES DOYLE 
5323—7th Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1067 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
459—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

MICHAEL ROACH
459—6th Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB Jill has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2334 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bushwick Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HELEN NAEGER
241 Bushwick Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seel ion 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law til 
167 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL HERTWEZK
167 Furman Street. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1048 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Crescent Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AŪGUST FUCHS _ 
378 Crescent Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2331 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE ROSS 
Ross Delicatessen- Lunch

2601 Avenue U. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby riven that License No. 
EB 960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section <(> 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
422 Brighton Beach Ave., Borough ol Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises. >

SOPHIE BECKER
422 Brighton Beach Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
EB 2322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
508 Brighton Beach Ave., Borough ol Brook- 
lyn. County of Kinjxs, to be consumed on the! 
premises.

ABE FORMAN
Abo Forman’K Wholesale Provisions 

508 Brighton Beach Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9006 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail under Section 75 
of the alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Avenue, Borough ol Brooklyn, 
Countv of -Kings, to be consumed oil" the 
premises.

JOSEPH CARBONE
272 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
EB 2275 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3175 Coney Island Ave.. Borough ol Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K and J. DINER and REST. INC. i 
3175 Coney Island Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 11(11 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section /(> 
of (he Alcoholic Beverage Control Law at 
711 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NAT and ABE. INC*.
714 Avenue IJ. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
EB 2950 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of (he Alcoholic Beverage Control Law al 
2007 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OAK DINER. INC.
2007 Avenue U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
EB 617 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2001 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KARL REICHBACH 
Karl’s Delicatessen

2001 Avenue U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 821 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
911 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A & S COFFEE POT & REST., INC. 
911 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2792 has been issued to the undersigned 
to sell , beer a-t retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1305 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE RADIN 
Radin's Rest.

1305 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE in herebv given that License No. 
EB 2321 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2213 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BRIGHTON KOSHER DELICATESSEN, Inc. 
2213 Avenue U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby vixen that License No. 
EB 1245 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1054 Bushwick Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK J. BUCHIIEIT 
1054 Bushwick Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
590-592 Atlantic Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERKSHIRE LUNCH CO., INC. 
590-592 Atlantic Avenue. Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 697 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
68 Kldert Street and 1293 Bushwick Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings to 
be consumed on the premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHILL 
68 Eldert Street and 1293 Bushwick Avenue, 

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1118 has been' issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
609 Gates Avenue, Borough ol Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

JOHN ENGLISH and CICERO BUFORD 
Queen’s Palace*

609 Gates Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
EB 1083 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
81 Evergreen Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

LOUIS BENINATI 
Evergreen Rest.

I 81 Evergreen Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4813 has been issued to the undersigned 
to sell beer .at retail under Section 75 
of the alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the alcoholic BeVerUgo Control Law at 
1933 Rockaway Parkway. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed oif the 
premises.

DAVID SH1FFMAN
1933 Rockaway Parkway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB7II0 has been issued to the undersigned 
to sell beer Kt retail under Section 75 
of the alcoholic Beverage Control Laxv at 
4223 Avenue J, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed off the premises.

ISIDORE BALCH
4223 Ave. J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB J0136 has been issued to the undersigned 
to sell beer tit retail under Section 75 
of the alcoholic Beverage Control Law at 
37 Lincoln Rd.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LINCOLN FRUITERER’S INC.
37 Lincoln Road. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8859 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the alcoholic Beverage Control Laxv at 
2293 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SARAH BRAUNSTEIN
2293 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7352 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail Under Section 75 
of the alcoholic Beverage Control Law at 
1922 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ISAAC WALLCAVE
1922 Nostrum! Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7372 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the alcoholic Beverage Control Laxv at 
212 Sluyvesanl Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MA1FORTH
212 Sluyvesanl Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2289 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage, Control Law at 
432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LILLIAN GROSS
432 Christopher- Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 727 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
802 - 64th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NORW. AMER. SEAMEN 
& GJOA HOLD. CORP.

802—64th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1265 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1133 Flit!bush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUTH WISE
1133 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 793 has been- issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
881-883 b’latbush Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A. and F. STEIN 
CAFETERIA. INC.

881,-883 Flatbush Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 953 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on tho 
premises.

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv al 
6520 Bay Parkxvay, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G and D Diner. INC.
6520 Bay Parkxvay. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 707 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv al 
299 Kings Higb'vay, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
”” ABE SAL DELICATESSEN CO.,'INC.
299 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 639 has been issued to the undersigned 
to sell beer tit retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2229- 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL LESHIN 
2229—65th Street. Brooklyn, N. Y.

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystės Sodės-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠD1RBĖJAS 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 
sodos bei tonikai yra išrinktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

Čia parodoma vėliausio išdirbinio sodėni 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.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

NOTICE is herebv given that Licence No. 
EB 948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
16 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

RAY KAUFMAN
167 Division Avenue. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is herebv given that License No. 
EB 761 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of (he Alcoholic Beverage Control Law at 
449 Broadxvay. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
l>rcm ises.

HARRY ALTSCHULER
449 Broadxvay, Brooklyn, N. Y.

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

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

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

>



Antradienis, Liepos 12,1938

NewYorko*/M^feZini(«
Pakvietimas Į Pikniką Šiandien Cukerninkai i Vėl Gręsia Deportuot Pataisykite, Draugai 
lerbiamoji Brooklyn© BalsUOS UZ Uillją j Fedcralis Distrikto Teismas Klaidą

SUSIRINKIMAI I
RICHMOND, HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks1 
trečiadienį, 13 d. liepos. Kiburioį 
Svot., 950 Jamaica Avė., 8 v. v. Pra
šome visų narių dalyvauti, nes svar
stysime svarbius kuopos reikalus.

(161-162)

Tel. Virginia 7-4499

Gerbi
Visuomenė!

Lietusių kriaučių 54-tas sky
rius maloniai kviečia jus į sa
vo didžiausią pikniką, 
ivyks 16 dieną liepos, ! 
po pietų, Dexter Parke.

Jum jau žinoma, kad kliau
čiai, jeigu ką rengia, tai špo
sų nekrečia, todėl didžiumoj 
ir visur išeina laimėtojais.

Malonu priminti, kad šo
kiams grieš Jurgio Kazakevi
čiaus orkestrą, susidedanti iš 
12-kos muzikantų; ir tas tu
zinas nėra 
kad sėdėti, 
dinti i vairu 
lietuvius.

Taigi, sekantį šeštadienį pa- 
siimkime po mastą dešrų, vie
ną kitą skilandį, ir visi 
skirtumo pažiūrų “drop 
kriaučių parengimą.

Dar turiu priminti, kad lie
tuviai, žydai, italai rengiasi 
būriais užplūsti mūsų pikni
ką, nes nuo mūs nupirko 600 
tikietų vien tik svetimtaučiai. 
Tas parodo, kad lietuviai tu
ri įtekmę svetimtaučiuose.

Matulio dirbtuvės pirminin
kas Bielskus, Juškevičiaus — 
Vilkas, Atkočaičio — Riske- 
vičius su savo armijomis at- 
pleškės (savtraukiais). Ir aš 
tikiu, kad visų dirbtuvių pir
mininkai šį tą padarys, nes 
pradžia padaryta 
mum, kriaučiam, džiuginanti.

Taigi, nuoširdžiai kviečiame 
jaunus, senus, ir be skirtumo 
pažiūrų—būkite mūsų parengi
me, kur iš anksto užtikriname, 
kad visi būsite užganėdinti.

Charles Kundrotas, 
- Pikniko Sekretorius.

paimtas baikom, 
bet turės užganė- 
svietą, labiausiai

Arbuckles Bros, cukernės dar
bininkai šiandien, liepos 12-tą, 

kuris valdiškos Labor Board prie- 
val. j žiūroj, balsavimais pasisakys, 

kokios unijos jie nori. Balsuos 
nuo 7 iki pusės po 10 vai. 
prieš piet ir nuo 3 iki pusės 
po 6 vai. po piet.

Numatoma, kad didelė di
džiuma darbininkų dalyvaus 
balsavimuose ir pasisakys už 
CIO uniją, o atmes 1LA (Int. 
Longshoremen’s Association), 
į kurią darbininkai pernai bu
vo susirašę, bet ji nesirūpino 
darbininkų reikalais.

Balsavimai slapti, valdiškos 
įstaigos autorizuoti ir prižiū
rimi, tad niekam nėra pavo
jaus juose dalyvauti. Balo
tuose nei vardo nereikia pasi
rašyti, tik kryžiuką padėti ties 
pasirinkta unija. D—kas.

Didžiojo New Yorko Lietuviu 
Biznierių Radio Programa

Jų programa yra girdima 
iš stoties WWRL, 1500 kc. 
Pradžia gera, matyt šviesių 
prospektų ateičiai. Auga or
ganizacija skaičium narių, fi
nansiniai suveda galą su galu 
dar pačioje pradžioje savo 
darbo. Susirinkime liepos 6-tą 
nutarta, ’kad iki pirmos rug
sėjo (Sept.) laikyti programą 
kas dieną, nuo 10:30 iki 11 
vai. rytais, ir nuo 8 iki 
virtadienių vakarais, 
kaip buvo pradėta. O

9 ket-

vėliau

peticiją, 
Gynimo

Iškilmingas Gimtadienis 
Darbininkų Močiutei

Pasauliniai garsios Močiutės 
Elios Reeve Bloor gimtadieniui 
minėt New Yorke rengiamas 
milžiniškas piknikas Pleasant 
Bay Parke šio mėnesio 31 d.

Močiutei Bloor suėjo 76 me
tai šio mėnesio 8 dieną. Ta pro
ga Komunistų Partijos Nacio- 
nalė Moterų Komisija,1 kurios 
Močiutė Bloor yra pirmininke, 
tą dieną suruošė pietus, kur da
lyvavo K^P. Centro Komiteto 
nariai ir šiaip žymūs veikėjai. 
Vėliau rengiama tūkstančiai di
delių ir mažesnių pramogų po 
visą šalį. Busimasis newyorkie- 
čių didysis piknikas bus viena 
iš tų.

Močiutę Bloor sveikino dauge
lis pasauliniai garsių žmonių ir 
darbininkų bei šiaip pažangaus 
judėjimo vadų, taipgi organiza
cijos ir šimtai žmonių iš įvairių 
gyvenimo sričių.

Programos skelbėjas Vy
tautas žalnieraitis susirinkime 
pereitą trečiadienį sugestavo 
turėti Dariaus-Girėno paminė
jimo dieną, kuri pripuola 16- 
tą liepos. Susirinkimas užgy- 
rė sumanymą. Pats žalnierai
tis pasižadėjo suruošti atatin
kamą minėtam tikslui progra
mą ir gauti kalbėtoją, kuris 
apibudintų gyvenimą ir darbus 
lietuvybės labui žuvusių avia
torių.

Susirinkimas svarstė, kaip 
padaryti kuo intersingiausią 
programą. Rūpinsis gavimu 
visų žymiųjų lietuvių talentų. 
Liepos 21 d., kitą ketvirtadie
nį, programoje dalyvaus kom
pozitore šalinaitė su savo pui
kiai išlavintu merginų sekste
tu. Jos dainuos lietuvių liau
dies dainas.

Biznieriai ir organizacijos 
yra kviečiama stoti į šią or
ganizaciją. Įstojimo arba pa- 
siskelbimo reikalu kreipkitės į 
organizacijos sekretorių J. P. 
Mačiulį, 86-56 — 85th Rd., 
Woodhaven, N. Y.

Al. Dobinis Sugrįžo Darban

Išgązdino Ekskursantus
Ekskursinis laivas Yankee 

* su 1,500 keleivių grįždamas iš 
Atlantic Highlands, N. J., nu
silaužė irklo ratą ir įbėgo į 
dumblą už 400 pėdų nuo 69th 
St., Brooklyno Bay Ridge sek
cijoj, 8 vai. sekmadienio va
kare. Keleiviai buvo 
dę.

Tačiau gaisrininkų 
William J. Gaynor ir 
sargybinis pristūmė
69th St. dokan ir persodintus 
ant laivo Belle Isle keleivius 
davežė į Battery Parką.

Laivas Yankee užėmė vietą 
gegužės 29-tą d. paskendusio 
Mandalay, kurio kaminai ma
tosi iš tos vietos, kur Yankee 
buvo įklimpęs.

išsigan-

laivas 
pajūrio 
Yankee

Po dešimties savaičių sun
kios ligos ir pailsio po opera
cijos, Al. Dobinis, jaunas 
“Laisvės” spaustuvės darbinin
kas, pereitą pirmadienį sugrį
žo darban. Sakosi jaučiąsis 
sveikas, tačiau spėkomis ir 
svoriu dar vis turės augti, dar 
nepilnai atgavęs prieš ligą tu
rėtąjį svorį, kas reiškia, ir 
spėkas. Džiaugiamės sulaukę 
atgal draugišką sandarbininką 
ir veiklų draugą.

Joseph Kreyger, 21 m., nu
siminęs dėl nedarbo, norėjo 
užtikrint sau mirtį. Jis, išgė
ręs nuodų, šoko po BMT 
traukiniu prie Broadway ir 
34th St. Tačiau dar gyvą nu
gabeno ligonbutin.

Dvylika East New Yorko 
krautuvninkų nuteisti užsimo- 
kėt po $3 baudos už pardavinė
jimą sprogimų be leidimo.

F. H. Reddy pabėgo iš api
plėšimo vietos radio karu, ku
riame pribuvo policija jį areš- 
tuot. Tačiau bėgant nespėjo 
mašiną pasukt ir atsimušė į 
medį. Areštuotas.

New Yorke atmetė 
kurioj Am. Ateivių 
Komitetas prašė pratęst Hans 
Mueller’io pasilikimą šioj ša
lyj. Tad dar kartą šiam jau
nam nazių priešui gręsia tuo
jau t i n ė d e p o rt ac i j a 
j on.

Mueller pabėgo iš 
jos nazių armijos po 
vimo joj 6 mėnesius,
land viršininkai argumentuo- j skaitomi organizacijų susirin- 
ja, kad jis negalįs gaut prie-j kimuose, kai kurie žmonės pa- 
glaudos teisės dėlto, kad ban
dė įvažiuot slapuku.

Vokieti

Vokieti- 
ištarna- j 
Ellis Is-

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyrius išsiunti
nėjo laiškus jame priklausan
čioms draugijoms, prašyda
mas finansines paramos užmo
kėjimui kelionės lėšų pasiųs- 

I tiems delegatams Scrantono 
konferencijon. Išlaidu pasida
rė $45.

Dabar gi, kada laiškai būna

{CENTRAL BROOKLYN, N. Y. i
LDS 46 kp. mėnesinis susirinkimas i 

j bus trečiadienį, liepos-July 13 d., 8 Į 
v. v,, 79 Hudson Ave. Visi nariai bū
kite laiku. -- Valdyba. (160-161)

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

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

Bany P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

GREAT NECK, N. Y. 
antradienį liepos 12-tą įvyks 
24-tos kuopos susirinkimas, A. ‘ 
Kasmočių svetainėj, 91. Steam- I

šį 
LDS 
ir J. 
boat Rd., kaip 8-tą valandą vakare. I 
Visi nariai būkite, nes turime daugi 
svarbių reikalų svarstyti. — A. A. 1 
Lideikienč. ’ (1.60-161)

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

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

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Per tris dienas girtavęs, 
Martin Anderson, 328 — 58th 
St., norėdamas nusižudyt atsi
suko gasą, kuris užsidegė ir 
išnešė apartmento sieną. Eks
plozijoj sužeistas kaimynas 
Hepburn.

Kritimas Pro Langą 
Buvęs “Klaida”

M. Strong, kuri atvykus 
didmiestį pagarsėjo kritimu 
langą nuo 6-to aukšto į gaisri
ninkų tinklą, pereito ketvirta
dienio pusiaunaktį, sako, kad 
tas viskas buvo viena didelė 
klaida.”

j reiškia, jog kongresui pinigų 
{nereikią. Tas buvo padaryta 
LDS 50-toj kuopoj ir 1-moj 
ir to pasėkoj duota tik po $1 
kelionės lėšoms. Davimas do
lerio iš iždo padengimui ke
lionės išlaidų yra klaida 
jeigu visos 
atsilieps 
mą, tai 
darbą ? 
kamam

Ji iš karto sakė, kad ji norė
jusi nusižudyt iššokdama iš Si
dney Smith kambario Belmont 

Lexington

Auksiniu Daiktų Krautuvė
Perėjo j Naujas Rankas 
krautuvę seniau užlaikydavo Jur
gis Ješmontas. Dabar naujas 

savininkas yra
LEONAS IGNOTAS

Norime pranešti kostumeriams, ku
rie esate palikę laikrodžius nuo seniau 
ir dar nepasiemet, malonėkite pasiimt 

bėgyje 30 dienų.
taisome ir parduodam laikrod- 
akinius ir kitus auksinius daik
tus už prieinamas kainas. 

PRAŠOME UŽEITI

174 Roebling Street
New York

ją

. Juk^’es 
. .• . • žiusorganizacijos taip ;

j visuomenišką veiki- ! 
kas tada dirbs tąjį j 
Mes tikimės, kad se- { 
susirinkime draugai j J

i klaidą atitaisys, prisidės su 
i auka, atsakančia reikalui.

Tiesa, kitos organizacijos 
į šį konferencijos nutartą atsišau- 
pro kimą finansinės paramos ki

taip įvertina. Štai, Lietuvių 
Piliečių Kliubas ir SLA 38-ta 
kuopa davė po penkinę. Va
dinasi, savo darbą atliko pa
girtinai ir joms reikia pasa
kyti pagarbos vertą ačiū!

J. Nalivaika,

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS:2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Plaza Viešbutyje, 
Avenue ir 50th St., 
liau, apsimąsčius, ji 
dėjus ant palangės, 
balansą ir tik spėjus sugriebt { 
už palangės, kur ji kabojo per|iš Ncw Yorko Miesto kartą ant' 
15 minučių. Tuo tarpu jau pri-1visados ateinančio 
buvo gaisrininkai ir ji pataikė Rimuose,” pareiškė 
nukrist į jų ištiestą tinklą.

sakosi sė-;
praradus į

Pažangieji Gali Laimėt 
Miesto Rinkimus

Tammane gali būt iškraustyta

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

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

W KM W tfli tfV M

Didžiuodamasi Kūdikiu
Išmetė Pro Langą

Mrs. Sally Glantz norėjo 
parodyti kaiminkai savo 7 sa
vaičių sūneli, bet parodai pa
sirinko prastą vietą. Ji 
šus ant rankų sūneli pro 
aukšto langą, 1544 Park 
rodė Sussmanienei, kuri
rėjo pro gretimo apartmento 
langą. Vaikutis išsprūdo iš 
jos rankų ir kritęs ant šali
gatvio užsimušė.

iški- 
4-to

žiū-

Penki Policistai Automobiliu 
Nelaimėse

Dviem policijos radio ka
ram susidūrus prie Johnson ir 
Bushwick Avės, pereitą šešta
dienį policistas Arthur How
arth užmuštas, Angelo Fava- 
ta pavojingai sužeistas. Phi
lip Faber ir Paul Storell, sa
koma, sveiksta. Visi jie iš 
Stagg St. stoties.

Sekmadienį sužeistas poli
cistas Harry Kriete, kuomet 
nežinomas motoristas par
bloškė jo motorinį dviratį ant 
Interborough Parkway, 
Queens’e.

Pereitą penktadienį pražu
vo trys mergaitės, Virginia ir 
Rose Salino, 15-14 metų, ir 
Yolada Barba, 14 metų, nuo 
412 ir 331 — 2nd St.

John Ashley, 8 metų vaikas, 
įkrito East Upėn prie 91st St. 
Praeivis John Sadlo šoko pas
kui vaiką ir jį išgelbėjo.

Šio sezono karščiausia die
na buvo pereitą sekmadienį, 
temperatūra siekė 89 laips
nius. Virš 2 milionai mieste
lėnų jieškojo vėsumos pajū
riuose.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę" Savo Draugams

rudens rin-l 
Komunistų 

{Partijos New Yorko Valstijos 
{Komitetas. “Ji gali būt sumuš
ta ten, kur iki šiol būdavo ma
žiausia tepajudinama, kur po 
kiekvieno laikino sumušimo ji 
surinkdavo gana spėkų sugrįžt 
galion. Ta vieta yra rinkimai 
Assembly Distriktuose.”

Toki pareiškimą padarė ko
miteto įstatyda vystės biuras 
šiandien išeinančiam specialių 
informacijų leidinyje Weekly 
Legislative Letter. Jame nuro
doma, >k.ad Demokratinis Fron
tas gali gaut 41 nuošimtį visų 
balsų, .kas visai sumuštų Tam
many.

Douglass P. Corrigan at
skrido iš Long Beach, Cal., į 
Roosevelt Field, L. L, 
paties sutaisytu $900
lėktuvu į 27 valandas ir 50 
minučių.

senu, 
vertes

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ 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 nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 
Tyrimai Atliekami

Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DĘ. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVcrgrcen 7-4335

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales 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

Telephone: EVergrecn 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 j
Brooklyn, N. Y. I

CHARLES 
UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge’fJ Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
ffiiinnmniniinnin

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA

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

SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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.

Lietuviui 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
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Jeigu Deksnio (ralinga Mostis 
Nepagelbetij, Tai Kas Gali?




