
Krislai
Po Dviejų Metų.
Ir Napoleonas Negalėjo 

. Užkariauti.
Macaulay Apie Ispaniją.
“Vilnis” Prašo Paramos.

Rašo R. Mizara

šiandien sukanka lygiai du 
metai, kai Ispanijos fašistai 
pradėjo ginkluotą kovą prieš 
respubliką. Jie būtų karo ne
pradėję, jei Mussolinis su Hit
leriu nebūtų pažadėję ginkluo
tos paramos.

šiandien jau visiems aišku: 
Ispanijos respublika kovoja ne 
tik prieš gen. Franko govčdas, 
bet ir prieš Mussolinį ir Hit
lerį.

Todėl laimėjimas Ispanijos 
demokratijos reikštų pralai
mėjimą Mussolinio ir Hitlerio. 
Tai reikštų pralaimėjimą fa
šizmo pasauline plotme.

Prieš du metu tūli žmonės 
manė, kad Ispanijos demokra
tija atsilaikyti negalės.

Mes tuomet sakėme, kad ji 
atsilaikys, ji laimės. Tiesa, 
nesitikėjome, kad karas tęsis 
du metus. Bet ir po dviejų 
metų respublika tvirtai laiko
si.

1808 metais, kai Napoleonas 
įsiveržė Ispanijon, tuomet jis 
buvo užėmęs didesnius Ispani
jos plotus, negu šiandien turi 
užgrobę Mussolinis su Hitleriu. 
O betgi Nepoleonas nelaimėjo. 
Nelaimėjo, kadangi Ispanijos 
žmonės buvo pasirįžę kovoti 
iki galo. Ir jie tai darė. Ir 
jie pagaliau laimėjo!

Dar 1833 metais vienas an
glų istorikas, Macaulay, rašė:

“Nėra tokios kitos šalies 
Europoje, kuri būtų taip sun
ku užkariauti, kaip Ispani
ja...”

šiandien Ispanijos respubli
kos žmonės kovoja taip pasi- 
rįžusiai, taip patvariai ir ener
gingai, kad tas viskas stebina 
pasaulį.

Ispanijos komunistai stovi 
pačiam kovotojų priešakyj.

Užvakar mane pasiekė atvi
ruke su šiais žodžiais: “Pa-> 
sveikinimas iš Long Beach, 
Cal.” Pasirašo: Ksavera Ka- 
rosienė, Eugenija Karosaitė, 
Onutė, M. Pūkis ir J. Druskis.

Tai parodo, kad mūsų drau
gė Karosienė su savo dukrele 
Eugenija svečiuojasi Los An
geles mieste pas mūsų drau
gus. Nereikia manyti, kad tik 
svečiuojasi—ji rūpinasi ir mū
sų judėjimo reikalais.

“Vilnies” b-vės direktorių 
tarybos pirmininkas (B. Sala- 
veičikas) ir sekretorius (St. 
Butkus) kreipiasi į visus b-vės 
šėrininkus prašydami dien
raščiui paramos vasaros sun
kumams išgyvendinti.

Sunkumų dienraštis turi. Vis
kas brangu, o dėlei nedarbo 
daugelis skaitytojų, kurių pre
numeratos pasibaigė, rašo ad
ministracijai : “Draugai, pa
laukite, aš dabar nedirbu...”

Visai natūralu, kad darbi
ninkų dienraštis šiais laikais 
susitinka sunkumij ir prašo iš 
savo skaitytojų bei pritarėjų 
paramos.

Ana, Socialistų Partijos sa
vaitinis laikraštukas, “The So
cialist Call,” šiomis dienomis 
išsiuntinėjo visiems savo skai
tytojams laiškus, kur sako: 
Jei negausime iš jūs greitos 
paramos, tai sekančio laikraš
čio numerio visai negalėsime 
išleisti. Supraskit: ten visa 
partija ir vieno savaitraščio 
nebepajėgia išlaikyti iš prenu
meratų. Na, o pas mus — du 
dienraščiai. Abu pasilaiko iš, 
palyginti, nedidelio skaičiaus 
lietuvių darbininkų.

Nepaisydami sunkios “Lais
vės” padėties (vasaros metu), 
mes raginame lietuvius darbi
ninkus nepamiršti ir “Vilnies.”
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NAZ1AI LIETUVĄ
ŽADA LENKAM MAI

NAIS UŽ DANCIGĄ
— Anglijon at- 
is Danzigo dikta-

Anglų valdžia 
žigo prijungimą 

(Iki šiol Danzi- 
oficialiai skaitė-

London, 
vyksta naz 
torius Albert Foerster pasi
kalbėt su 
apie Dan 
Vokietijai, 
go kraštas 
si “bendrai” valdomas vo
kiečiu ir le 
niu laiku t 
hitleriniai

Foerster 
ja užgirtų 
balsavimą 
idant gyve 
di, pasirir 
taip, kaip 
jungt prie

Tas Dar 
sako, jog Lenkija priima to
kį planą “ 
lygomis.”

O tos są 
dviejų: arba pervest Lenki
jai Lietuvą 
žigą arba :
bandyt atplėšt kokį vakari
nį Sovietų 
pasidalint
nai Lietuvai gręsia didesnis 
tiesioginis 
lingai SovL

nkų, bet paskuti- 
en jau viešpatavo 
vokiečiai.)
nori, kad Angli- 
neva “visuotiną” 
Danzigo krašte, 
ntojai galėtų, gir- 
kti, ar pasilikt 
dabar, ar prisi- 
Vokietijos.
žigo nazių galva

tam tikromis są-1 - .. v. . . O. . • • 17 .1 • CIspanijos baudieciai Užkariavo Strateginį Kalną rajūno Soty;ygos tai viena iš

mainais už Dan- 
švien su Hitleriu

žemės plotą ir 
juomi. (Bet silp-

pavojus negu ga- 
etų Sąjungai.)

Hitlerinin]
sevell

Dergia Roo- 
Ameriką

Berlin. — Visi naziu laik
raščiai piktai pašiepia prez.

kalbą San Fran-

ūda vadina Roo- 
vyriausybę jau 
fronto” valdžia.

Roosevelto 
ciscoj, kur jis šaukė vals
tybes apribot ginklavimąsi. 
Nazių spa 
sevelto 
“liaudies 
Pyksta, kąd Amerikos val
dininkai ir laikraščiai kri
tikuoja plėšrią fašistinių 
kraštų politiką; plūsta Roo
seveltą, kad jis norįs išvyt 
nazių prekybą iš Brazilijos 
ir kitų kraštų Pietinėj 
erikoj.

Be to, nazių spauda pra-
Ameriką

“vaikvagių, plėšikų ir žmog
žudžių” šalį.

užgrobė 2,500NAZIAI
AKRŲ PRANCŪZŲ ŽE

MĖS PRIE RHEINO

koj Rhein upės 
naudos tą žemę 
naujos tvirtumų

Paryžius. — Naziai užė
mė 2,500 ketvirtainių akrų 
žemės, priklausančios Fran- 
cijos farmeriams, bet esan
čios vokiš' 
pusėj. Jie 
statymui 
linijos palei Franci jos rube- 
žių.

Vokieti os 
miau siūlosi atpirkt tą žemę 
už 700,00 
savininka 
darni, kad ji verta penkis 
sykius daugiau.

valdžia pir-

) markių, bet jos 
i nepardavė, saky-

“Vilnies 
ir tas fak 
ruošti piknikai keliose vietose 
šiemet labai nepavyko. Tai 
buvo dėl blogo oro.

Reikia nepamiršti, kad to
kios pramogos, kaip pavykę 
piknikai, mūsų spaudai labai 
daug paramos suteikia. Kai jie 
prasti—dienraščiams prasta.

’ padėtį pasunkino, 
as, kad jos naudai

Grupė amerikiečių kovotojų Ispanijoj, Lincolno Brigados narių, šiomis dienomis su
grįžusių į savo tėviškę. Daug jų sužeistų. Amerikos žmonės jiems renka pagelbą. 
Kuo jūs, skaitytojau, prisidėjote? *

Nukirto 20 Fašistą Bombin inky, Daugiausia Itališką
Valencia, Ispanija.—Liau- 

dįečiai, padarydami audrin
gas kontr-atakas, atėmė iš 
fašistų strateginį Marcos 
kalną, arti Tales, netoli jū
ros, rytiniame fronte. Iš šio 
kalno jie grasina fašistam 
Ondoj ir Sueras’e.

Generolo J. 
manduojama, 
armija sukirto 
kitur Espadan

Miajos ko- 
respublikos 
fašistus ir 

kalnuose,

Šio R u d e n s Rinkimus 
Californijoj Laimėsią 
Pažangūs Demokratai
San Francisco, Calif.— 

Milžiniškos minios šio mies
to gyventojų taip karštai 
sveikino atsilankiusį prezi
dentą Rooseveltą, kaip dar 
niekad jos, turbūt, nesvei
kino jokį kitą politiką.

Pagal entuziazmą, kokį 
žmonių masės išreiškė Roo- 
seveltui San Franciscoj ir 
kituose Californijos mies
tuose, todėl Naujosios Da
lybos darbuotojai yra įsiti
kinę, jog rinkimus šį rude
nį laimės į Jungtinių Vals
tijų senatą Wm. G. McA
doo, Roosevelto remiamas 
kandidatas, ir jog bus koks 
pažangus demokratas iš
rinktas Californijos guber
natorium. O per 42 metus 
California neturėjome vie
no demokrato gubernato
riaus.

(Manoma, kad laimėji
mas liberalio demokratų 
kandidato reikštų ir paliuo- 
savimą politinio kalinio To
mo Mooney’o.)

Atlantic City. — Butelių 
Darbininkų federacinės uni
jos vice-prezidentas W. W. 
Campbell šaukė išmesti 
unijų visus kairiuosius.

iš

lie-Šiandien bus šilta ir 
taus su. perkūnija. — N. Y. 
Oro Biuras.

suėmė daugį fašistų j nelai
svę ir užgrobė nemažai jų 
ginklų ir amunicijos, kaip 
praneša Associated Press, 
Amerikos žinių agentūra.

Barcelona, Ispanija.—Per 
tris dienas respublikiečių 
lėktuvai ir priešorlaivinės 
patrankos nuošvė žemyn 20 
fašistų bombinių lėktuvų, 
daugiausia itališkų.

MUSSOLINIS ATSIŠIEPIA 
ROOSEVELTUI KAI DEL 
GINKLUOTES MAŽINIMO

Roma. — Išreikšdamas 
Mussolinio mintį, V. Gayda, 
redaktorius “Gornale d’Ita- 
lia” parašė pipirišką straip
snį apie prezid. Roosevelto 
kalbą San Franciscoj.

Rooseveltas ten ragino 
pasaulio šalis siaurini gin
klavimąsi, nes jeigu ir to
liau jos taip begaliniai gink- 
luosis, tai neišvengiamai at
sidurs karinėje pragaištyje. 
Prez. Rooseveltas užtikrino, 
jog Amerika prisidėtų prie 
tarptautinių pastangų, ku
rios būtų daromos apriboti 
ginklavimąsi.

Mussolinio kalbėtuvas Gay
da, visų pirma, pasiūlė “nu- 
ginkluot” Amerikos laik
raščius ir politikus, kad jie 
raštais ir kalbomis “neuž- 
puldinėtų” fašistinių kraš
tų. Paskui Gayda pašiepė 
Amerikos valdžią, kad jinai 
perša mažiau ginkluotis ir 
tuo pačiu laiku planuoja 
naujus karo laivus iki 45,- 
000 tonų įtalpos.

Bet Gayda užtylėjo, kad 
Japonija pirmiau negu Am
erika pasinešė didint įtalpą 
naujų savo karo laivų nuo 
35,000 iki 45,000 tonų; Gay
da taip pat nepasakė, jog 
Mussolinis planavo 40,000 
tonų įtalpos karo laivus, 
kuomet Amerikos valdžia 
laikėsi tik 35,000 tonų.

Tokio. — Potviniai Kobe 
ir Tokio srityse Japonijoj 
padarė per $100,000,000 
nuostolių.

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistai sako, kad jie užėmę 
vieškelį, kuriuo respublikos 
kariuomenė “tikėjosi pasi
traukt” iš didelės fronto 
įlankos Mora de Rubielos 
srity j, į šiaurius nuo Sarrio- 
no, kurį fašistai jau pir
miau buvo paėmę. Fašistai 
taip pat užkariavo Manza- 
nera kaimą prie vieškelio į 
pietus nuo Sarriono.

USA Atstovas Atsišau
kia į Hitlerį Leist Žy

dam Išsivežt Turtą
---------- r~

Epian Franci ja.—Ameri
kos atstovas M. C. Taylor, 
pirmininkas 32-jų šalių kon
ferencijos, atsišaukė į Hit
lerį leist žydams ir kitiems 
bėgantiems iš Vokietijos pa
siimti jiems priklausomą 
nuosavybę. Tuomi Hitleris 
palengvintų tarptautiniam 
konferencijos komitetui iš
kraustyt iki 300,000 žydų, 
persekiojamų katalikų ir 
protestonų iš Vokietijos į 
kitus kraštus.

32-jų valstijų konferenci
ja sudaro pastovų komitetą, ( 
kurio centras bus Londone 
ir padės terorizuojamiem 
žmonėm kraustytis iš Vo
kietijos.

Anglija Neranda žydam 
Vietos

Anglijos atstovybės galva 
lordas Winterton pranešė, 
kad Anglija negalės priimti 
jokio didesnio skaičiaus žy
dų į Palestiną, nes tai ma
žas kraštas ir Palestinos 
arabai kelia “ermyderį” 
prieš žydus. Winterton pa
rodė, kad ir taip nuo 1920 
m. iki šiol privažiavo Pa
lestinon 300,000 žydų. Ang
lija, sako, galėtų priimti tik 
mažą skaičių žydų pabėgė
lių į vieną savo koloniją, tai 
į Kenyą, rytinėje Afrikoj...

Birmingham, Anglija.— 
Valdžia užsisakė dar 1,000 
karo lėktuvų.

CIO GALVA LEWIS SMERKIA H. MARTI
NO UŽMAČIA IŠVYT “RAUDONUOSIUS” 

IŠ AUTO. DARBININKŲ UNIJOS
Trockistas Martin Užgrobė’ 
Auto. Darbininkų Lokalo 

Pinigus ir Knygas
Milwaukee, Wis. — Ho

mer Martin, trockistas-lo- 
vestonietis pirmininkas 
Jungtinės Auto. Darbininkų 
Unijos, atsiuntė 30 savų vy
rų į unijos Allis-Chalmers 
lokalo raštinę, ir jie užgro
bė lokalo knygas ir $300 pi
nigų. Martin žada užvaldyt 
ir $20,000 lokalo pinigų, lai
komu bankuose.

Lokalas buvo nusitaręs 
nemokėt Martino centrui 
duoklių, kol jis sugrąžins 
keturis suspenduotus unijos 
vice-prezidentus ir jos sek- 
retoriu-iždininka. c c

Naziai Kalba Apie Karą po 
“Kelią Savaičių”

Berlin. — Hitleriniai po
litikai ir laikraščiai vis 
smarkiau perkūnuoįa prieš 
Čechoslovakiją, reikalauda
mi “paliuosuot” nuo jos va
dinamus “pietinius” (Sued- 
eten) vokiečius.

“Boersen Zeitung”, kalbė
damas vardu naziu užsieni
nės ministerijos, sako, jog 
“per kelias ateinančias sa
vaites bus padaryta pama
tinių sprendimų,” kas lie
čia Čechoslovakiją. Taigi 
ar laikas dabar kalbėt apie 
ginklavimosi m a ž i n i m ą, 
kaip siūlo prezidentas Roo
seveltas?

Nazių spauda neatlaidžiai 
kalba apie kokius tai “le
miančius” įvykius rugpjūčio 
mėnesį, ir jau surašinėjami 
darbininkai “greitiem ir 
opiem tautos reikalam.”

EXTRA!
FAŠISTAI UŽKARIAVO 

DU STRATEGINIUS
MIESTELIUS^

San Sebastian, Ispanija.- 
Fašistai užėmė svarbų stra
teginį miestelį Morą de Ru- 
bielos, į rytus nuo Teruelio, 
ir eilę kaimų, kaip praneša 
fašistai.

Valencija, Ispanija. — Is
panijos ir Italijos fašistų 
kariuomenė, veikdama neri
botu daugiu itališkų ir vo
kiškų karo pabūklų, užėmė 
Albentosa miestelį, Morą de 
Rubielos srity j.

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai skelbiasi, kad šį pir
madienį, minint dviejų me
tų karo sukaktį, jie “užka
riausią” nuo liaudiečių Sa
gunto, pramoninį miestą su 
prieplauka.

Shanghai. — Japonų arti
lerija ir orlaiviai nutildė 
chinų Liūto Kalvos fortą 
prie Yangtze upės, į rytus 
nuo Kiukiango.

Washington. — Pas CIO 
prezidentą J. L. Lewisą at
silankė pirmininkai trylikos 
lokalų Jungtinės Automobi
lių Unijos, atstovaudami 
175,000 nariu, iš Detroito, 
Clevelando, Toledo, Sagi
naw ir Bay City. Jie pra
šė Lewisa pagelbėt išlaikyt 
uniją nuo sudraskymo, ku- 
riuom grūmoja Homer Mar
tin, prezidentas Jungtinės 
Auto. Darbininkų Unijos 
(trockistas).

CIO galva Lewis keturias 
valandas kalbėjosi su tais 
unijos lokalų vadais, ir pa
reiškė, kad jis yra priešin
gas Martino pasinešimui 
“apvalyt” uniją nuo komu
nistų ir kitų “raudonųjų”.

Lokalų pirmininkai prašė 
Lewisa pasistengt, kad bū
tų sugrąžinti keturi unijos 
vice-prezidentai: W. N. 
Wells, R. T. Frankensteen, 
W. Mortimer ir Ed. Hali ir 
centro sekretorius—iždinin
kas G. F. Addes, kuriuos H. 
Martinas suspendavo už jų 
“raudonumą” (kovingumą).

Lewis užreiškė, kad jis 
nori tuoj atsteigt taiką Au
to. Darbininkų Unijoj. Jis 
stengėsi parsišaukt ir Mar
tiną, kad bendrai su lokalų 
vadais išdiskusuot nesutiki
mus Martino su kitais uni
jos veikėjais. Bet Martin 
nesiteikė atvykt į tokį pa
sitarimą.

Lokalų pirmininkai paro
dė Lewisui, jog tarpe pusės 
miliono unijos narių viešpa
tauja vienybė ir jog da
bartinius vaidus, girdi, iš
vystė tik apmokami unijos 
viršininkai. Bet sako, jei 
viršininkų keliami kivirčiai 
nebus sustabdyti, tai galės 
būt ir nariai sukiršinti vieni 
prieš kitus. “Ažuot tarp sa
vęs niautis ir varinėt są
mokslus, siekiant politiniai 
sunaikint viens kitą,” tai 
viršininkai turėtų atlikt sa
vo pareigas kaip unijos va
dai,—sakė trylikos lokalų 
pirmininkai? Ir Lewis, CIO 
'galva, pilnai su jais šiuo 
klausimu sutiko.

Staiga Paryžiuj Mirė Didy
sis Amerikos Sukčius Kapi

talistas S. Insull

Paryžius. — Amerikietis 
buvęs bilionierius Sam In
sull, 78 metų, ūmai mirė po
žeminio geležinkelio trauki- 
nyj nuo širdies sustojimo.

Vienu tarpu Insull buvo 
“caras” 4 bilionų dolerių 
biznio, kuris daugiausia ry
mojo ant meklerysčių elek
tros kompanijų serais Chi- 
cagoj ir dviejuose šimtuose 
kitų miestų ir miestelių vi- 
dur-va karinėse valstijose. 
Bankrutuojant tam bizniui 
1932 m., buvo pražudyta 
750 milionų dolerių viduti
nių ir smulkesnių šėrininkų 
pinigų.
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Du Metai Ispanijos Karo
Šiandien, liepos men. 18 d., sukanka 

lygiai du metai, kai prasidėjo Ispanijoj 
karas; kai to krašto fašistai, remiami 
kurstomi Mussolinio ir Hitlerio, pasirįžo 
ginklu nuversti žmonių išrinktą respu )- 
likos valdžią ir įsteigti fašistų diktatūrą.

Du metai atgal vargiai kas tikėjosi, 
kad šis karas tęsis taip ilgai. Juo mažiąu 
to tikėjosi fašistai, Ispanijoj ir kitu 
Gausiai remiami Italijos ir Vokietijos f. 
šistų, jie manė galėsią respubliką suna 
kinti į mėnesį kitą. Jie buvo ginkluol 
su jais nuėjo šalies kapitalistai, jienjis 
pavyko paimti krašto ginklus ir daugi 
mą kariuomenės. Su jais, beje, nuė; 
dauguma karininkų ir generolų.

Su respublika pasiliko tiktai žmonės— 
darbo žmonės, valstiečiai ir darbinink 
Na, ir plačiosios darbo žmonių masls 
parodė stebuklus. Neginkluotos, be mili- 
tarinės disciplinos ir militarinio lavini
mo, josios savo pasišventimu ir pasirįži- 
mu pasekmingai gynė respubliką. Ties 
vėliau respublikos vyriausybė griebė 
už lavinimo savos armijos, už ginklavi
mosi. Ir šiandien po dviejų metų aršios 
ir žiaurios kovos respublika turi kur ki 
stipresnę armiją ir labiau ginkluotą, ne
gu turėjo prieš du metu.

Tiesa, per tuos du metu fašistams pa- 
- vyko užimti eilė sričių ir miestų. Tai 

buvo dėka tam, kad fašistus gausiai ap
rūpino ginklais, orlaiviais, amunicija 
kareiviais Italijos fašistai ir Vokietijų 
nazai, kuomet demokratiniai kraštai 
apart Sovietų Sąjungos ir, gal būt, dali
nai Francijos, respubliką bpikotavo, ne
davė jai teisės pirktis ginklų, nei amun 
cijos pas save.

Per tuos du metu Ispanijos respublik 
savo ištikimą draugą ir prietelių turėj 
tiktai Sovietų Sąjungoj, kuri nuoširdžiai 
rėmė ir teberemia respublikos kovas 
prieš fašizmą. Ispanijos demokratiją 
nuoširdžiai rėmė ir teberemia viso pa
saulio demokratiniai nusiteikę žmonės, 
plačiosios masės. Be teikimo jai medžia
ginės ir moralės paramos, viso pasaulio 
laisvę mylį žmonės siuntė savo geriay- 
sius sūnus padėti Ispanijai apsiginti nuo 
žiauriojo fašizmo. Šitie kovotojai, vyk
dami Ispanijon, puikiai žinojo, kad kova 
už Ispanijos demokratiją, yra kova už 
viso pasaulio demokratiją. Dėka tam, 
suvažiavo keliolika tūkstančių kovotojų, 
pasiryžusių guldyti savo galvas apgym- 
?tie Ispanijos respublikos. Nuvyko kelę- 
as tūkstančių ir Amerikos kovotoji^ jų 

tarpe ir lietuvių. Iš viso Ispanijos res
publikos gynėjų eilėse lietuvių kovotojų 
(suvykusių iš Jungtinių Valstijų, Kana
dos, Pietų Amerikos ir pačios Lietuvos), 
sakoma, yra tarp 400-500 asmenų.

Praėjo du metai, kai fašistai prade j 
kruviną žygį Ispanijoj. Po dviejų metų 
respublikos gynėjų pasirįžimas tebėr 
nepalaužiamas. Atpenč, jis šiandien kr 
kas didesnis, negu du metai atgal. Res
publikos gynėjų eilės apvienytos, kai fa
šistų užimtose teritorijose prasideda 
maištai, nesantaika. Ispanai fašistai pra
deda bruzdėti prieš Italijos ir Vokieti- 

• jos fašistus, kurie ten bando šeiminin
kauti.

Ispanijos respublika tebevaldo 50,0( 
ketvirtainių mylių turtingiausios žemes 
plotus ir didžiausius miestus, pramonin- 
giausius centrus.

Per tuos du metus karo Ispanijoj bur
žuaziniai demokratiniai kraštai paročė 
savo visišką bankrūtą. Šaukdami api 
nesikišimo politiką į Ispanijos reikalu 
jie puikiausiai mato, kaip Italijos ir Vo
kietijos fašistai ten kišasi, bet nieko ne
sako ir nedaro. Europoje didžiausia
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viso kaltininkė yra Anglijos Chamber- 
laino valdžia.

Mūsų pačių kraštas taip jau padarė 
nedovanotiną Ispanijos respublikai žalą. 
Laikydamasi t. v. neutralybės nusista
tymo, mūsų vyriausybė neleidžia teisėtai 
Ispanijos respublikos vyriausybei čia 
pirktis ginklų, o tuom pačiu sykiu par
duoda ginklus Mussoliniui ir Hitleriui, 
kurie juos gabena Ispanijos fašistams!

Demokratiniai nusistatę Amerikos lie
tuviai su nepaprastu dėmesiu sekė karą 
Ispanijoj, o jo eigą, jo kryptį. Jie ne tik 
sekė, bet jį gausiai rėmė ir teberemia. 
Tūkstančius dolerių sudėjo aukų. Auko
jo ir kitais daiktais—drabužiais, etc.

Mūsų spauda — ypačiai dienraščiai 
“Laisvė” ir “Vilnis”—apie Ispanijos da
lyką talpino daug raštų ir akstino ir te- 
beakstina Amerikos lietuvius gelbėti Is
panijos demokratiją. Gelbėjimas Ispani
jos demokratijai reiškia pagelbą viso pa
saulio demokratijai josios kovoje su fa
šizmu ir reakcija.

Po dviejų metų karo Ispanijos respub
likos gynėjai ne tik ginklo į šalį nepade- 
deda, ne tik nenustoja vilties laimėti, bet 
jie yra dar karštesniam užsidegime ir 
pasiryžime fašizmą sumušti.

Mes jiem turim padėti — padėti visais 
galimais būdais. Pirmiausiai: reikalauti, 
kad mūsų krašto vyriausybė nuimtų em
bargo nuo ginklų Ispanijai!

Remti Ispanijos respublikos gynėjus 
medžiaginiai ir moraliai.

Padėti sugrįžti amerikiečiams kovoto
jams, kurie, bekovodami su juoduoju fa
šizmo, tapo sužeisti. O kai jie sugrįš 
—gelbėti jiems sveikatą sutaisyti, užtik
rinti gyvenimą.

Po dviejų metų baisaus karo Ispanijoj, 
mes drauge su Ispanijos demokratijos 
gynėjais turim sušukti:

Respublika turi laimėti!
Šalin fašizmas!
Tegyvuoja demokratija!

Didelis Laimėjimas
Nereikia nei sakyti, kad pereitą sa

vaitę padarytas aplink pasaulį orlaiviu 
aplėkimas, kurį atliko Howard Hughes, 
Richard Stoddart, Thomas L. Turlow, 
Harry P. M. Connor ir Richard Lund, 
yra demonstravimas nepaprasto progre
so, pasiekto orlaivininkystės srity j.

Tai parodo, kad pasaulis diena iš die
nos darosi mažesnis, nes žmogus su kiek
viena diena, pagelba technikos, gali jį 
aplėkti į vis trumpesnį laiką. Podraug 
tai parodo, koks baisus bus pasaulinis 
katras, jei imperialistiniai fašistai jį pra
dės. Į 16-ką valandų galima pasiekti Pa
ryžių! Kai mes kalbame apie orlaivinin
kystės pasiektą progresą, tuojau metasi 
į galvą mintis, kad sekančiam kare or
laiviai spręs pačią vyriausią rolę. Sa
kysim, tegu Amerika kariaus su kuria 
nors europine valstybe. Kiek orlaivių per 
trumpą laiką gali būt iš čia pasiųsta 
mušti priešą. Arba, tuo pačiu sykiu, kiek 
orlaivių priešas gali atsiųsti čia, saky
sim, ant New Yorko!

Įdomu ir tai, kad orlaivininkai, lėkda
mi aplink pasaulį, nematė reikalo nei 
karto sustoti fašistinėj šalyj. Kartą su
stojo Paryžiuj, tris kartus Sovietų Są
jungoj ir du kartu — Amerikoj. Tai ir 
viskas.

Veikiausiai nebūtų Amerikos orlaivi
ninkai taip sėkmingai pasiekę savo tiks
lo, jei Sovietų Sąjungos piliečiai nebūtų 
taip gražiai su jais kooperavę. Pažinda
mi gerai savo kraštą, oro kelius, patį 
orą, Sovietų Sąjungos, žmonės darė vis
ką, kad padėti šitiems smarkiems ir gud
riems vyrams savo tikslą pasiekti su 
kaip galint mažiausiai vargo. Socializmo 
kraštas yra pasiruošęs gelbėti kiekvie
nam, kuris bando padaryti progresą mo
ksle.

Kai kadaise Julius Verne parašė kny
gą—80 dienų aplink pasaulį, ji buvo sa
vos rūšies sensacija, savos rūšies graži 
svajonė. Šiandien, Hughes su savo 4-riais 
draugais aplėkė aplink pasaulį į 3 dienas, 
19 valandų ir 14 minučių, tačiau šiądien 
tai skaitoma mažesnė sensacija, negu bu
vo tuomet.

Progresas technikoje kyla neišpasaky
ta sparta.

Darbo žmonės turi kovoti, kad jis kil
tų ir jų gyvenimo gerėjime.
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Stalino Gimtinėje
Sovietų Sąjungos pietuo

se, Kaukazo kalnuose, sau
lėtosios Gruzijos žemėje iš
augo garsusis mūsų gady
nės žmogus, kurio vardas 
viso pasaulio darbo žmo
nėms, viso pasaulio paverg
toms tautoms liko šūkiu ko
vai už savo pasiliuosavimą. 
Jo vardas—Stalinas.

Gruzinų ’ tauta — senos 
kultūros šalis, ilgus šimtme
čius didvyriškai gynė savo 
laisvę nuo senovės Rymo 
imperatorių, nuo turkų sul
tonų, nuo persų šachų puo
limų. Laisvę mylinti gruzi
nų tauta ir po Rusijos ca
rizmo jungu nenustojo ve
dus kovos už savo tautinį 
pasiliuosavimą. Ji davė pui
kius talentingus revoliucio
nierius Rusijos revoliuci
niam darbininkų judėjimui: 
Džugašvilį (Staliną), Or- 
džonikidze (Sergo), Lado 
Kecchovelį ir daug kitų.

Pilietinio karo metu Ru
sijoj gruzinų tauta 
menševikų jungą. Jungą. 
Anglų-francūzų imperialis
tų remiami Gruzijos men
ševikai tris metus laikė sa
vo rankose valdžią. Tai bu
vo marionetinė valstybė,— 
paklusnus įrankis Anglijos 
ir Francijos imperialistų 
rankose, kuri turėjo tar
nauti baze Anglijos ir Fran
cijos interventams, kovai 
prieš jaunąją Sovietų res
publiką. Tačiau gruzinų 
tauta nenorėjo būti inter- 
ventų įrankiu. Bolševikų 
vadovaujama gruzinų liau
dis sukilo. Jai į pagelbą at
ėjo Raudonoji Armija ir 
1921 m. vasario 25 dieną 
Gruzijos sostinėj Tbilisi 
(Tiflise) suplevėsavo rau
donoji Sovietų vėliava.

Gruzijos Socialistinė So
vietų Respublika—viena iš 
tų vienuolikos respublikų, 
kurios šiandien sudaro di
džiąją Socialistinę Sovietų 
Respublikų Sąjungą — SSR 
S. Ji lygiateisė savistovi re
spublika vienuolikos res
publikų šeimoje.

Šių metų birželio 12 die
ną Gruzijos Socialistinė 
Sovietų Respublika renka 
savo vyriausią valdžios or
ganą—Aukščiausią Sovietą.

Per septynioliką savo gy
vavimo metų Sovietų Gruzi
ja, padedant Rusijos darbi
ninkams, pasiekė žymių lai
mėjimų. Šiandieninė Gruzi
ja liko pramonės šalimi.

1928 m. sudarė 33 procen
tus, o 1937 m.—jau 75 pro
centus. Per abi penkmeti- 
nes Gruzijos pramonėn įdė
ta daugiau 3 miliardų rub
lių. Sovietų valdžios laikais 
Gruzijoj sukurta visa eilė 
naujų pramonės šakų, kaip 
mašinų statybos, cemento, 
naftos, šilko audimo, teks
tilės, konservų, cukraus. 
Gruzijoj dabar kasamas 
auksas, molibdenas, baritas, 
gumbrinas ir kt. reti me
talai.

Marganco 1937 m. buvo 
iškasta 1,6 miliono tonų 
arba du kart daugiau, kaip 
prieš karą. Akmens anglies 
dabar iškasama tris kart 
daugiau, kaip prieš karą.

Ypač padidėjo Gruzijoj 
elektros gamyba. Buvo pa
statyta visa eilė stambių 
hidroelektros stočių prie 
nuo kalnų tekančių upių. 
Jei prieš revoliuciją Gruzi- 

elektros stočių pajėgu
mas vos siekė 8 tūkstančius 
kilovatų ir elektros šviesa 
buvo prieinama tik miestų 
buržuazijai, tai dabar jų 
galingumas siekia 123 tūks
tančių kilovatų. Elektros 
energija varo fabrikų maši
nas, duoda šviesą Gruzijos 
miestams ir kaimams.

Ypač didelių pasisekimų 
turi Gruzijos žemės ūkis. 
Gruzijoj, kurios laukus sau
go Kaukazo kalnai nuo šal
tų šiaurės vėjų, yra šiltas 
saulėtas klimatas. Čia pui
kiai auga šiltųjų kraštų 
vaisiai ir augalai.

Sovietų valdžia ir sten
giasi išplėsti tokių kultūrų 
auginimą, kurios kituose 
Sovietų Sąjungos kraštuose 
neauga.

Prieš revoliuciją Gruzijoj 
buvo tik keletas šimtų hek
tarų, apsodintų arbatos me
deliais. Dabar arbatos plan
tacijos siekia 45 tūkstančių 
hektarų. 1921 m. Gruzija 
davė pusę miliono kilogra
mų žalių arbatos lapų, o 
1937 m.—daugiau 27 milio- 
nų kilogramų. 1938 m. nu
matoma surinkti 35 milio- 
napk. žalių arbatos lapų, ku
rioj duos 9,6 milionus kilo
gramų jaunų arbatžolių. 
Gruzijos arbata neblogesnė 
savo kokybe už Ceilono, Chi- 
nijos ir Japonijos arbatos 
rūšis. Vien 1937 m. Gruzi-
jos kolchozninkai, arbatos 
augintojai, už atiduotą val- 

Pramonės lyginamasis svo- stybei arbatą gavo 52 milio- 
ris Gruzijos liaudies ūkyje] nūs rublių pinigais ir 29

Merginos ir lakūnų žmonos “užpuolė” tik ką 'laimingai sugrįžu
sius lakumus, H. Hughes (pažymėtas rodykle) ir jo draugus.

milionus rublių gamybos 
kredito.

Mandarinai, apelsinai, li- 
monai p r i e š r evoliucinėje 
Gruzijoj buvo auginami tik 
retame ūkyje. 1937 m. šitų 
vaisių medeliais buvo apso
dinta 6 tūkstančiai hektarų, 
kurie davė 300 milionų štu- 
kų vaisių. 1938 m. šių vai
sių medeliais apsodinama 
10 tūkstančių hektarų.

Gruzijoj 1937 m. buvo ap
sodinta 21 tūkstantis ha. 
aukštos rūšies tabakais, ku
rie pernai davė daugiau 
kaip 17 tūkstančių tonų 
vertingo eksportinio taba
ko.

Vieha svarbiausių Gruzi
jos žemės ūkio šakų—vyn
uogių auginimas. Vynuogy
nai šiuo metu apima 41 
tūkstantį hektarų, tuo tar
pu kai menševikų viešpata
vimo metu vynuogių ūkis 
buvo beveik visiškai suiręs. 
Vynuogių laukuose išnai
kinta žalotojas — filoksera, 
kuris seniau sunaikindavo 
tūkstančius hektarų vyn
uogių plantacijų. Paskuti
niais laikais imta auginti 
vynuogės, iš kurių gamina
mas šampanas.

Gruzijos laukuose 43 tūk
stančiai hektarų apsodinta 

i obuoliais, kriaušėmis, persi
kais, čerešnėmis, vyšnio
mis ir kitais vaisiniais me
džiais. Be to smarkiai ple
čiami tropinių kraštų vai
siai: japonų churma, muš- 
mula, feichoa, ir kt.

Gruzijos gyvulininkystė 
jau atsigavo ir pradeda 
pralenkti prieškarinius lai
kus. Pagal gyvulių surašy
mo duomenis, 1938 m. sau
sio 7 d. Gruzija turėjo 
1.752 tūkstančius stambiųjų 
raguočių (1913 m. jų buvo 
1.301 tūkst.), 1.952 tūkstan
čių avių ir ožkų (1913 m. jų 
buvo 1.854 tūkst.), 682 tūk
stančius kiaulių (1913 m. 
jų buvo 284 tūkst.). Arklių 
skaičius padidėjo 39% pa
lyginus su 1913 m.

Gruzija pasižymi savo 
garsiais kurortais, kur su
važiuoja gydytis ir pasilsė
ti tūkstančiai žmonių iš vi
sos Sovietų Sąjungos, o 
taipgi iš užsienio. Tai ku
rortai Boržami, Abastuma- 
ni, Cchaltubo, K o b u 1 e t i, 
Gagrai, Suchumi.

Gruzija— ištiso raštingu
mo šalis. Visoj respublikoj 
įvestas privalomas 4 metų 
pradžios mokslas, o mies
tuose ir pramonės centruo
se—7 metų privalomas pra
džios mokslas. Sovietų Gru
zijos aukštosios mokyklos 
jau išleido daugiau 15 tūk
stančių inžinierių, gydyto
jų, agronomų, architekto- 
rių, pedagogų ir kt. moks
lo darbininkų. Smarkiai iš
augo gruzinų tautinė lite
ratūra, tautinis menas, 
sportas. Gruzijos operos te
atras pernai gastroliavo 

j Maskvoje ir susilaukė dide
lio pasisekimo iš publikos. 
Žymesnieji teatro artistai 
buvo apdovanoti ordenais 
ir piniginėmis dovanomis, 
pačiam teatrui buvo suteik
ta milionine subsidija, kad 
būtų išplėsti jo rūmai ir pa
gerintos artistų darbo sąly
gos. Gruzijos dailininkai 
nesenai Maskvoje turėjo sa
vo paveikslų parodą ir ji 
taip pat turėjo pasisekimo 
—ją aplankė šimtai tūks
tančių lankytojų.

Ateityje Sovietų Gruzija 
planuoja dar labiau išplėsti 
savo pramonę ir žemės ūkį. 
Numatoma išplėsti anglių 
kasimą, naftos gamybą, šil
ko auginimą. Po dviejų-tri-
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Klausimai ir Atsakymai

Klausimas:
Ar galite paaiškinti, kiek 

šiandien Jungtinėse Valsti
jose sveturgimių gyvena 
ant farmų?
Atsakymas:

1930 metais 510,889 sve
timtaučių šeimynos gyveno 
ant ūkių šioje šalyje. Nuo 
to laiko gal jų skaitlius žy
miai didesnis. Ūkės Cenzas, 
imtas 1935 m., parodo pa
didėjimą ūkių gyventojų 
skaičiaus tose dalyse, ku
rios arti industriališkų ir 
kasyklų centrų ir taip vadi
namų “subsistence farm
ing” vietų, kur gyventojai 
dirba artimuose fabrikuose 
ir tuo pačiu laiku prižiūri 
savo ūkius.

F. L. I. S.

Anglai Tariasi Įvest Karo 
Stovį Palestinoje

Jeruzale. — Anglijos val
dininkai tariasi įvest karo 
stovį šiaurinėje Palestinos 
dalyje, kur siaučia ypač 
nuožmi kova tarp arabų, iš 
vienos pusės, ir žydų ir an
glų kariuomenės ir polici
jos, iš antros.

Haifoj, prieplaukos mies
te, arabai iš už barikadų 
kovėsi su marininkais, atė
jusiais nuo Anglijos karo 
laivo “Repulse.”

Manoma, kad tai arabai 
padegę Chemijos Pramonių 
rūmą Haifoj ir žydų popie- 
ros sankrovą, Jeruzalėj.

Nušautas mahometonų 
kunigas Sheikh Ali Khatib 
Jeruzalėj kaip policijos šni
pas prieš arabus.

Vokietijos Lėktuvai Šnipi
nėja Čechoslovakiją

Praha, Čechoslovakija. — 
Keli Vokietijos orlaiviai vėl 
skraidė virš Čechoslovaki- 
jos. Vieną Čechoslovakijos 
lėktuvai privertė nusileisti 
ir suėmė jo lakūną Hansą 
Elmerį.

Hendaye, Franc. Ispani
jos pasienis.—Fašistų lakū
nai du sykiu per dieną bom
bardavo Valenciją ir naiki
no Alicante, Segorbe, Sa
gunto, Denia ir Carcagente..

jų metų Gruzija ruošias 
tiek pagaminti arbatos, kad 
jos nebereiktų įvežti iš už- 
rubežio. Numatoma nusau
sinti Kolchidos žemumą ir 
paversti ją mandarinų, ap
elsinų, limonų plantacijo
mis. Bus išplėsti vynuogy
nai, o taip pat plantacijos 
augalų, iš kurių gaunami 
efiras, brangūs aliejai avia
cijos pramonei, muilui, par- 
fiumerijai. Plečiama laurų 
lapų auginimas, labai grei
tai augančių medžių—evka- 
liptų auginimas ir tt. Nu
matoma taip išplėsti bulvių 
ir javų auginimą, kad 1939 
m. nebereiktų įvežti Gruzi- 
jon bulvių, o 1940 m.—ja
vų iš kitų Sovietų Sąjungos 
rajonų.

Taip auga ir kultūreja 
saulėtoji Gruzija, taip auga 
ir kitos Sovietų Sąjungoj 
gyvenančios tautos, nes vi
sur jose šeimininkauja pa
tys tų tautų darbo žmonės, 
o ne išnaudotojai kapitalis
tai ir dvarininkai, ne kita
taučiai engėjai.

A. Ramutis.
1938 IV. 24.
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Karas Ispanijoj ir šia jos kovoje už savo rei-

Chinijoj
Du Metai Karo Ispanijoj

Liepos 17 dieną sukanka 
lygiai du metai sunkios Is
panijos liaudies kovos prieš! 
barbarišką Vokietijos ir 
Italijos fašizmą. Dabar vi
siems yra aišku, kad užpa- Į 
kalyje budelio generolo I 
Franco stovėjo ir stovi Ita
lijos ir Vokietijos fašizmas. 
Jeigu ne Italijos ir Vokieti
jos bei Portugalijos fašis
tų ginklai ir karo jėgos, 
tai Ispanijoj fašistai nė 
nebūtų išdrįsę sukilti, o' 
jeigu būtų sukilę, tai jau 
senai jie būtų sumušti. Is
panijos liaudis yra nusista
čiusi prieš fašizmą ir ko
voje nesigaili nei jėgų, nei 
gyvasčių.

Per du metus laiko Ispa
nijoj mažiausiai žuvo du 
milionai žmonių. Apie du 
šimtus tūkstančiu fašistai 
išžudė ir sušaudė jų užim
toj teritorijoj. Šimtus tūks
tančių civilių žmonių jie 
išžudė mūšių laukuose. Tūk
stančiais jie žudė ir žudo 
civilius gyventojus iš oro 
bombomis.

Gražūs ir istoriniai Ispa
nijos miestai sugriauti. Ša
lies ūkis labai daug nuken
tėjo. Jeigu ir dabar karas 
pasibaigtų, tai vis vien ilgai 
liaudžiai reiktų sunkiai 
dirbti, kad atbudavoti tą, 
kas buvo pirm fašistų suki
limo.

Teritoriniai Ispanija pa
dalinta į dvi dalis — valdo
mą liaudies ir pavergtą fa
šistų. Fašistai pavergė visą 
Biskajaus pakraštį. Jie su 
pagelba Italijos ir Vokieti
jos baisios karo mašinos 
perkirto .liaudies Ispaniją į 
dvi dalis, atkertant Katalo- 
niją nuo Kastilijos. Fašistai 
valdo didesnį Ispanijos plo
tą, jų rankose valdomas plo
tas yra prie daikto, kas su
teikia jiems strateginę reik
šmę permesti armiją iš vie
no fronto į kitą. Ispanijos 
liaudies teritoriją perkirsta, 
susisiekimas palaikomas oro 
bangomis, lėktuvais, subma- 
rinais ir laivais. Liaudžiai 
kova yra daug sunkesnė, 
nes Kastilijos frontas nega
li tiesioginiai suteikti Kata- 
lonijos frontui pagelbą ir 
priešingai.

Nuo kovo mėnesio fašis
tai nepertraukiančiai veda 
užpuolimą ant liaudiečių ir 
povaliai slenka prie Sagun
to ir Valencijos. Bet pa
staraisiais laikais liaudie- 
čiai nemažai skaudžių smū
gių uždavė fašistams Sa
gunto ir kituose frontuose. 
Laike fašistų ofensyvos, ko
vo mėnesį, jie vietomis tu
rėjo 10 karo lėktuvų prieš 
liaudiečių vieną. Ilgoj kovoj 
liaudiečių priešorlaivinės 
kanuolės ir gabūs lakūnai 
taip apdaužė fašistų lėktu
vus, kad liepos 11 dieną jau 
liaudiečių lėktuvai skaud
žiai bombardavo fašistų ap
kasus Sagunto fronte ir oro 
mūšyj įveikė fašistus.

Italijos fašistai ruošiasi 
išvežti atgal į Italiją iš Is
panijos 10,000 savo juod- 
marškinių, kurie yra su
žeisti arba susirgę. Bet tuo 
pat kartu paruošė naują ar
mijos diviziją iš 20,000 
juodmarškinių Spezia prie
plaukoj ir ruošiasi ją per
mesti generolui Franco į pa
gelbą. Kartu jie paruošė

Kelis kartus Japonijos ar- 
! mija buvo pozicijoj apsupti 
Chinijos armiją ir sunaikin
ti. Bet kiekveinu kartu chi- 

ir 12 na^ kdp gudriai mokėjo ma
gink- nevruoti, kad jie atsitrauk-

kanuolių, 24 lengvų 
sunkių tankų ir 200 
luotų automobilių.

Italijos fašistai giriasi, 
kad jų lakūnai sužeidė liau
diečių kruzerį “Miguel de 

! Cervantes”. Italijos fašis
tai sako, kad šimtai jų lėk
tuvu veikia 
du metus k 
mušę 580 lis 

Jie sako,
vien balandžio mėnesi italai 

i fašistai turėjo 2,398 pakili- 
i mus į orą ir išskraidė 4,729 
valandas, žudydami liaudic- 
čius. Tą mėnesį jie nume
tė 431 toną bombų ir iš lėk-; 
tuvų kulkasvaidžių paleido 
43,000 kulkų. Gegužės me-j
nesį jie tuiėjo 2,064 ^ialLkokio nįe^as nuo ju nelau- 
pakihmus, įsskraide 3,607 p-

1 1 I J — rAZ-X-4 1 1\L»

clavo su visais pabūklais ir

pervežti 220 apkasų kanuo- 
lių, batarėją toli šaunančių

tūriniai ir skaitlingiausiai 
pasaulyj apgyventa šalis. Ji 
gyvos jėgos turi užtektinai,

Clevelando Kronika

Ispanijoj ir per 
aro jie būk nu- 
udieeiu lėktuvu.

V C

mija nesunaikinta, tol Ja
ponija negali skaityti karą 
laimėjusi.

Šis karas pakirto Japoni
jos armijos garbe. Pirmiau 
ji buvo skaitoma viena iš 
geriausiu, bet kada chinai 
kelis kartus ją skaudžiai su

žiniai karo specialistai sako, 
kad jie toli gražu perkai
nuodavo Japonijos armijos 
svarbą. Chinijos armija pa
sirodė daug sugabesnė, vei
klesnė, kaip pirma apie ją 
buvo manyta. Chinijos ko
votojai parodė tokį gabumą,

valandas, numetė 291 toną 
bombų ir iš oro paleido 97,- 
000 šūvių.
jie turėjo 3,103 oran pakili
mus, išskraidė 5,838 valan
das, numetė 719 tonų bom
bų ir iššovė

Šitokio budeliško “darbo 
atskaitas skelbia patys fa
šistai. Nei

Birželio menesi

41,000 šoviniu.' v
v

klek nemažiau

šistinės Vokietijos lakūnai 
ir armija. Vienok, Ispanijos 
liaudis kovojo ir nenustoda
ma vilties kovą laimėti ją 
veda ir ant toliau.

Jie organizavo “mirties 
batalionus”, kurie tol muš
davosi nesitraukdami, kol 

į paskutinis padėdavo galvą, 
i Daugelis chinų lakūnų pa
aukavo savo gyvastį nutai- 
kindami lėktuvą su bombo- 
,mis ant Japonijos karo lai
vo ir tuo būdu nuskandin
dami laiva.

Japonijos užimtoj terito
rijoj eina didelis partizanų 
karas. Vien Hopeh pro
vincijoj, kur veikia buvę 
chinai raudonarmiečiai, yra 
priskaitoma iki 250,000 or
ganizuotų partizanų, kurie 
padaro Japonijai daug ža
los.

tik jai stokavo organizuotu
mo, ginklų ir vienybės. Da- 

' bar vienybė atsiekta, ko- 
i munistai vis daugiau įgau- 
na įtakos, demokratiniai 
principai atsteigiama šaly
je, masės organizuojasi ir 
tvirtina savo armiją, kuri 

j su pagelba Chinijos visos 
1 liaudies ruošiasi išmušti 
i laukan užpuolikus.

Fašistų karas prieš Ispa
nijos liaudį, Japonijos ka
ras prieš Chinijos liaudį su
daro pasaulyje labai įtemp
tą ir pavojingą padėtį. Fa
šistų piratiški užpuolimai 
ant kitų valstybių prekybos 
laivų Ispanijos zonoj ir pro- 
vokatoriški Japonijos im
perialistų žygiai Chinijoj 
jau daugelį kartų vos ne
uždegė pasaulinį karą. Ži
noma, jeigu visos stambios 
demokratiniai nusistatę pa
saulinės valstybės, kaip tai 
Franci j a, Jungtinės Valsti
jos, Anglija ir kitos išstotų 
bendrai su Sovietų Sąjunga 
prieš agresorius, prieš tai
kos ardytojus, prieš užpuo
likus ant kitu tautu, tai ne 
tik karas turėtų baigtis Is
panijoj ir Chinijoj, bet ir 
abelnai pasaulyje užviešpa
tautu pastovesnė taika.

D. M. š.

Hartford, Conn.

BEDARBIO PADĖTIS

Japonijos generalis šta
bas skelbia, kad kaVo fron
tas sudaro 1,400 mylių ilgio. 
Japonija būk neteko užmuš
tais tik 36,700, bet užsienio 
karo specialistai apskait- 
liuoja, kad Japonija užmuš
tais neteko mažiausiai 100,- 
000 i F sužeistais nuo 250,000 
iki 300,000. Japonijos 500,- 
000 armija mušasi puldama 
Chiniją, o 450,000 laikoma 
ant Sovietų Sąjungos sienos 
ir slopina Mandžurijoj liau
dies sukilimus. Japonija šia
me kare neteko daug karo 
laivų, šimtus tankų ir lėk
tuvų ir labai daug ginklų. 
Jai vienos dienos karo ve
dimas atsieina iki $5,000,- 
000, kas veda šalį prie ban- 
krūto.

Chinijos nuostolius Ja
ponijos štabas skelbia 510,- 
100 užmuštų ir 800,000 su
žeistų. Vien Nankinge buvo 

dar mažiau pa-j išžudyta 83,000 chiniečių.

7 dieną sukako 
Chinijoj. Japo- 

ialistai užpulda- 
manė parblokšti 
keturias savai- 

padiktuoti savo 
t apsiriko. Chini- 
apsijungė bend- 
ž savo tautos ir

Metai Karo Chinijoj
Liepos 

metai karo 
nijos impel 
mi tą šalį
ją į kokias 
tęs ir jai 
sąlygas. Be 
jos liaudis 
rai kovai u 
šalies laisvę. 

Japonijos 
ėmė veik devynias provinci
jas su viršų m šimto milionų 
apgyvendin 
griebė Pei 
Shanghajų, 
chowa ir d 
lių ir svai 
pavergė la 
išvystytą kraštą, 
gelžkeliai, 
kiausios 
kos. Jie apjungė savo šiau
rinį ir Shanghajaus frontą. 
Bet jiems 
kinti Chi 
armiją ir 
kirsti Chinijos liaudies dva-! Bet Chinija yra plati teri-

imperialistai už-

Dingą, Tsinaną, 
Nankingą, Su- 

. augelį kitų dide
lių miestų. Jie 
oiausiai Chinijoj 

kur yra 
plentai ir pui
ri r ų prieplau-

nepavyko sunai- 
nijos orlaivyną,

Nuimt embargo nuo ginklų Ispanijai , tai obalsiai,
kurie šiandien keliami visoj Amerikoj. “Visokios pa- 
gelbos Ispanijai”!

Visko Po Biskį
Liepos 6 d. man teko būti 

Laisvės Choro pamokose. Na
riai buvo skaitlingai atsilankę. 
Dar matėsi prisirašė ir naujų. 
Laike pertraukos nariai s u 
mokytoju turėjo pasikalbėji
mą kaslink prisirengimo dai
nų dienai, kuri . atsibus rug
pjūčio 7 d., Waterbury, Conn. 
Taipgi rengiasi jr pikniko pro
gramai, kuris rengiamas dėl 
darbininkiškos spaudos rugsė
jo 11 d., Hartfordo Lietuvių 
Sąryšio darže.

Mokytojas pastebėjo cho
ristams, kad prisirengtų kuo- 
geriausia, kadangi reikės su
sidurti su gerai išlavintais 
chorais. Bet jis pasitiki savi
mi ir choristais.

Liepos 8 d. atsibuvo Stygų 
Orkestros, po vadovyste drg. 
V. Visockio, susirinkimas. Na
rių dalyvavo 16. Vienbalsiai 
nusitarė mokėti mėnesines 
duokles, po 10c.

Nutarė laikyti susirinkimus 
kas mėnuo — paskutinės sa
vaitės pėtnyčios vakare, Lais
vės Choro svetainėje.

Į valdybą išrinko : pirminin
ku L. Picilis, raštininku N. 
Urbon, iždininku A. Pilky.

Buvo laiškas su užkvietimu 
dalyvauti programoj pikniko, 
kuris yra rengiamas dėl dar
bininkiškų laikraščių, rugsėjo 
11 d. Vienbalsiai nutarė da
lyvauti.

Susirinkimas paskyrė orkes
trai vardą—H. L. Orkestrą.

Buvo plačiai apkalbama, 
kad surengti ateinantį rudenį 
koncertą. Palikta sekančiam 
susirinkimui.

Susirinkimas buvo labai 
pavyzdingas. Kaipo jaunuo
liam, reikia duoti kreditas, 
kad jie moka susitvarkyti.

Nelaimė
Liepos 8 d. gerų draugų 

A. J. Bernotų sūnelį, 4 me
tų amžiaus, pervažiavo auto
mobilis. Tai dar laimė, kad 
pasitaikė jam pakliūti po vi
duriu, tarpe tekinių, tai išliko 
gyvas. Tuojaus nuvežė ligon- 
butin. Gydytojai išegzamina- 
vo ir surado, kad nepavojin
gai sužeistas, tik nekurtos da
lys kūnelio apibraižytos.

Aš linkiu jam laimingo ir 
greito pasveikimo, o tėvam 
reiškiu gilią užuojautą.

Nemunas.

Mrs. įlomėly, 65 m., ir 
Georgo, 3 m., jau nekuris lai
kas gyvena ant 13 ceijftų į die
ną. Įlomėly gyvena po antra
šu 9511 Yeakel Ave., ir gavo 
šalpos čekį nuo miesto sumo
je $1.98 ir tai buvo pirmą kar
tą 18 dienų bėgiu.

Neturėdama pilietybės po
pierių negali gauti pensijos, 
pirmiau nereikėjo, todėl ir ne
išsiėmė, o dabar jau persona. 
Tai tokia ironija laimės, šie
nauk, kai saulė šviečia, sako 
patarlė. Bet ką tu pjausi, ak
menis ?

Bad as Tarpe Geradčjų
Badas tai yra ekonominis 

nedateklius. Gamtos sunaikin
ti javai, dulkių debesys, au
dros, na, ir karas — užtrau
kia badą ant žmonijos. Tai 
beveik senoviškas paaiškini
mas apie badą. Bet moderni
niuose laikuose jau net ir ba
do ypatybės bei prasmė pa
sikeičia.

Tautos gamina ginklus, 
amuniciją, taupina maistą ka
ro laikui, bet pas mus Ame
rikoj, ypač Ohio yalstijoj, yra 
kas kita. Eini gatve—auto
mobiliai bėga-važiuoja it pa
dūkę, krautuvės su gražiais 
“frontais”, namai aptaisyti ge
rai (biednose sekcijose sulū
žę, aplinkę, sugriuvę etc., it 
Slabadoje), žmonės aludėse 
aių-spiritą geria, visi skubi
nasi — nežino kur — į gra
bo lentas? Bet tuo pačiu me
tu tūkstančiai žmonių badau
ja ir jų vaikai — kartais net 
“geradėjai nuomotojai” išme
ta nekaltus, biednus, visų ap
leistus žmones su vaikais—iš
meta juos laukan.

štai tikras atsitikimas (tai 
tik kuris pasiekė spaudą, o 
kur kiti, apie kuriuos niekas 
negirdės?). Mrs. Ferguson su 
dviem vaikais išmesta iš na
mu, kuomet savininkas nesu- 
tiko ją ant toliaus laikyt. Ji 
gyveno tik vienam kambaryj, 
po antrašu 1775 E. 65th. Da
bar Gordon Parke gyvena ant 
suolo prie rakandų pašiūrės, 
šalyje, kur bilionai dolerių 
teka kaip vanduo, žmonės su 
vaikučiais badauja, pastogių 
neturi.

Kita motina Emma Kruis su 
7 ir 5 metų vaikais atsidūrė 
šalia Fergusonienės ir vaikų 
—vaikučiai miega skarmalais 
apkloti, o motinos budi visą 
naktį. Tai tau ir gyvenimas, 
tau ir laimės šalis!

Miesto Šalpos Stotyse Krizis
šimtai alkanų žmonių susi

rinko šalpos stotyse, kurių 
įdėliai jau senai kai ištuštinti. 
Vėliau minios žmonių susibūrę 
prie St. Clair ir 51st St., kur 
Federal Surplus Com. Corp.— 
išdalinėjo slyvas, apelsinus, to- 
meites, kenuotus žirnius, čia 
virtinė almužninkų per “pen
kis blokus” tęsėsi.

KKK Atgyja
K u Klux Klanas, per vadą 

J. A. Colesscott (Columbus, 
Ohio), pareiškė, kad Ohio 
valstijoj yra perdaug svetim
šalių, J. V. net 3*/> milionai) 
jų. Jie negali duoną sau už-j 
sidirbti. Reikia _ juos siųsti 
“atgal.” šeši milionai svetim
šalių darbus laiko—1Į/2 gauna 
pašelpą, o net 9 milionai čia 
girnių amerikiečių bedarbių.

Colesscott musėt pradėjo 
skaityti Hitlerio filosofiją apie 
Ameriką. Negana to. KKK 
net reikalavimus stato, tam 
tikslui pasiuntė 12,000 kortų 
Washington an. žinoma, val
džia atmetė tokius reikalavi
mus.

Senatas Kivirčiuose
Ponas Lawrence, vadas se

nato, nenori paskirti komite
to taikytis su House vado 
Frank Uible grupe — dėlei pa
gerinimo planų ir suteikimo 
greitos pagelbos bedarbiams.

Bet no tame svarba — vadam 
svarbu, kad žū-būt nepasiduo
sime—“that’s all.” Senatas 
turi planą sukelti finansus, 
išleisdami notas ir rinkdami 
pinigus už alaus ir degtinės 
leidimus ’38-’39 metų bėgiu— 
leidžiant miestam šalpą kon
troliuoti. žinoma, House turi 
kitokį planą. Na, ir kivirčiai.

Paaiški, kad valdininkai no
ri apglostyti dalyką, kad vėl 
įsipiršus valdžion porai metų.

J. W. Petrauskas.

SO. BOSTON, MASS.
Judis “The Air Fleet” (Oro 

Laivynas) labai žingeidus, ku
rį verta kiekvienam pamatyt.

Taipgi bus ir diskusijų, ka
talikų pažvalgų gvildenimas. 
Įžanginę prakalbą laikys M. 
K. Bolys.

Rengia Komunistų Partijos 
lietuvių kuopa liepos 19 d., 8 
vai. vakare, 376 Broadway, S. 
Bostone. Visi kviečiami daly
vauti.

Irving Keith Atminčiai
Irving Keith buvo jaunuome

nės vadas Bostone per perei
tus kelis metus. Dabar už
muštas Ispanijoj kovose prieš 
fašizmą. Tad ketvirtadienį, 
liepos 21. d., bus masinis su
sirinkimas Tremont Temple 
Bostone.

Taipgi bus judžiai “Ameri
ca’s Lafayette,” kurie pirmu 
kartu Bostone bus rodomi iš 
Ispanijos kovų, Lincoln Briga
dos linijose. Įžanga tik 25c.

P.

S. L. A. 40-tojo Seimo 
Įdomybės

Prieš SLA 40-tą Seimą p. 
Grigaitis “Naujienose” rašė, 
kad tautininkai; gaus tokią 
“pylą” SLA seime Scrantone, 
kokios jie niekuomet nebuvo 
gavę. Aš gi duodu p. Grigai
čiui pagyros žodį, kad jis iš 
anksto permatė, kad seime 
progresyviai laimės.

Na, o “Tėvynės” redakto
rius Vitaitis žodį “pyla” su
prato kitaip. Jis nusigando ir 
pradėjo nervuotis ir sako : “Ką 
tai reiškia pyla! Nejaugi pro
gresyviai rengia iškelti muš
tynes būsimams seime?”

Aš nesu žurnalistas ir kal
bos žinovas, bet drąsiai sakau, 
kad mūsų tūli redaktoriai ne
supranta lietuvių kalbos. Aš 
jums paaiškinsiu, ką reiškia 
žodis “pyla.”

Seiliaus Lietuvoje kaimie
čiai pavasarį paskirdavo sker
džių, kad jis su piemenukais 
ganytų per vasarą kaimiečių 
gyvulius. O kaip rudenį nu
stoja ganęs, tai kaimiečiai su
pila skerdžiui [“pylą” — po 
kelis gorčius rugių, miežių, 
avižų ir po riekę lašinių. Tai 
vadinasi “pyla.”

Kažin, ar dabar mūsų re
daktoriai supras pilną žodžio 
prasmę “pyla”?

Nugriuvo Sargybos Bokštas
Babiloniečiai per daug me

tų budavojo aukštą bokštą, 
kad arčiau pasiekus dangų ir 
kad pasikalbėjus su dievu. 
Bet, pasaka eina, dievas su
maišė jiems protą ir kalbą ir 
jie tarp savęs negalėjo susi
kalbėti, o vėliaus ir pats bokš
tas sugriuvo!

Taip ir mūsų tautininkai per 
daug metų budavojo sargybos 
bokštą New Yorke, iš kurio 
viršūnės saugojo SLA vairą. 
Bet ir čia dievas sumaišė 
smetonininkams protą ir jie 
tarp savęs negalėjo sutartinai 
veikti. Ir štai 1 d. liepos 
Scrantone Germyn viešbuty j 
tik trinkt ir sugriuvo sargybos 
bokštas. Kažin, ar mūsų sme- 
tonininkai vėl stengsis iš 
naujo atbudavoti sargybos

WPA Gamina Drabužius 
Biedniems Žmonėms

WPA įsteigė net 10,300 
siuvamų kambarių per visą 
šalį, kur vargšės moterys pa
gamino net 86 milionus dra
bužių, ir dar kitus 23 milio- 
nus naminiu daiktu išdalini- 4 ♦
rnui biednoms šeimynoms per 
vietines pašalpos ii' socialės 
gerovės įstaigas.

šitie WPA siuvimo centrai 
samdo daugiau kaip 150,000 
moterų, daugumas iš kurių yra 
ekonomiškos šeimynos galvos. 
Moterys netik užsidirba pini
gų savo reikalams, pristatyda
mos labai reikalingus daiktus 
žmonėms, kurie patys jų ne
gali nusipirkti, bet tuo pačiu 
laiku išvysto savo gabumus.

Daug moterų, kurios dabar 
dirba prie projektų, mažai 
težinojo apie gaminimą dra
bužių, arba vartojimą siuva
mų mašinų prieš jų prisidėji
mą prie WPA. Jos išsimokino 
naujų amatų ir įgijo puikaus 
prityrimo.

šitie siuvimo kambarių pro
jektai netiesioginiai padidino 
audimo fabrikų darbą, nes jie 
suvartojo daugiau kaip 260,- 
000,000 mastų audžiamos me
džiagos. Tas suteikė laikinio 
darbo tūkstančiams darbinin
kų per pereitus tris metus.

Tai irgi reiškė pagerinimą 
biznio toms firmoms, nuo ku
rių buvo nupirkta medvilnės 
audeklas, aprėdams audeklas, 
flanelės, sateen, vilnonė me
džiaga, audimas paloms ir tt.

Kadangi drabužiai ir kiti 
daiktai, kurie WPA siuvimo 
kambariuose pagaminti duoti 
tik tiems žmonėms, kurie ne
gali jų pirkti, tad tas visas 
darbas nekenkė privatiškam 
bizniui.

Vietiniai rėmėjai pristato 
daug vartojamos medžiagos, 

' liekama medžiaga Jungtinių 
Valstijų Iždo Procurement 
Skyriaus nupirkta. Vie
tiniai rėmėjai aprūpino reika
lingus įrengimus ir vietas, kur 
projektai . veikia. Daugumoje 
atsitikimų užinteresuoti pilie
čiai arba labdaringos organi
zacijos paskyrė vietas ir įren
gimus.

Siuvimo kambariai produk- 
tuoja visokios rūšies reikalin
gų drabužių, nuo apatinių 
drabužių iki valkų (kelinių). 
Ten, kur randasi daug vilnos, 
avies kailių ir išdirbtos odos, 
moterys siuva sunkias sermė
gas ir džakietus.

Darbu siuvimo projekto, 
kurį romia viešos sveikatos 
vadai, yra gaminimas chirur
giškų aprišimų ir kitų, pana
šių daiktų, kaip raiščių, ob- 
stetriškų pakietn. ligonbutinių 
drabužių, paklodžių, patalų ir 
kūdikiams reikalingų drabu
žių. Lėlės buvo gaminamos 
iš liekamos medžiagos arba 
vietos žmonių paaukautos me
džiagos. Lėlės yra vartoja
mos WPA pridabojimo mo
kyklose ir buvo išdalintos Ka
lėdų laiku vaikams pašalpinių 
šeimynų. Vėliavos, pagamin
tos viešoms mokykloms ir pa
tarnavimo draugystėms, kurios 
pristato medžiagos per vieti
nius rėmėjus.

Per pereitų metų potvinius 
Works Progress Administra
tion siuvimo kambariai prista
tė beveik pusę miliono dra
bužių pabėgėliams nuo van
deniu užlietų vietų.

Darbas ir pagaminta me
džiaga šituose siuvimo kamba
riuose vis gerėja, nes darbinin
kai tampa prityrusiais darbi
ninkais. Nors tas darbas yra 
labai svarbus biednoms šei
mynoms, bet pritraukimas pa
čių darbininkų prie naudingo 
gyvenimo yra neišpasakytai 
svarbesnis. F.L.P.S.

bokštą ir žiūrėti per žiūroną 
iš New Yorko į Chicagą iki 
1940 metų? J. A. K.
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MELSVO
' Vertė V. PAUksTYS

JI KNYGA
Newark N. J

V. Stebėtini Nuotikiai
'(Tąsa)

Bet ir meno darbuotojai taipgi, 
kiaušiai, bus perstatyti kokia nors 
alegorine, grupe, po kuria bus ūpą ke
liantis parašas: girdi, mes ir jus taipgi 
neužmiršim. Stengkitės! Girdi, nors ka: 
kurie jūsų prievarta tapote karžygiai: 
turėdami savo pobūdžiuose kaip kokii 
trūkumus, o kai kurie iš saumylystė 
bet nuo to, taip sakant, balsų ir spalv 
tyrumas nenublunka. Ir, girdi, mes gė
rimės jūsų didvyriškumu ir dvasios jėga. 
.Girdi, vyrai!

46. Ir teisybė, kaip kurių mokslo :.r 
meno veikėjų gyvenimas stebina mus jų 
pasišventimu ir karžygiškumu.

Ir čia mes pavyzdžiui ir įrodymui pa
duosime keletą pastabų apie šaunius 
kiltus šios rūšies veikėjų darbus.

* Italijos mokslininkas Lacciaro SpaJ- 
lancani (numirė 1799 m.), studijuodama 
žmonių organizmo procesus, daugy! 
bandymų darė pats ant savęs. Jis Įeidinė
jo į savo kraują įvairių ligų perus ir ty 
rinėdamas skilvio virškinimą valgė veil 
nevalgomus ir visai nevalgomus daiktus. 
Mirdamas pasakė: “Mano širdis prasta, 
ir aš meldžiu, kad man numirus, tuo jai.š 
ją gerai ištirtumėte, nes gal būt tas su
teiks naujų davinių širdžių ligų gydy
me?’

* 
gą ir atsidavimą 
skriausdamas savo gyvenimą. Vatikan 
dirbdamas ant savo genialių fresc< 
(Fresco — tapyba ant šlapio tinko.— 
Vert.), jis dažnai dienas ir naktis pra
leisdavo ant pastolių, gulėdamas nesma
gioj padėtyj pačiose palubėse. Naktimi 
dirbdavo prie žvakės šviesos, kurią pr 
rišdavo prie lanko, užmauto ant galvos. 
Tirpstantis vaškas dažnai jam akis už
liedavo. Dėlei to vėlesniu laiku jis ap
spango. Ir jį, spangą senį, vedžiodavo į 
muzėjus, kur jis, dideliausiu pamėgimu, 
rankomis čiupinėdavo skulptūras.

* Beethovenas atsisakė nuo meilės, ku
rią pasiūlė viena jo garbintojų. Jis sav 
bičiuliams pasakė: “Jeigu aš tuo budi 
norėčiau savo jėgas eikvoti, tai kas tuo
met pasiliktų dėl geresnio, kiltesnio? 
Tuomet jis rašė savo garsiąją šeštą; 
simfoniją.

47. Bet apart čia sužymėtų dalykų, bū
na dar viena rūšis karžygiškumo ir did
vyriškumo. Ir tas mus irgi gali nuste
binti savo jėga. Bet ta rūšis pas mus pil
no pasigėrėjimo negali sukelti. Ir m 
nimame paminkle tas nieku nebus pažy
mėta.

Mes kalbame apie narsius elgesius, ku
rie, taip sakant, neturėjo didelio tiks 
ir reikšmės.

Na, pavyzdžiui, buvo garsus dekanas 
(vyresnysis kunigas) ir rašėjas Avva
kum. Ir jis parodė nepaprastą didvyriš
kumą. Jį kankino, laikė kalėjimuose, iš
trėmimuose. Papirkinėjo. Maldavo, kad 
tik jis atsisakytų nuo savo idėjos. Vi 
nok jis nepasidavė. Jis laikėsi savo. P 
gabaus jį nužudė.

O visa jo idėja, atleiskite, buvo tame 
—jis priešinosi, kad žmonės žegnoti; 
trimis pirštais (Pravoslavai 
ne visa ranka, bet tik trimis pirštais.— 
Vert.). Jis sakė, kad tikintieji tuomi gali 
pasipiktinti. Sudėti trys pirštai jiems g 
Ii pasirodyti špygos reikšmė. Jis aiškir 
kad reikia žegnotis dviem pirštais, 
taip, su šia puikia idėja ir numir 
Jį sudegino. Ir jis net į laužą įmestas 
šaukė: “Eretikai, šunsnukiai!”

Sutikite patys, kad panašus nars 
pasielgimas gali nustebinti, bet pasigė
rėjimo negali iššaukti.

48. Arba antras atsitikimas. Feldmar
šalas Minich.

Kaip žinoma, Elzbietai Petrovnai vieš
pataujant, 1742 metais, jį teisė. Jis, t k- 
renybėje, įklimpo visuomeniniuose reika
luose. Jrie pirmosios carienės jis bu 
feldmaršalu. Ir ji elgėsi su juomį labai 
malonįai.; O ši, naujoji, stačiai tartum 
nuo .lenciūgo atitrūko.

Kaip tik nuvertė nuo sosto šią ge 
širdę jaunutę durnelę Oną Leopoldovną, 
su savo kūdikiu, tuoj aus Elzbieta Pet-
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rovna įsake patraukti teisman mūsų gar
bų feldmaršalą.

Ir priedui teismo pirmininku paskyrė 
vieną jo pavaldinių—Trubecką.

Teismo eigoje Trubeckas klausia:
—Teisiamasis Miniche, ar jūs prisipa

žįstate kaltu?
Minichas atsako:
—Aš tik viename dalyke kaltas, ponas 

teisėjau.
—Tai kame-gi?
—Ogi tame,—sako Minichas,—kad aš 

tave, šunie, nepakoriau, kuomet tu per
eitais metais, būdamas krigskomisaru, 
buvai susektas šelmystėje.

49. Nuo tokio drąsaus atsakymo dau
gelis teisme pradėjo prunkšti. O pirmi
ninkas pabalo ir be pasigailėjimo pas
merkė Minichą mirtim

Bet Elzbieta Petrovna, pasižymėjus 
nervų silpnumu, nepanorėjo jį nužudyti 
ir įsakė ištremti visam amžiui Sibiran.

Ir šiame Minicho atsakyme, žinoma, bu
vo daug drąsos ir didvyriškumo. Kiti 
būtų pradėję dejuoti, pataikauti. O jis 
taip išdidžiai atrėžė. Bet čia, žinoma, 
buvo asmeninės sąskaitos—baisi neapy
kanta ir noras užgauti.

Ir todėl panašus pasielgimas, nepai
sant, kad jis ir labai drąsus, mus gali^ 
tik nustebinti, bet į patį žmogų mes žiū
rime šaltai, be atjautimo. Mums, kaip 
čia pasakius, net gi galima ant jo nusi
spjauti.

Ve ką reiškia tikslas ir siekiai.
(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
IŠTRAUKOS Iš DIENORAŠČIŲ

Surinko Zigm. Vingierka.

Po Amer. Lietuvių Kongreso
A. L. Kongreso konferencija 

jau praėjo kelios savaitės at
gal.

Gilų įspūdį ji padarė ne tik 
ant manęs, bet ir ant visų 
New Jersey delegatų, o vei
kiausia ir ant visų konferenci
jos dalyvjų. Tokia rami, taiki, 
draugiška, tartum vienos sro
vės žmonės susirinkę disku- 
suoja svarbias problemas, 
tiesdami demokratijai, taikai, 
laisvei planus ir plėsdami dar
buotę toj linkmėj.

Kongreso konferencija dar 
daugiau praplėtė savo darbuo
tę, būtent: savo darbų progra- 
mon įtraukė Vilniaus ir Vilni
jos suvienijimą stl Lietuva ir 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimą įvairiais galimais mums 
būdais. Aišku, kad kovojimas 
už Lietuvos neprigulmybę yra 
tampriai surištas su kova už 
demokratinę tvarką. Už koali
cinę vyriausybę konferencijos 
rezoliucijos storai pabrėžė.

Kas toliaus? Iš centro se
kretoriaus d. Joniko raporto 
pasirodė, kad nuo praėjusio 
Kongreso, įvykusio Clevelan- 
de, 2 metai atgal, įtraukta 
prie šio taip svarbaus darbo 
arti 200,000 lietuvių. Tai gra
žus būrys demokratiniai nusi
teikusių žmonių. Tai fašizmui 
ir smurtui moralis smūgis. Ta- 
čiaus tai dar tik ketvirtadalis 
šioj šalyj gyvenančių lietuvių. 
Mes, draugės ir draugai, tu
rime pasiekti ir tas kitas 3 da
lis ar arti visus. O veikdami 
solidariai, draugiškai lengvai 
galėtume tai padaryti. Taigi 
traukime juo daugiau organi
zacijų į savo apskričius!

ALK NJ Apskr. Sekr.
Jamison.

Didžiau- 
iš lietui 
užsiima, 
baigusių 

kiti

bę gerus darbus dirbtuvėse.
Daug yra laisvų pažiūrų 

žmonių, tik, deja, ne visi jie 
dalyvauja judėjime, 
šia nelaimė, tai tūli 
vių perdaug gėrimu

Iš jaunuolių yra
Pittsburgho universitetą, 
dar mokinasi. Yra tokių, ku
rie turi darbus aptiekosej 
spaustuvėse, inžinierių depart- 
mentuose; dvi merginos užlai
ko “beauty shops,” kelios yra 
mokytojos. Bet tie jauni vy
rai ir merginos lietuvių veiki
me nedalyvauja, išskyrus baž
nytinį chorą, kuris yra pusėti
nai išlavintas.

Iš vaikinų yra gerai varto
jančių smuiką ir pianą, kaip 
tai: P. Ramanauskas, J. Čes- 
na, A. Norkus, J. Serpenskis, 
A. Bogužas, du Vainauskai^ 
J. Zenevičius. Iš merginų ga
bios muzikoje šios: M. Čes- 
niūtė, O. Kazevienė ir Dargie
nė. D. P. L.

USA Duos Chinam 3,000,000 
Čiepų Nuo Choleros

Washington. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius priža
dėjo Chinijai tiek čiepų, 
kad užtektų įskiepyt tris 
milionus chinų nuo chole
ros, kuri siaučia Chinijoj 
kaipo pasėka japonų karo.

Kitos šalys žada chinam 
1,600,000 čiepų; bet dar rei
kėtų 1,400,000.

Pittsburgh, Pa.

meilės stagarai...

be šios, kaip po piet! 
nėra taip lepus . ..

MAŠININKES:
Ak, menu, tai buvo vieną žalsvą naktį. . . 
Vakaruose gęso saulės pažarai.. .
Aš su šefu myniau saldų meilės taktą 
saldžius meilės žodžius varstėm atvirai.
Jis žadėjo vesti, padaryti ponią, 
bet kai tik išblėso svaigūs vakarai, 
jis pasakė žinią ne visai malonią— 
jam su mašininke lyg ir negerai.. . 
Kabineto šefu jis šiandien tebėra, 
jį nauji svaigina meilės pažarai. 
O man liko nyki akloji chimera 
ir seni, nutriušę
BEDARBIO:
Jau trys dienos
Bet. .. skilandis
Ir norėtųs teisybę pasauliui išliet, 
kaip pavasarį medžiai lapus!

• Taip ... Išliet savo dūšią! Bet vargšas 
čia aš . ..

Ubagams vietų nėra naujų ...
Labdaringos poniutės mane tuoj užpeš, 
nes juk gatvės vien rankose jų!
MOKYTOJOS:
Juk buvo laikai, kada rože žydėjau, 
su savo moksleiviais alėjomis ėjau,— 
buvau aš pana!
Šiandieną gi mano maži, gimnazistai 
per pamoką klasėj šitaip išdrįsta: 
—tu mums per sena!
Kodėl gimnazistėms direktorius senas 
kas naktį per miegą sapnuose vaidenas, z 
kaip tėvas meilus?
Kodėl joms patinka tas senis nuplikęs, 
kodėl joms be litų atrodo netikęs 
studentas dailus?
RESTORAN1NINKO: 
Piliečius visokiausio rango 
į savo prieglaudą glaudžiu. 
Jie čia jaukiai pašoka tango 
po Snapso gėralu saldžiu.
O jei išbrinkusią kas musę 
su krupniku skaniai prarys, 
dėl tokio nustolio nežūsim 
ir girtą mesim pro duris!
POETO:
Rašiau aš knygas, rašiau poemas, 
tikėjaus gauti laurų vainiką, 
bet kaip apkarto man skaisčios dienos, . 
kai iš svajonių nieko neliko!...
Neskaitė ponios mano kūrybos, 
ponios sudėjo laurus į sriubą; 
apipelėjau visokiais grybais, ! 
kai nėra lito nueit į kliūbą.
Tai nebegausiu premijų litų, , . 
jos Dovydėnui, jos didžiam Kpssu ...
Tad ir užtenka man jau svaidyti 
be honoraro savo patosą!

(“Kuntaplis”)

NORTHSAIDĖS NAUJIENOS
Liepos 8 d. pasimirė Stanis

lovas Vėlius, 54 metų am
žiaus, visą laiką išgyvenęs 
Pittsburgh e, dirbęs Pott Work 
per ilgą laiką. Iš Lietuvos pa
ėjo iš Varnių miesto. Pali
ko moterį ir toris dukteris, 
vieną sūnų ir brolį Amerikoje 
ir vieną brolį Lietuvoje. Buvo 
tikintis žmogus, todėl tapo pą- 
laidotas su 
gomis, Šv. 
se.

INDIANOS DEMOKRATAI 
STATO KANDIDATUS 
PRIEŠ ROOSEVELTĄ 
Indianapolis, Indiana.— 

Valstijos demokratų suva
žiavimas nominavo į sena
torius naujai tarnybai Fr. 
Van Nuy’są, kovojusį prieš 
Roosevelto planą, reikalavu
sį taisyt Vyriausią Teismą.

Indianos 
važiavimas 
mė P. V. 
pinų salų
kaip kandidatą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus 1940 
metams.

demokratų su- 
taip pat pare- 
McNuttą, Fili- 
komisionieriu,

bažnytinėmis apei- 
Kazimiero kapinė-

d. Lietuvių DarbiLiepos 7
ninku Susivienijimo 170 kuopa 
turėjo susirinkimą. Narių ma
žai teatsilankė. Iš priežasties 
nepribuvimo finansų sekreto
riaus Norkaus, sekretore iš
rinkta Mary Urmoniūtė.

Pasirodė, kad priešseimi- 
niam vajuje tegauta tik vie
nas naujas narys.
gauti daug. Tik 
kad gavus.

Daugelis narių
sirinkimų, reikia žmones į stu- 
bas siųst iš jų duokles iško- 
lektuoti. Tai didelis apsilei
dimas.

Prisižadėta 
neveikiama,

nei anko su-

vedusių su svetim 
ir 
su italais
žydais.

svetimtaučiais, 
lenkais, 

Kiti visi 
su lietu-

Į Dangų
Jonu Mi-

Šiaurinėje dalyje Pittsbur
gho gyvena gana daug lie
tuvių. Man teko sužinoti, kad 
čia randasi apie 350 šeimynų, 
o kiek pavienių tai nežinia. 
Daug yra 
tautėmis 
kaip tai: 
vokiečiais,
nieko nenori turėti 
viais.

Lietuvių parapija 
žengimo su kunigu
šium pryšakyje gana skaitlin
ga.

Iš lietuvių yra gana gerai 
pasiturinčių, apie 120 turi 
nuosavus namus, kiti ir po ke
lis; 14 užlaiko karčiamas, 5 
užlaiko bučernes ir grosęrnes; 
5 turi kriaučių ir prpsymo 
įstaigas, vienas “balling aley”; 
du yra barberiai, viena spaus
tuvė. Gana daug lietuvių yra 
boselių ir mechanikų, išsidir-

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 7996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
.Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363' Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY WAXLER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB7446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3104 
Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NATHANIAL COHEN
3104 Clarendon Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1228 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANGELO TIZIO 
Tizio Bros.

Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

consumed off the pre-

SCHOMAKER
Brooklyn, N. Y.

1228

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4621 has been issued to the under- 
'signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
366 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be 
misos.

HERMAN
366 Lewis Avenue

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 172 
'.Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS, PHILIP & IRVING GROSS 
d-b-a Gross Bros.

172 Rogers Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB921 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 842 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

’ BEN MARGOLIĖS & SOL KRAMER
842 Franklin Avenue ’ Brooklyn, N. !Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1131 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 -of 
the Alcoholic Beverage Control Law at G 
Howard Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

COSTAS CARAM ALLIS
6 Howard Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is ’ hereby given that License No. 
EB3237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 282 
Smith • St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM J. MAHER 
Maher’s Bar & Grill

282 Smith Street Brooklyn, N. Y.

SENATORIUS WAGNER 
REIKALAUJA IŠTIRT

LYNČININKUS
Albany, N. Y.—Jungtinių 

Valstijų senatorius Wagner 
telegrafavo šalies teisdarys- 
tės ministeriui Cummingsui 
ištirt du paskutinius negrų 
lynčiavimus pietinėse vals
tijose.

Vieną seną negrą ten bal
tųjų go veda sudegino gyvą.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
EASTON, PA.

Svarbus susirinkimas
Šaukia vietinis Kongreso Skyrius, 

antradienį, 19 d. liepos, 1938, žydų 
svetainėje, kampas Ferry ir Walnut 
St. Prasidės kaip 7 vai. vakare. Ger
biamieji! Visus širdingai kviečiamo 
dalyvauti šiame susirinkime, kur de
legatas išduos svarbų raportą iš 
Amerikos Lietuvių Kongreso suva
žiavimo. Taipgi po raportu turėsime 
diskusijas, ir apkalbėsime kaip mes 
galėsime sujungti jėgas, kad prisidėti 
savo darbu prie įvykdinimo kongre

so tarimų. Įžanga veltui. — Kongre
so Skyriaus Komitetas. (166-167)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

Komiteto mėnesinis susirinkimas 
įvyks 31 d. liepos, 2 vai. po pietų, 
Svetainėje 40 Ferry St. Prašome 
draugų užsimokėti savo skolas, nes 
apvalymas lotų (assesmentai) kai
nuoja $1.00 į metus. Jeigu negalite 
dalyvauti susirinkime, tai prašome 
pinigus ir knygutes prisiųskite se
kančiu antrašu: Aug. Stravinskas, 40 
Ferry St., Plymouth, Pa., arba Sek
retoriui: J. Staskevičius, 10 Melrose 
Ave., Wilkes-Barre, Pa.—Koresp.

(165-166)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
I SKAUSMUS BARUVACOLTU

Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja
Daugelis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo skausmų ir 

nesmagumų reumatizmo, nervų įdegimo, strėnų gėlimo ar sciatikos 
Siame saugiame recepte, vadinamam Baruvacol. Dažnai per kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę, sopanti sąnariai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gali džiaugtis gyvenimu. 
Nekentėkite! Nelaukite! Pasiųskite šį pranešimą paštu į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskite $1.85 arba 
užmokėkite laiškanešiui $1.85, pridedant pašto lėšas, kai jis atneša 
Baruvacol. Matykite greitą, malonų palengvinimą per 48 valandas 
arba sugrąžinkite nenaudotus vaistus ir gaukite savo $1.85 atgal.

^Dienraščio ‘Laisves’ Naudai 
PIKNIKAI

Shenandoah-Minersville. Pa.
“LAISVES”- PIKNIKAS
Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa.

WATERBURY, CONN.
Visos Connecticut Valstijos

NAKTINIS PIKNIKAS
Naudai dienraščio Laisves bus

Šeštadienį, Rugpjūčio 27 August 
i LIETUVIŲ PARKE 

UŽ LAKEWOOD
Piknikas prasidės 5-tą vai. po piety ir tęsis per visą 

naktį. Bus chorų iš tolimų kolonijų.
. ĮŽANGA 35c SU UŽKANDŽIAIS.

PHILADELPHIA, PA.
Šiemet “L.” piknikas ten bus naujoj vietoj, vadinamoj

MIKOLAICIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsejo-Sept.
Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNES

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

E. HARTFORD, CONN.
Spaudos Piknikas

Sekmadienį, Rugsėjo 11 September
LIETUVIŲ PARKE

Light House Grove, prie Glastonbury Kelio



8419—5th

the
premises.

306 Reid Y.

No.

6206—5th

462 Union

Reikalaukite Crystal Spring

Brooklyn, N. Y36-42 Stagg St TeL Stagg 2-5938
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

to the undersigned 
under Section 75

MATTEO 
Avenue,

is hereby given 
has been issued 
beer at retail,

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

TEDONE
Brooklyn, N. Y

LOUIS HOLZSCHLAG
Avenue Brooklyn, N.

HENRY J. STEEN
Avenue, Brooklyn, N.

HAROLD ROZENZWEIG 
Avenue, Brooklyn, N. Y.

under Section 75

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

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned 

beer at retail, under Section 75

Brooklyn, 
the

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

NOTICE 
GB 4212 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Reid

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

beer at retail, under Section 75

Pirmadienis, Liepos 18,1938 LAISVE

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

9204—4th

76 sell

Avenue,

565—3rd3912-5th

467 Albany
Brooklyn, N. Y.611—3rd Avenue,

Alcoholic Bev 
ward Avenue,

JACOB
457 Howard Avenue, 807 Sutter 1834

sell

540 Fulton

350

to

60 Sumner

given that Beer License
5123—4th

Putnam Ave.,

319 Smith

S. W., Borough of Brook- GB

180 Prospect Park

334 Eastsell
77 Engert is , hereby given that License No.

to be consumed on the

given that License No. 270 Albany
233 Smithto

No.
TAGER

Ocean2905
Brooklyn, N. Y. the

No.

given that License No.

603 GrandBrooklyn, N. Y.

2405—86th

210 Court

to be consumed on the

150 West

No.
9316—3rd

424 Vanlue.457 Myrtle

71 Utica
195 Hoyt

the

FRUCHTBAUM

Brooklyn, N. Y.208

182—7th
Kings, to

2766 Pitkin

40—39th
180 Bay

1123-1125
4604—7 th

75

^kepama roliai ir bandukės

75Borough of Brooklyn;

GRIMAUDO

7617—13th

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Avenue.
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

is hereby 
has been 

beer at

is hereby 
has been 

beer at

, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed - off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Alcoholic leverage Control Law at 
Winthrop Lt., Borough of Brooklyn,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

749 
sell 
the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Avenue, 
Kings, to be consumed on

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 76

is hereby 
has been 

beer at

LOUIS 
Avenue

CHARLES 
Avenue,

GUSTAVE W.
Brunt Street,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

2246 Pacific 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
Avenue,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

SOPHIE 
Street,

BEYER
Brooklyn, N. Y.

King 
9820—4th

at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GEORGE 
Avenue,

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

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

233 Smith 
County of 
premises.

SO 
d-b-a 

1213 McDonald A

Tregde 
Avenue,

3 has been 
sell beer at

Delicatessen Inc.
Brooklyn, N. Y.

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

HANDELSMAN
Delicatessen

Brooklyn, N. Y.

MULLER
Brooklyn, N. Y.

SANDERS
Brooklyn, N. Y.

" issued to the undersigned 
retail, under Section 76 

'leverage Control Law at 
ay, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

L FISHMAN
Sam’s Tavern 

venue, Brooklyn, N. Y.

HYMAN PANCER
Hamilton Self Service Stores
Avenue, Brooklyn, N. Y.

ANGELO
2246 Pacific Street,

to 
of 
83

given that License No. 
issued to the undersigned 

under Section 76

. EVA
1596 Bedford Avenue,

Kings, to

BORK
Brooklyn, N. Y.

Avenue.
Kings, to

EL GIBNEY 
Brooklyn, N. Y.

DOMENICK 
Flatbush Avenue,

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

n given that License No. 
issued to the undersigned 

under Section 76

NOTICE is hereby 
EB 1207 has been 
to sell beer at

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 76

PAULINE
237 Sumner Aven’uj,

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

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 

Beverage Control Law at

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

beer at retail, under Section 76

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

beer at retail, under Secttbn 75

HENRY SOUL
Avenue, Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

under Section 76

issued to the undersigned
Section 76

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

beer at retail, under Section 76

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

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

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

beer at retail, under Section 75

has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 75

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

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

retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 75

HYMAN KING 
King’s Delicatessen

324 Saratoga Avenue, Brooklyn, N. Y.

FANNIE KELLER
Standard Dairy

Street, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
lias been issued to tlie undersigned 

beer at retail, under Section 75

NOTICE 
EB 
to 
of 
77

r from house to house

has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 76

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

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

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 76

given that License No
issued to the undersigned 

under Section 76

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

beer at retail, under Section 76

LOUIS WEISMAN
Street, Brooklyn, N. Y.

4909 
sell ___
the Alcoholic Beverage Control Law

Graham Avenue,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRANK
3442 Fulton Street

ANTHONY PAJKOWSKI
Avenue, Brooklyn, N. Y.

J. MORRIS
Brooklyn, N. Y.

WILLIAM KUMM
Street, Brooklyn, N. Y.

DONEN
Brooklyn, N. Y.

EMMA W. LYNCH
Avenue. Brooklyn, N. Y.

ALBRECHT
Brooklyn, N. Y.

ABRAHAM LEVINE
4th Street, Brooklyn, N. Y.

ANTON 
Avenue,

IRVING KRAMER
Street, Brooklyn, N.

DAVID 
39-41 Kossuth Place,

MULLER
Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

MAYER FELDMAN
32nd Street, Brooklyn, N. Y.

SPRUNG
Brooklyn, N. Y.

KLEIN
Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

BERNSTEIN
Brooklyn, N. Y.

ANTIN
Brooklyn, N. Y.

HARRY
1035 Fulton Street,

BROOK-ROSE CORP.
Street, Brooklyn, N. Y.

MEYER JOSEPHY
Avenue, Brooklyn, N. Y.

BINDERT
Brooklyn, N. Y.

;GE PENIMAS
Brooklyn, N. Y.

under Section 76

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 76

SALLY BATZER
83 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

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

SOMERMAN
Brooklyn, N. Y.

MASIELLO
Brooklyn, N. Y.

JOHN RUSTEN
733 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

BUTLER
Brooklyn, N. Y.

BROS, INC.
Brooklyn, N. Y.

CUTLER
Brooklyn, N. Y.

JOHN CORSARO
156 Patchcn Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail, under Section 75

CINCOTTA
Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail, under Section 76

MAZ SCHWARTZ
Avenue, Brooklyn, N. Y.

META STREICH
Avenue, Brooklyn, N. Y.

retail, under Section 76

DAVID GEDULD
Street, Brooklyn, N. Y.

retail, under Section 76

DINER. INC.
Brooklyn, N. Y.

BROS, INC.
Brooklyn, N. Y.

NICK 
DEMETRI 

4418—4th Avenue,

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

PAULINE KATZ 
660 Knickerbocker Ave., & 1396 

Brooklyn, N. Y.

Avenue, Borough of Brooklyn,

SARVOLD
Brooklyn, N. Y.

Io sell beer at retail j1 under Section

CARBONE
Brooklyn, N. Y,

GANIARIS and
OS MELACHR1NOS

Brooklyn, N. Y.

KOMACK
Brooklyn, N. Y.

under Section 76

FRANCIS HOBBS 
Manhattan Quality Store

70—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

EDWARD TUHAL
Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Avenue, Borough of Brooklyn,’

JANNACE
Brooklyn, N. Y.

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

beer

retail, under Section 75 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,

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

ISIDOR WEINSTEIN
Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y>

TREGDE and GENE TREGDE 
Bros.

Brooklyn, N. Y.

1416 Avenue J, 
County of Kings, 
premises.

P. and N.
1416 Avenue J,

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

beer at retail, under Section 75

sell beer 
the Alcoholic

Avenue O,

MORRIS GELB
321 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

SANDERS
Brooklyn, N. Y.

760
sell
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Sumner

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on tho

HERMAN LEVY
Avenue, Brooklyn, N.

retail, under Section 76

sell beer at retail, under Section 75

has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 75

has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 75

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 
ue. Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

NOTICE 
EB 
to 
of 
60
County of 
premises.

KRESSE
Brooklyn, N. Y.

sell beer at retail, under Section 75

has been issued to the undersigned 
beer at retail, under Section 75

sell beer at retail, under Section 75

Utica Avenue, Borough of Brooklyn,

Section 76

that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer at retail, under Section 75

Borough of Brooklyn,

LEON
Brooklyn, N. Y.

HARRY NADEL
874 Broadway, Brooklyn, N. Y.

retail, under Section 75

sell
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Engert

County of
premises.

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

RAY KAUFMAN
167 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

sell beer at retail, under Section 76

MAX TOBIAS
22 Rochester Avenue, ' Brooklyn, N. Y.

retail, under Section 
Beverage Control Law 

Street, Borough of 
Kings, to be consumed off

TILLIE SHAPIRO
253 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

SAMUEL GELB
636 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
the

Borough of Brooklyn,

Hill Street,

IRVING
Quality Food Grocers
Avenue, Brooklyn, N. Y.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave., , Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail, under Section 75

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

GEOR' 
Avenue,

retail, 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Borough of Brooklyn,

of 
334 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ue, 
to

Avenue, Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

NOTICE is horeb: 
has been 
beer at 

Alcoholic

County of King#, to be consumed on the 
premises.

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

beer at retail, under Section 76 
Alcoholic Beverage Control Law at 

White Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
8999 has been issued to tho undersigned 
sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 

East 4th Street, Borough of Brooklyn,

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

NOTICE ia hereby given that License No. 
EB 2758 has -been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section

beer at
Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue,
of Kings, to be consumed off the

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

beei' at retail, under Section

76 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

76 
of the .Alcoholic Beverage Control Law at 

of 
con-

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

beer at retail, under Section

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

HARRY HORN 
Hebrew National Delicatessen

255 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

HARRY PANCER
King Rex—Self Service Stores

Avenue, Brooklyn, N.

CONRAD WOLF
As Administrator Estate of Laurel Wolf

332 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

beer at

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

beer at retail, under Section 75 
~ at

Borough of Brooklyn,

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

ROBERT I. PORTER
Post 986 Veterans of Foreign Wars 

Avenue, Brooklyn, N. Y.

FREDAS. KLARFELD
Parkway Delicatessen and Restaurant

865 Eastern Parkv/ay, Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

i’etail, under Section 76 
of the Alcoholic leverage Control Law at

MEYER
141 Belmont Aven

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 

Avenujj, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

JESSĘ B. KULP 
60 Woodbine Street

WILLIAM MC DEVITT
S. W., Brooklyn, N. Y.

ARTHUR BARRETT
328 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

MORRIp BAROFSKY
281 Sumner Avenu», Brooklyn, N. Y.

PETBR KAPISKAS
32 Ten Eyck Strict, Brooklyn, N. Y.

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

SAMUĘL ALTMAN
260 Christopher Adenue Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the 

I

NOTICE is hereby given that License No. 
C 153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1107 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ATLANTIC BEER DISTRIBUTORS 
1107 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
466 Kosciusko St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE. INC. 
166 Kosciusko Street. Brooklyn. N. Y.

CB 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 ....... - * .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EAST END CLUB. INC. 
of the 22nd Assembly District

98 Hill Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 245 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL GRACE
245 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5001—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be corpumed 
on the premises.

SIVART 
5001—8th Avenue,

NOTICE 
EB 2342 
to sell 
of the 
102-04 
County of Kings, to 
premises.

AMERICAN 
102-04 White Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
25.3 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
EB 999 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 869 has been issuer! to tho undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2788 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY DIFFENBACH
2788 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 730 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS FEINMEN
900 Saratoga Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2405 -86th “ ' “ ‘ - - - -
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
150 West 
County of 
premises.

NOTICE 
EB 1097 
to Bell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Myrtle 
County of 
premikes.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1028 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Weirfield Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH WACHTER
378 Welrfieid Street, Brooklyn, N. Y.

331 Knickebocker Avenue, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be 
Burned on the premises.

CHARLEYS SELF SERVICE, INC. 
(Charles Weiss)

331 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
40—89th Street, 
Couąty of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE J. SATTLER 
Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 949 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN G. DRACOMANOLIS 
229 DeKalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter ____ _Z __ _____ _ ____
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2329 has been 
to sell beer at 
of tho Alcoholic 
865 Eastern Parkv 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3222 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Place, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1005 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPI ANGELINO
398 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby _ given that License No. 
GB 8603 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9204 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GB 4764 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8419—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4115 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER GINSBERG
1180 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 1201 
to sell ... _____
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 3912—5th “ . . _ . .
County of Kings, 
premises.

NOTICE 
EB 1082 
to sell 
of the Alcoholic ^overage Control Law at 
611—3rd Avenue, 
County of Kings, 
premises.

MATTHEW and STELLA DORAK

NOTICE 
EB 2254 
to sell 
of the / 
457 How 
County of Kings, 
premises.

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

, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2344 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Avenge. 
Coufity of Kings, 
premises.

NOTICE ia hereby 
EB 866 has been 
to sell beer at ’etail, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
237 Sumner Avenue, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby 
No. E 117 has Hen issued to the under
signed to sell bed 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

NOTICE is hereby 
EB 1068 has been 
to sell beer at retail, 
of the Alcoholic Ueverage_ Control Law at 
180 Prospect Park, 
lyn. County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby 
EB 2354 has been 
to 
of the 
218-220 
County of Kings, 
premises.

MICHA 
218-220 Winthrop Street,

NOTICE is hereby
EB 1061 has been issued to the undersigned 

sell beer at ictail,
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Woodbine Street, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby 
EB 1040 has been 
to sell beer at i etail, 
of tho Alcoholic Coverage Control Law at 
3501 Avenue S, 
County of Kings, 
premises.

JOHN 
3501 Avenue S,

NOTICE is hereby 
EB 912 has been ssued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
of tho Alcoholic leverage Control Lrw at 
473 Bergen Street 
County of Kings, 
premises.

BERGEN PURE FOOD, INC. 
473 Bergen Street,

NOTICE is hereby 
EB 847 has been 
to sell beer at ’etail, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Streeji, 
to

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1155 has been 
to sell beer at 'retail, under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
328 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1108 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
141 Belmont Aver 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1054 has beep 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
208 Rogers Avern 
County of Kings, 
premises.

TRESA
(Morris Delicatessen and Rest.) 

Rogers Avenue,

NOTICE 
EB 2307 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2147—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WEISS DELICATESSEN. INC. 
2147—86th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 948 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
EB 2284 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
807 Sutter 
County of 
premises.

NOTICE 
EB 3096 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on tho

350 Utica Avenue, 
County of Kings, 
premises.

SAMUEL 
Rosell 

Utica Avenue,

NOTICE 
EB 2984 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5123—4th . “ ‘ - - --
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
GB 9836 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
660 Knickerbocker Ave., also 1396 Putnam

County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4341 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7929 has been issued to the undersigned 
to sell beer «.t retail, under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
430 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
430 Franklin Avenue,

NOTICE is hereby given that License No.
GB 9877 ...........................................  ’
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

.2905 Ocean Avenue, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8991 ............................................ . . .
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 4098 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
603 Grand 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8854 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Road, 
County of Kings, to 
premises.

HERMANN
2108 Cortelyou Road,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4566 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4335 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 4562 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EB 
to
Of
32 Ten Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 745 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
4418- 4th 
County of Kings 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 843 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

NOTICE 
EB 2288 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
868 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

LOUIS 
868 Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2723 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
467 Albany 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 884 ’ ‘ ....................... . . -
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
540 Fulton ”
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1204 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
KATHERINE MADOCKS & JOHN SCHEPP 

Modern Tavern
1204 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer at retail, under Section 75 
Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereby given 
GB 4578 
to sell 
of the Alcoholic 
319 Smith 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License >to. 
GB 4890 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB RAKOFCHICK
277 Sumpter Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 10120 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Albany 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4385 has been issued to the undersigned 

..................  75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7426 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic 
1035 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4363 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Court 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10025 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law .at 
9316—3rd .. "
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8514 
to -.ell ___ ...
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Hoyt 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4109 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
182—7th . ’
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 8148 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1414 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BROWNSTONE and 
JACK GOLDBERG 
Naborhood Grocers

1414 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4378 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 4146 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
565—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 
to 
of 
321 _______ _______
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 4473 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3709—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE WEINBERGER 
3709—18th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 4351
to sell
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6206—5th 
County of

i premises.

NOTICE 
GB 4790 
to soil 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4826 has been issued to the undersigned 
to 
of the 
70—7th 
County 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. GB 8134 ..... . .
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
549 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MARGOLIS 
549 Flatbush Avenue,

NOTICE is hereby given 
GB 4407 -
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Woodruff Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MARGOLIS 
176 Woodruff Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 Tompkins Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
280 Tompkins Avenue,

NOTICE 
GB 4155 
to sell' ___ _ ___ _____ ______
of the x Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM TOFfeKY
3401 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4911 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
517 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMALIA SPILIOTES 
Purity Delicatessen

517 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 8979 has been issued to the undersigned 
(o sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
GB 9216 has been issued to the undersigned 
to ......
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4396 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
708-A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY 
708-A Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9237 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID HANDSCHU
155 Howard Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4401 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic
874 Broadway, _ ____
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

' NOTICE is hereby given that Licensė No. 
GB 4804 has been issued to the undersigned 
to
of the Alcoholic Beverage Control Law at
71 .... Z Z
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 4942 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby giten that License No. 
EB 627 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2766 Pitkin Avenue, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Bay 32nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 4629 
to sell ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4604—-7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9223 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS
243 Ralph Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9006 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
727 Schenck Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10485 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1123-1125 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 4129 
to sei) 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1132 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL WILKOV
1432 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DETHEFSEN
702 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4318 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
OTTO 1). BUCK and HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4249 has been issued to the undersigned 
to sc|l beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4 62 Union 
County of 
premises.

Lietuvių Išdirbystes Sodes-Toniko
Telephone 3245 Brockton, Mass

IŠDIRBĖJAS JONAS SIDARAS
Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 

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

MM*

Čia parodoma vėliausio išdirbimo sodėm daryt mašina.
Tokią mašiną nebile kas gali jsigyt, 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

4'4 4

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1133 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control I.aw at 
35 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1170 has beep issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
404 Court Street, 
County of King#, to be consumed on the 
premises.

NEW COURT VALENCIA, INC.
404 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2285 has beep issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2720 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEXANDER CAMPISt
2720' Atlantic Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1012 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Montrose Avenue, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

ANTONINA 
Montrose Beer Garden

1 93 Montrose Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 4132 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE
3602 Clarendon Road,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4617—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDENTHAL 
4617—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE* 
GB 9022 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchcn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7947 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7617—13th 
County of 
premises.

FRANK

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 

...“i. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolla

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y
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Pirmadienis, Liepos 18,1938

NewWko^Mž^Zimos
LINKIME PASVEIKTI

Penktadienį Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius padalė ant šono ope
raciją drg. Pranui Pakalniš
kiui, “Laisvės” darbininkui ir 
uoliam mūsų judėjime veikė
jui. Operacija yra nepavojin
ga. Daktaras tikrino, kad už 
keleto dienų jis galės dirbti. 
Linkime draugui Pranui grei
tai pasveikti ir vėl su mumis 
kartu veikti. Draugai.

Liet Komunistų Susirinkimas
Lietuvių Komunistų kuopos 

labai svarbus susirinkimas 
įvyks šį vakarą, liepos 18-tą, 
“Laisvės” salėj. Visi nariai 
privalo būt. Kviečiami ir ne
partiniai draugai.

Kurie nariai dar neturite 
kontrolės stanrpos savo mokes
čių knygutėse, būtinai atsineš
kite knygutes. Atsineškite jas 
ir tie, kurie pereitame susirin
kime mokėjote duokles, o ne
gavote už jas štampų (sekre
torius buvo jų pristigęs).

Valdyba.

SVEČIAI
(lie-Ketvirtadienio vakare 

pos 14) “Laisvės” įstaigoje 
trumpam laikui buvo sustoję 
svečiai — drgg. Girdvainiai ir 
Drevinskai (jaunasis St. Dre- 
vinskas su savo žmonele Al
dona), kurie pastaromis die
nomis lankėsi Kanadoj, Chica- 
goj ir Washingtone, ir grįžda
mi į Cambridge, Mass., su
stojo pas savo giminaitį Bal- 
vočių Brooklyne. Su šia pro
ga Girdvainiai ir Drevinskai 
įdomiai apžiūrėjo ‘‘Laisvės” 
spaustuvę ir kitką. Ant ryto
jaus leidosi į namus — Cam
bridge, Mass. P.

Sulaikė Deportaciją
•. Am. Ateivių Gynimo Komi
tetas sulaikė nuo deportavimo 
George Halepis, greką, Ispa
nijos Liaudies Armijos vetera
ną, kuris po išbuvimo Ispani
joj metus laiko norėjo su
grįžt į J. V.

Halepis pirmu kart atvyko 
šion šalin kaipo jūrininkas 
1923 m. Išvažiavo Ispanijon 
kovo mėn., 1937. Pereitą bir
želį rastas ant laivo Norman
die grįžtant slapuku ir sulai
kytas deportacijai. Jį gina 
A. G. K. advokatas Irving 
Schwab.

VEDYBOS SUMAŽĖJO

Rytoj Didysis Ispanijos Karo Sukakties Masinis 
Mitingas Madison Square Gardene

CENTRAL BROOKLYN

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosornė ir Delicates

sen krautuvė prie naujų valdžios 
apartmentinių gyvenimui namų. Yra 
ant kampo Humboldt 
Sts. S. Rumšą, 203 
Brooklyn, N. Y.

ir Maujer 
Maujer St.

(161-167)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
padarau 
paveiks
le ra j avus 
su ame-

ir demokratijos

raginami atidet į

son Square Gar
iu 8th Avė.,

Visi taikos 
mylėtojai, visi Ispanijos liau
dies draugai 
šalį visus kitus reikalus ir da-
lyvaut Ispanuos karo sukak
ties minėjimo masiniame mi
tinge rytoj, Ipepos 19-tą, 7:30 
vakare, Mad
dene, 50th St. 
New Yorke.

Tą dieną 
metai, kaip Ispanijos išdaviko 
Franco gaujos ir jo atkviestos 
Italijos, Voki 
m i jos, su par

sueina lygiai du

etijos fašistų ar
am a viso pasau-

lio reakcionierių, užpuolė Is
panijos liaudį ir terioja šalį, 
iš orlaivių bombomis naikina 
miestus, tūkstančiais žudo ra
mius gyventojus, griuvėsiais 
paverčia jų namus, bažnyčias, 
mokyklas, ligonbučius ir kitas 
įstaigas. Ispanijos liaudis per 
du metu atlaikė tą puolimą.

Dalyvaukime! Pareikškime 
savo simpatiją didvyriškai Is
panijos liaudžiai ir protestą 
užpuolikams ir jų rėmėjams. 
Įžanga nuo 25s iki $1.65.

Delko CIO Nelaimėjo 
Balsavimuose

Arbuckles Bros, cukrines 
darbininkai turėjo progos pa
sisakyti, kurią uniją jie pasi
renka, kad juos atstovautų de
rybose su bosais — Interna
tional Longshoremen’s Associ
ation ar CIO.

Balsavimai buvo antradieni, 
liepos 
ninku 
uniją 
prieš
ma, kad didžiuma balsuo 
CIO, nes buvo sakoma, 
jau suvirš 500 darbininkų bu
vo pasižadėję stoti CIO uni- 
jon ir balsuoti už CIO, bet kai 
atėjo diena balsavimo, dange- i 
lis tų, kurie buvo pasisako už ' 
CIO, balsavo už ILA. Dėlko 
taip buvo? Atsakymas yra 
štai kokis:

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė, tinkama 

kriaučiui, Real Estate ar kitokiam 
bizniui. Gera vieta, biznio apylinkėj, 
pusė bloko nuo visiems gerai žinomo 
St. George’s viešbučio. Krautuvė 
randasi po num. 81 Henry St. Pra
šome kreiptis pos C. Brown, 79 Hen
ry St., Brooklyn. N. Y. Telefonas: 
Main 4-2632. (162-168)

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.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir. pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Teisėjai Aršiai Puola Streikus ir CIO
Teismo teisėjai Busch kompanijai, kaipo nuos

tolius, padarytus streikierių pi
ki etų.

Darbo unijos, kaip CIO, taip 
praveda didžiumą AF of L, taipgi visa pažangioji

pasišventusiai ir

Aukščiausio
šiomis dienomis pradėjo tikrai 
žvėrišką puolimą ant streikierių 
ir CIO, kuris 

į sėkmingai
kovų prieš alįJų kapojimus ir už visuomenė 
geresnes darbo sąlygas.

Pirmas ataką pradėjo teisėjas
Cotillo, uždr
Workers Unij
Busch krautu'

Antru buvo
Levy, kuris pereitą trečiadienį 
išdavė drausmę prieš
Darb. Industrinę Uniją, CIO.
Drausmė ne 
kietą krautuvių, 
tos komp. pre 
kį veiksmą supažindint publi
ką su padėtin i.

Trečiu reak
teisėjas Aaron J. Steuer, kuris

< įsakė, kad Opi 
ja turinti s

ausdamas Optical 
ai, CIO, pikietuot 
ves.

i teisėjas Aaron J.

Cigarų

;ik uždraudžia pi- 
parduodančių

<es, bet ir bile ko-

cionieriu pasirodė

ical Workers Uni- 
įmokėt $100,000

labai pasipiktinus 
tuo reakcininkų teisėjų užsimo
jimu padėt kapitalistams už- 
smaugt darbininkų unijas prisi
dengus Jungtinių Valstijų teis- 
darybės skraiste.

Ketvirtadienį įvyko bendra 
CIO ir AF of L unijų konferen
cija, kurią sušaukė Darbininkų 
Anti-Injunction Komitetas, šis 
komitetas kalba vardu stipriau
sių unijų, priklausančių prie 
vieno ir kito centrų. Konferen
cijoj nutarta bendromis jėgomis 
triuškint drausmes (injunc
tions) ir reakcinių teisėjų nuos
prendžius. Plačiau apie .konfe
rencijas bus sekamose laidose.

Pusė Miliono Žmonių Sveikino Lakūnus
enktadienį new- 
teikė tikrai au-

tiems lakūnams

12 d. Didžiuma dariu- 
balsavo už dabartinę 
— IDA. Keletą dienų 
balsavimus buvo speja-

5 UŽ 
kad

u z
H

cu-
nes

su

balsavimuose, tai 
vėl užsidarysiant i, 
nesutiksią derėtis 
O jeigu bosai ir sutik-

darbininkais

darbininkų, kurie stojo 
ILA, pasakojo, kad jeigu CIO' 
laimės 
kerne 
bosai 
CIO.
tų dalyvauti su 
derybose, tai ILA iššauksianti 
prieplaukų darbininkus į 
streiką ir nepavelysianti iš
krauti žalios medžiagos. Tas 
ir ižgązdino daugelį darbinin
kų. R op.

g

Nacionalė Darbo Taryba įsa
kė F. W. Woolworth Co. sugrą
žint darban 107 pravarytus 
darbininkus ii* išmokėt jiems 
virš $50,000 algomis už laiką, 
kuriuo jie išbuvo be darbo.

Dr. Herman Mendlowiiz
88 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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
■
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

; NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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FRANK DOMIKAITIS 3

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
3

. Nuo įėjimo galion reikala
vimo pristatyt gydytojo liūdy- 
mus vedyboms leidimų išdavi
mo biuran, nuo liepos 1-mos, 
New Yorke išduota tik 85 lei- 

• dimai, kuomet tuo pačiu laiku 
pereitais metais išduota 1,046 
leidimai. Manoma, kad taip 
yra ne dėlto, kad norintieji ves
tis baimintus! negausią leidi
mo, bet kad jie mažai žino 
apie tą įstatymą. Smulkme- 
ningos informacijos tuo klau
simu suteikiama parašius ar 
atsilankius į Vedybų Biurą, 
Municipal (miesto) Bildinge.

Tranzito Komisija gavo iš fe
derates valdžios $750,000 pas
tatyt skersai gelžkelius ir kitus 
važiuotės kelius pervažiuot 
tus ar subves.

til-

ap-Dvidešimt vyrų ir moterų 
alpo BMT Union Square stoty
je, kada pamatė Albert Ticktin 
sutrėkštą tarp vagono ir plat
formos. Jis pats nušoko po trū
kiu.

Mezgimo industrijos bosams 
pasiūlius • darbininkams nusi- 
mušt algas, pasiilgint valandas, 
mezgėjai tariasi skelbt streiką.

Pereitą p 
yorkiečiai su 
dringą demonstraciją savo ša
lies didvyris
po pasekmirigos kelionės or
laiviu aplink 
500,000 žmonių masiniu mūru 
apjuosė gatv|es 
Park iki Ci 
City Hali, kihr jų laukė mies
to viršininkai oficialiam priė
mimui.

Entuziazmas buvo begalinis. 
Miestas atrodė 
droš. “Confi 
kiti beriami 
darė didesnius debesius ir mi
glas, negu lakūnai sutiko sa
vo ilgoje ke 
denynų, kair ų ir tyrų.

Hughes pasiliko tuo pačiu 
kukliu didvy 
sugrįžus. G 
Whalenas tarėjo 
kad atsisėstų 
dynės, kur bublika galėtų jį 
matyt. Tačiau vėliau, 
giškai audri 
tuziazmas užvaldė ir jį, 
laisvai mojo 
damas sveiki

Kaip pirnjia, taip 
kreditą už 
nepasiliko s 
atidavė jį savo sankeleiviams, 
orlaivių buc avotojams ir vi
siems lakūnams, 
“bile vienas 
laivių linijų 
padaręs bik 
niškų keleivinių transportų.” 
Lakūnams jis atidavė kreditą 
sekamai:

“Šios šal ies orlaivių linijų 
lakūnai, kurie, mano manymu, 
yra puikiau; 
je, sutinka 
sąlygas, ne 
skrisdami naktis 
per kiekvieną žiemą.

Griausmingi aplodismentai 
pertraukė jp kalbą prie City 
Hali, kada 
“brolybė tkrp orlaivininkų” 
gali sustiprėt iki to, kad jie 
galės paroc

pasaulį. Pilnai

nuo Battery 
y Hali kelyje į

apimtas au- 
etti,” kaspinai ir 
margumynai su-

lionėje virš van-

i'iu, kaip ir ką tik 
reta jo važiavęs 

akstint jį, 
virš galutinės sė-

drau- 
ngas minios en- 

jis 
miniai, priimdinė- 
nimus.

atsiekimą 
au, bet

dabar, 
Hughes 

lygiomis

sakydamas: 
iš šios šalies or- 
lakūnų būtų tą 
vienu iš moder-

i lakūnai pasauly- 
daug blogesnes 

£U mes sutikom, 
po nakties 

,,

jis pasakė, jog

yt pasauliui, jog

jie “nėra pastumdėliais ant 
šachmatų lošio lentelės” orlai- 
viniam kare.

“Linkiu, kad šis skridimas 
suartintų lakūnus visam pa
saulyj — kad draugiškumas 1 
ir brolybe, kuri yra tarp la
kūnų visame pasaulyje, būtų 
sustiprinta.”

Hughes palygino lakūnus 
su radio-mėgėjais, kurie kal
basi viens su kitu per tolu
mas ir kitose šalyse.

“Jūs galite būt po skirtin
gomis valdžiomis, tačiau jei 
tas ryšys galėtų būt sustiprin
tas iki to laipsnio, kur jie 
jaustų jų brolių žmonių kūną 
ir kraują tokiu pat, kaip jų 
pačių, daug dabartinio žudy
mo būtų sulaikyta,” sako la
kūnas.

Jis atidavė pagarbą ir kre
ditą Sovietų lakūnams, kurie 
padarė kelionę per šiaurius, 
sakydamas, kad gal jie “dar 
ilgai išlaikys tolio rekordą.” 
Taip pat palinkėjo, kad šis 
skridimas padėtų išvystyt 
draugiškas skridimo lenkty
nes su kitomis šalimis.

Majoras sveikindamas lakū
nus palinkėjo, kad “šis skridi
mas išvystytų geresnį susipra
timą tarp žmonių visų šalių ir 
perpsėtų tuos, kurie nenaudo
ja skraidymą, kaipo taikos 
įrankį.”

Majoras išsireiškė,
žmonės žiūri į šį skridimą, ku
ris ves prie daugiau skridi
mų ir davės prie reguliario su
sisiekimo oru su Europa.

Lakūnus miesto salėn atly
dėjo Whalenas, Pasaulinių 
Fėrų prezidentas, ir Newbold 
Morris, Miesto Tarybos prezi
dentas. Viduj su majoru pri
ėmėjų grupėj buvo Stanley M. 
Isaacs, James Lyons, Raymond 
B. Ingersoll, Manhattan, Bronx 
ir Brooklyno prezidentai; 
kontrolierius - kasininkas Mc
Goldrick, komisionierius Kern, 
Miesto Tarybos nariai, RFC 
pirmininkas Jessie Jones, no-

Trečiadienį, laivu Norman
die, išvyko Paryžiuj įvyksian- 
čion Tarpt. Taikos Konferen- 
cijon amerikiečių delegacija, 
susidedanti iš žymių rašytojų 
ir visuomenininkų.

Nahar šeimos, 46 Washing
ton St., N. Y., penki nariai 
nuvežta į ligonbutį po paval
gymo kalakutienos, kuri išbu
vo šaldytuve tris dienas.

Herbert T. Banks, advoka
tas, prisipažinęs kaltu fabri- 
kavime panaikinimo vedybų 
dokumentų ir pats po jais pa
sirašęs teisėjo Daly vardu.

Iš North Beach orporto iš
skrido' du lakūnai ir slaugė 
parvežt iš Wyoming valstijos 
sužeistą auto nelaimėj brook- 
lynietį daktarą Shapiro su 
žmona.

Atgal stumiama takse užva
žiavo ant šaligatvio prie 13 
W. 167th St., Bronx, ir su
žeidė ten sėdėjusius tris ber
niukus. Visi iš vienos šeimos.

Šių metų pirmą savaitę 
miestava Independent Subway 
sistema turėjo 556,465 kelei
vius daugiau, negu pereitais 
metais tą pat savaitę.

kad

Pereitą trečiadienį 500 mo
tinų ir vaikų turėjo nemoka
mą ekskursiją laivu Hudson 
Upe. Ją suruošė majoras La
Guardia ir Motinų Kliubų 
Lyga.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.
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426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

H
3

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėįimui su 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge»ci Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

velistė Fannie .Hurst, taipgi 
armijos ir laivyno pajūrio sar
gybos oficieriai.

Kaip žinia, Hughes yra mi- 
lionierius, tačiau didelė di
džiuma entuziastiškos minios 
buvo darbo žmonės. Tas pa
rodo, kad masės moka įvertint 
atliktus didelius žygius ir ati
duot kreditą asmenims sulyg 
jų darbų, nors tie asmenys pa
eina ir iš buržuazinių sluogs- 
nių. Masės moka pagerbt 
tuos, kurie dėl pertekliaus 
nenustojo būt žmonėmis, ne
pražuvo žmonijai.

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spindulial, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. 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 Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

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 EVergrcen 7-1661

Jeigu Deksnio Galinga Mostis 
NepagelbetŲ, Tai Kas Gali?




