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Pasitraukė, bet tik 

laikinai.
Ką jie atstovaus seime? 
Vėl šaudys valstiečius. 
Tegul netyli.
Klaidingas žygis.

Rašo A. B.

William Green neišdrįso tuo- 
jaus iššluoti laukan vieną mi- 
lioną Amerikos Darbo Federa
cijos narių. Federacijos Tary
boj padarytas tarimas, kad 
dvylikai unijų, kurios sudaro 
Industrines Organizacijos Ko
mitetą, bus surengtas rugpjū
čio 3 d. teismas. Tik po “teis
mo” jos busiančios suspenduo
tos arba išmestos laukan.

Kodėl Green pasitraukė? At
sakymas aiškus: Green bijo au
dros. Unijistai protestuoja prieš 
užsimojimą suskaldyti Darbo 
Federaciją. Sujudęs visas dar
bininkų judėjimas. Palauks, 
mano Green, gal nusiramins ir 
tada “konstituciniai” iššluos 
laukan vieną trečdalį visos Fe
deracijos.

Ir vėl “Laisvė” puikiai pasi
tarnavo Amerikos lietuviams. 
Jinai pirmutinė ir vienatinė iki. 
šiol padavė surašą tų ponų, ku
rie tapo išrinkti į Smetonos 
seimą. Kurie neskaitėte, būti
nai susiraskite liepos 15 dienos 
“Laisvę” ir perskaitykite mu
sų specialio korespondento pra
nešimą “Fašistinio Seimo Rin
kimų Komedija.”

Išrinkti ponai, ištikimi sme- 
tonininkai, nieko bendro netu
rį su liaudies interesais. Jie 
šoks pagal Smetonos muziką.

Vėl baisi žinia atėjo iš Lie
tuvos. Havaso žinių agentūra 
praneša iš Kauno, kad Smeto
nos valdžia nuteisė sušaudymui 
dar dešimt valstiečių, o tris vi
sam amžiui kalėjimo.

Atrodo, kad smetonininkų 
žvėriškumui ribų neliko. Nese
nai nužudė keturis valstiečius, 
dabar sušaudys dešimt. O kur 
galas?

Tegul netyli Amerikos Lietu
vių Kongreso Lietuvoje Demo
kratinei Tvarkai Atsteigti Vyk
domasis Komitetas. Tegul var
de 71,000 Amerikos lietuvių pa
smerkia naują Smetonos val
džios suplanuotą žmogžudystę.

Tamsūs elementai jau išnau
doja Worcesterio Sūnų ir Duk
terų Broliškos Draugystės klai
dingą nutarimą neleisti į savo 
parką svetimtaučių organizaci
jų. So. Bostono “Keleivyje” tū
las “Vėjo Vargas” jau gieda: 
“Bet, matyt, nariams buvo nu
sibodę grumtis su visokių tau
tų ir spalvų žmonėmis savo par
ke, tai skaitlingai susirinko ap
gint savo teisių. Ir neklysta, 
nes ‘ekstra kairiųjų’ tiktai tą 
direktorių tarimą norėta at
šaukti. Negana, kad jie savo 
spėkas buvo suorganizavę, bet 
dar pasikvietė iš Komunistų 
partijos ruskelį į talką, mat no
rima, kad partija jiems visur 
diktuotų ...”

Girdi, Komunistų Partijos at
stovo kalba susirinkusiems ne
patiko “ir kuomet leido susirin
kimui nubalsuoti, tai nariai dar 
griežčiau nusistatė prieš tokią 
nešvarią svetimųjų diktatūrą.” 
Pagaliaus, šaukia “Vėjo Var
gas,” “reiškia, nuo dabar Olym
pia parkas jokiems tarptauti- 
niniams nebus išrandavojama; 
naudosis tik lietuviai.”

Šitas raštas įdėtas “Keleiviu” 
be jokios pastabos. “Keleivis” gi 
skaitosi socialistų laikraščiu, 
kurio idėjos, beje, turėtų būti 
tarptautinės.

Mes, komunistai, esame labai 
kantrūs žmonės. Mes žinome, 
kad Worcesterio Sūnų ir Dukte
rų Draugija susideda iš darbo 
žmonių. Mes stengsimės juos 
įtikinti, kad šis jų tarimas, at
kreiptas prieš Komunistų Par
tiją ir abelnai prieš tarptauti
nį judėjimą, yra klaidingas. Jis
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Susikūlus Karo Lėktuvam, 
Sudegė Trys Studentai

RIO de JANEIRO, Brazi- 
lija. — Susikūlė vięns į kitą 
ir eksplodavo ore du kari
niai- lėktuvai. . Žuvo trys 
karo orlaivininkystės stu
dentai. Vienas lėktuvas nu
krito ant namo ir pavojin
gai apdegino vieną moterį.

KARŠČIAI VĖL KEPINA 
VAKARINES VALSTIJAS

CHICAGO, Ill.—Karščiai 
Kansas, South ir North Da
botose ir Nebraskoj liepos 
16 d. vėl siekė nuo 107 iki 
114 laipsnių. Baigia naikint 
laukų ir daržų derlių. Šie
metinė sausra padarysianti 
daugiau žalos nėgtf 1934 m.

Strateginis SSRS Gelž- 
kelis į Čechoslaviją
LONDON. — Rumunijos 

valdžia nutarė pravėst stra
teginį gelžkelį per Karpatų 
kalnus į Čechoslovakiją. 
Tam darbui gauna piniginės 
paramos iš Čechoslovakijos. 
Tada ir Sovietų Sąjungos 
traukiniai galės per Rumu
niją pasiekti Čechoslovaki- 
ją. Tai labai svarbu Čecho
slovakijos apgynimui, jeigu 
ją užpultų HitleriSj

Sovietai turi tarpsavinės 
pagelbos sutartį su Čecho- 
slovakija. Rumunija pada
rė apsigynimo' ’ sutartį su 
Čechoslovakija. i Paskuti
niais laikais Rumunija pa
laiko gerus santikius su So
vietų Sąjunga.

Minimas strateginis gelž- 
kelis dalinai yra atsakymas 
į taikai grasinančią Hitlerio 
sutartį su Austrija:

Žagintojas Nužudė Studentę 
Jos Pačios Kambary

ASHEVILLE, North Ca- 
rol. — Nežinia kas kokiu 
aštriu įnagiu subadė ir nu
šovė Heleną Clevengeraitę, 
19 metų, New Yorkd Uni
versiteto studentę, jos kam
baryje viešbuty j. Yra ženk
lu. kad užpuolikas bandė ją 
išžaginti.

nei naudos, nei garbės nedaro 
draugijai. • Patsai gyvenimas 
musų nusistatymą pateisins. Te
gul “Vėjo Vargai” džiaugiasi, 
nes jie vėjais gyvena ir- vėjai 
juos palaidos užmirštin.

Bosai dirbtuvėse persekioja 
ateivius. Bosai kursto vienos 
tautos darbininkus prieš kitos. 
Worcesterio darbininkams pri
sieis kovoti už duoną' ir druską. 
Juos persekios policija. Jiems 
neleis susirinkti. į svetaines ar 
parkus, kaip kad šiandien ne
leidžia plieno darbininkams.

Reikės kovoti, reikės sunkiai 
grumtis. Tiktai tarptautinis 
darbininkų solidarumas atmuš 
bosus ir reakcionierius. Tiktai 
Komunistų Partija bus su jais 
ir už juos kovos. Pamatys tie 
patys Sūnų ir Dukterų Draugi
jos sąžiniški darbininkai, kaip 
klaidinga buvo šitai partijai ne
leisti parke net pikniką atlai
kyti, kaip nedarbininkiška bu
vo nutarti, kad jokiems sve
timtaučiams parko neišranda- 
vos.

JUOZAS V. STILSONAS-BUTKUS JAU 
PALIUOSUOTAS IŠ KALĖJIMO

BROOKLYN, N. Y.—Ketvirtadienį, liepos 16 d., tapo 
išlaisvintas Juozas V. Stilsonas (E. Butkus) iš Lewis
burg, Pa., federalio kalėjime. Jis ten išlaikytas daugiau 
kaip pusę metų.

Stilsonas bu\ 
pasaulinio kar 
metam kalėjimo, 
apeliaci 
vus Sti 
slaptai

Laike savo arešto ir teismo Stilsonas buvo Lietuvių 
Socialia

has buvo baudžiamas už prieškarinę veiklą. Jis 
•o metu buvo Philadelphijoj nuteistas 3 

Šalies Augščiausias Teismas atmetė 
ją, reikalaujančią panaikint bausmę. Napasida- 
Isonui kalėjiman, jis turėjo apie 17 metų pusiau 
gyventi.

tų Sąjungos sekretorius.

ĮSIKŪRĖ DARB1ECIŲ PARTIJA NEW YORKE
IŠ DESETKŲ DARBO UNIJŲ

Į PREZIDENTUS REMS ROOSEVELTĄ, BET TURĖS 
nepkĮiklausomus KANDIDATUS Į KONGRESĄ

NEW YORK. — Neparti- 
jinė Darbininkų Sąjunga 
konferencijoj liepos 16 d. 
Kotely 
nepriklausomą darbo parti
ją. Kohferencijoj dalyvavo 
40 vadų įvairių unijų, at- 

ami bent 400,000 na- 
utarta šio rudens

New Yorker įsteigė

stovaud 
rių. N- 
rinkimuose remti Roosevel- 
tą į Jungtinių Valstijų pre
zidentus ir Lehmaną į 
New Yorko valstijos guber
natorius.

Amalgameitų 
Unijos
Iman įvadinėje kalboje ir 
paskui 
kai pabrėžė, 
partija 
demokr 
tokios, 
už Ro

Siuvėjų 
(prezidentas Sid. Hil-

kitų unijų viršinin-
, jog naujoji 

neremia ir nerems 
•atų partijos, kaipo 
Jinai šį kartą stoja 
oseveltą tik kaipo

Valdžios Šniukštai Vieni Policijos-Bosų Šnipija-
Kitus Šnipinėja da Auto. Fabrikuose

ininkus. Teisdarys- 
isterija griežtai už- 

vieniems valdiš-

WASHINGTON. — Du 
federalė^ valdžios žvalgybi
ninkai pradėjo asmeniškais 
sumetimais šnipinėti kitus 
žvalgyb 
tės mm 
draudė 
kiems šniukštams šnipinėti 
kitus be 
kymo.

vyriausybės patvar-

Rumunijos Naziai Nužu
dė Fašistą Ligoninėje
Bucharest, Rumunija. — 

Įsiveržė į ligoninę astuoni 
naziai, vadinami “geležiniai 
sargai”, ir sušaudė operaci
jos laukiantį M. Stalescų,
vadą kitos fašistų šaikos, 
vadinamos “kryžeiviais”. Į 
jo kūną suvarė 30 iki 40
kulkų.

Studentų fašistų kliubas 
iškėlė smarkų bankietą su- 
grįžusie 
kam.

m iš ligoninės žudi-

Chippewa Falls, Wis. — 
Paslydu 
krato s< 
phy au 
tapo už 
ir du asmeniški draugai su
žeisti.

ą ir apvirtus demo- 
enatoriaus L. Mur- 
:omobiliui, jis pats 
muštas, o jo žmona

darbo

NRA, Naujosios Dalybos 
vada. Sako, reikia suburti 
visas galimas jėgas, idant 
rinkimuose sumušt fašis- 
tuojantį Landoną, republi- 
konų kandidatą, priešą bet 
kokių naudingesnių darbi
ninkams įstatymų.!

Šiaip naujoji 
partija statys savo žmones 
kandidatais-- -į kongresą ir 
įvairias kitas valdyietes. O 
1940 metų rinkimuose ji 
ketina išstoti kaipo nepri- 
klausorpa politinė jėga su 
savo kandidatų pilnu sąra
šu.

Konferencijoj, be kitų, da
lyvavo Kepurninkų Unijos 
prezidentas M. Zaritsky ir 
vadai Spaustuvių Darbinin
kų, Vežėjų, Čeverykų Dar
bininkų ir kitų unijų.

DETROIT, Mich.—Harry 
Mikuliak, galva policijos bū
rio prieš raudonuosius, ban
dė papirkti negrą komunis
tą Ch. Harrisoną, kad šni
pinėtų prieš kovingus dar
bininkus bei unijįstus Do
dge automobilių dirbtuvėj. 
Drg. Harrison, norėdamas 
patirti šnipų ir automobilių 
bosų planus, • keletą dienų 
vaikščiojo su policijos de
tektyvais. O paskui padarė 
prisiektą liudijimą (affida- 
vitą) apie policijos vieną 
frontą su automobilių fa
brikantais ir įteigė darbie- 
čiui advokatui M. Sugar’ui. 
Pastarasis dabar 
ja, kad policijos komisionie- 
rius ištirtų ir viėšai pas
kelbtų veikimą tokių polici
jos Šniukštų.

Drg. Harrison, 3 vaikų 
tėvas, buvo Dodge automo
bilių fabriko darbininkas. 
Bet kaip tik jis aikštėn iš
kėlė šnipų veikią, tuojaus 
liko išmestas iš darbo.

reikalau-

New York. — Per naują, 
didžiausią pasaulyj Tribo- 
rough tiltą kasdien perva
žiuoja apie 30,000 automobi-, 
lių.

Žuvo Lenkų Orlaivyno Galva 
Su Dviem Lakūnais

VARŠAVA. L_ Užsimušė 
generolas G. Orlich-Dres- 
zer, Lenkijos kariško orlai
vyno galva, ir du lakūnai, 
kuomet jų lėktuvas nukrito 
ties Gdynia. Generolas lėkė 
pasitikt savo amerikietės 
pačios, atplaukiančios laivu 
“Pilsudski.”

MEXICO ELEKTROS DAR
BININKŲ STREIKAS

MEXICO CITY. — Strei- 
kuoja 3,000 elektros darbi
ninkų, reikalaudami pridėt 
algų. Streikas eina prieš 
Kanados kapitalistų įmonę, 
kuri tiekia miestui elektrą. 
Užgeso elektrinės lempos, 
sustojo gatvekariai, radio ir 
kt. Streikieriai leidžia ga
minti elektrą tik didžiajai 
ligoninei, prezidento palo- 
ciui, susisiekimų ministeri
jai ir vandens įmonėms.

Išreikšdami pritarimą 
Mexico miesto elektrinin- 
kam, dvi valandas streika
vo visos šalies elektros dar
bininkai.

Fašistinis Rašytojas 
Kėsinosi Nužudyt 

Angly Karalių?
LONDON, liepos 17.—Iš- 

aiškinta, kad tai kapitalisti
nių laikraščių bendradarbis 
George Andrew McMahon 
liepos 16 d. taikėsi nušaut 
Anglijos karalių Edwardą 
laike parado. Revolverį iš jo 
rankos isųiušė specialis kon- 
steibelis Anthony Gordon 
Dick, buvęs karo laivyno 
pečkūrys, o dabar keliau
jantis agentas vienos liake- 
rių kompanijos.

Darbininkų veikėjai įta
ria, kad McMahon galėjo 
būt įrankis fašistų. Jeigu 
jam būtų pavykę nužudyt 
karalių, tai būtų suvertę 
kaičią ant “raudonųjų”. 
Tuomet būtų buvę galima 
pradėt žiauriausias ablavūs 
prieš komunistus ir šiaip 
revoliucinius darbininkus.

(Fašistiniai Hearsto lai
kraščiai Amerikoj jau ir 
taip visa gerkle rėkia, būk 
tai “komunistas” pasimojęs 
nudėt Anglijos karalių.)

Suėmė 133 Radio Streikie- 
rius Mūšy su Skebais

CAMDEN, N. J.—Ske- 
bams išėjus vakare iš dar
bo Am. Radio Korporaci
joj, tūkstančiai streikierių 
užpuolė juos plytomis, bute
liais ir kt. įnagiais. Talkon 
skebam atpleškėjo 200 rai
tų ir pėsčių policininkų. 
Daugelį streikierių sužeidė 
buožėmis ir arklių kanopo
mis. Vienam 19 metų jau
nuoliui John Tuttle pavo
jingai suskaldyta galva ir 
jis nuvežtas ligoninėn. Are
štuota 133 streikieriai. Ko
voje .dalyvavo apie 11,000 
asmenų iš abiejų pusių.

Fašistai Stengiasi Už- 
valdyt Townsendieciu 

Pensijų Judėjimų
FAŠISTINIS KUNIGAS COUGHLIN PRIMETĖ “KO

MUNIZMĄ” PREZIDENTUI ROOSE VELTUI!
? CLEVELAND. Ohio. —

Anglų Valdžia už Nazių 
Priėmimą į Locarno 

Konferenciją

LONDON.—Anglijos val
džia stengiasi, kad ir Vo
kietijos atstovai būtų priim
ti į Brusselyje šaukiamą 
Locarno sutarties valstybių 
konferenciją. Joj bus svar
stoma, kaip Vokietija su
laužė Locarno sutartį, pa
siųsdama savo armijas į 
Rheino sritį, Franci jos pa
sienyj. Franci ja priešinasi 
Hitlerio delegatų priėmimui 
į tą konferenciją. Italija 
yra viena iš Locarno šalių. 
Bet dar nėra žinios, ar 
Mussolinis sutiks atsiust 
savo delegatus. Jis pučia 
pavėjui Hitleriui.

2 Nuodytojai Numarinti 
Elektros Kedėje

OSSINING, N. Y. —Sing 
Sing kalėjime elektros ke
dėje liko numarinti Mary 
Fr. Creighton’ienė ir Ever
ett Applegate už tai, kad 
nunuodijo Applegate’ienę.

Creightonienė jau seniau 
buvo dviem atvejais teis
man patraukta kaipo nuo
dytoja, bet tik už paskutinę 
žmogžudystę n u s m e rkta. 
Pirm ją numarinant, 
Creightonienė persikrikšti
jo iš protestonės į katalikę.

DRG. EARL BROWDER 
KALBĖJO VIRGINIJOS 

UNIVERSITETE

Drg. Earl Browder, ’Ko
munistų Partijos kandida
tas į prezidentus, liepos 17 
d. kalbėjo Virginijos Vals
tijos Universitete, Užsieni
niu Reikalų Institute. Be 
kitko, jis nurodė, kad pas
taraisiais metais kapitalistų 
pelnai milžiniškai padidėjo; 
gamyba artinasi prie gero
vės laikų laipsnio; tačiaus 
keliolika milionų darbinin
kų vis lieka be darbo. O iš 
dabartinio pramonės pakili
mo gręsia išsivystyt panau
jintas dar baisesnis krizis.

Drg. Browder priminė, 
iog net buržuazinis Brook
ings Institutas abejoja, ar 
tik ne galutinai griūva ka
pitalistinis surėdymas. Bet 
sykiu ir juo smarkiau mo- 
bilizuojasi fašistinės iėgos. 
Prie reakcinių republikonu 
dedasi ir atžagareiviausi 
demokratai.

Vyriausias . klausimas 
šiuose rinkimuose bus—fa
šizmas ar demokratinių lai
svių išlaikymas? O nuo fa
šizmo apsaugoti Ameriką 
tegali tik plačiausias Liau
dies Frontas,—kaip parodė 
drg. Browder.

Fašistas katalikų kunigas 
Charles Coughlin, net atbu
lą kalnierių nusiplėšęs ir 
šalin numetęs švarką, spie
gė prieš Rooseveltą, kaipo 
“komunistą”, kalbėdamas 
Townsendo senatvės pensi
jų suvažiavime. Coughlin 
apšaukė Roosevelto valdžią 
“svetimtautiška”, “komuni
stine,” o patį Rooseveltą ko- 
liojo kaipo “melagį, išdavi
ką.” Tas fašistas kunigas 
statė Rooseveltą ant vienos 
lentos su drg. Earl Brow- 
deriu, Komunistų Partijos 
kandidatu į prezidentus. 
Coughlin keikė Rooseveltą 
neva už “peraugštus” tak
sus (kapitalistams). Jis 
smerkė ir šalies iždo “eik
vojimą” bedarbių šelpimui.

Panašioj dvasioj pirmiau 
kalbėjo fašistas protestonų 
kunigas Gerald L. K. Smithy 
Huey Longo įpėdinis. Kaip 
vienas, taip kitas saugojosi 
neįžeist fašistinį republiko
nu kandidatą į prezidentus 
Landoną.

Pats Townsend pasižadė
jo šiuose rinkimuose remti 
Lemkę, naujos Union Par
tijos kandidatą į preziden
tus. Šią partiją sukūrė 
kun. Coughlin su Lemke. 
Lemkei paramą rinkimuose 
prižadėjo ir kun. Gerald 
Smith.

Tarp delegatu prasidėjo 
bruzdėjimas prieš Coughli- 
ną ir kun. Smithą, kad jie 
nepaimtu Townsendo senat
vės pensijų judėjimą į savo 
rankas.

Suvažiavimas nutarė 
kviesti Rooseveltą, Lando
ną ir Norman Thomasa (so
cialistų kandidatą) rj^ad pa
sak vtų jam prakalbas.

Komunistų Partijos rin
kimų komnaniios nirminin- . 
kas drg. W. Z. Foster at
siuntė telegrama, reikalau
damas. todėl, pakviest kal
bėt ir Komunistų kandidatą 
i prezidentus drg. Browde- 
rį.

Amerikonas Šnipas Norėjo 
Tapt Japonijos Lakūnu
WASHINGTON. — Be- 

tardant J. S. Farnsworthą, 
buvusį Amerikos karo ląįį 
vyno "oficierių, pasirodė, 
kad jis norėjo įstot į Japo
nijos oro laivyną. Jis teisia
mas už šnipinėjimą Japoni
jos naudai ir pardavinėjimą 
jai slaptų Amerikos laivy
no dokumentų.

Maskva.—Moteriškų dra
bužių Modelių Name dar
buojasi apie 100 parėdų, ar
tistų ir technikų, kad’ būtų 
gražiausiai siuvami ir pato
giausi moterim drabužiai.



Puslapis Antras

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year................. $7.50
Foreign countries, per year............  $7.50
Canada and Brazil, per year........ .. $5.50
United States, six months ............... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ..........  $4.00
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

' Puiki Brošiūra.
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos nau- 

I ja, gražiai techniškai apdirbta, 78 pusla- 
J pių brošiūra: “The Foreign Born in The 

United States” (Gyveną Jungtinėse Val
stijose Sveturgimiai). Parašė Dwight C. 
Morrow, o išleido Amerikinis Komitetas 
Saugojimui Sveturgimių (American 
Committee for Protection of Foreign 
Born, 100 Fifth Ave., New York City, 
N. Y.).

Mes čia nedarysime platesnės brošiū
ros apžvalgos—tai bus padaryta savu lai- 

. ku atskiram rašinyj. Mums tik norisi 
čia tiek pastebėti, kad iki šiol mes dar 

j nematėme tokio puikaus leidinio nei an
glų, nei kitokioj kalboj, taip gražiai ir iš- 

’ samiai perstatančio sveturgimių žmonių 
Jungtinėse Valstijose padėtį.

Knygos autorius įdėjo daug darbo, kol 
I surinko tiek medžiagos ir ją skoningai 

sutaisė. Nes tai istorinis dokumentas, 
kas sakinys—faktas.

Jis, be kitų istorinių davinių, surinko 
kai kurių didžiųjų Amerikos vyrų išsi
tarimus, liečiančius sveturgimių teisę 
apsigyventi Amerikoj. Štai ką sakė Tho
mas Jefferson, nepriklausomybės dekla
racijos gamintojas:

Ar mes atsakysime liūdnam iš nelaimės 
pabėgėliui tą svetingystę, kurią tyrumų lau
kiniai žmonės suteikė mūsų protėviams, at
vykusioms šiton šalin? . “ »
Paskaitęs knygelę, kiekvienas persitik- 

. rins, jog šių laikų “Amerikos tėvai” ne
klauso Jeffersono balso. Daugybę iš fa
šizmo pabėgėlių jie atiduoda fašistinėm 
valdžiom. Gerai, kad yra žmonių, vei
kiančių už tų nelaimingųjų reikalus, tai 

j ne visuomet reakcininkam pavyksta sa
vo tikslus pasiekti.

Šitą knygelę, mūsų nuomonę, turėtų 
paskaityti ne tik kiekvienas angliškai 

. mokąs skaityti ateivis ir jo vaikai, bet 
I ir amerikiečiai, ypačiai tie, ką nusista- 
' tę prieš ateivius ir pasiduoda visokių 

kukluksų ir juodų legijoninkų įtakai.
Knygelė gaunama “Laisvės” knygų 

sankrovoj. Rašykit, duokit užsakymus. 
Platinkit ją amerikiečiuose ir savo pa- 

| žįstamuose. Stiprinkit sveturgimių rei- 
J kalų gynimo žygius!

1 102,000 Narių Partija.
“Mundo Obrero” (Pasaulinis Darbi

ninkas), išeinąs Madride, skelbia, kad 
Ispanijos Komunistų Partija šiuo tarpu 
turi 102,000 duokles mokančių narių. Be 
to, apie 17,000 aplikantų laukia būti pri
imtais parti j on.

Tai nepaprastai spartus Ispanijos 
Kompartijos augimas. Prieš keletą metų 
ši partija tebuvo mažytė ir jos rolė vie
šam gyvenime nebuvo didelė. Su tiek 
narių, mūsų draugų partija Ispanijoj ga
li atlikti milžiniškų darbų. Mes jai to ir 
linkime.

I i Mokslininkas Aleksandras 
j > Karpinskis.

Visa Sovietų žemės liaudis, viso pasau
lio pažangieji ir mokslą mylį žmonės liū
di netekę tokio žymaus žmogaus, kokiu 
buvo Aleksandras Petrovičius Karpins
kis, Sovietų Sąjungos Mokslų Akademi
jos prezidentas. Būdamas 89 metų am- 

I žiaus, jis, tačiau, jautėsi jaunu ir dirbo 
sunkiai ir visokiose srityse.

Karpinskis nebuvo tik mokslininkas. 
J Jis domėjosi ir politiniu gyvenimu. Jis 

buvo Sovietų Sąjungos Centro Veik. Ko
miteto nariu. Ištikro, tai nepaprastai 
įspūdinga, ir reikšminga, kai vyriausia
me krašto valdymosi organe (Centro 
Veik. Komitete) susieidavo: fabriko dar
bininkas, kolektyvietis-valstietis, moksli
ninkas Karpinskis, rašytojas-menininkas
Gorkis ir Stalinas! Tik socializmo krašte i 

i 
te

! | 
toki dalykai tegalimi.

Karpinskis buvo vienas iš didžiųjų 
mokslininkų taip greit stojusių revoliu
cijos pusėn? Jis savo genijalįšku protu ir 
vizija numatė greičiau negu daugelis jo 
kolegų, kad darbininkų kr~" -----
jama bolševikų partijos, 
tik prispaustąją klasę, bet 
rį pančiojo carizmas ir bur 
neklydo.

Beabejo, senelis mokslin:.]
skis mirė su ramia sąžine :.r su geru nu
siteikimu, nes jis matė, kacį jo triūsas ne
nuėjo veltui, kad šalis, ku?iai jis taip 
ilgai dirbo, pasekmingai kuria naują pa
saulį, ’naują tvarką, apie kurią pasaulio 
mąstytojai tik mąstyti tegalėjo, o prana- 
šai-prąnašauti.

asė, vadovau- 
paliuosuos ne 
ir mokslą, ku- 
žuazija. Ir jis

nkas Karpin*

Dar Apie Padėtį Lietuvoj.
Chięagos kunigų “Draugas” talpina 

šulo laišką iš 
i dalykų. Ra-

tūlo, matyt, klerikališko 
Lietuvos. Jame yra įdomi 
šoma:

Nuo I. Pasaulio Lietuvių 
sų tautą-tautininkai pavaiš 
liausaais įstatymais: 1) spa 
jų ir 3) r aš omų mašinėlių registracijos 
Anot vieno žymaus žmogau 
dos stulpai, prie kurių kalama Lietuva.’'

Kai Čaplikas pakeitė Platoną (buvusį 
miništerį Rusteiką), tai mūsų kraštas spar
čiu tęmjm pralenkė caristinės Rusijos įsta
tymų kvailumą ir žiaurumą. 
Jeigu pereitais metais, r 

Suvalkijos ūkininkai kilo 
motyvais, tai šiemet, dėka 
kurią parodę Smetona, jie kyla politi
niais motyvais. Vadinasi, stoja už Sme
tonos valdžios nuvertimą, 
likas įtikiną Smetoną, kad 
ūkininkų sušaudyti ir tuoihet vėl viskas 
bus ramu.”xNa, ir toliau:

Kongreso mū
rio trimis kvai
los, 2) draugi-

s) tai “trys gė-

•ašoma toliau, 
ekonominiais 

tai represijai,

Pel to “Čap- 
reikia apie 50

Gegužės mėn. 22 d. Kaunp IX forte labai 
to policijos mo- 
turi visai pado- 
vasarininkai, 1 

Kariuomenės 
panaudoti, nes 

tą ir gal nenu- 
eturių sušaudy- 
(Petrauskas ir 

,k.ęs; jei Volde- 
12 metų atsisė-

šlykščių būdu apie 3 vii. ry 
kyklai -pavesta sušaudyti ke 
rūs jaunK ūkininkai: 2 pa 
jaunalietuvis' ir 1 šaulys. 
toms -Skerdynėms nenorėta 
tai sukeltų jos pasipiktinim 
matomas‘pasekmes. Du iš b 
tų pasakė prieš mirtį kalbas 
dar vienas). Petrauskas sa 
maras, komunistus šaudęs, : 
dęs Skalėjiman, tai Smetonai gyslas ištrau
kysią už patriotiškų ūkiniu

Po tų keturių ūkininkų 
kančią naktį buvo Suvalkijo.

<ų šaudymą.
sušaudymo se- 

j keletas gaisrų.
Srišaudyti ūkininkai nesugauti in flagran

ti. Visi mano, kad jie yra 
gimnazijos žvalgybininko ir provokatoriaus 
Bukio, kuris neseniai pasikorė palikęs užra
šą, kad del jo mirties nieke —
kaltas esąs Kaunas. Suprask, kaip nori: vie
tiniai aiškina: ‘Kaunas’—žvalgyba.

Iš seįrno rinkimų, kurįuoLkontroliuoja ir 
savaip ‘pataiso’ tik valdžios i........
sitarpavę žmonės, visas kraštas tik juokus 
krečia.- Sw tais avinėliais niekas nesiskaitys.

Kitas “Draugo” bičiulis 
vos: < A ‘

Tautinirikai skleidžia mel

auka Kybartų

nekaltintų, nes

pasitikėjimą už

rašo iš Lietu-

_______________ agystes, kad su
kilėlius finansuoja vokiečiai, štai ir dabar 
(gegužės mėn. gale) sušaudė keturis patrio- 

paskiau priver
tė dąr visus laikraščius įdėti Dailydės-Ras- 

dorų žmonių

(gegužės mėn. gale) sušaud 
tinių organizacijų narius ir

tenio biuro (Elta) nužudy
apšmeižimą: būk jie buvę svetimos valsty
bės šnipai, gavę iš ten pagalbą ir tt. Tuom 
tarpu pati žvalgyba per savjo žioplumą pa
skelbė, kad tie sukilėliai apmokėję vokie
čiams .sąskaitas. Yra visai tikra, kad revo
liucinis sąjūdis remiamas tiktai savo tautos 
kukliomis aukomis, panašiai kaip spaudos 
draudimo laikais — 1864—

J&igti amerikiečiai lietuviai prie to darbo 
savd aukomis kiek prisidėtų^ tai visam rei
kalui priduotų dar daugiau 
mių, nes iš senų laikų iš ' 
lietuviškos' laisvės šūkiai i 
kovai prieš žiaurią priespa
Mūšų skaitytojai atsimeną, kad tuojau, 

kai tik gavome žinių apie ?ų keturių val
stiečių sušaudymą, męs griežtai užgin
čijome jų buvimą “vokiečių tarnyboj. 
Mes purodėme, jog tie žmonės sušaudyti 

zovojo už prislėgtos vals- 
prieš fa

Įdoiįni tą laiško dalis, k 
apie reikalingą ameriki 
Lietuvos kylantiems žmon

tik del to, 
tietijos ręi

1904 m.

lietuviškumo žy
rą tarpo kildavo 
'.r gražios aukos 
idą.

n

sjstinį režimą, 
urioj kalbama 
ečių paramą 
ėms. Pasirodo, 

kad amerikiečiai (tik ne klerikalai su tau- 
tininkais-sandariečiais) tą suprato jau 
anksčiau. Jie sušaukė Amerikos Lietu- 

tz.-- ~ Demokratijos
šistinį režimą,

vių Kpngresą Atsteigimui 
Lietuvoj; jie pasmerkė fa 
jie pagerbė nužudytuosius ir kalinamus 
bei kankinamus už Lietuvos žmonių lais
vę ir gerbūvį. Jie sudarė planus paramos 
teikimui Lietuvos laisvės kovotojams.

Kai mes tą darėme, ta 
tautininkais ir sandariečiįis mus puolė, 
dergė, plūdo.

klerikalai su

LAISVfi

Nacionalio Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimo Dienotvarkis

Rugpjūčio 21 d.

I. Sesija:
1. Partijos Gentį ‘alinio Komiteto atstovo pranešimas.
2. Mūsų organizaciųės problemos ir kadrų auklėjimo 

klausimas. Referatas ir diskusijos.
II. Sesija:

Mūsų kova už lietuvių darbininkų vienybę ir bendro 
fronto problemos. Referatas ir diskusijos.

III, Sesija:
Mūsų spauda ir literatūra abelnai. Referatas ir dis

kusijos.
Rugpjūčio 22 d.

IV. Sesija:
Mūsų masinės orgaųizacijos ir jų veikla. Referatas ir 

diskusijos.
j jV. Sesija:

Mūsų jaunimo judėjimas. Referatas ir diskusijos.
VI. Sesija:

1. Rezoliucijos-tarimai.
2. Centro Biuro rinkimas.
3. Suvažiavimo uždarymas.
Frakcijos ir draugai raginami diskusuoti šį dienotvar- 

kį savo susirinkimuose ir spaudoje—“Laisvėje” ir “Vil
nyje”. Mūsų diskusijos turi būti draugiškos ir konstruk- 
tyvės. Jose reikia nurodyti mūsų veiklos silpnąsias ir 
tvirtąsias puses. I

Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuras, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Antras Buvusių Prezi
dentų Pareiškimas 

Smetonai
(Pereitais metais buvusie

ji Lietuvos prezidentai ir tū
li buvę ministerių pirminin
kai išleido Smetonai pareiš
kimą, reikalaujantį atsteigi- 
mo demokratinės, santvarkos 
Lietuvoj. Dabar buvę prez., 
A. Stulginskas ir Dr. K. Gri
nius, išleido antrą pareiški
mą, kurį mes čia perspaus
diname. Lietuvoj šis parei- 

7 škimas uždraustas platinti ir 
skelbti.—RED.)

1935 m. spalių mėn. 13 d. 
mes, žemiau pasirašiusieji, 
su buv. Ministeriais Pirmi
ninkais reiškėme Tamstai, 
p. Prezidente, didelio susi
rūpinimo skaudžiais mūsų 
gyvenimo faktais, nurodė
me reikalą grąžinti mūsų 
kraštui normalia tvarką su
darant Valstybės Konstitu

cijoj numatytą Tautos At
stovybę.

Apibudinta viršminėtame 
mūsų rašte krašto padėtis 
nei kiek nepasikeitė. Eko
nominei krizei visu smar
kumu palietus žemės ūkį, 
ūkininkams nebepajėgiant 
atsiteisti su skolomis ir mo- 
kesčias, einam prie tolimes
nio bruzdėjimo ir neramu
mų.', Užuot pradėjus gydy
ti prasidėjusią ligą ekono
minėmis reformomis, imta
si griežtų administracijos 
priemonių kilusiems ūkinin
kų neramumams malšinti. 
Tokiu būdu prasidėjo Ne
priklausomoj Lietuvoj arši 
kruvina kova lietuvio prieš 
lietuvį. Tai. pažeidžia 
mūsų jaunos valstybės pres
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tižą užsieniuose, tai trukdo 
normalų šalies ekonominio 
bei kultūrinio darbo sėk
mingą vystymąsi.

Pastaruoju draugijų ir 
organizacijų įstatymu drau
gijų gyvenimas pastatytas į 
nebepakenčiamą būklę. Jų 
likimas priklauso adminis
tracijos organų nuožiūrai. 
Visos politinės organizaci
jos, išskyrus Tautininkų Są
jungą, ar sustabdytos, ar 
visai uždarytos. Joks viešas 
politinis piliečio veikimas 
ar susibūrimas, išskyrus 
tautininkų, pasidarė nebe
įmanomas. Tai kaip tik su
daro dirvą geriausią slap
toms, tikrai antivalstybi
nėms organizacijoms kurtis 
ir plėtotis, statant mūsų 
valstybę į nenumatytus pa
vojus.

Paneigta ir Lietuvos spau
dos laisvė. Laikraščių re
dakcijos verčiamos spaus
dinti įvairius administraci
jos organų komunikatus, 
paduodamų straipsnių for
moje, kartais priešingus re
dakcijų vedamai linijai, ne
leidžiant pažymėti, kad tai 
ne redakcijos, bet adminis
tracijos organų nuomonė, 
tyčia klaidinama skaitan
čioji visuomenė. Laisvas vi
suomenės nuomonės per 
spaudą ar per susirinkimus 
pareiškimas apstatytas to
kiais administracijos orga
nų varžtais, jog jis yra ly
gus nuliui. Tokio pilietinių 
laisvių Lietuvoje suvaržymo 
neteko patirti net anais 
sunkiausiais Rusijos Impe
rijos priespaudų laikais.

Galop per dešimtmetį val
stybės palaikomoje spaudo
je niekinus tautos atstovybę 
—Seimą, einama į seimo 
rinkimus. Pavedus išimtinai 
apskričių taryboms nustaty
ti kandidatus į Seimą prasi
lenkiama su musų Valsty
bės Konstitucijoj garantuo
tomis ir per ketverius rin
kimus į seimus praktikuo
tomis visuotinų ir propor
cingų rinkimų tradicinėmis 
teisėmis. Ir karšto viduje 
cenzinės savivaldybės teat- 
stovauja vos keliasdešimts 
procentų sluogsnių, kurie 
turi rinkimų į seimą teisę. 
Tuo būdu, nesant kandida
tų statymo laisvės ir gali
mybės laisvai kraštui apsi
spręsti, patys rinkimai nus
toja prasmės. Rinkimų agi
tacijos teisę palikus vien 
tautininkams, o kitiems vi
siems paneigus, pažeidžia
ma piliečių lygybės teisė.

Tenka labai abejoti, kad 
tokiu būdu išrinkta tautos 
atstovybė atvaizduotų Lie
tuvos piliečių nuomonę, tu- \ 
retų moralės teisės spręsti 
ir kalbėti visos Lietuvos 
vardu. Tos visos priemonės 
neveda Lietuvą į nuramini
mą, bet priešingai, žadina 
jos visuomenę į savitarpes 
pražūtingas kovas.

Giliai susirūpinę mūsų 
tautos ir valstybės likimu, 
kada ir viduje iškyla didelių 
sunkumų, ir užsieniuose 4
svyruojant net Tautų Są
jungos pamatams, kai ma
žųjų valstybių ir Lietuvos > 
padangės yra apsiniauku
sios debesimis, esame įsiti
kinę, jog šiuo sunkiuoju 
momentu reikalinga yra vi
sų pirma krašto sutaikini
mui ir nuraminimui nutrau
kti taikomas ypatingas 
priemones ūkininkams, grą
žinti juos į normalų ir pro- 
duktingą šalies darbą, grą
žinti visiems piliečiams ly
gias teises, sudaryti plačių
jų visuomenės masių pasi- 
tikėjimą turinčią vyriausy
bę,išrinkti konstitucinę tau
tos atstovybę ir tokiu budu > 
suburti visas šalies kūrybi
nes pajėgas Lietuvos laimei 
ir gerovei ugdyti, jos lais
vei ir nepriklausomybei sti
printi. — Pasirašo:

buv. Liet. Respublikos 
Prezidentas

DR. K. GRINIUS, 
buv. Liet. Respublikos 

Prezidentas
• AL. STULGINSKAS. 

Kaunas, 1936 m., geg. 20 d.

Cleveland, Ohio

Padėkim išsilaisvinti Jam,!

Piknikas Neįvyko
Liepos 4 d. Komunistų Par

tijos 6 Distrikto rengiamas 
piknikas neįvyko iš priežasties 
blogo oro. Šis piknikas davė 
partijai didelius nuostolius. 
Kaštų pasidarė keleto šimtų 
dolerių.

Komunistų Partija kreipiasi 
į darbininkus, kurie nedaly
vavo šiame piknike, prisidėti 
nors po vieną dol. pikniko lė
šų padengimui.

Lietuviai darbininkai taip 
pat turėtumėt atkreipti atydą 
į šį taip svarbų partijai reika
lą—prisidėkite, kiek išgalite.

Pikniko komitetas skubiai 
rengias prie kito tokio pat di
delio pikniko, veikiausia jau 
bus vieta parandavota.

Laimėjimo tikietai—tie, ku
rie pirkote del liepos 4 d., bus ? 
geri sekančiame partijos pik
nike.

I. A. V.

Roosevelt Vėl Mažinsiąs 
Pašalinius Darbus

WASHINGTON? — Pre- 
zidentas Rooseveltas įsakė 
Viešųjų Darbų Administra
cijai išnaujo patikrinti, ar 
verta atidaryt naujus $80,- 
000,000 PWA darbų projek
tus. Vadinasi, jis vėl pla
nuoja mažinti pašalpinius 
darbus.

v —?
kalba Apie angluos

KOLONIJŲ DAVIMĄ 
NAZIAM AFRIKOJ

PRETORIA, Pietų Afri
ka.—Oswald Pirow, Pietų <
Afrikos karo ministeris, sa
ko, kad “labai įtakingi žmo
nės” Anglijoj sutinka, jog 
reikėtų duoti Vokietijai ko- 
lonijų Afrikoj. Tik šitaip, 
girdi, Anglija tegalėtų užsi
tikrinti sau Hitlerio drau
giškumą.

London. — Anglijos vai- f 
džia duoda $90,000 metinės 
paramos Imperial Airways ,
kompanijai įsteigti lėktuvų 
liniją tarp New Yorko ir Į 
Bermuda salų.
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M IE N ASm ir l

Kova Prieš Senatvę West Orange, N. J

kalbos verte A. R.

os.

1935.

oj rasime ir poezijos

įe mirtį. Aš jaučiausi 
ilionų vyrų ir moterų,

Vilnev (Šveicarija) 
1936 m. birželio 19 d. 
; Iš- rusų

Reikšme.
iji pats žodis poezija
eilėmis parašytas raš-

s ir į jų draugus; ir

1 vo j imas-išsireiškimas 
kuris prozai,—atsa- 

įemokėsime. Vadinasi, 
\visi esame poetais, o

St. Jasilionis.

Šis—Tas A

esama vaizdingo gal- 
. Raštas turįs vs.izdingo galvojimo, kad 

it ne eilėmis būna parašytas, esti priskaitomas 
----- q. ra§įas neturįs vaizdingo galvo-

Puslapis Treclaf

ILIlTIERATiūM
Ir žaibas ir griausmas 
mūs žemę aplankė, 
rods, naują gyvybę 
savim atgabeno, 
žvalgaisi aplinkui— 
vaizdai naujutėliai 
į vietą to viso 
kas prasta, kas sena.
Pavasaris, matom, 
mūs ūpą gaivina, 
Į darbą svarbesnį, 
rods, ragina griebtis: 
—Raitykis rankovę 
ir muskulus judink, 
darykie kas reikia— 
energiją žiebkis.
O reikia—mums reikia 
diegų broliškumo, 
vienybės žiedeliai 
čionai kad žydėtų, 
minia prislėgtoji « 
į laisvę kad kiltų, 
nelaisvės retežiai 
kad dužtų, trupėtų.
Mes jaučiam—ir vėjas 
pavasariu dvelkia, 
lietus jau nuplovė 
apniūkusią gatvę; 
mumyse grupuojąs 
tos kibirkštys gaivios, 
ir pradeda kilti 
kova prieš senatvę.

Širdgėlos ir Meilės Žodžiai
ROMAIN ROLLAND

Sužinojęs apie Maksimo Gorkio mirtį, 
didysis pasaulio rašytojas Romain Rollan- 
das prisiuntė Sovietų Sąjungos darbo 
žmonėnis šiuos, žodžius.

Širdgėla, kuri slegia mane nuo tos minutės, 
kai aš sužinojau apie pačio brangiausio drau
go, ginklo brolio, 20 metų gyvenimo draugo 
mirtį, neleidžia man dabar parašyti straipsnį 
spaudai. Aš norėčiau greičiau susikaupti savo 
kankinamuose atsiminimuose, šią skaudžią 
persiskyrimo valandą ne didysis žmogus ir žy
musis rašytojas stovi prieš mano akis. Prieš 
mane ne didžiulis jo gyvenimas ir ne jo galin
gieji kūriniai... Prieš mane praėjusių metų 
dienos, praleistos kartu, išvažiavimo valanda 
Maskvos stotyje, 1935 metų liepos iriėn. galas 
—jo žvilgsnis, nukreiptas į mane, jo mylinčios 
akys, jo gilus šiltas balsas, stiprus ir tvirtas 
jo rankos paspaudimas, tas neišsemiamas gy
venimas, kuris, panašiai kaip ir jo gimtoji 
Volga, slinko, jo apysakomis, minties ir vaiz
dų upe, tas jaunuoliškas užsidegimas, ta iškil
minga meilė naujajam pasauliui, kurio sukū
rime jis dalyvavo, tas beribis gerumas, ku
riuo jis buvo persiėmęs, ir tas liūdėsis—sielos 
gelmėje.

Taip, aš bevelyčiau tylėti, kad stipriau pa
justi save kartu su juo toj amžinoj ramybėj, 
kurion paskendo jo širdis. Tačiau aš neturiu 
teisės paslėpti savo viduje savo skausmą ir 
savo meilę. Aš privalau prieš visus kreiptis į 
jį su trumpu aistringu sveikinimu.

Aš tik vienas iš tų milionų, kuriems jo 
mirtis reiškia didžiausią žmonijos skausmą po 
Lenino mirties. Jis buvo pirmas ir pats didy
sis iš pasaulinių meno veikėjų, kurie po to, 
kai praskynė kelią proletarinei revoliucijai, 
suteikė jai pačią pilniausią paramą, atidavė 
jai savo garbės prestyžą ir savo turtingą pri
tyrimą. Tai buvo žmogus, kuris iš pačios vai
kystės pažino pavergto proletariato skurdą ir 
pažeminimus, žmogus, kuris, panašiai kaip 
Dante, išėjo iš pragaro, tačiau išėjo ne vienas, 
o patraukė paskui save savo kančių draugus 
ir išgelbėjo juos.

Niekuomet didysis rašytojas nelošė tokio 
aukšto vaidmens. Jis buvo tarsi literatūros, 
meno ir mokslo globėjas Sovietų Sąjungoj, jų 
vadovu, jų griežtu mokytoju ir jų gynėju. So- 
vfetų Sąjungos vadovai, gerbę Gorkį ir buvę 
jer asmeniniais draugais, išnaudojo jo didžiu
lį .protą ir beribį gerumą.

Jis mirė kaip tik tą valandą, kada prave
damas gyveniman tas dalykas, "kuris kaip ir 
antspaudą uždeda, sutvirtindamas sovietų lai
mėjimą—tai puikioji Konstitucija, pati huma
niškoji ir pati laisvoji, kokią kada nors gavo 
liaudis. Tikriausiai, Gorkio mintis dalyvavo 
jos kūrime. (Jis man kalbėjo apie ją praėju
sią vasarą). •r

Vakar vakare aš su suspausta širdimi klau
siau per radio perduodamą iš Maskvos niūrų

(Bethoveno laidotuvių mpršą ir iškilmingus žo- Į tojas turi prisilaikyti taisyklių eilėms rašyti! 
džius, paskelbusius ap 
esąs Maskvoje tarp m 
apimtų širdgėlos. Mano mintis šią naktį sto
vėjo garbės sargyboj prie užsnudusio draugo 
kūno. Rytoj aš pajausiu ant savo pečių jo 
karstą, kurį aš neščiau 

Draugai, suvienykim
, jei būčiau Maskvoje, 

mūsų širdgėlą, mūsų 
(meilę' ir mūsų gilią pagąrbą. Kaip mes ne pa- 
Jgarbintumėm didįjį žmogų, kurio vardą nešio
ja vienas galingiausių miestų, tačiau pats pui
kiausias, pats švenčiausias iš visų paminklų 
Gorkiui pastatytas mūsų širdyje.

Šis—Tas Apie Poeziją
(Referatas Septintam ALl’MS Suvažiavimui, įvyku

siam birželio 21, 22 dienomis, ^Cleveland, Ohio)

Įžangele
į Pirm pradėsiant ką nors kalbėti apie poezi

ją, reikia priminti, kad Įšiąja tema nei plačiai 
lietuvių publikai, nei menininkų rateliams ne
buvo teiktos bent kiek platesnės žinios, pamo- 

Jei kas buvo vienur kitur pasakyta, tai 
Hųvo tik mažais siaurais straipsneliais.

1 šios paskaitos rašytojui prisiėjo naudotis 
tąis vieno kito autoriaus išblaškytais straips
neliais, šį-tą paimti iš vieno kito vadovėlio, ir, 
taip sakant, permintij j,s, kalbėti į lietuvius 
darbininkus menininku 
kalbėti, žinoma, ne kaibo išdidžiam autorite
tui, bet kaipo kuriamojo darbo dalyviui, kaipo 
klausytojų draugui, laukiant nuo klausytojų 
pastabų, diskusijų, kritikos.

Poezijos
Vidutiniam skaitytoj 

yra suprantamas kaipo 
tas. Teorija gi apsklembia šį žodį truputį
siauriau, būtent: ne kiekvienos eilės yra poe
zija, o tik tos, kuriose 
vojimo.

labiau atjausti, negu

poezijai. < 
jimo, vadinamas proza.

Mūsų kasdieninėj ka 
iij“ prozos galvojimo, išsireiškimų. Nors papra
šius paaiškinti, kuris gi 
priklauso poezijai, o 
kyti labai retas kuris 
nbrs ir nesužiniai, mes 
ne vien tie, kurie rašo poeziją eilėmis. Rašy
tojai, kaipo kūrėjai, turį pašaukimą, gal būt 
bus tik asmenys sugabeini, moką giliau mąs
tyti, plačiau pastebėti, labiau atjausti, negu 
tie, kurie nedėsto minčių į raštą. Ir teisingai, 
manding, yra sakoma, jog jei mes visi netu
rėtume poetiško galvojimo elementų, tai mes 
negalėtume suprasti nė poezijos veikalų, o tai 
reikštų, jog poezijos ve: 
tų skaitytojų.

Poezija yra tam tikra 
kūriniai išreiškia, tvark 
mus, mintis, pergyveni 
per tai įgauna galios patys perduoti tuos jaus
mus ir mintis, “užkrėsti 
retoją ir t. t. Poezija s' 
šakų tuo, kad ji tuos va 
tųku ir dažais, ne muzik 
sbis, ne artisto mimika i: r judesiais, o žodžiais. 
šiandieninis žmonių kalbos stovis toks išbujo
jęs ir turtingas, kad jo

kalų autoriai neturė-

meno šaka. Gi nieno 
o, organizuoja jaus
mus—vaizdais, kurie

’ jais skaitytoją, žiū- 
driasi nuo .kitų meno 
iždus gamina ne tep- 
ališkais tonais ir gar-

»s pagelba talentingas 
rašytojas sugeba perduoti vaizduose giliausias 

i jausmus, ir perduoti 
, rodosi, matai, stebi

kai kuriais

mintis, sudėtingiausius , 
taip, kad beskaitydamas^ 
gyvą gyvenimą, gyvus žnįones, girdi jų kalbas, 
jauti jų jausnjus. Literatūra kai .kuriais 
žvilgsniais pralenkia kitas meno sritis, pa
vyzdžiui kad ir tapybą. Tapyba sugeba per
duoti tik sustingusį stovį, tuo tarpu kai lite
ratūra—net ir smulkiausius judesius. Nupieš
tas bėgantis arklys išties ų sustingęs. Dailinin- 

„ ko pagautas tik arklio
' O poezija žodžių pagelba gali vaizduoti pai

niausius procesus. j
Poezija yra dailioji raštija; ji yra rašoma 

tam tikromis dailės tais; '' '
Užtat,f vieną ir kitą su ji

bėgimo akimirksnis.

yklėmis, nurodymais, 
ungus—-poeziją para

šius taisyklingomis eilėmis — gaunasi itin 
gražus kūrinys, su sklandumo, skambumo ir 
harmoningumo ypatybėmis.

. _ I
Eiliavimo Taisyklių Svarba

.Eiliavimo taisykės yrą dalykas ne kiekvie
nam lengvai suprantamas. Bet dalykas svar
bus ir žinotinas jei jau 
publikai, tai bent asmenims rašantiems eiles! 
Jei bile rašo rašytojas tiri žinoti gramatikos 
taisykles ir sakinių subudavojimo mokslą, jei 
kalbėtojas turi mokėti tinkamai surišti mintis, 
o dainininkas—suvaldyti balsą, tai eilių rašy-

ne plačiai skaitytojų

Apart eiliavimo taisyklių, eilių rašytojas turi 
taip pat gerai > žinoti gramatiką, sakinių su- 
budavojimo mokslą, turi būti turtingas žo
džiais ir žinoti žodžių kirčiuotę. Neturįs šito 
viso—negalės tinkamų eilių parašyti.

Gal kai kam pasirodys keistas mano pasa
kymas, jog tūli žmonės, rašą eilėraščius per 
ilgą metų Čilę, nephsistengia pažinti eiliavimo 
taisyklių. Taip, keista, bet fakto paslėpti ne
galima. O kaltė už tai, kad rašytojas nepa
sistengia pažinti taisyklių, kieno yra? Rašy
tojo? Atsakysime: taip, ir ne. Jei būtų kas 
nuo rašytojo reikalauja geriau atlikto darbo, 
gal jis ir atliktų geresnį. Jei jis nemoka, 
nežino, gal pasimokintų, sužinotų. Bet kai nie
kas nereikalauja, jis ir pasilieka bemanąs esąs 
tikru meisteriu.

Darbininkų laikraščių redakcijose nevisuo- 
met rasi žmogų suprantantį eiliavimo taisyk
les. O jei ir rasi, tai jis pasiteisins priežasti
mis: 1) Eilėraščius pataisyti—nelengvas dar
bas, perdaug eikvojus laiko, — tai ne kores
pondencijos ar straipsnelio pataisymas. 2) 
žmogus atsiuntęs laikraščiui eilėraštį, yra 
bendradarbis ir .kitos rūšies raštais; dar dau
giau—jis yra šioks toks darbininkų judėjimo 
veikėjas, ir gal dar padeda laikraštį skleisti. 
Na, ir drįsk, redaktoriau, atmesti jo “poeziją”, 
jei nori. Juk gali jį įžeisti, atstumti... Ot, 
ir matome. . . seną bendradarbį, seną “poetą”, 
bet “nespėjusį” sužinoti, kaip savo darbą 
dirbti.

Tame reikale, mano manymu, turi kilti bal
sai iš skaitančiosios publikos, ir reikalauti nuo 
rašytojų geriau atlikto darbo, reikalauti tobu
linimosi 'darbe. Manau, labai būtų pravartu 
lietuvių kolonijose suruošti vieną kitą plačios 
publikos mitingą ir skaityti eilėraščius. Tin
kamas eilėraščių skaitymas pakeltų netik pub
likos supratimą, kaip eilėraščius skaityti, bet 
sykiu būtų ir įrodymas, apsprendimas eilių 
vertingumo. Nes iki šiol mūsų skaitančioji 
publika dažnai “nemato” eilėse ne tik esamos 
grožės, bet nė'jų prasmės. Daugelis žmonių 
net ir neskaito eilių.

Eiliavimo taisyklių nurodymai lietuvių kal
ba seniau buvo žinomi tik Dr. Vinco Kudirkos 
raštuose (tomas III), o dabar jie yra ir tam 
tikruose vadovėliuose: St. česūno “Poezijos 
ir prozos teorija”, M. Gustaičio “Stilistika” ir 
gal dar kur nors.

Žymus mūsų literatas V. Kapsukas kadaise 
“Naujojoj Gadynėj” pasakė apie Dr. V. Ku
dirką: “Jis yra geras poezijos žinovas ir jo 
‘Teises eilėms rašyti’ turi pažinti visi ’mūsų 
poetai.”

Siauruose šios paskaitos rėmeliuose nė ne
bandysime eiliavimo taisyklių išaiškinti visa
pusiai, vienok bent dalinai prisiminti apie 
jas, manau, reikalinga. Reikalinga kalbėti 
apie eiliavimo taisykles ne vien tuo sumeti
mu, kad tąja kalba pasinaudotų pradedantie
ji eilių rašytojai, bet reikalinga šį-tą pasaky
ti ir skaitančiąja! publikai.

Ritmas
I ’Ritmo reikšmė dėstoma šiaip: Gyvybė turi 

judėjimą, judėjimas — ritmą. Kalbėdamas 
žmogus nepaliauja kvėpavęs, o kvėpavimas 
yra ritmingas; todėl ir kalba įgyja kvėpuoja
mojo ritmo. Bet kvėpavimo ritmas būtų 
vienodas, jei jo neįvairintų kalbos garsai, žo
džių kirčiai. Kaitanties įvairaus augštumo 
skiemenims, kalba įgyja ir muzikalingumo. O 
kalbos skambumą ir harmoningumą dar labiau 
didina taisyklingas vadinamųjų eilėdaros pėdų 
suderinimas. Kas rbuzikoje melodija, kas šo
kyje taktas, tas eilėse ritmas.

Ritmo reikšmės dėstymas yra gana platus 
ir mes neimsime jį aiškinti smulkmeningai. 
Pažymėsime tik penkias, dažniau vartojamas, 
eilėdaros rūšis: Chofeją, Jambą, Daktilį, Am
fibrachį ir Anapestą, (šie terminai paimti iš 
graikų metrikos—eilių dėjimo mokslo.)

Gerai įsiklausius, mes aiškiai girdėsime tas 
penkias eilėdaros rūšis esant žymiai skirtin
gomis nuo viena kitos.1 Štai:

Chore jas—
Snaigės, snaigės sidabrinės
Puošia mūs takus,
Pasivaikščioti vilioja
Vakaras jaukus. >
Eikš, drauge, pasiskubėkie,
Tolūs mūs keliai,
Į krūtinę tyrą orą
Traukime giliai...

Jambas—
Gražus viltims spindulys, 
žinau, ir vėl čionai užklys, 
Vėl saulė mums takus nušvies, 
Tikrai, kaip po nakties.
Jėga mūš augs, bujos, klestės,
Vieningos mintys pražydės,

Prieš skriaudą kįlanti kova 
Mums bus tikrai sava.

Daktilis—
Vėjas sparnais po laukus belekiodamas, 
Himną audringąjį kraštui begrodamas, 
Miegą, sapnus į šalis vis gainiodamas, 
Liepia budėt ir nakčia. *
Liepia budėt ir kitus dar pabudinti, 
Rodosi, šaukia kovon išsijudinti— 
Eiti sklaidyti tą debesį glūdintį— 
Tą, kuris sukasi čia...

Amfibrachis—
Dar vakar aplinkui žaliavo naujovė,
Dar vakar girdėjos ir paukščių daina, 
Šį rytą šalna čia jau daug ką pamainė, 
Atbėgus iš kažkur skubiai-tekina.
Užkliudė šalna ir žaliuojančią gėlę,
Ir medžių lapus pavaišino nuodais, 
žaliavusio miško spalva pakitėjo: 
Gelsvais ir raudonais-kraujuotais dažais.

Anapestas—
Kai nubudo gamta, prasiblaivė dangus, 
Išėjau aš tada prieš sunkiuosius vargus, 
Išėjau su geismu susirasti dalios, 
Su tikriausiu jausmu, iš širdies, iš gilios.
Ir žiūrėjau, dainiaus, kur dalužė mana, 
Kaip ją imti tariaus, kur lekioja ana?
Vai, žiūrėjau ilgai, bet surast—neradau, 
Vis tie sunkūs vargai mane trukdė—jutau...

Rimas ir Posmai
Harmoningas eilių galūnių suderinimas, 

vienodas atsiliepimas—tai rimas. Rimas sa
vo aidu pakelia eilių grožį ir jis privalo būti 
pilnas, įvairus, vaizdingas. Eilių posmai ri
muojami visokeriopai. Pirma eilutė gali būt 
surimuota su trečia, antra su ketvirta; pir
ma su ketvirta, antra su trečia; pirma su an
tra, trečia su šešta, ketvirta su penkta, ir t.t. 
ir t.t. Juo ilgesnis posmas, tuo įvairiaus gali 
būti surimuotas.

Eilės gali būti ir be rimo. Bet tada reikia 
prižiūrėti, kad jis ir netyčia neįsiskverbtų. 
Kai kam jis įsiskverbia! Įsiskverbia, ma
nau, vien tik dėlto, kad rašytojas neužtek- 
tinai kreipia domės į savo darbą.

Be rimo eilės vartojamos dramose ir tra
gedijose. Eposas ir komedija jau labiau rei
kalauja rimo, o lyrika beveik visai negali be 
jo apsieiti.

Svarbu pasakyti ir tai, kad vienodas rimas 
dviejuose posmuose viens po kitam jau da
rosi skaitytojui įkirus. Reikia to vengti. Ri
mas, kaip lygiai ir eilių formos turi turėti 
daug įvairumo, tada lengvai, mėgiamai skai
tosi.

Kiekviena trumpa ar ilga poema gali bū
ti parašyta dvejopai: arba eilė prie eilės nuo 
pradžios iki galo, arba gali būti padalinta į 
smulkesnes dalis iš kelių (paprastai nuo 4 
iki 8) eilučių. Tos atskiros dalys—tai pos
mai. Posmas visados turi turėti užbaigtą 
mintį, pilną Čielybę. Visi posmai turi būti 
sustatyti vienaip ir pagal ritmą ir pagal ei
lių ilgį ir jų sumaišymą, taip kad pritaikius* 
melodiją vienam posmui, galima būtų išdai
nuoti ir kitus posmus pagal ją.

Gali būti ir ne vienaip sustatytų posmų— 
vienas vienaip, kitas kitaip. Tada betgi ei
lių tęsiny vieni posmai turi atsakyti vieniems 
posmams, kiti kitiems,a kad išeitų lyg ir išti
sų posmų atsiliepimai.

Rašant eiles nereikia įsimylėti į vieną for
mą (stilių) ir jos laikytis. Poezijai reikia 
jieškoti kuodaugiausia įvairių formų, rašyti 
įvairiausiais ritmais. Tada smagiai, nenuo
bodžiai skaitysis.

Pastebėtina, kad naujoviniai poezijos ra
šymo keliai nepaiso eilėdaros taisyklių. Ra
šoma taip vadinamos laisvosios eilės. Bet 
tokių eilių rašymo neturėtų griebtis pradi
niai rašytojai, o tik tie, kurie jau perėjo tai
sykles.

Turinys
Kalbėti apie eilių turinį yra nemažiau 

svarbu, kaip ir apie eiliavimo taisykles. Tu
rinys nusako kūrėjo siekinius, jo ideologiją, 
palinkimą, stovį, žvelgiant turinio svarbą, 
gal reikėtų paliesti bent kelių atskirų arti
mesnių poetų kūrybą. Bet ar bus kam nau
dos? Jei, daleiskim, turėtume eilę nuolati
nių bendradarbių-poetų savo darbininkiškai 
spaudai, gal ir būtų naudinga pakamantinė
ti kuris kur stovime. Bet tokių bendradar
bių eilės nėra; yra tik vienas kitas asmuo, 
ir tai tik retkarčiais pasirodąs. O imti per
žvelgti kūrybą tų, kurie seniau kada rašė— 
neprasminga, nes jie gal jau “nebeatgys”, 
nebesikels iš užmiršties “kapo”. Todėl pri
sieis kalbėti tik abelnuoju ruožtu.

(Bus daugiau)
■ i > t i

Trijų Apskričių Piknikas
Atleis man “Laisvės” skai 

tytojai, kad nebuvo galima pa
skelbt šio pikniko pasekmių 
pirmiaus.

Kaip žinia, piknikas buvo 
rengtas trijų šios apielinkė^ 
apskričių, būtent: ALDLD L 
Apskr., LDS III Apskr., LMS 
III Apskr. ir jaunimo Naciona 
lio Komiteto.

Tai buvo parengimas jų pa
čių naudai.

Taipgi buvo manyta, kad 
šiame piknike per visas ketu
rias organizacijas turėsime 
tūkstantinę publiką. Tačiaus 
apsivilta. Per visas New Jer
sey ir New Yorko kuopas ne
buvo sudaryta nei pusė publi
kos, ką' Newarko apielinkė 
viena davė. Ir turiu pasakyti, 
kad, jei ne Brooklynas su apie 
virš 100 publikos, tai galima 
būtų skaityti, šis piknikas bu
vęs vietinės Newarko kuopos. 
Kame gi dalykas, kad tie 
draugai-gės iš kolonijų nesi- 
darbuoja, kad padarius pikni
ką sėkmingu ? Nesiimsiu nag- 
rinėt priežastis, bet vienas da
lykas aiškus, būtent, draugai 
nepaiso. “Ne mano kolonija 
rengia, tai mat jį velniai, aš 
tik savo kolonijos patriotas.” 
Kągi jau norėt, kad net tokia 
kuopa, kai Patersono 84 kuo
pa, čia pat, pašonėj, susi
rengė pati viena sau pikniką, 
o jūs pasikarkit su apskričių 
pikniku! Paėmus apielinkės 
miestelius, net ir Elizabethą, 
piknike dalyvavo po 2 iki 5— 
daugiausia 10!

Ar mums, draugės ir drau
gai, negėda del tokio apsileidi
mo, tokio nepaisymo savo 
įstaigų ir tokio betvarkio ne
atlikimo savo užduočių, čia 
jau savaimi kyla mintis, kam 
dar komitetams rengt, važi
nėt ant posėdžių, darbuotis, 
jeigu patys draugai ignoruo-7 
ja? Šitokį elgimąsi draugų tu
rėtų imti šių organizacijų aps
kričių konferencijos apsvars
tymui, kad ant toliaus taip ne
būtų.

Dabar pažiūrėsim į pasek
mes.

Už įžangos bilietus įėjo $80.
Baras davė apie 250, tai bus 

ir virš 300 šimtų įeigų ir arti 
tiek išlaidų. Darbe dirbo dau
giausia dd. Paukštaitis, Mar- 
cinkevičia ir kiti prie baro. 
Prie barčekių, IZajankauskas, 
brooklynietis, pardavė už 
77.50, A. Kvedaras už 73.25, 
Buknys—$25, Paukštaitis už 
$42.50, Tyliūnas už $8.30, ki
ti po mažiau. Prie valgių drau
gė Stelmokienė, su savo Onu
te, visą laiką sušilę dirbo, po 
kiek laiko pagelbstint dd. 
Stočkienei, Yasmantienei, Gas- 
parienei ir kitoms. Kitų mus 
draugių nebuvo galima prisi- 
prašyt paliuosuot drauges, 
dirbančias. Drg. Dobinis visą 
biznį tvarkė. Drg. Gilman pir
mininkavo programai, kurią 
gražiai išpildė Aidas ir Siety
nas, vadovaujami d. šalinaitės. 
Pirmą dovaną už įžangos ti- 
kietus laimėjo d. J. Paserps- 
kis iš Jersey
—$2. Antrą $2—laimėjo d. 
Yurevičienė.

City, ir aukavo

Kom. Narys.

Madrid. — Susikirtime 
tarp norinčių grįžti darban 
socialistų, statybos streikie- 
rių, ir tam priešingų anar- 
chistų-sindikalistų tapo už
mušta du darbininkai.
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Jendras Kovos už 
Taiką Frontas

‘bininkų judeji- 
padeda proleta- 

vadovaujančia

G. DIMITROVAS

skilimo dai 
mo eilėse; 
riatui tapti
klesa visų darbo žmonių ko
voj prieš kapitalizmą; pa
kerta kapitalistinės san
tvarkos pagrindus; greitina 
socializmo 7 ’

(Pabaiga)
leteisinga, kad nuolati- 
nusileidimų politika fa- 

inių karo kurstytojų rei- 
avimams kaip iš Tautų 
ungos pusės, taip ir pa- 
nių valstybių pusės (An- 
ja, Francuzija, Belgija ir 
) gali padėti taikos išlai- 
nui. Darbininkai neuž- 
ršo, kad savo laiku Vo- 
ątijos vidaus politikoj 
įp tik tas taikstymasis ir 
pituliavimas prieš puo- 
itį fašizmą nuvalė jam 
ią prie valdžios. Gi tarp- 
itinėj arenoj panaši ka- 
uliavimo politika karin
iam fašizmui suteikia lai- 
j užpulti.
Neteisinga taip pat, kad 
kos reikalas išlošiąs nuo 

, ‘ginimų pastatyt dabar 
lusimą apie žaliavos šal
nų, kolonijų ir mandati- 
j sričių perdalinimą, kaip 
daro reakciniai socialde- 

ikratijos lyderiai. Iš es- 
is tas daroma tam, kad 
įtraukt masių domę nuo 
•nkrečios kovos prieš karo 
irstyto jus. Iš kitos pusės, 
kis pasiūlymas slepia sa- 
je norą apdalinti Vokieti- 
s fašizmą kolonijomis, kas 
ir labiau turi sustiprinti 
iriškas Vokietijos fašiz- 
o pozicijas. Ne proleta- 
ato dalykas išstoti už tą 
• kitą kolonijų ir manda- 
. kolonijoms padalinimą 
rp imperialistų. Jo užda- 
nys — remti kolonijų tau- 
.. kovą už savo reikalus ir 
ises ir už galutiną jų pa- 
liuosavimą nuo imperia- 
>tų jungo. •

IV
Reikalaudamas iš

ąjungos ir iš buržuazinių 
/riausybių veik s m i n g ų 
riemonių prieš fašistinį 
aro kurstytojų agresingu- 
ią, proletariatas nei minu- 
ji neturi užmiršti, kad 
garbiausias dalykas taikos 
žtikrinime, pagrindinis, 
prendžiamas dalykas—tai 
ivistovūs plačiųjų masių 
eiksmai taikai ginti prieš 
onkrečius karo kurstyto
ms.
Negali būti nei mažiau- 

ios abejonės, kad jeigu 
arptautinis proletariatas 
u savo masinėmis organi- 
acijomis, ypač profsąjun
gomis, butų išstojęs vienin
gai ir streikais bei kitomis 
iriemonėmis nebūtų leidęs 
š Italijos ir į Italiją nei 
zieno laivo, nei vieno 
traukinio, Italijos fašizmui 
;eniai būtų reikėję nutrau
kti grobikiškas kara^ prieš 
\bysinijos liaudį.

Bet sudaryt tikrai platų 
.iaudies frontą taikai išlai
kyt, frontą pakankamai ga
lingą, kad vesti tokią kovą 
prieš karingąjį fašizmą, ga
lima ne kitaip, kaip su ta 
sąlyga, kad pats proleta
riatas vieningai veiks. Kaip 
tik pasiekimas vieningo 
darbininkų klesos veikimo 
davė galimybės Franci jos ir 
Ispanijos proletariatui su
kurt galingą antifašistinį 
liaudies frontą.

Vidujinių prieštaravimų 
plėšoma, Socialistų Interna
cionalo ir
profsąjungų susivienijimo 
konferencija Londone, re
akcinio sparno spaudžiama, 
aplenkė klausimą, kad rei
kia neatidėliojamai vykdint 
vieningą proletariato veiki-

n ir tarptautyJjegy

Ji bešaukė
Bavisto- 

o apsiri- 
pąsitikėti

Tautų

Amsterdamo

niam maštabe, 
darbininkų masių 
viems veiksmams, 
bojo šaukimu 
pilnai Tautų Sąjunga. Ji ne
stojo ginti Japonijos užpul
tos Kinijos liaudies. Ji vi
siškai nesmerkė tų leiboris
tų ir socialdemokratų vadų, 
kurie gina agresingą Vo
kietijos fašistų politiką, 
kaukuodami tai frazėmis 
apie “taikos išlaikymą”.

Bet tuo pat metu Socialis
tų Internacionalo ir Am
sterdamo profsąjungų susi
vienijimo eilėse paskutiniu 
laiku smarkiai vystosi judė
jimas bendro darbininkų 
klesos fronto naudai. Pa
grindiniai viso tarptautinio 
proletariato interesai rei
kalauja, kad šitos jėgos pa
imtų viršų ir nugalėtų ben
dro fronto priešininkų pa
sipriešinimą.

Fašizmo perėjimas prie 
karinio puolimo, kuris iš
naudoja nesutikimus pavie
nių šalių darbininkų klesos 
partijose ir organizacijose, 
griežtai reikalauja vienin
gos tarptautinės darbinin
kų klesos politikos, kad iš
laikyti taiką.

Trumpai sakant, šitą vie
ningą tarptautinę proleta
riato politiką galima vesti' 
šiais pagrindais:

Pirma, atstatyt ir sustip- 
rint tikrąjį tarptautinį pro
letarinį solidarumą plačių
jų darbo masių reikalų gy
nimui; socialdemokratų 
partijos griežtai turi atsi- 
rubežiuot nuo imperialisti
nių savos buržuazijos inte- 
resų. |,

Antra, visapusiai remt 
Sovietų Sąjungos, proletari
nės valstybės taikos politi
ką, valstybės, kuri nepaju
dinama stovi taikos tarp 
tautų sargyboje. Tas visų 
pirma numato griežtą dar
bininkų partijų kovą ‘prieš 
kontrrevoliucinius ! inėgini- 
mus sutapatint Sovietų Są
jungos užsienio politiką su 
imperialistinių valstybių po
litika, sutapatinti Raudo
nąją armiją, tą taikos ram
stį, su imperialistinių vals
tybių armijomis, prieš mė
ginimus, padedančius fašis
tiniams karo kurstytojams.

Trečia, tikslingai ir kon
centruotai nukreipt smūgį 
kiekvienu konkrečiu mo
mentu prieš fašistjnį’ ag
resorių, įvairiai žiūrėt į ag
resorių, iš vienos pusės, ir 
į jo užpuolimo aukas — iš 
kitos, kelt aikštėn visokius 
'mėginimus užtušuoji skir
tumą tarp fašistinių ir ne- 
fašistinių valstybių.'

Ketvirta, savistovi, nei 
nuo kapitalistinių vyriausy
bių, nei nuo Tautų 'Sąjun
gos nepriklausoma proleta
riato kova už taikos; išlaiky
mą, kova, atmetanti darbi
ninkų judėjimo priklauso
mumą nuo imperialistinių 
vyriausybių, įeinančių į 
Tautų Sąjungą, užkulisinių 
kombinacijų. I

Kova už taikos išlaikymą 
dabartinėse sąlygose — tai 
kova prieš fašizmą, tai iš 
esmės revoliucinė kpva. »

Taikos išlaikymąs “ yra 
‘mirtinas pavojus fašizmui, 
nes, didindamas jo viduji
nius sunkumus, jisai veda 
prie buržuazijos fašistinės 
diktatūros pakirtifno: tai
kos išlaikymas pądeda pro
letariato jėgų, revplįucijes;

i -”^mui

almėjimą.

“Karas gali kilti netikė
tai. Dabar (__ 1 ___ ’ ’
mi. Jie tiesjog pradedami 
(Stalinas).
ma reikalaihlja iš komunistų 
aiškiai sup: 
jaus didum 
kelius bei 
nugalėt.

Sprendžia

karai neskelbia
mi 

0 tas visų pir-

įisti karo pavo- 
ą bei pobūdį ir 
priemones jam

oprenuziatnas Žin g S n i S 
nustatyt tarptautinio prole
tariato vieningą 
p r i e š k a 
šiandien yi 
vienos pavi 
munistų pa 
suomeninio 
venimo srit 
aktingiausi 
liausią ir p 
niją už >taikos išlaikymą. 
Komunistai 
veda, neati 
sudarymo taktų del bendro 
veikimo su socialdemokratų 
partijų vadovybėmis, bet jie 
būtinai veda ją, kovodami 
už komunistų partijos ir so-

veikimą 
,|ro kurstytojus 
a tai, kad kiek- 
enios šalies ko- 
rtija visose vi- 
iir politinio gy-

ačiausią kampa-

tą kampaniją 
dėliodami jos iki

socialdemokratų

cialdemokratų partijoj vie
ningo veikimo pasiekimą. 
Komunistai deda visas pas
tangas, kad nugalėt reakci
niu socialdemokratinių va
dų pasipriešinimą bendram 
frontui ir kad tarp komu
nistų ir socialdemokratų 
darbininkų visaip stiprinti 
bendros kovos ryšius prieš 
bendrą priešą.

Tokia kampanija, padė
dama susiartint komunis
tams ir socialdemokratams 
darbininkams, padės akty- 
vizuot ir sutelk visas pro
letariato jėgas ne tiktai 
tautiniam, bet ir tarptauti
niam maštabe. Tas kuo- 
daugiausia padės įtraukti į 
judėjimą kitus miesto ir 
kaimo darbo žmonių sluogs- 
nius, smulkiosios buržuazi
jos, valstiečių ir inteligenti
jos mases, visus taikos-šali
ninkus. Visa tai pagreitins 
tarptautinio proletariato, 
visų darbo žmonių, visų 
tautų nenugalimo kovos 
fronto sudarymą už taikos 
išlaikymą.

Kova už taiką — tai ko
va prieš fašizmą, kova 
prieš kapitalizmą, kova už 
socializmo laimėjimą visam 
pasaulyj.

Iš rusų kalbos 
vertė J. Juška.t

mo pašalpos, tie ponai grajino 
politišką bolę per 11 savaičių 
ir nieko nenuveikė del bedar
bių, nesusitaikė tarp savęs 
pirmiau, pakol bedarbiai liko
si be jokios pašalpos ir turėjo 
maršuot pas tuos sukčius į 
Harrisburg.

Bedarbių tarpe didelis su
judimas ir pilni kovingumo ir 
tas toks pasimojimas tų politi
kierių ant bedarbių jiems ne
pavyks ir bedarbiai antru sy
kiu trauks į Harrisburg masi
niai ir kovos už savo gyvybės 
palaikymą.

^Liepos 14 dieną čia pasimi
rė draugas Julius Shumanas, 
senas šio miesto gyventojas. 
13 dieną liepos da draugas 
Shumanas buvo atėjęs į dar
bininkišką mokyklą, džiaugėsi, 
kad geras skaičius mokinių 
yra ir niekuom nesiskundė. 
Bet 14 dieną liepos pradėjo 
nekaip jaustis. Apie 5 valan
dą po pietų, da pačiam, be 
kitų pagalbos vaikščiojant, bu
vo nuvežtas į General Hospital 
ir jau apie 10 valandą tą pa
tį vakarą mirė.

Draugas Shumanas buvo ge
ras ramstis Wilkes-Barre Ai
do Choro, dainavo jame nuo 
jojo susitvėrimo ir šiaip rėmė 
darbininkišką judėjimą. Buvo 
jau pagyvenęs žmogus ir su 
visais draugiškai sugyveno.

Veisiejiškis.

sugrįžti ant pietų. Beužkan- 
džiaujant prisiminta, kad ve
lionis mylėdavo sušelpti poli
tinius kalinius. Sumanyta jo 
vardu parinkti aukų. Draugė 
Rindzevičienė, jo žmona, au
kojo $10. šios jos aukos pas
kirstyta sekamai: ‘Laisvei’ $4, 
Agitacijos Fondui $3 ir $3 po
litiniams kaliniams.

Del politinių kalinių aukavo 
sekamai: Jo draugas $2, po 
dolerį: Zigmas Narvaiša, E. 
Warabow, J. Bukaitis ir S. 
Venkevičius; po 50 centų: G. 
Šimaitis, Peter Andriunas, J. 
Tamulevičius, A. Orintas, J. 
M. Potsius, L. Mello, E. Ta
mulevičiūtė; po 25 centus: M. 
Puodžiūnienė, T. Miliauskas, 
T. IZizienė, F. Lapinskienė, W. 
Pekarskis ir W. Lapinskas. Vi
so surinkta $21.

.Šalna.

turime ALDLD centre. Bro
šiūros kaina 10 centų. Tuojaus 
siųskite mums užsakymus, .

D. M. Šolomska^,.
46 Ten Eyck StSRjB 

Brooklyn,

London, liepos 15.—Skai
tline j ama, kad per ekonomi
nes bausmes prieš Italiją, 
laike jos karo su Ethiopija, 
pasidarė $40,000,000 nuos
tolių Anglijos bizniui, 
i-----------------------------------

“laisvės” Piknikas Maynard, Mass., Su 
mušė Visus Rekordus

Montello, Mass.

Laisvės” pikni-
Mass., buvo

Liepos 4 č., ‘ 
kas, Maynard, 
taip pasekmingas, kad sumušė 
visus praeityj įvykusius pikni
kus, kaip p 
mu, taip ir 
kimu. Dalyv 
10,000 įvairių pažiūrų 
Buvo 22 did 
automobilių.
Aido Chorai iš Worcester, po 
vadovyste V 
mų ii 
nalu”. Puil 
Draugas R. 
redaktorius, 
apie Lietuvių Kongresą 
steigti Lietuvoj Demokratiją. 
Kalbėtojas u 
visus skirtingų pažiūrų darbi
ninkus, biznierius ir profesio
nalus vienyti? ir veikti bendrai 
už nugalėjimą fašizmo Lietu
voj. Lyros Choras, iš Gardner* 
Mass., po vadovyste Mažeikai
tės, puikiai sudainavo porą dai
nelių. Chora 
jaunuolių.

Dainavo Norwoodo, 
water ir Soį 
bendrai, šie 
vauja I. Yarmolavičiutė-Kugel. 
Sudainavo 
New Haven 
milžiniškas 1 
lis buvo cho 
haveniečiai 
programoj.

Po dainų iš
dalinimas dovanų. Baigiant do
vanas dalint), pribuvo ir drau
gas Hood, Komunistų Partijos 
kandidatas 
bernatorius 
jausmingai 
čius 
kvietė 
Partijai š 
kaip uždeji 
Mass, balot 
atiduodant 
po savo klsį 
gi draugas 
Komunistų 
torius Pi ________ ,r .sveikino varde Komunistų Par
tijos, kviesdamas 
tampriau sų 
tų Partija, 
talistus, pri 
griausminga) sveikino Komu
nistų Parti, 
darbininkų 

Šokiams
Jaunuolių C 
kantų; šokikai pįlnai pasitenki
nę jų muzi 
draugių iš

ublikos skaitlingu- 
finansiniu pasise- 

ivo tarpe 9,000 ir 
svieto, 

jli busai, virš 1000 
Programą pildė

. Sukasko. Progra- 
atydaryta su “Internacio- 

“ " jai Aidas dainavo.
Mizara, “Laisvės” 
pasakė prakalbėlę, 

At-

žbaigė su agitacija

ado vyste Mažeikai-

s susideda vien iš

Bridge- 
choraiBoston 

ims chorams vado-

įnaloniai. Nors iš
Conn., atpyškėjo 

jusas, bet gera da- 
ristų, todėl new- 
negalėjo dainuoti

įrogramai, buvo iš-

į Masachu.setts gu- 
Hood trumpai, bet 
pasveikino tūkstan- 

lietuvįų darbininkų ir 
pagelbėti Komunistų 

; ųose rinkimuose,
j ne kandidatų ant

rių darbų. Kiekvienos koloni
jos kapitonai turėtų prisiųsti 
sąrašą savo kolonijos 
ninku, kad butų 
skelbti “Laisvėj”.

Tvarka piknike 
dingą. Hudsono 
draugai, kaip gaspadoriai, taip 
ir visi hudsoniečiai yra eks
pertai milžiniškų’ piknikų su
tvarkyme, taipgi ir kolonijų 
darbuotojai teikė nuoširdų pa
tarnavimą.

Galutinas pikniko pasekmes 
galėsime žinoti už poros ar tre
jeto savaičių, kaip viską gas
padoriai galutinai sutvarkys. 
Kiek yra numatoma, tai šis 
piknikas pelno duos viršaus po
ros tūkstančių dolerių. Ot, ką 
reiškia visų kolektyvis darbas.

Lai gyvuoja Lietuvių darbi
ninkų bendradarbiavimas!

Didžiuma laimėjusių dova
nas atsiėmė ant vietos piknike, 
bet dalis laimėjusių, piknike 
nebuvo, tai “Laisvėj 
bus prašom atsišaukti, prįsiun- 
čiant tikietukus, pas J. Grybas, 
44 Chapel Court, Norwood, 
Mass. Dovanos bus pasiųstos.

Darbininkiškas ačių — pro
gramos pildyto jams, visiems 
dirbusiems bent kokį d^.rbą, 
taipgi didelis ačių 10,000 publi
kai už paramą darbininkų 
spaudos ir viso judėjimo.

Programos pirmininkas, 
Jonas Grybas.

darbi-
galima pa-

buvo pavyz- 
drauges ir

paskel-

Wilkes Barre, Pa

Tel. TRObridge 6330 ♦

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral SkvSro,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Labai svarbi Brošiūra 
Ateiviy Gynimo Reikalu

Amerikos Komitetas Gyni
mui Sveturgimių išleido anglų 
kalboje labai svarbią ir vi
siems reikalingą Dwight C. 
Morgano brošiūrą vardu “The 
Foreign Born in the United 
States” (“Sveturgimiai Jungti
nėse Valstijose”.)

Brošiūra yra didelio forma
to, turi net 82 puslapius, la
bai naudinga ir reikalinga 
kiekvienam, kad susipažinus 
su istorija ateivi jos Amerikoj, 
su reakcijos žygiais deporta
vimui darbo žmonių iš šios ša
lies.

Šią brošiūrą reikia kuo pla
čiausiai skleisti. Jos platinimui

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY

Juozas Levanda
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

(LEVANOAUSKAS)

, GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Netekome drg. Geo. Rindze- 
vičiaus. Mffū širdies liga lie
pos 2, 1936, savo vasarnamyj 
Buzzard Bay, Mass. Jo mirty
je netekome pirmutinio “Lai
svės” skaitytojo ir. šėrininko 
ir didelio darbininkiškos spau
dos ir politinių kalinių rėmė
jo. Buvo pirmutinis Literatūros 
Draugijos narys ir yra per
skaitęs visas jos išleistas kny
gas. Tų neužtekus, prisipirk
davo knygų kitokios laidos. 
Prigulėjo prie Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo.

Drg. Rindzevičius nuo se
nai skundėsi savo nesveikata. 
Negalėjo darbuotis jokioj ko
misijoj, bet į parengimus atei
davo su savo drauge Alena. 
Jie savo rankų darbo ką nors 
paaukodavo išleidimui ant lai
mėjimo ir tuomi gerai parem
davo judėjimą finansiniai.

Velionis buvo apie 62 metų 
amžiaus, bet da norėjo pagy
venti. Norėjo pamatyti, kaip 
Sovietų Sąjunga pergyvenus 
socializmą sėkmingai maršuos 
prie komunizmo. Norėjo pa
matyti, kaip Ispanijos ir Fran
cuos liaudies fronto valdžioms 
nusiseks slopinti fašizmą.

Iš amato buvo paprastas če- 
verykų dirbtuvės darbininkas. 
Kadangi neturėjo šeimynos, 
už tai pajėgė sutaupyti ke
letą centų. Montelloj nusipir
ko grosernę, o vėliaus Cam
bridge, Mass., šiek tiek pelnin
gesnį įvairių daiktų štorą. Ten 
jiems pavyko susidėti šiek tiek 
turto, bet ilgas valandas dirb
dami sveikatą prarado ir tu
rėjo parduoti krautuvę. Pasi- 
pirko vasarnamį ir pradėjo 
taip sau gyventi iš sutaupytų 
centų.

Velionis Amerikoje išgyve
no 30 metų, 27 metus apsive
dęs su Alena Stonkiute. Lietu
voje paėjo iš Ukmergės para
pijos ir apskrities, Laičių kai
mo. Yra baigęs pradinę mo
kyklą.

Būdamas mažo valstiečio 
sūnus, uždarbiaut išvažiavo į 
Rupiją, ten išgyvendamas 10 
metų.

Lietuvoj paliko 3 brolius ir 
vieną seserį, o Amerikoje savo 
žmonos pusės gimines. Lai jam 
būna lengva ilsėtis šios šalies 
žemėje.

Nors liūdnos, bet pavyzdin
gos buvo laidotuvės. Nors lie
pos 4 d., daug montelliečių 
buvo išvažiavę Maynard an į 
“Laisvės” pikniką, vistiek į 
laidotuves suvažiavo apie 40 
automobilių žmonių. Ant ka
pų tinkamą atsisveikinimo 
prakalbą pasakė ,G. Simaitis. 
Palydetbjai buvo paprašyti

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią lyietiivlam

Tai-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

Šis Tas iš Bedarbių Veikimo

Šiuom laikotarpių bedarbiai 
pradėjo daugiau rūpintis savo 
reikalais. Daug rašosi i pork
ers Alliance organizaciją, nes 

’ja kovoja tikrai už jųjų reika
lus, ši organizacija tureijp vi
są vadovybę Harrisburgę lai
ke baduolių suvažiavimo ke
letas dienų atgal.

Kada tūkstančiai bedarbių 
buvo suvažiavę Harrispurge, 
tai tie politikieriai paskyrė 
$45,000,000. Nors tuom laiki
nai šelps bedarbius ir jau pa
sirodė tie pašalpos čekiįj. pas 
bedarbius. Bet vietos kapitalis
tinė spauda ir vėl rašo,į kad 
pašalpa bus sustabdyta į 
trumpą laiką. Matosi, kad po
litikieriai ir vėl pradės tarp 
savęs rokuotis ir vėl bedarbius 
paliks be jokios pąšajp.bs.

frabar pirnį šito sus

o, taipgi ir balsus Jie pamate, kad ši organizaci- 
llrz Vnmiin icin a lroi_ t,.t.. -v.r-.iVoiiž komunistus, kai
rės atstovus. Taip-

Phill Frenkfield, 
Partijos organiza- 
įnam Distarikte,

darbininkus 
Širištj su Komunis- 
veikime prieš kapi- 
eš reakciją. Publika

los atstovus, kaipo 
klases atstovus.
griebė Lawrence 

fches^ra iš 9 muzi

ka. Būriai drgg. ir 
visų kolonijų pasi

i, nugalėjimui Vilkavusiai darbavosi prie įvai- abdy- T

Puiki Vieta Vakacijom
Ant augšto kalno, gražioje lygumoje, platūs(SlQwbjj 

nai aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, pątoęi^Į,,., 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai. /

Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitę.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klim(atas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu;

A. Blpziieįis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4
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BBI-K, WINE, LIQUOR.'1 ’ * -

NOTICE 
A 8662 luMkl 
to sell 
of the Aicoh

e Retails

NOTICE is hereby given that ^License No. 
A 6093 has been issued to -the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage 
172 Rogers Avenue, 
County of Kings, to 
promises.

LOUIS. PHILIP 
172 Rogers Ave.,

sell beer at retail under Section 75 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& IRVING GROSS 
Brooklyn,, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3594 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcohojlic Beverage Control 
386 Grand Street, 
County of Ki igs, 
premises.

at retail under Section 76
. ___ ,__ Law at
Borough' of Brooklyn, 

to be consumed on the

laisve Puslapis Penktas

n that License No. 
to the undersigned 

„ 1 under Section 75
icohoUc Beverage Control Law at 

232 Redford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

232 Bedford
ANDREW CIPRI
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 9441 has 
to . ___ ____  _____ _____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1552 Broadway, _____ „1 __ _____
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

TEAGUE TIHIONY
1552 Broadway Brooklyn, N. Y.

sell beer at

hereby given that License No. 
be*en issued to the undersigned 

retail under Section 75

Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
A 6062 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Central Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

License No. 
undersigned 
Section 

Law

Kings, to be consumed off the

479 Central

NOTICE is 
A 
to 
of 
41
County of 
premises.

JOSEPH GOLL
Avenue. Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the 

beer at
9057 has 
sell 
the Alcoholic 

Avenue. 
Kings, to

I<ewis

41 Lewis

NOTICE

hereby given that License No. 
undersigned 
Section

NOTICE is 
A 7594 has been issued to the 
to sell beer at retail under _____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE FRUCIANO 
d-b-a Charles Grocery & Delicatessen 

500 Henry

Owner
386 Grand

JOHN KRAUCIUNAS
Neli
Strict,

Krauciunas—Eating Place
• Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that (License No. 
B 
to 
of 
40 
County 
premises.

THEODORE J. SATTLER 
39th

2240

tho

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
39th Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9856 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3002 Avenue J, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

S
PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

75

-10 Street, Brooklyn, N.
I IRVING BLANK

Y. 3002 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is h n-eby given that 
B 343 has bet?n issued to the 
to 
of the Alcoho 
701 Blake 
County of 
premises.

sell beer

701 Blake

hereby given that Li-1 V xx • * Lli- I 1 /X 4 lx ZX 111
License No. 
undersigned 
Section 76at retail under

ic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the
Ax enue, 
Kings, to

PHILIP BLUME
Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is 
A 5824 has 

beersell

hereby given that 
been issued to the 

at retail under

License No. 
undersigned 
Section 75to ... ____  .

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
54-10 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

54-10
FRED JENSEN

8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
B 467 has boon 
to sell beer 
of the Alcohol 
878 Sutter 
County of 
premises.

License No. 
undersigned 
Section 76

Law at

issued to the 
it retail under 
ic Beverage Control

Borough of Brooklyn,
the

Avenue, 
Kirfts, to be consumed on

878 Sutter
MAX SIEGEL

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 1
B 1600 has 1
to sell beer ... ---- ------- . r.
of the Alcoholic Beverage Control

License No. 
undersigned 
Section 75 

at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

retail under ______
Beverage Control Law 

of

JOSEPH 
Grocery 

Avenue,

FITELSON 
and Dairy

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that 
A 7545 has been issued to the 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
3002 Avenue K, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises, 

ERHARDT NORBY
3002 Avenue K Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 
Section 75 

at
retail under 

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn.

the

No.

license No. 
been issued to the 'undersigned 

• at retail under ' Section 76 
Law at 

5323 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

to sell

5323 7 th

NOTICE is hereby given tljat 
A 6621 has been issued to -the 
to _.l [___ ... _____ . ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-16 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be copsumcd off the 
premises. j

JOSEPH SCHWARTZ 
8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

sell

56-16

beer at retail under

License No. 
undersigned 
Section 75

NOTICE is hereby given that License 
B 2952 has b< <jn 
to soli beer i 
of the Alcohol! 
485 New Lots 
County of Kir 
premises.

No.
issued to the undersigned 

>t retail under Section 76 
ip Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
gs, to be consumed on the

485 New
MAX DRUCKER

Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
j )

NOTICE is hereby given thn't License No. 
A 7939 has been 
to 
of the Alcoholic Beverage 
252 Fulton 
County of 
premises.

undersigned
Section 75

Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

issued to the 
sell beer at retail under 

Control 
Borough of

NOTICE 
B 2650 lias bci 
to sell beer at 
of_ the Alcoholic 

Avenue, 
Kill;

252 Fulton
WILLIAM PONOE
Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
A 61)49 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control

License No. 
undersigned 
Section

210 Court 
County of 
premises.

210 Court

Street, Borough, of
Kings, to be consumed off

75 
at

Brooklyn, 
the

WILLIAM KUMM
Street, ‘Brooklyn, N. Y.

807 Sutter 
County of 
premises.

is het'eby given that License No. 
on issued to the undersigned 

retail under Section 76 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
gs, to be consumed on the

807 Sutter Ave
IV AX SCHWARTZ

iuc, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is ne
B 155 has been issued to the undersigned 

sell beer st
of the Alcoholic Beverage Control

Avenue,
Kin<s, 1

-eby given that License No.

to

790 Blake 
County of 
premises.

790 Blake
HAR
Ave.,

retail under Section 7G
Law at 

Brooklyn, 
the

, Borough of 
to be consumed on

;RY FELLNER.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
A 4042 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Church Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN F. STEILEN, Inc.
Ave., Brooklyn, N. Y.

License 
undersigned 
Section 75

NOTICE is hereby given that. License 
undersigned 
Section

No.

503 Church

A 9692 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1201 Bushwick Ave., Borough’ of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GENATOWSKI
1201 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 351 
to

No.

75

hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

fit ” ’ ’
of the Alcoholic) Beverage Control Law at 
1305 Avenue 
County' of Kir 
premises.

sell beer

1305 Avenue

retail under Section 76

Ų, Borough of 
gs, to be consumed on

Brooklyn, 
the

ADORE RADIN 
(Radins Rest.)

U, Brooklyn, N.

IS

Y.

NOTICE is 
A 9609 has 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

hereby given that 
been issued to the 

beer at retail under

License No. 
undersigned 
Section 75

1835 Flatbush Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

the

LENA
1835 Flatbush Ave..

GRIFF
Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1590 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

issued to the undersigned

SAM
1590 Broadway,

Borough J of 
to be consumed off

GLICKMAN
Brooklyn, N,

Brooklyn, 
the

Y.

NOTICE is 
B 2984 has 
to sell beer 
of the Alcohol 
1708 Flatbush 
County of Kinįjs, to 
premises.

RO 
1708 Flatbush

No.hereby given that License 
bceh issued to the undersigned 

f t 
e 
Ave.,

retail under Section 76
Beverage Control Law nt 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ERT 
Ave.,

J. IRWIN,
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
A 9544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4513 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

retail under Section 75

HANS
4513 Avenue D,

HUCK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
A 4984 has been issued to ?the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2993 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. • r

FRANK TIEDEMANN 
Street, ( ,Ih-ookl£n, N.2993 Fulton

No.

the

NOTICE is hereby given that License 
B 3609 has been issued to the undersigned 
to sell beer a-, ■ ••
of the Alcoholic Beverage Control _ Law at 
419 Manhattan 
County of Kin 
premises.

No.

t retail under Section 76

Ave., Borough of Brooklyn, 
js, to be consumed on the

419 Manhattan
MARY SLATER 

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9613 has been issued to the 

sell beer at retail under
undersigned
Section 75to ___ __ _____ _____ ______

of the Alcoholic Beverage Control Law at
79 .... 7 "
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn.

N<x

79 Wyckoff
CARL 

Ave.
ARP

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
A 5272 has ____ _ ___ _ ______ „___
to sell beer at retail urtder -Section75 
of tho Alcoholic Beverage Control jLaw at 
393 Central Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
Avenue,

nereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

393 Central
BERMAN 

Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

• at retail under Section

NOTICE is 1 
A 9710 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
713 Fulton 
County of 
promises.

75

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

713 Fulton
PATRICK GREENAN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License No. 
A 5422 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
506 Wilson Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
506 Wilson Avenue,

75

Borough- of Brooklyn, 
be consumed off

HOFFMAN 
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
A 6151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS GLINDEMANN
1112 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
499 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consujned off 
premisos.

DIEDRICH 
Avenue.

DREWES 
Brooklyn, N.

the

499 Rogers

NOTICE is hereby given that License 
A 7160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section .J 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
267 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

‘ WILLIAM TIEDEMANN 
267 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

75

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2292 Pitkin 
County of 
premises.

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

2292 Pitkin
SAM GLUCK

Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9897 has been issued to the undersigned 

” ’ ....................................... 75to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

of Brooklyn.
----- 7 the

40 Lewis Avenue. Borough cf 7__
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL FAZIO MIKE’S
40 Lewis Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
A 4077 has 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control- Law at 
520 Van Buren Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tl.- 
premises.

hereby given that’ License 
been issued to the undersigned 

75

the

NOTICE is he-eby given that License 
B 158 has beep issued to the undersigned 
to sell beer s 
of the Alcoholic) Beverage Control 
866 Manhattan A ■— 
County of Kin 
premises.

No.

t retail under Section 76
I Law at 

Ave.. Borough of Brooklyn, 
isls, to be consumed on the

520 Van
IRVING G. MAKERS

Buren St., Brooklyn, N.

is hereby given that License No.NOTICE
A.v4954 has been issued to (the undersigned 
to ’ sell beer at retail Under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1349 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

No.NOTICE is hereby given that License 
A 9683 has been issued to -the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6609 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
of the premises.

THEDORE RECKMANN
6609 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given that License No. 
A 9452 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7015 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. J

SIGMUND NADEL
7015 Ft. Hamilton P’kway) (Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6079 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage C6ntrol Law at 
563 Wilson Avenue. Borough'- of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

KARL ANTHONISEN
563 ’Wilson Avenue, Brooklyn, N.

366 Manhattan
RENEDjhrTO SANSERVINO 

Avenue, Brooklyn, N.Y.

NOTICE is he 
B 3502 has be 
to 
of the Alcohol 
7 .
County of Kings, 
premises.

sell beer

Woodhull

75

Y.

NOTICE is hereby given that License 
A 4753 has been issued to >the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KNUT SIMON ANDERSON GEWERT 
2608 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y. 
NOTICE Is hereby given tfat License No. 
B 3113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
944 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

No.

i'eby given that License No. 
In

c 
St.,

7 Woodhull St

BROADWAY SPORTS CENTRE,
944 Halsey St., Brooklyn,

INC.
N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2608 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1490 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. ,

CHARLES LISAUSKAS- 
1490 Myrtle Avenue, Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
B 1959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
183 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

No.

Avenue, Borough of Brooklyn

183 Reid
MICHAEL NOONE >

Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Borough • of Brooklyn, 
to be consumed on the

EUGENE HEFFRON
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is he 
B 289 has bee 
to 
of the Alcohol 
9820 Avenue 
County of Kings, 
premises.

sell beer

9320 Avenue

NOTICE is 
B 3096 has 
to

‘eby given that License No. 
n 
t 
c 
L.

issued to the undersign'''’ 
retail under Section 76 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

CARL MEUSF.R
I-, Brooklyn, N.

the

hereby given that License 
be

at __  ______________
of the Alcoholtid Beverage Control T.aw at 
47-18 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kir gs, to be consumed on the 
premises.

sell beer

47-18

No. 
en issued to the undersigned 

retail under Section 76

VIRGINIA M. DENECKE 
Avenue,4th Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to (hc n-«dr>i-siKn^l 

it retail under Section 76
> ic Beverage Control Law at 
Street. Borough of Brookh’n, 

County of Kings, to be consumed on the

NOTICE is 
B 3872 has 
to sell beer 
of the Alcoho 
148 Grattan I

premises.

148 Grattan
.OHN JUREVICH
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 357 has 1 
to sell beer 
of the Alcoho 
418 I.orimcr 
County of Ki igs, 
premises.

CA 
(d-b-a Leqnhrd 

418 Lorimer

h n-eby given that License No. 
be t»n issued to the undersigned

at retail under Section 76 
iiic Beverage Control Law at
St..

RLO

st.,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

CAPORELLI
Tavern Bar ft Grill) 

Brooklyn, N. Y.

ereby given that License No.NOTICE is h
B 8924 has been issued to the iibdorsignerl 
to sell beer 7
of the Alcohclfc Beverage Control Law at 
227 Duffield 
County of Ki 
premises.

at retail under Section 76

ER
227 Duffield

Street. Borough of 
Ings, to be consumed on

MINE PROFFETTI
Street, Brooklyn, N.

Brooklyn, 
the

NOTICE is h
B 1529 has I een issued to the undersigned- 
to sell beer ..L __ _________1_„
of tho Alcoholic Beverage Control I,aw at 
217 Irving Avenue, 
Countv of Ki I 
premises.

ereby given that License No.

at retail under Section 76

Borough of Brooklyn, 
ifgs, to be consumed on the

(d-b-a Irv
217 Irving A

EIM ERJOHN _______
ng Restaurant Bar ft Grill)
Me., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is horeby given that License No. 
B 3137 has Been issued to th 
to sell beer 
of the Aicoh 
East Ave. 
Countv of 
premises.

o undersigned
retail under Section 76n t __ ___

i>1ic Beverage Control Law at 
[D St.. Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the
&
K ngs,

East Ave. &
SAMUEL KOCH.
D Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License ___
A 7727 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8006 — 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WALTER E. HASLAN 
& GEORGE W. UMLAND 
3rd Avenue. Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 5247 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

8006

1470 Flat

No.

75

the

SFfCKMAN
Brooklyn, N. Y.

/en that License No. 
to <he underslgno'l 
under Section 75 
e Control Law 
ough of Brooklyn, 
consumed off

nt

is hereby given that License No.NOTICE . _
B 2546 has been issued ot the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough! of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DeHART
4102 Avenue V, (Brooklyn, N.. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 680 has been issued to the undersigned 
to sell beer at " ' ~ ' .7
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1506 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be ęonsumed on the 
premises.
THE ORIGINAL GARFIELD CAFETERIA, 

INC.
Highway,

retail under Section 76

1506 Kings Brooklyn; N. Y.

NOTICE Is 
A 4980 hM 
to sell tae 
of the Aire. 
1836 Flatbush A
County of Kings 
premises.

HENRY MART8CHINK
1836 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
A 7540 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
515 Parkside Ave., 
County of Kings, to 
premises.

PHILIP. IRVING 
515 Parkside Ave.,

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& LOUTS GROSS 
■Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 'icreby given that License No. 
B 979 has I . . - - -
to sell beer ... _____ _____ ______
of the Alcnhijic Beverage Control Law nt 
527 Bushwicl Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kipgs, to be consumed on the

een issued to the undersigned 
at retail under Section 76

i Ave., Borough of Brooklyn.

premises.
VE

527 Bushwick
MONICA ZABIOCKI 

; Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOT’CE is vereby given that License No. 
B 957 has been issued to the undersigned 
to " " ............................... “ ’
of the 
57 Willoughby 
Countv of K ipg: 
premises.

sell beer
Alcohi

at retail under Section 76 
ollc Beverage Control Law at 
y St., BorbUgh of Brooklyn, 

rs, to be consumed on the

NOTICE is 
B 8379 has 
t*> sell beer _____
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Grand St., Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be Consumed ton the 
premises. ]

THEODORE ZALNIERAITIS 
Stretf ■ Brooklyn, N. Y.

/-------------- h---- -

hereby given that License No. 
been issued trt the undersigned 

at retail under Section 76

608 Grand

NOTICE is hereoy given that License No. 
B ----- ‘
to 
of
16 .. ______
County of Kings, 
premises.

HARRY
16 Judge St.,

2600 has 
sell beer at retail under _____

the Alcoholic Beverage Control Law at
Judge Street,

been issued to the undersigned
Section 76

Borough of Brooklyn, 
to be Consumed on the

SCHREIBER
Brooklyn, N. Y.

OASIS CABARETNOTICE is hereby given that License No. 
A-9913 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
4323 Avenue D, Borough of 
County of Kings, to 
premises.

MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS
Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

I HARRY
JOHN J. DOYLE I ! I4323 Avenue D,
Avenue, Brooklyn, N. Y. ... - - —

SIIAAR
Brooklyn, N. Y.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
hereby given that 
been issued to the 

■ at retail under

I I
License No. 
undersigned 
Section 76

Law at

NOTICE is 
B 2414 
to sell 
of the 
802 — 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NORWEGIAN AM. SEAMAN & GJOA 
HOLDING CORP. I 
Street, Brooklyn, N. Y

has [
beer

Alcoholic Beverage Control ....
64th Street, Borough of Brooklyn,

PRANEŠIMAI Iš KITUR

802 — 64th

is
3206 has

ALDLD 39 kp. labai svarbus susi
rinkimas įvyks nedėlioj, 19 d. liepos, 
10 vai. ryto, Providence Auditorium, 

’iN. Main St. Visi nariai privalo da- 
(lyvaut, nes tai yra specialis susirin- 

beenbyisHuedntohrhe [undersig^i'kinlas ir turim labai (laUt? Svarbių
- ....>... „n dalykų apsvarstyt.

NOTICE 
B 
to 
of the Alcoholic 
177 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHWENDTNER 
177 Dwight Street, Brooklyn, N. Y.

beer at retail under Section 76 
Beverage Control Law at 

Dwight Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
C 76 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Sectftųi 75 
of the Alcoholic Beverage Control Uaw at 
118 Cook Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LINDENBAUM DIST. CORP. 
118 Cook Street, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
C 54 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Cook Street, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the
premises.

COOK DISTRIBUTORS, INC.
118 Cook Street, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9713 has been issued to the -undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic I 

Ave., 
Kings,

555 Throop 
County of 
premises.

555 Throop

retail under 'Section 75 
Beverage Control Law at 
, Borough ofj 

to
Brooklyn, 

be consumed off the

PIIILIPP LAUBEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 9635 has 

beer at

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 75 
....„j Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

to sell 
of the Alcoholic Beverage 
3515 Quentin Road, 1 . 
County of Kings, 
premises. , ,

HENRY HARMELING
.3515 Quentin Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4352 has been issued to the lundcrslgned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
346 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SILVER | I .
346 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

beer at retail under Section 75 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE 
A 9814 has been 
to sell 
of tho Alcoholic Beverage 
11Q9 Nostrand ‘Avė., 
County of Kings, to 
premises.

JACOB
1199 Nostrand Ave.,

TOMKIN
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that [License 
A 7122 has been issued to the updersigned 
to sell beer at retail Under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
130 Stuyvesant Ave., Borough <jf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ROSE GROSBERG & LEE LIEBERMAN 

130 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that [License Np. 
A 9223 has been issued to the undersignęd 
to sell beer at retai), under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
121 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HENRY C. 
Avenue,121 Howard

No.

retail, under 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

BOEHTJNG
Brooklyn, N.

the

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

beer at retail under : Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock Street, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A 5925 has 
to sell

MORRIS COHEN |
1238 Hancock St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that [License No. 
A 6500 has been issued to (he undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

IRVING WEINSTEIN 
872 Hancock Street. Brooklyn, N.

the

Y.

No.

tRNEY SPINET,LA
. & Billiard Academy. Inc.

57 Willoughby St., Brooklyn, N. Y..
Bowling

NOTICE is 
■B 2791 has 
to sell beer 
of the Alcoli 
515 Fulton 
County of Hings,
premises.

515 Fulton

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

i nt _.. ‘ '
dile Beverage Control Law at 
St., Borough of Broeklvn, 

the

retail under Section 76

Borough of 
to bo consumed on

515 FULTON ST.
St. Brooklyn, N.

NOTICE is 
B 1660 has 1 
to ilell beet 
of the Alcolu 
297

Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia Šauni Orkestrą. 
SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y

Sekretore.

SCRANTON, PA

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

seredoj, 22 d. liepos, 7:30 vai. vaka
re, po numeriu 376 Broadway. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbiu dalykų apsvarstymui.

Sekr. V. K.
(168-169)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia savo metinį 

pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 26 d. 
liepos, Olympia Parke, Bus sporto 
žaislai, dainų, lenktynės, skanių- už
kandžių ir gėrimų. Visi atsilankiusie
ji būsite pilnai užganėdinti.

Kviečia Aido Choras.
(168-170)

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

Valstijose 
reikale visada jums 

patarnaus pigiai.
Graborystes 

mielai
306
Harrison, N. J.

Telefonas; Harrison 6-1693

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

JOHN’S CAFETERIA
952 Mass. Ave., Cambridge, Mass

Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 

už $5.00
I Dviem kambarys $16.00
I Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

NOTICE is hereby given that License 
A 7704 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic 
3061 Fulton 
County of Kings, to be consurhed off 
premises.

beer, at retail under ! Section 75 
Beverage Control Law at 

Street. Borough of Brooklyn, 
the

3061 Fulton
OTTO OHLERTCII .
Street, Brooklyn. N.

John Street

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREET

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

ir

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

and
CARPENTERS

Taigom ir maliavojam na 
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis

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

atdaras
1 valandos

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.

DUO
No.hereby given that License 

been issued to the undersigned 
to sell beer ■ at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Knickerbocker Av. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License 
been issued to' the undersigned 

sit retail under Section 76 
rille Beverage Control Law at 
ąy, Borough of Brooklyn,- 

i the
237 Broadway, Borough of K™, 
County of Fings, to be consumed on 
premises.

THEODORE K. GUACLTDES 
297 Broadway, Brooklyn, N.

No.

NOTICE is 
A 9224 has 

sell
Tel.: Foxcroft 9-6901

dieną iki vėlai.

JOSEPH ENGELMAN
804 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9880 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic 
2784 Fulton St..

retail, under Section 75 
Beverage Control Law at 

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

beer at

2784 Fulton St.,
GEORGE WILKENS

' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 960 has been issued to t he under ;ignod 
to 
of the Alcoholic Beverage 
49-35 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.

PHILIP F. 
d-b a Phil's 

49-35 Kings Highway,

sell beer at retail under Section 76 
Control L.--w at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed o.i f' *the

O’ROURKE
Esso Dineij

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3794 has been issued to the iįnde--r.igned 
to sell beer at retail under Section 76

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas,of the Alcoholic Beverage Control Law at.J ■ -• - . - - j-

Borough <}>f Brooklyn. Inkstų netvarkumus ir kitos ligos
1 on

409 Kent Avenue, 1 
County of Kings, to bo consumed 
premises.

THERESA FEUERSTĄCK 
409 Kent Avenue,

JACK
Brooklyn', N

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3311 has been issued to the Undersigned1 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Avenue. Brooklyn, N.

thC|Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi- 

• Y- tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
the Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai.

NOTICE Is hereby given that License 
B 2762 has been issued to tho under igned j 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I,- w nt. 
3449 Fulton Street, Borough of Bro iklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WALTER GARSIĄ - 
3449 Fulton Street. Brooklyn, N.

No. (PASITARIMAI VELTUI)

.Dr.LZINS—
NOTICE is hereby given that License 
A-3980 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic 
1649—11th 
County of 
premises.

1649—11th

No.

Beverage Control Law at > 
Avenue, Borough of Brooklyn,1 
Kings, to be consumed off the

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

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki S P. M.

AvJnieRLES COIIBrbokiyn, N. Y. MES KALBAM LIETUVIŠKAI

426 SOUTH 5th STREET,
DIokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai 
tome greit i jūsų namus. Prašome
įsitėmyti adresą

klases anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Tclefonuokite
ir telefoną.
EVergr^en 7-1661 

pasikalbėti j ofisąarba užeikite
Kampas Union Ave. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Willia-go LDS Jaunimas 
Parems Richmond Hill

Pereitą trečiadienį Williams
burg© LDS jaunimo kp. No. 
200 laikė susirinkimą, kuriame 
nutarė, apart kitko, šimtu nuo
šimčių paremti naujos Rich
mond Hill LDS Jaunuolių kuo
pos Bunco Party, kuri bus tre
čiadienį, liepos (July) 29 d., 
Levinton’s Hall, 116-19 Liberty 
Avenue, Richmond Hill. Jauni
mas susirinks septintą valand- 
dą, “Laisvės“ svetainėn, ir visa 
grupė važiuos į Richmond Hill. 
Patartina ir suaugusiems kartu 
važiuoti, tai pagelbės naują kuo
pą, jos veikimą ir parodys, kaip 
visos Brooklyno organizacijos 
įvertina naujai gimusią jau
nuolių organizaciją.

Apart šio nutarimo, Williams- 
burgho kuopa taipgi išrinko 
keturis delegatus į LDS Sei
mą ir Jaunimo Konferenciją. 
Delegatai: Jean Marčiukaitė į 
LDS Seimą, o H. Mantuškaitė 
alternate; Charles Kwarren, 
Tony Sinkus ir Joseph Dobrow 
delegatai į LDS Jaunimo Kon
ferenciją, kuri irgi bus Roche- 
steryje laike LDS Seimo.

Labai apgailėtina, kad reikė
jo jaunuoliams kalbėti susirin
kime apie prašalinimą protoko
lų raštininkės, kuri paskutiniu 
laiku neatlikinėjo savo parei
gas, kaip reikia. Vienok da
lykas likosi atidėtas iki kito su
sirinkimo. Pas jaunuolius irgi, 
kaip matyti, valdybos nariai 
yra spiriami atlikti savo parei
gas. Tai geras daiktas ir lek
cija tiems, kurie apsnūsta vei
kime, apleisdami savo pareigas, 
prie kurių jie tampa išrinkti.

—Jaunuolis.

skalbinių išvežiotoji^ streiko 
du veikliu streikieriu tapo pa
siųstu kalėjiman, o trečias nu
teistas, bet bausmė suspenduo
ta. Milton Handler nuteistas 
20 dienų, o Harry Goldberg 
—90 dienų. Jie nuteisti būk 
tai už sumušimą skobo laike 
streiko.

Šiandien ir Sekmadienį 
Būsimi Parengimai

Kalbės Negras Komunistų 
Vadas Tim Holmes

Antradienį, liepos 21, vakare, 
82 Graham Ave., Brooklyne, 
įvyks draugiškas Kom. Partijos 
19-to Assembly Distrikto narių- 
simpatikų ir šiaip darbininkų 
susirinkimas. Bus gvildenama 
Kom. Partijos būsiančių rinki
mų platforma ir kiti reikalai. 
Po kalbų, diskusijų, bus užkan
džių ir įvairaus pasilinksmini
mo. Lietuviai, gyvenanti ant 
Seigel, Moore, Varet, Cook ir 
kitų kaimyniškų gatvių, yra 
kviečiami dalyvauti šiame pa
rengime. įžanga veltui visiems.

E. Bensonas.

Socialistai Debatuos 
Miesto Čarterį

Socialistų Partija šaukia 
New Yorko socialistų konven
ciją, kurioje bus diskusuoja- 
mas naujas New Yorko mies
tui siūlomas čarteris. Taip pat 
pranešama, kad Soc. Partijos 
New Yorko lokalas pasiuntęs 
savo peržvalgą ir kritiką Čar- 
terio Revizijos Komisijai.

Konvencija įvyks šeštadie
nį, Irving Plaza, New Yorke.

Išgavo Vaikams Pieno
Bedarbių Tarybai pavyko 

iškovoti pieno bedarbių vai
kučiams. Pienas bus dalina
mas dykai stotyse, bet reikės 
mokėti centą už popierinį puo
delį. Katrie eidami nusineš 
savo puoduką, pieną gaus do
vanai. Bedarbių Komitetas 
daro spaudimą į miesto admi
nistraciją, kad ir puodelis bū
tų duodamas nemokamai.

Gatvinės maudyklės vaiku
čiams bus atdaros nuo 11 
ryto iki 5 v. vakaro.

Kaimietis.

V.

Nuteisė 3 Streikierius
Pasakoje nesenai įvykusio

Susirinkimas Brooklyno ir 
Apylinkės Komiteto Kon

greso Reikalu
kurį

Amerikos
Reikalu, 
kad

konfe- 
Lietuvių 
prašomi 

susirinkimas

Lietuvių Kriaučių Piknikas
Lietuvių ACW of A 54-to Lo- 

kalo behdrąi su Kriaučių Ne- 
prigulmingų Kliubu rengiamas 
piknikas įv 
liepos, Dex 
Ave ir 75th 
Y. Važiuo, 
Line išlipt įlderts Lane stotyje 
Įžanga 40c. 
go ir smagaus pikniko, 
Brooklyne 
tūkstantis ^u virš, 
rengiasi ir

yks šiandien, 18 d.
:ter Parke, Jamaica

St., Woodhaven, N. 
jant BMT Jamaica

Tikimasi skaitlin- 
nes 

vienų kriaučių yra 
o piknikan

ne kriaučiai.

liekos ir gasais apnuodyti, se
nai skurdo ir buvo prasisko
linę, tad gautais pinigais už
simokėjo pirmiau padarytas 
skolas ir pasiliko čysti, kaip 
žuvelės. Ispanijos karo vetera
nai negavo bortų, bet šelpimo 
administracija visiem lygiai 
numažino pašalpą ant 40 nuo
šimčių, o daugęlį jau visai nu
braukė nuo šel

šelpimo

Bedarbių šeimynos jau dabar 
kenčia neapsakomą skurdą ir 
badą, o kas bus, kaip šelpimo 
įstaigos uždarys duris. Todėl 
visi ir visos ateinantį ketvirta
dienį demonstruokite prie šel
pimo įstaigos.

Kaimietis.

Visi nariai komiteto, 
išrinko Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių organizacijų 
rencija 
Kongreso 
įsitėmyti,
įvyks 23 d. liepos, ketvirta
dienio vakare, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliube, 80 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Komitetas turės išdirbti pla
nus sudarymui pastovaus ko
miteto vykinimui gyveniman 
nutarimų, kuriuos padarė Am
erikos Lietuvių Kongresas De
mokratinei Tvarkai Atsteigti 
Lietuvoje. Todėl visi komite
to nariai prašomi būti susirin
kime. Susirinkimą 
8 vai. vakare. Visi 
ku.

Sekretorius, J.

Darb. Literatūros

ji armijų sąrašo, 
administracija sie

kia visus bedarbius nubraukti 
nuo šelpimo sąjrašo ir šelpimo 
įstaigas uždaryti. Todėl 23 lie
pos, 9 v. ryto, Bedarbių Ta
ryba šaukia visas organizaci
jas ir pavienes ypatas demon
struoti prie Home Relief Bu
reau, 1066 Lorimer Stj. Visų 
darbininkų—dirbančių ir ne
dirbančių—yra pareiga daly
vauti toje kovoje už išdavimą 
pašalpos ir jos padidinimą.

PARDAVIMAI
PARDUODAMA duonkepykla ir nuo

savybė. Biznis išdirbtas per dau
geli metų. Apielinkė apgyventa lie
tuviais. Kepame baltą ir ruginę duo
ną ir keikus. Gera proga lietuviui 
pirkt ir gerą pragyvenimą padaryt. 
Atsišaukite tuojaus sekamai: Felix 
Griskenas, P. O‘. Box 345, Rumford 
Maine.

(167-172)

PARDUODAMAS restaurantas, Bar 
ir Grill, su pilnom laisnėm, biznis 

eina puikiai. Kaina gana prieinama, 
kreipkitės tuojau, nes esu suplana
vęs kitokį užsiėmimą ir greit turiu 
apleisti šj biznį. Del kitų informa
cijų kreipkitės į Laisvės” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-180)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS-j“
“Laisves“ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

pradėsime 
būkite lai-

Siurba.

Dalyvaukit Lietuvių Liaudies 
Teatro Susirinkime

Lietuvių Liaudies Teatro su
sirinkimas įvyks pirmadienį, 
liepos 20 d., 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės“ svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Visi 
nariai, rėmėjai, simpatikai ir 
kitų organizacijų nariai kvie
čiami dalyvauti, šiame susirin
kime bus svarstoma programa 
sekančiam sezonui ir daugelis 
kitų klausimų.

Susirinkimas viešas. Kvie
čiami visi dalyvauti ir prisidėti 
prie mūsų teatro pakėlimo me
niškai ir ideologiniai.

Pirmininkas.
(168-169)

Kita Harlemo Delegacija 
Eis Pas Majorą

Ateinantį antradienį Harle
mo gyventojai siųs kitą dele
gaciją pas majorą LaGuardią, 
reikalauti prašalinti policijos 
terorą, diskriminaciją ir kitas 
ant Harlemo žmonių užkrau
tas sunkenybes.

Delegacija susidės iš virš 20 
žymiausių negrų vadų, atsto
vaujančių veik kiekvieną gy
ventojų sritį. Jų tarpe bus 
James W. Ford, Komunistų 
Partijos kandidatas į vice
prezidentus ir Frank Cross- 
waith, socialistas vadas.

Jurgis Washingtonas Padėjo 
Pikietams

New Yorko miesto piliečiai 
su pasigrožėjimu žiūrėjo į 
didžiulę George Washington 
statulą, stovinčią Union Sq., 
virš kurios galvos skraidė di
delis baliūnas su užrašu: 
“Nepirkite pas Ohrbachs!” 
Policija sukaitusi darbavosi 
ištisą pusvalandį kol nuo sta
tulos atėmė nepageidaujamą 
baliūną. Publika plojo Wash- 
ingtonui u£ jo pasidarbąvimą 
streikuojantiem savo šalies 
Vaikams.

šeši pravaryti iš United 
Fruit Co. dokų ir įtraukti juo- 
d a j i n s ąrašan laivakroviai 
pradėjo pikietą pas kitų kom
panijų prieplaukas. Pikieto 
tikslas yra supažindinti lai- 
vakrovius su United Fruit Co. 
elgesiu ir unijos viršininko 
Ryano -nepaisymu eilinių na
rių padėties.

jriwBKNKBMMMw

girią, 
po įvykusiai vieny- 
bizniškas, bet šiaip 
ir smagiam

Kviečiami
laiko 

visi

arba

ALDLD 185-tos Kuopos 
Išvažiavimas

Sekmadienį, 19 liepos, įvyks 
Am.
Draugijos 135-tos kuopos drau
giškas isvąžiavimas 
Tai pirmas 
bei. Nebus 
susiėjimui 
praleidimui,
nariai ir nč nariai.

Keli automobiliai išvažiuos 9 
v.. ryto nuo 101-54—110th St., 
Richmond TIJilL

Važiuojant mašinomis
busais nuo Jamaica line stoties 
Sutphin 
Springfield 
pasukit po kairei į kalną; per
važiavus patiltę ir pavažiavus 
porą šimtų ; 
platus necementuotas kelias, į 
kurį įsukus 
ta.

Blvd , važiuokit iki
Blvd—220 St. čia

tiltę ir pavažiavus 
ardų, po kairei bus

ir išvažiavimo vie-

,A “1----------------

Komunjstų Partijos 
Piknikas

Sekmadieriį, 19 liepos, Am. 
Komunistų Partijos 6-toji Sek
cija (Williamsburgb) turės sa
vo išvažiavimą Forest Parke, 
visiems žinomoj Forest Parko 
piknikų vMtoj.- Važiuojant 
BMT Jamaica line, išlipki!

vietoj.- 
Jamaica

Forest Parkįvay stotyje ir eikit 
į kalną, tenili rasite išvažiavi
mo vietą. ,i

Darbinin 
Apsauga

Rep.

sams Policijos 
Nereikalinga

dabar yra liau- 
ir jinai nereika-

turtą, ji pati mo- 
susitvarkyti.

Į d., 10 vai. ryto,
pa-

1..........i Franci-
Normandie — ap-

Franci joj 
dies valdžia 
lauja svetinių šalių policijos 
apsaugoti jų 
ka tinkamai 

Liepos 15
vienas mot erniškiausių 
šaulyje pasažierinių 
jos laivų — 1 
leido New Ybrko uostą. Neto
li Normandi 
Deutschland 
šistinėm svastikom, 
priklauso Vokietijai.

Apie 9 vd. ryto prie dokų 
buvo daug keleivių, palydovų 
ir praeivių 
rėdami į tiį 
susiedingų šajlių laivus. Matė
si nepaprast 
mas: Vokietijos laivus saugo- 

širrtas uniformuotų 
policistų, o pas 

Francijos laiVą Normandie nė*- 
buvo nė vieno policisto.

šis incidentas iš naujo pri
mena, kad nuvertus kapitaliz
mą pasinaikihs 
bus pristatyt 
darbo.

e stovėjo laivai 
ir Bremen su fa- 

Jie abu

Jie stebėjosi, žiū- 
dviejų Europos

ai didelis skirtu-

jo apie
Amerikos

Williams!)

a
ir policija, ji 

prie naudingo

Kaimietis.

•go Bedarbių 
s Planai

Susirinkimas įvyko 15 d. lie
pos. Iš raporto pasirodė, kad 
pašalpos kapojimas ir atėmi
mas eina pilna to žodžio pras
me.

Pereito pasaulinio karo ve
teranams birželio 15 buvo iš
mokėti bonai. Daugelis vete
ranų jau neturi nė cento. Dau
gelis iš jų yra ligoniai, ko-

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— 
varo lauk reumatišką varginimą 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. _ Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos, sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite ji 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4.

IS

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė“ gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę“ ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtu mete.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Petras Prasauskas
Budvoniii 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus fūmilijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju 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

r pavienių.

CAMP HYGIOLOGY
VECETERIONIŠKA SVEIKATOS KEMPĖ

Žaidimas ir valgis, tai jūsų kelias j sveikatą
Tennis, Base-Ball, maudynes, laiveliais važinėjimasis ir tt., 

fizinis lavinimasis, direktorius, 5 patarėjai vaikučiam.
Vieta prie' Hudson upes, 40 mylių nuo miesto

Mokestis $12.00 į savaitę ir augščiau. Dienai $2.50 ir viršaus.
Vaikam $10.00 į savaitę.

Del platesnių informacijų rašykite:

DR. ROBERT W. ANDERSON
134 Elliot Place, Bronx, N. Y.

Dirbamom dienom Tel. Topping 2-6639

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
.“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.
ParRnmdau automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikfttynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.•

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia*' vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCįg

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra
Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čjelų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin dųOna. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple* Gake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.
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