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Mūsų Suvažiavimas.
Diskusijos.
ALDLD Nauja Knyga.
Karo Lenktynės.
Liaudies Balsas.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Vakar dienos “Laisvėje” tilpo 
AJV Komunistų Partijos, Lietu
vių Frakcijų būsimo suvažiavi
mo dienotvarkis. Centro Biu
ras ragina visus draugus ir 
drauges išsireikšti apie “mūsų 
veiklos silpnąsias ir tvirtąsias 
puses.” Manau, kad diskusijos 
bus geros, kad daugelis draugių 
ir draugų atsilieps apie tai, kas 
gerai ir kas taisytina mūsų ju
dėjime.

Pirmiau kartais girdėdavome 
vieno kito neigiamų atsiliepimų 
mūsų judėjimo reikalais. Vie
niems draugams tas ar kitas 
dalykas gerai, o kitiems ne vi
sai. Dabar laikas atvirai ir 
nuoširdžiai išsireikšti, o būsi
mas frakcijų suvažiavimas ims 
tą atydon.

ALDLD šių metų knyga jau 
ant pusės atspausdinta. Apie 
pabaigą kito mėnesio ji bus ga
tava. Ši knyga bus viena iš la
bai naudingų mūsų leidinių. 
Prašoma ALDLD narius dar
buotis, kad gavus naujų narių 
į organizaciją, ir mokėti duok
les, kurie dar nesumokėjo.

Imperialistų tarpe eina smar
kios lenktynės karo laivų buda- 
vojime. Japonijos imperialistai 
rengiasi bent $550 milionų į me
tus išleisti karo laivynui. Ang
lija pranešė Jung. Amerikos 
Valstijoms ir Francijai, kad ji 
pasilaikys ir nusenstančius nai
kintojus. Ji jų turi virš 40,000 
tonų įtalpos. Amerikos Jungi. 
Valstijos tą pat pareiškė. Mat, 
ir senesni naikintojai karo me
tu gali būti reikalingi skandi
nimui submarinų, prekybos laivų 
ir naikinimui mažesnių karo 
laivų.

Tūli sako, kad ir Sovietų Są
junga budavoja galingą karo 
laivyną. Tas tiesa, bet skirtin
giems tikslams tas daroma. Ka
da imperialistai budavoja už
puolimo karo laivus—didelius 
kreiserius, didelius naikintojus 
ir šarvuočius, tai Sovietai dau
giausiai budavoja apsigynimo 
karo laivus, kurie nėra skiria
mi plaukti tūkstančius mylių, 
kad ką nors užpuolus. Sovie
tų šalis didelė, ji prieina prie 
trijų didjūrių ir bent 10 jūrų. 
Jos kraštai reikia apsaugoti nuo 
imperialistų užpuolimo. O tą 
gali padaryti tik savo karo lai
vynas išvien su orlaivynu.

Amerikos Jungt. Valstijos 
Alaskoj budavoja galingą karo 
lėktuvų lauką ir dideles patal
pas, kur į 24 valandas galėtų 
sutraukti bent 1,000 karo lėktu
vų.

Japonijos imperialistai prieš 
tai baisiai piktai šaukia. Mat, 
iš čia Amerikos imperialistai 
gali užpilti Japonijai, jeigu kil
tų karas.

Maskvoje buvo sportininkų 
paradas.* Jame dalyvavo arti 
100,000 jaunų, galingų, tvirtų 
jaunuolių. Sovietų laikraštija 
tą jaunimą vadina “liaudies šar
vais.”

Kas sakė, kad Sovietų šalyje 
ir dabar darbo žmonijai nebuvo 
demokratijos, tai tas lai pažvel
gia į “Pravdos” ir “Izviestijų” 
numerius. Kiekvienos dienos 
tų laikraščių laidos yra pilnos 
pavienių ir grupių žmonių atsi
liepimų Naujos Konstitucijos 
reikalu. Vieni užgiria, kiti tam 
tikras vietas kritikuoja. Po vi
są šalį, dirbtuvėse, unijose, su
eigose—visur yra diskusuoja- 
ma Konstitucija, daromi pasiū
lymai, pataisymai, užgyrimai. 
Visa darbo liaudis svarsto savo 
šalies naujus įstatymus.
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Išsklaidžius Karinius Fa
šistų Būrius Francijoj,

Jie Neturėsią ką Veikti
PARYŽIUS.— Francijos 

valstybės taryba, vyriausias 
apeliacijų teismas-konstitu- 
ciniais klausimais, patvirti
no seimo nutarimą išsklai- 
dyt fašistų privatišką armi
ją, bet paliko jiems teisę 
“socialiai darbuotis.”

Pulkininkas de la Rocque 
ir kiti fašistų vadai, sako, 
kad jeigu kariniai jų būriai 
išsklaidomi, tuomi užbaigia
ma ir “socialė” fašistų dar
buotė. Toks teismo patvar
kymas yra, girdi, tik pasi
tyčiojimas iš fašistų.

Nuslopintas Fašistinis 
Ispanų Karininkų Suki
limas Morokko, Afrikoj

MADRID, liepos 18.—Fa
šistiniai Ispanijos karinin
kai Melilo, Morokkbj, Afri
koj, buvo sukurstę maištą 
prieš kairiųjų republikonų 
valdžią. Užsieninis Ispani
jos Legionas sumušė maiš
tininkus ir išvijo juos lau
kan iš Meilios. Įvesta karo 
stovis visoj toj apygardoj.

Fašistai karaliaus sugrą
žinimo šalininkai planavo 
padaryt armijos sukilimus 
prieš valdžią ir svarbes
niuose miestuose pačioj Is
panijoj. Bet dar nedrįsta 
tokių žygių pradėti.

Valdžia visoj Ispanijoj 
gaudo žymesnius fašistus 
bei karaliaus sugrąžinimo 
agitatorius.

Fašistai Karininkai 
Užėmė Ispanišką

Morroką?
Tangier, liepos 19. — As

sociated Press žiniomis, fa
šistų karininkų vadovauja
mi sukilėliai užėmę jau vi
są Ispanijos koloniją Mo
rokko, š i a ur-vakariniame 
Afrikos kampe.

Fašistas generolas Quie- 
po de Ilano buvo, paskelbęs 
karo stovį Sevillės mieste 
Ispanijoj prieš kairiųjų res
publikonų valdžią; bet jo 
maištas tapo nuslopintas.

Ispanijos valdomose Ca
nary salose Socialistinė 
Darbininkų Unija paskelbė 
visuotiną streiką5] prieš 
maištininkus fašistus kari
ninkus.

Mūšiuose tarp fašistinių 
sukilėlių ir valdžios gynėjų 
“ispaniškoj” Morokkoj žu
vo 11 karių, tarp jų ir du 
generolai.

Valdžios lakūnai bombar
davo du sukilėlių lizdu Mo
rokkoj. Fašistai skelbiasi 
turį 20,000 ginkluotų vyrų 
tame krašte.

♦

Hongkong. — Iš Kantono 
perlėkė į Centralinės Chini- 
jos sostine Nankingą ir pa
sidavė Chiang KaFshekui 
kariniai lakūnai su 60 lėk
tuvu, v
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N c p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

MILŽINIŠKAIS SPROGIMAIS ATIDARYTA 
NAUJA DIDŽIULE KASYKLA SOVIETUOSE

ČELIABINSK, SSRS. —ivietoseHr sujungta elektros 
4-;™ vielomis. Tuo būdų vienu 

sykiu buvo viskas išsprog
dinta. Sproginiai “iškasė 
griovį” 22 mastų gilumo, 93 
mastų pločio ir 1,000 mastų 
ilgio. Darbui vadovavo 
Karinės Technikos Akade
mijos inžinierius Anuchi
nas.

kaimu, Uralu kal- 
Sprogdino 1,830 to-

tuomi išnešė

Sovietiniai inžinieriai ties 
Korkino 
nuošė, iš 
nų smalkiai eksploduojan- 
čios medžiagos vadinamos 
ammonitu; tuomi išnešė 
augštyn ir į šalis 1,250,000 
kūbiškų tonų žemės ir ati
dengė naują didžiulį ang
lies sluogsnį. Iš jo galima 
bus gaut [7,500,000 tonų kie
tosios anglies, ir tai palygi
namai lengvai, nes anglies 
klodai čih prasideda tik už 
poros desėtkų pėdų po žeme.

Tai buvo galingiausias iki 
šiol sprogdinimas pasaulyj. 
Jis ' taip 
apylinkę, 
mės drebėjimas. Gyvento
jam buvo 
pasišalinti gana toli, kad 
jų nekliudytų išneštos pa
dangėn uolos, akmenys ir 
žemės. Fe to, jie buvo ap
rūpinti maskomis apsaugai 
nuo susidarančių iš eksplo-'h* policija. Sužeistai 5 poli- 
zijos dujų.

1,830 tonų sprogstamosios nys. Areštuota dar 17 strei- 
medžiagoš buvo įkasta 36-se kierių.

sujudino artimą 
kaip smarkus že-

įsakyta tuo laiku

POLICIJOS GALVA GAVO 
$25,000 IŠ ŽMOGVAGIŲ

ST. PAUL, Minn., liepos 
18.—Šio 
galva Toju Brown 
$25,000 iš lietuvio Alvino 
Karpio gangsterių šaikos, 
kuri pagrabė bravorininką 
Wm. Hamma ir išreikalavo 
$100,000 uz jo paleidimą, — 
kaip dabar 
teisman p; 
gių, Byro 
naktinio k 
Policijos galva del to 
suspenduotas.

miesto policijos 
gavo

liudija vienas iš 
.trauktų žmogva- 
i Bolton, buvęs 
liubo savininkas.

jau

NU-CHIANG KAI-SHEKAS 
PIRKĘS CANTONO VADUS

SHANGHAI. — Praneša
ma, būk jau baigia susmuk
ti Pietinės Chinijos savival
dybė Kantone. Kantonietis 
generolas Lit Sung-jen sa
ko, kad Centralinės Chini
jos fašisi 
Chiang K 
virš $10,000,000 papirkinė- 
damas įvairius vadus Kan
tono vyriausybės ir armi
jos.

;as diktatorius
ai-shek išleidęs

Žemės Drebėjimas Sunaikino 
17,000 Gyventoją Miestą

' TUQUEFRES, Colombia.
—Nepapras
mes drebėj
sai išgriovė
tą su 17,00Q gyventojų. Žu
vę daug žm 
ir keli kiti

tai smarkus že- 
įmas beveik yi-
• šį buvusį mies-

mių. Nukentėįp 
miestai.

Praga, Čėchoslovakija. — 
Atsilankė Sovietų oro laivy
no vyriausias komandierius 
generolas Alksnis, čecho- 
slovakijos valdžia jį iškil
mingai priėmė.

$523,000 Užstatų Radio 
Streiko Kovotojam
CAMDEN, N. J.į ; liepos 

18.—Vietinio vyriausio teis
mo teisėjas F. T. Lloyd rei
kalauja $523,000 užstatų už 
paleidimą iki teismo 101 
RCA, radio korporacijos 
streikierio. Jie buvo suim
ti laike susikirtimo su ske- 
bais pereitą ketvirtadienį.

Penktadienį p a sikartojo 
streikierių mūšis su skebais 

cininkai ir 6 civiliai asme-

NUTEIS® CARISTA KAIPO 
NAZIŲ ŠNIPĄ'FRANCIJOJ
PARYŽIUS.—Buvęs Ru- 

sijos caro armijos oficierius 
ir carinės atstovybės narys 
baronas Sergius Stackel- 
berg šnipinėjo Francijos ka
riškas slaptybes ir iperda- 
vinėjo jas Vokietijos na- 
ziams. Da?bar Francūzų tei
smas už ta^ jį nu teisė 10 
metų kalėjimo.

Danzigo Naziai Spjauja 
ant Tautų Lygos

BERLYNAS. — Nazių 
valdomas Danzigo senatas 
išleido eilę hitleriškų įsta
tymų, kuriais faktinąi at
meta Tautų Lygos konsti
tuciją Danzigo kraštui, pa
naikina visas su naziais ne
sutinkančias partijas, už
draudžia kreiptis su skun
dais į Tautų Lygą ir veda 
Jinkui to, kad Danzigaš bū
tų visiškai pajungtas Hit
leriui.

Kankina Negrą, būk Nužu
džiusi Baltą Studentę

Asheville, N. Carolina. — 
Policija suėmė negrą Joe 
Urey, tarnautoją viešbučio, 
kur buvo žaginama ir nu
šauta Helena Clevenger’ai- 
tė, 19 metų New Yorko U- 
niversiteto studentė. Neg
ras kankinamas, kad [prisi
pažintų, būk jis tą nedory
bę padaręs.

—
Asheville, N. Carolina. — 

Suimtas radio smuikinipkas 
Mark Wollner, kaip įtaria
mas žagintojas ir nužudyto- 
jas studentės Helenos Cle- 
venger’aitės.

Nenorėjęs Nušaut Karalių, 
Tik Paleidęs j Jį Revolve

rs, Išreikšdamas Protestą
LONDON. — G. A. Mc- 

Mahon, suimtas už pasimo- 
jimą nušaut Anglijos kara
lių pereitą ketvirtadienį, pa
sakoja, kad jis neturėjęs 
tikslo nušaut karalių Ed- 
warda; aš, girdi, tik mečiau 
revolverį j jį, išreikšdamas 
protestą. Revolveris užga
vęs tik karaliaus arklį.

Bet detektyvai labiau ti
ki kitai istorijai, — kad 
McMahon taikėsi šauti, o 
specialis policininkas A. G. 
Diek išmušė jam revolverį 
iš rankos.

Karo Pabūklų Gamyba 
Perimama į Valstybės 

Nuosavybę Francijoj
P A RYŽIUS. — Franci

jos seimo atstovų rūmas 
liepos 17 d. 484 balsais prieš 
85 užgyrė Liaudies Fronto 
vyriausybės sumanymą per
imti iš privačių rankų ga
mybą ginklų ii* amunicijos 
ir pervesti j šalies nuosavy
bę ir į tiesioginę valdžios 
kontrolę.

Šiaip lėktuvų gamyba yra 
paliekama privačiose ran
kose; valdžios žinybon per
ima tik daugmenišką gamy
bą tam tikrų karinių orlai
vių.

Ligšioliniams ginklų ir 
amunicijos fabrikų savinin
kams gal būsią atlyginta 
specialiais valstybės bonais, 
arba valdžia supirksianti to
kią didžiumą karinės pra
monės šėrų, kad galėtų ją 
pilnai kontroliuoti.

Šalies apsaugos ministe
rs Ed. Daladier pareiškė, 
kad jeigu ir kitos šalys taip 
suvalstybintų karinę gamy
bą, tai amunicijos fabrikan
tai negalėtų kurstyti karų, 
ir geriau būtų galima išlai
kyti taiką.

Milionui Farmerią Reikės
Bedarbiškos Pašalpos

WASHINGTON. — Sau- 
lės nukepintose, sausros nu
džiovintose vidurvakarinėse 
valstijose gręsia badas šim
tams! tūkstančių farmerių 
šeimynų ateinančią žiemą. 
Roosevelto ž e m d i rbystės 
ministerija skaitliuoja, kad 
reikės bent milioną farmų 
gyventojų ten šelpti pana
šiai, kaip miestuose šelpia
mi bedarbiai.
SIŪLO ANGLIJOS KARA

LIUI APSISAUGOT 
DETEKTYVAIS

LONDON. — Iki šiol ka
ralius Edwardas mėgdavo 
vienas gatvėmis vaikščioti; 
bet po pasikėsinimo ant jo 
gyvybės dabar valdininkai 
siūlo jį visada apstatyti sar
gais bei detektyvais.

Jersey City,, N. J.—Stan
dard Oil Kompanija užsisa
kė pastatyt jai 8 žibalo ga
benimo laivus už $13,000,- 
000.

Senatvės Pensijų De
legatai Nesutinka

Tarnaut Fašistam
NUTARĖ OFICIALIAI NEREMTI FAŠISTO KUNIGO 

COUGHLINO-LEMKĖS UNION PARTIJOS
? CLEVELAND, Ohio. —

Townsendieciai Baubė 
Prieš Norman Thomas?

CLEVELAND, Ohio. — 
11,000 delegatų Townsendo 
senatvės pensijų kliubų nie
kinančiai baubė prieš socia
listų kandidatą į šalies pre
zidentus, Norman Thomasą, 
kada jis pereitą šeštadienį 
pareiškė, kalbėdamas jų su
važiavime, kad jų svajonės 
yra bergždžios. Townsendo 
reikalavimą $200 pensijų 
per mėnesį kiekvienam se
niui virš 60 metų amžiaus 
Norman Thomas prilygino 
prie apgavingo vaisto nuo 
džiovos. Norman Thomasą 
kalbėti buvo pakvietę patys 
suvažiavimo vadai.

Vyskupas Giria Fašistinę
Kun. Coughlino Politiką

NEW YORK.—Radio fa- 
šistinio kunigo Čalio Cough
lino bosas, Detroito vysku
pas M. J. Galagher liepos 18 
d. užgyrė Coughlino politi
ką ir jo Union Partiją abel- 
nai. Vyskupas tik papeikė 
kun. Coughliną už tai, kad 
pastarasis išvadino prezi
dentą Rooseveltą melagium, 
pereitą ketvirtadienį kalbė
damas suvažiavime Town
sendo senatvės pensijų kliu
bų Clevelande. Vyskupas 
Gallagher ypač giria kun. 
Coughlino kovą prieš ko
munizmą; bet jis nesutinka 
su Coughlino demagogiškai- 
žioplu riksmu Clevelande, 
būk Roosevelto politika es
anti “komunistinė.”

Dr. F. E. Townsend, įkūrė
jas judėjimo delei $200 mė
nesinių pensijų seniams virš 
60 metų amžiaus, buvo pasi
žadėjęs rinkimuose rem^i į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus kongresmaną Lem- 
kę, Union Partijos kandida
tą. Ši partija yra fašisto 
kunigo Coughlino ir Lem- 
kės išpera. Bet 9,000 town- 
sendiečių delegatų liepos 17 
d. vienbalsiai nutarė oficia
liai neremti Lemkės ar ku
rios kitos partijos kandida
to į prezidentus.
Vaidai tarp Townsendieciu 

Lyderių
Townsend reikalavo iš

mest iš organizacijos Gome- 
rį Smithą, jos vice-preziden- 
tą, kuris savo kalboj užgy
rė Rooseveltą ir karčiai pa
šiepė fašistinį katalikų ku
nigą Coughliną ir fašistą 
protestonų kunigą Geraldą 
Smithą.

Tą klausimą spręsti susi
rinko townsendieciu judėji
mo direktoriai, tarp kurių 
yra ir jo vice-prezidentas 
Gomer Smith. Townsend, 
atėjęs į direktorių susirin
kimą ir pamatęs ten Gome- 
rį, užreiškė, kad negalįs bū
ti viename susirinkime su 
Gomeriu Smithu, ir tuoj iš
ėjo laukan.

Gomer Smith savo kal
boj suvažiavime parodė, kad 
naujas Townsendo bičiulis 
kunigas Gerald Smith yra 
republikonu įrankis. Todėl 
fašistinis laikraščių leidė
jas W. R. Hearstas turi pa
samdęs kapitoną H. Maine- 
są visokiais būdais per 
spaudą garsinti kun. Geral
dą Smithą ir ji garbinti.

Vadinami “didieji pilie
čiai (Maximi), kurie iki šiol 
turėjo tik patariamąjį bal
są organizacijoj, dabar rei
kalauja sau pilno balso 
spręsti apie to judėjimo da- ■’ 
lykus.

Earl Clements, kuris sy
kiu su Townsendu buvo se
natvės pensijų sumanytojas, 
įieško sau šalininkų prieš 
Townsenda.

Kunigas Wright, pavarv- 
tas direktorius Townsendo 
nlnno Ohio sritvj. ir trys 
delegatai iš Californijos 
kreipėsi į teismą, idant pri
verstų augštuosius organi
zacijos viršininkus išduoti 
tikras atskaitas iš surenka
mu pinigu.

Daugelis delegatu bijo, 
kad vyriausias jų vadas Dr. 
Townsend nenuvestų juos į 
stovykla fašisto protestonų 
kunigo L. K. Smitho, Huey 
Longo įpėdinio.

Milton-Freewatery, Ore
gono valstijoj, naujas žemės 
drebėjimas padarė apie 
.$15,000 nuostolių.

DVASIŠKAS 
ŠARLATANAS

CLEVELAND, Ohio. — 
Fašistas kun. Coughlin pa
sirodė paskučiausiu šarla
tanu, kuomet toj pačioj kal
boj townsendiečių suvažia
vime jis apšaukė prez. Roo
seveltą ir “komunistu” ir di
džiųjų bankininkų įrankiu.

Elizabeth, N. J, Mirė
Drg. Pranas Grigoža

Liepos 17 d.. 3 vai. po pie
tų, mirė drg. Pranas Grigo- 
ža, “Laisvės” skaitytojas.

Jo kūnas pašarvotas po 
num. 231 Bond St. Bus pa
laidotas liepos 21 d. Iš na
mų bus išlydėtas 9 vai. ry
to.

A. Sk’airus.

Little Rock, Arkansas. — 
Valdiškomis WPA lėšomis 
pastatyta patalpa 50 bež
džionių kaštavo $65,000.
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Gėda! Gėda!
Einant naujuoju fašistiniu spaudos 

įstatymu, Smetonos valdžia priverčia 
kiekvieną Lietuvoj einantį laikraštį tal
pinti savo propagandą ir šmeižimą bei 
niekinimą kovotojų prieš fašizmą, šeš* 
tadienio “Laisvėj” mes citavome tūlo 
asmens laišką “Draugui”, kuris rašė: 
“Štai ir dabar (geg. mėn. gale) sušaudė 
keturis patriotinių organizacijų narius 
ir paskiau privertė dar visus laikraščius 
įdėti Daily dės- Rastenio biuro (Eltos) nu
žudytų dorų žmonių apšmeižimą:. ..” 
Vadinasi, fašistai naudoja paskutines 
priemones kovoje su prieš-fašistiniais 
veikėjais. Taip yra Lietuvoj. Bet pažiū
rėkim, kaip pas mus, Amerikoj.

“Tėvynėj,” kuri eina ne Lietuvoj, bet 
Amerikoj ir, rodosi, dar nėra Smetonos 
rankos “globojama,” matome talpinant 
net pirmam puslapyj kaip tik Smetonos 
agentų, to paties Dailydės-Rastenio biu
ro šmeižtus ant Lietuvos prieš-fašistinių 
kovotojų (Žiūrėk “Tėvynės” laidą už lie
pos 17-tą dieną). Ta didžioji ir pati ryš
kiausioji Kauno darbininkų demonstraci
ja, kuri įvyko birželio 17-tą d.,’apverčia
ma augštyn kojomis, o jos dalyviai išnie
kinami. “Smurtininkais” ir kitokiais 
vardais demonstrantai išvadinami. Jei 
“Tėvynė” neturi savo korespondentų, ga
linčių pranešti tikrąją padėtį Lietuvoj, 
tai ji labai lengvai galėjo pacituoti iš tų 
laikraščių, kurie turi savą koresponden
tus Lietuvoj, aprašymus tą barbarišką 
smetoniškos policijos elgseną linkui de
monstrantų, tą kruviną pirtį, suruoštą 
Kauno proletariatui.

Drg. Angarietis penktadienio “Laisv.” 
pastebėjo, kad tokių plačių streikų, tokių 
didelių demonstracijų Lietuva dar nebu
vo mačiusi, kokios įvyko birželio mėnesį. 
Net kunigų spauda kur kas padoriau ap
rašė demonstraciją Kaune, negu SLA. 
organas!

Mes žinome, kad fašistų spauda, kaip 
“Vienybė”, “Dirva” ir kt. panašūs sme- 
tonlaižiški laikraščiai, išbjaurios kiekvie
ną Lietuvos darbo masių pasijudinimą 
prieš Smetonos režimą. Bet manėme, jog 
SLA. organas, jeigu jau neras gražesnio 
žodžio pasakyti už tuos, kurie buvo Kau
no gatvėse nušauti, pašauti ir kitaip bru- 
tališkos policijos sužeisti, tai bent .nieko 
ir prieš juos nesakys. Apsirikome!

Jubilėjinis SLA Seimas priėmė rezo
liuciją, smerkiančią fašizmą Lietuvoj. 
Redaktorius turėtų vesti laikraštį minė
tos rezoliucijos dvasioje ir neleisti fašiz
mo agentūrai SLA organe bjaurioti tuos, 
ką kovoja prieš fašizmą.

Draugai,, Ruoškitės.
Šeštadienio /‘Laisvėje” tilpo USA Ko

munistų Partijos Lietuvių Centro Biuro 
dienotvarkis Nacionaliam Lietuvių Ko
munistų suvažiavimui, kuris įvyks rug
pjūčio 21-mą ir 22-rą dd., Rochester, N. 
Y. Dienotvarkio punktai sekami:

L Partijos Centralinio Komiteto at
stovo pranešimas.

2. Mūsų organizacinės problemos ir ka
drų auklėjimo klausimas.

Plymouth, Pa.
Liepos 10 d., 7:30 vai. vaka

re, įvyko Laisvų Kapinių Ben
droves susirinkimas. Susirin
kime dalyvavo tiktai šėrinin- 
kai. Susirinkimas įvyko pas 
A. Stravinską, 40 Ferry St.

Susirinko 12 šėrininkų. Pa
prašius, kad A. Stravinskas ati
darytų šėpą, atsakė, kad sekre
toriai turi raktus. O abiejų se
kretorių nėra susirinkime.

Susirinkimą atidarius, išrink

3. Mūsų kova už lietuvių darbininkų 
vienybę ir bendro fronto problemos.

4. Mūsų spauda ir literatūra abelnai.
5. Mūsų masinės organizacijos ir jų 

veikla.
6. Mūsų jaunimo judėjimas.
7. Rezoliucijos-tarimai.
8. Centro Biuro rinkimas.
Visais pamatiniais klausimais ruošia

ma referatai, kuriuos patiekus, seks dis
kusijos. f

Draugai turi uoliai ruoštis prie šio su
važiavimo, nes tai, kaip jau rašėme, bus 
labai svarbus. Mes norime, ka 
na lietuvių 'kolonija, kur tik ra: 
kiek lietuvių komunistų, būtų 
jama. Tai įgalima'padaryti, til^ reikalin
gą jau dabąr prie to ruoštis, 
kebliausias; klausimas—finansai. Tačiau 
veikiant pląningai, šis keblumas bus iš
rišamas. Reikia atsikreipti į mūsų pri- 
jautėjus ir abelnai į darbininkus, kad jie 
padėtų mufns šią problemą iš 
padės.

,d kiekvie- 
ndasi bent 
'atstovau-

Be abejo

rišti. Jie

Danzigas, Vokietija ir
Lenkija

> ________________________

i
Per' Ankstus Buvo

C

Džiaugsmas
Jau prieš Jūlą laiką matėsi bu 

spaudoj gandų, būk Francijos 
Frontais įrąs, būk ten einančio 
kios ni'ovynės ir nesusipratimai 
munistų ir .socialistų. Smagu

Jų

ržuazinėj 
Liaudies 

s kaž-ko- 
j tarp ko- 
pabrėžti, 

kad tie gandai tik gandais ir pasiliko.
Štai mus pasiekė žinia, jog liepos 3-čią 

d. Paryžiuje įvyko komunistų ir socialis
tų partijų taip vadinamosios koordinaci
nės (taikymo) komisijos posėdis. Jame 
priimta dvi rezoliucijos. Pirmojoj, tarp 
kitko skaitome:

Jau per tūlą laiką, parlamente 
ryj buvo kėsinamasi ’suskaidyt 
peš, įeinančias į liaudies frontą 
listų ir Komunistu Partijų delegatai, sudarą 
koordinacinę komisiją gali nusiteikiančiai 
paskelbti, jog netik jų partijos, 
kitos Partijos Liaudies Fronte, įs 
dikalus, pasekmingai atmušė tu 
sinimus savo glaudžia vienybe.

ir jo išo- 
tūlas gru- 

, Į.. . Socia-

bet visos 
kaitant ra- 
os pasikė-

Ibejo užDelegatai pakarto j ančiai k 
palaikymą Liaudies Fronto višais gali
mais būdais.

Antroji rezoliucija skelbia, k 
mėnesio 24-tą d. visoj Franci jo j 
šiami masiniai mitingai ir kito’ 
mogos paminėjimui dviejų meti 
kaip tarp komunistų ir socialistų buvo 
padarytas bendras frontas.

Vadinasi šitie mitingai dar ląbiau su
cementuos abi Partijas ir visą 
Frontą.

Yra kuo pasidžiaugti.

ad liepos 
bus mo

kios pra- 
j nuo to,

Liaudies

Ir Belgijoj Einama prie 
Jaunimo Vienybės

Pastaruoju laiku, kaip žinia, 
buvo apsemta streikų bangos, 
tarp darbo ir kapitalo pradėjo 
vienybės klausimas tarp sociali; 
komunistinio jaunimo. Išleista ęile lape- 
lių-atsišaukimų į kareivius, 
juos atsisakyti nuo šaudymo stifeikierių, 
jei valdžia vers juos prie to. Po 
kimais pasirašė Komunistinė 
Sąjunga ir Jaunųjų Socialistų (gvardija.

Jaunimas tuojau pamatė bend 
rezultatus. Jis pamatė, jog tik 
tomis jėgomis veikiant bus gal 
priešo ne tik atsiginti, bet ir jį nugalėti. 
To pasėkoj Jaunųjų Socialistų (įvardija 
dabar siūlo Kom. Jaunimo Sąjun 
dėti pasitarimus organinės vienj 
kalais.

Brusselyj vienybės dalykas nuėjo jau- 
taip toli, kad Kom. Jaunimo kor 
joj dalyvavo socialistinio jaunim 
vai, o pastarųjų konferencijoj—! 
nimo. Menama, kad neims dau 
kol abi organizacijos organiniai 
nys ir visą savo energiją sunaudos ko
vai su fašizmo ir karo pavojum ir kovai 
už naują gadynę^ socializmą.

Kovose 
reikštis 

stinio ir

raginant

atsišau- 
Jaunimo

ro darbo 
suglaus- 
:ma nuo

gai pra- 
’bės rei-

ferenci- 
lo atsto- 
komjau- 
ig laiko, 
susivie-

tas užrašų sekretorius, L. Rau- 
duvienė, atstovė Pittstono kapi
nių draugijos, kuri turi šėrą.

Pirmiausia buvo pakeltas, 
klausimas kas link kapų turto 
raštininko. Nutarta 'išrinkti 
trys, kad jie nueitų ir paimtų 
knygas. O jeigu neduos knygų,; 
tai pareikalauti per teismą. O 
kokie kaštai pasidarys, tai at-< 
sako jo įdėtas Šeras. Nutarta 
užmokėt tam, kas dirbs ant ka
pinių. Šį pavasarį visi dirbo 
už dyką.

Nutarta šaukti visuotinas su-
sirinkimas rugsėjo 27 d. Kaip 
buvo nutarta per matinį susi
rinkimą (pereitą gruodžio mė
nesį), kad tik paėmus knygas 
ir jas peržiūrėjus, jeigu būtų 
reikalas, šaukti susirinkimą 
anksčiau. Taigi, manęs nekal
tinkite, katrie nežinojote, kad 
liepos 10 d. bus šėrininkų susi
rinkimas. Aš sekretoriui prane
šiau; kad šauktų.

'M. Ka lausfoas, 
Bendrovės Prezidentas.

Hitlerio bernas kapito
nas A. K. Greisler, galva 
Danzigo teritorijos, daro 
žingsnius galutinam to$ 
prieplaukos prijun g i m u į 
prie Vokietijos. Danzigas 
po karo buvo paskelbtas lai
svas miestas ir turėjo sa- 
vivaldybą priežiūroje Tau
tų Lygos komisionieriaus. i!

Danzig miestas ir jo apie- 
linkės turi 754 keturkampes 
mylias žemės plotą ir 420,4 
000 gyventojų. Gyventojų 
95.6 nuošimčių sudaro vo
kiečiai, o tik 4.4 nuoš. len
kai.

Danzigo prieplauka turį 
labai didelės strateginės 
ekonominiai ir kariniai 
svarbos. Bandymas galuti
nai prijungti Danzigą prie 
Vokietijos iššaukė didelį 
sujudimą Lenkijoje, pablo
gino Vokietijos ir Lenkijos 
fašistų santikius, kurie taip! 
ddug bičiuliavosi ir planus 
darė bendram karui prieš' 
Sovietų Sąjungą ir Lietu
vos pavergi

Danzigo Istorija.
Prieplauka Danzig y r a 

s jūrų, toje vie
tas jūras įteka;

Lenkijos upė Vi-’

mui.

ant Balti j o 
toje, kur į 
didžiausia j 
sla. Iš Dahzigo Visla upei 
galima plaukti giliai į Len-" 
kiją. Sakoma, kad Lenkija 
turi planą sujungti į Vislą
įpuolančią 
Dniepru ir 
vandens ke 
Sąjungos ir 
iįf Juodųjų 
ras.

Danzig prieplauka pir- 
miaus į metus perleisdavo 
apie 8,000,0 
įtalpą. Danzig pirmiau bu
vo vienatinė Lenkijai priei
nama priej 
listai po per 
Versalės su 
ragraf o :
Danzigas tiri būti laisvas 
miestas, Tautų Lygos prie
žiūroje. Sulyg tos pačios su
tarties 104 paragrafo Dan- 
zigo pinigai yra lenkų sis
temos pinigai. Tautų Lygos 
komisionierius turėjo rū
pintis, kad Danzigo prie
plauka tarnautų Lenkijai.

Danzige ant keturių me
tų renkamas seimas iš 120 
atstovų, ir senatas iš 20 at
stovų. šios renkamos įstai
gos ir sudaro valdžią, kuri 
turi veikti sutartyje su 
Tautų Lygos atstovų.

Kadangi Danzigas apgy
ventas vokiečiais, o ypatin
gai paskutiniais metais ten 
nemažai prigužėjo fašistų- 
hitlerininkų, tai jo ir išrin
kti atstovai yra didelėje di

Bug upę su 
tada atsidaryti 

lią per Sovietų 
• Lenkijos žemę

į Baltijos jū-l

00 tonu laivų

lauka. Imperia- 
;eito karo sulyg 
tarties 102 pa- 

i^usprendė, kad

džiumoje hitlerininkai. Jų 
galva Greier su Hitlerio ži
nia viską daro, kad suvar
žius Tautų Lygos komisio- 
nieriaus galią, pavergus ki
tas politines partijas ir 
Danzigą prijungus prie fa
šistinės Vokietijos.
Jau atėjo žinios, kad Grei- 

sler uždarė priešingą fašis
tams spaudą, būtent katali
kų laikraščius “Volkszei- 
tung” ir “Freiesvolk”, ir so
cialistų laikraštį “Neue- 
zeit.” Laikraščiai uždaryti 
ant 5 mėnesių laiko todėl, 
kad jie atsisaką fašistinius 
raštus talpinti.

Danzigas turėjo laisvę 
žodžio ir susirinkimų. Hit
leriniai fašistai visa tai už
draudė.

Danzigas ir Koridorius.
Per Vokietiją iki Balti

jos jūrų pravestas Lenkijos 
koridorius. Jis yra kaip pei
lis vokiečiams, nes Rytų 
Prūsiją atidalina nuo abel- 
nos Vokietijos. Lenkų kori
dorius nuo 75 iki 50 mylių 
pločio tęsėsi nuo Lenkijos 
vakarine Vislos upės puse 
iki Baltijos jūrų. Jis buvo 
apgyventas vokiečiais, bet 
lenkų fašistai nemažai jų iš 
ten ištrėmė ir sugrudo savo 

į žmones.
Ši Baltijos jūrų pakraš

čio vieta labai gera ir stra
teginė, Bent 30 mylių ilgio 
į'jūras, kaip kokis milžiniš
kas volas, yra įsidavęs Hela 
pussalis, kuris pakraštį den
gia nuo galingų jūrų bangų 
ir padaro tinkamiausiu 
prieplaukoms.

Lenkija jau išsibūdavo j o 
savo naują Gdynia prie
plauką, kuri dabar turi apie 
60,000 gyventojų. Prieplau
ka padalinta į dvi dalis — 
viena tik Lenkijos karo lai
vams, o kita — prekybai. 
Gdynia 1933 metais perlei
do 7,200 laivus su 5,670,000 
tonų įvežimo ir 6,105,000 
tonų išvežimo. Gdynia daug 
prekybos nutraukė ir nuo 
Danzigo prieplaukos. Ant 
jūrų krašto Lenkija įrengė 
savo karo laivyno kolegiją, 
kur jos jūrų kariai moko
si. Ji prisibudavojo ir kitų 
valstybinių įmonių ir tvir
tai atsistojo ant Baltijos 
jūrų kranto.
Danzigas ir Kas Toliau?
Lenkijos koridorius yra 

pikčiausias peilis Vokietijos 
fašistams. Jau nuo seniau 
yra žinoma, kad Hitleris de
rėjosi su Lenkijos fašistais, 
kad lenkai turi pasitraukti 
iš to koridoriaus ir mainais 
pasiimti sau Lietuvą, kaipo 
išėjimą į Baltijos jūras.

Bet Lenkijos ponams Lietu
va dar permažas kąsnis, o 
kol kas ir pavojingas, nes 
už ją stoja Sovietų Sąjun
ga. Hitleris ir Lenkijos fa
šistai darė planus ir ben
dram karo užpuolimui ant 
Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos. Visos jų sutartys lai
komos slaptybėje, tik ret
karčiais kaip kas toje sri- 
tyj prasiveržia į spaudą. 
Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris pulkininkas Beck 
yra hitlerinis fašistas. Net 
ir dabar, kada Lenkijoje 
spauda pradėjo piktai ra
šyti prieš hitlerininkų žy
gius Danzige, tai lenkų už
sienio ministeris zuja ir 
bando tą pyktį užgesinti.

Hitleris rengiasi karan, 
tą jis neslepia. Kiek jis tu
ri talkininkų ir kur taiko
mi pirmieji smūgiai, tas ne
pilnai aišku. Danzigo ban
dymas prijungti prie Vokie
tijos yra tik pradžia eks
pansijos į rytus. Klaipėda 
yra kitas miestas panašus 
Danzigui. Aišku, kad Hitle
ris neapsistos tik ant Dan
zigo. Kas bus sekamas—ar 
bendrai su Lenkijos fašis
tais susitaikymas ir užpuoli
mas ant Klaipėdos ir Lietu
vos, ar gali ant tiek paaš- 
trėti Vokietijos ir Lenki
jos fašistų santikiai, kad 
gali privesti prie kovos už 
koridorių, dar dabar sunku 
numatyti.

Lenkijos viešpataujančio
je klasėje eina vidurinė ko
va. Beckas su savo klika 
viską darys, kad sušvelni
nus Lenkijos ir Vokietijos 
santikius, kad už Danzigą 
ir koridorių — perleistus 
Vokietijai—pasiimti Klaipė
dą, Lietuvą ir gal būti net 
Sovietų Ukrainą. Eilė kitų 
Lenkijos politikierių jau 
pradeda bijoti Hitlerio, kad 
sėbravimas su juom, kad 
Becko politika gali Lenki
jai labai daug kainuoti ir 
šaukia, kad Lenkija turi 
grįžti atgal prie tampraus 
draugavimo su Francija, o 
tas reikštų sušvelnėjimą 
santikių su Sovietų Sąjun
ga ir nusistatymą prieš Hit
lerio karinius grobimo žy
gius.

Taigi Danzigo klausimas 
nėra vien tik Danzigo. Pas
kutiniai įvykiai tai tik pra
džia naujų Hitlerio pasisu
kimų ant rytinių Vokietijos 
sienų, gal būti pradžia nau
jų karo avantiūrų.

Hitleriui dar daugiau 
drąsos priduoda, tai Tautų 
Lygos susmukimas (fašisti
nės Italijos užpuolimo klau
sime ant Ethiopijos. Hitle
ris iš to daro sau aiškias 
išvadas, kad jeigu Tautų 
Lyga “dovanojo” visus Mu- 
ssolinio prasikaltimus, tai 
kodėl Hitleriui tas nebus 
galima laimėti. D.M.š.

Lawrence, Mass.
Visokios Žinios

Arthur Duchorme, iš Pel-, 
ham, N. II., darbininkas, sep
tynių vaikų tėvas, tapo elek
tros sukratytas Bentley Hair 
kompanijos dirbtuvėje, kuri 
randasi Methuen, Mass. Beve
žant ligoninėn pasimirė. Pali
ko žmoną. Vaikai visi maži. 
Turės vargo, kol juos išauklės. 
Jeigu tokia nelaimė atsitiktų 
darbininkiškoj tvarkoj, tai val
džia likusią šeimą aprūpintų 
pragyvenimu. Bet kapitalistai 
nepaiso darbininkų šeimynų.

Berniukai nuėjo ant dumpų 
rinkti surūdijusius geležga
lius, kad pardavus galėtų nu
sipirkti šaltakošės. Bejieškant 
geležų, pasirodė liepsna. Pri
buvęs ugnies gesintojas suėmė 
jaunuolius ir kaltina padegi
me dumpų. Tas įvyko ant 
Exeter St. dumpų, todėl aišku, 
kad tie vaikai nėra turčių vai
kai. '

Bath Holmes ir Mackenzie 
banditų teismas atidėtas ant 
liepos 19 d. ir kaucija pakelta 
iki $82,000. Jie bandė atimti 
pinigus iš automobilio kiera- 
votojo.

Literatūros Draugijos 37 
kuopos susirinkimas įvyks lie
pos 17 d., 6 vai. vakare, L. 
U. Kliubo svetainėje. Malonė
kite visi nariai pribūti laiku, 
nes turime daug svarbių daly
kų apkalbėjimui.

Atydai Lowell, Nashua, 
Lawrence ir Haverhill drau
gų. šio mėnesio 28 d. prasi
dės Amerikos Komunistų Par
tijos mokykla Lawrence po 
num. 252 Oak St. Mokykla 
įvyks pirmadieniais, seredo- 
mis ir sekmadieniais. Bus X3 
dienas į. savaitę. Taigi, kurie 
norėsite mokyklą lankyti, dul
kite greitai žinoti. Del plates
nių informacijų kreipkitės pas 
d. S. Penkauską, 33 Chestnut 
St., Lawrence, Mass.

Mokytojas bus iš New Yor- 
ko. Pamokos bus duodama 
šiokiomis dienomis 7:30 vai. 
vakare, o sekmadieniais 10 v. 
ryte.

Jaunuolis Walter Matykas, 
26 metų amžiaus, mirė nuo 
operacijos. Du daktarai mėgi
no išgelbėti, bet nepavyko. Gy
veno po num. 94 Saratoga St. 
Iš pavardės matyt, kad tai 
buvo sulenkėjusių lietuvių vai
kas.

Methuen Riding School ga- 
spadorius, 60 metų amžiaus, 
primušė 23 metų amžiaus 
merginą Justine Keenan. Mat, 
mergina pavadinus senį netin
kamu vardu. Tasai pasišaukė 
savo pačią, kuri yra irgi 60 
metų amžiaus, ir abudu ją ap
kūlė. Mergina senius patrau
kė teisman, o teismas nuteisė, 
kad seniai pasimokėtų po $10 
bausmės.

Maskvos gatves© važinėja toki sunkvežimiai—sankrovos ir aprūpina daugelį 
žmonių smulkiomis prekėmis.

Vieną didelį pikniką jau 
praleidome. Tai buvo “Lais
vės” spaudos piknikas. Bet 
dar ne viskas. Mes rengiamės 
prie kito didelio pikniko, kuris 
įvyks rugpjūčio 9 d. Maple 
Parke, Methuen, Mass. Tai 
bus Amerikos Komunistų Par
tijos Pirmo Distrikto Lietuvių 
Frakcijos. Kviečiami visi cho
rai dalyvauti išpildyme pro
gramos, ypač dalyvaus vyrų 
choras iš tautiškos parapijos, 
ar nebus tik iš Providence. 
Mat, yra skiriama $15 dovanų 
tam chorui, kuris geriausia su
dainuos. Gerai būtų, kad Law
rence Liaudies Choras suorga
nizuotų vyrų chorą ir pastaty
tų ant grindų. Kurie laimės 
$15, tie galės gerai paūžti.

Dainininkai, darban. Aš ma
nau, kad drg. Grybas tuojaus 
paskelbs spaudoje šitą didelį 
parengimą.

L. K. Biuras.
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Teisė Dirbti
Ką reiškia “teise dirbt” So
vietuose, ir ką reiškia “lais
vas darbas” kapitalistinėje 

visuomenėje.
(Mintys iš diskusijų del naujosios 
Sovietų konstitucijos).

Sovietinių Socialistinių 
Respublikų Sąjungos kons
titucija yra , konstitucija 
naujo pasaulio laisvos vi
suomenės, pradedančios sa
vo istoriją, paremtą ant lai
svo, tveriamo ir kolektyvio 
darbo. Štai kodėl vienas iš 
svarbiausių tos konstituci
jos skyrių yra skyrius, ku
ris garantuoja “teisę dirb
ti.”

Naujame Pasaulyje nieks 
neturi teisės užkraut darbą 
ant svetimų pečių ir gyvent 
svetimais kaštais. “Kas ne
dirba, tas nevalgo.”

“SSRS piliečiai turi teisę 
dirbti, — teisę gauti darbą 
su atlyginimu pagal jo kie
kį ir kokybę” (straipsnis 
118).

Pirmą sykį žmonijos isto
rijoj yra įkūnijama teisė 
dirbti.

Idėja visuotino darbo ir 
teisės dirbti bėgyje kelių 
šimtmečių buvo svajonė 
daugelio utopistų.

Pradžia šešiolikto šimt
mečio yra keliančio savo 
galvą kapitalizmo laikotar
pis. Tvėrėsi laisva darbo 
jėga. Kapitalizmas ėjo pir
myn, išmesdamas į gatvę 
feodalų . ramsčius, amatnin- 
kus ir valstiečius. Ardėsi 
kaimai. Augo pulkai ubagų. 
Dvarininkai u ž g r i ebdavo 
valstiečių žemes ir pavers
davo jas į avių ganyklas.

Reikalinga buvo vilnos 
del gimstančios kapitalisti
nės pramonės. Reikalingos 
buvo laisvos darbo rankos. 
Ir atsitiko taip, jog taikios 
ir nekaltos avys pavirto į 
draskančius žvėris, kurie 
ėdė žmones, ardė kaimus ir 
namus.

Didžiausias tų laikų hu- 
manistas-utopistas buvo 
Thomas More. Jisai savo 
genijaus jausmu nujautė 
komplikuotus prieštaravi
mus feodalinės visuomenės 
ir besiartinanti kapitaliz
mą. Jo “utopija” persigė- 
rus masių kentėjimais. 
Daugelis jo minčių išreikš
tų “Utopijoj” yra genialis 
atspėjimas būsimos visuo
menės tvarkos, kas tais lai
kais dar neturėjo jokio pa
mato. Pamatini blogumą jis 
mato privatinėj nuosavy
bėj.

Jo “Utopijoj” yra išreikš
tos mintys apie visuotina 
darba ir teisę dirbti. Turi 
dirbti vyrai ir moters. 
Kiekvienas dirba tokį dar
bą, kuris labiausia atsako 
io gabumams ir fizinėms
jėgoms. “Utopijoj” — šešių 
valandų darbo diena. Visuo
tinas darbas, nagai Mor^’o 
nuomonę, duoda galimybę 
įvykint tokį- sutrumpinimą 
darbo valandų, šešių valan
dų darbo diena duoda pro
gos “Utopijos” žmonėms 
vesti smagų ^vvenima, be 
nuovargio. “Utopijos” gy
ventojai visą savo liuosą 
laiką pašvenčia mokslui ar
ba mokinimuisi amato.

Kitas • utopistas, italas 
Camnanelli savo knygoj 
“Saulės Miestas”, pasirod
žiusioj XVII šimtmety], 
taipgi išreiškia protestą 
prieš varginga padėti, darbo 
masių. “Saulės Mieste” 
taipgi yra įvesta visuotinas 
darbas ir teisė dirbti.

“Vergų, kurie tvirkina 
papročius, pas juos nėra: 
jie pasitarnauja patys sau 
ir su perteklių. O pas mus 

nė taip: Neapoly 70,000 dū
šių gyvena, o dirba iš jų 
kokie 10 ar 15 tūkstančių, 
kankindamiesi ir žūdami 
nuo sunkaus ir nuolatinio ir 
darbo.”

“ ‘Saulės Mieste’ gi, kur 
pareigos, menas ir darbas 
yra padalintas tarpe visų,- 
kiekvienam prisieina dirbti 
ne daugiau kaip 4 valandas 
į dieną; likusis laikas pa
švenčiama mokslui, pasikal
bėjimui, skaitymui, pasivai
kščiojimui, lavinimui proto 
ir kūno gabumų,—ir viskas 
tas atliekama su pasitenki
nimu.”

Savo utopijose, kritikuo
dami tu laiku visuomenės 
tvarką, utopistai rėmė savo 
aiškinimą tuomi, kad jie 
stengiasi atsteigti sutremp
tas žmogaus teises, kurias 
jam suteikė pati gamta, 
žmonės ateidami ant svieto 
visi yra lygūs, jiems buvo 
duota lygi teisė laisvės, pa
silinksminimo, darbo ir tt.

Pradedant senų laikų ut- 
opistaistais ir baigiant Fo
urier, jie visi svajojo 
sugrąžint žmogui rojų. Jie 
nesuprato geležinės istori
jos eisenos. Jie nesuprato 
praeities, jie nepermatė tik
ros ateities. Jų svajonės 
dėstėsi pagal tu laikų neto
bulumus ir. trūkumus.

Didžioji Francūzų Revo
liucija taipgi bandė apgint 
sumintas žmogaus teises. 
Revoliucijos sūkuryje pa
keisti feodalizmą atėjo ka
pitalizmas. Jis garbino pri
vatinę nuosavybę, kaip ko
kią šventenybę. Jis paskel
bė laisvę darbo. Jis davė 
darbininkams laisvę par
duot savo darbo jėgą. Bet 
ta laisvė darbo buvo nieks 
daugiau, kaip teisė liuosos 
konkurencijos, pridengtos 
liberale skraiste.

1848 metų revoliucija at
naujino reikalavimą teisės 
dirbti. Bet dabar tas rei
kalavimas buvo iškeltas 
proletariato. Vienas punk
tas “Francijos žmonių pro- 
gramo”, kuris buvo išlipin
tas ant Paryžiaus sienų, 
skelbė:

“Teisė dirbti. Valdžios 
pareiga yra duoti žmonėms 
darbo, o jeigu yra reikalin
ga, tai duoti užtenkamą del 
pragyvenimo minimumą vi
siems visuomenės nariams, 
kuriuos privatinės įmonės 
nedali sunaudoti.”

Valdžia spiriama Pary
žiaus proletariato paėmė 
ant saves pareiga aprūpint 
darbu visus piliečius.

Darbininkai reikalavo tei
sės dirbti, darbo organiza
cijos reikalavo sudaryt dar
bo ministeriją. Bet proleta
riato kova nebuvo nukreip
ta prieš patį kapitalizmą. 
Darbininkai gynė “savo 
reikalus kartu sū buržua
zijos interesais.” Komisija 
po vadovyste Louis Blanc 
ir Albert, kurios pareiga 
buvo surasti būdus pagerint 
dirbančiųjų padėtį, buvo 
bejėgė. Ištikrųjų gi vei
kiančiomis darbo ministeri
jomis buvo' finansų, preky
bos ir viešųjų darbų minis
terijos, o jos buvo buržua
zinės ministerijos.

Teisę dirbti proletariatas 
gali įvykinti tiktai ’ už ri
bų kapitalistinės visuome
nės, o ne viduje jos. Louis 
Blanc ir Albert, anot Mark
so pasakymo, galėjo tik pa
žadėt atrasti darbo žemę. 
Bet jie buvo Kolumbais be 
laivų; laivai buvo kapitalis
tų rankose ir jie kėrąvojo 
jų kryptį.

Tiktai pergalinga prole-

tariato revoliucija gali įvyly
dint teisę dirbti.

Kapitalistinės tvarkos są
lygose nėn, ir negali būti 
teisės dirbti.

obalsis yra kur 
amas, tai jis lo- 

obalsio 
tikslas yra pa- 
lisėtiną beteisę, 
Nverstini darbai

Jeigu tas 
nors vartoj 
šia veidmainingo 
rolę, kurio 
slėpt pasib 
kaip kad p: 
yra fašistinėj Vokietijoj.

Bet kapitalizmo sąlygose 
yra teisė an 
bo, paremto 
nuosavybės 
kių, apsaugotos kapitaliz
mo mokslu, religija ir gink
luota valstybės jėga.

Sovietų Sąjungoj ant vi
sados yra panaikinta teisė 
ant svetimo darbo. Sovie

t svetimo dar
ant privatinės 

gamybos įran-

tų Sąjungos sąlygose visi 
piliečiai turi teisę dirbti, 
teisę gauti darbo ir atlygi
nimą už darbą pagal jo kie
kybę ir kokybę.

Sovietų Sąjungoj yra įvy
kintas didis visuotino darbo

darbą ant sve- 
gyvent iš sve-

principas; nieks neturi tei
sės užkraut 
timų pečių, 
timo darbo.

vieniems,

tiems.
ąjungos darbi- 
ūko ar kolcho- 

apie tai 
reikės gyvent”, 

ose ant visados 
ta bedarbė, nes 
Sovietų piliečiui 
iarbas, garan-

Kapitalizmo sąlygose bū
tinumas darbo 
sudaro pamatą parazitinio 
gyvenimo k?'’----

Sovietų S 
ninkas, fab 
zo, nesirūpina 
‘kaip rytoj 
nes Sovietu 
yra likviduo 
kiekvienam 
užtikrintas 
tuotas atlyginimas, žiūrint 
pagal to da 
kybę.

bo kiekį ir ko-

s socialistinės 
darbininkas yra 
del savo ryto- 
dieną jam ne- 

i darbo ir kar- 
riemonės gyve- 
ino, kad šiandie

gyvens geriau,

Kiekviena 
visuomenės 
užtikrintas 
jaus. Ryto 
baisu nustok 
tu nustoti p 
nimui. Jis ž: 
jis gyvena geriau, negu va- 
kar, rytoj ji 
negu šiandib. Jo asmeniš
kas gyveni 
dieną eina geryn ir pertek- 
lyn. Mislyda 
jaus dieną, 
naujus daly 
jasi prieš jo 
apie išpildytą plano, 
pagerinimą 
mą darbo ik* tt. 
niški reikalai yra ankštai 
surišti su visuomenės reika
lais. Jie si daro vieningu

as kiekvieną

mas apie ryto- 
jis mislija apie 
kus, kurie sto- 
akis. Jis mąsto 

apie
ir patobulini- 

Jo asme-

mą.
Kapitalizmo sąlygose, kur 

darbas eina išnaudojimui 
darbininko, darbas neturi 
tveriamųjų elementų, jis 
neturi jokio turinio. Kapi

Skenduolių gelbėjimo valtele Seino upėje 
(ties Paryžium). Kai skenduolių gelbėtojai 
išėjo generalin darb. streikan, jie paliko val
telėse daug maž tokį įspėjimą: pavojinga 

bandyti skandytis, kol mes streikuojam.

LAISVfi

talizmo, sąlygose darbo įran
kiai yra siurbėlės, kurios 
ištraukia gyvą darbą ir pa
verčia jį į vertybę. Darbi
ninkas klauso mašinos; jis 
nėra užinteresuotas įnešti 
kokius nd r s pataisymui į 
savo darbą. Teisė dirbti S 
SRS yra teisė del tveriamo
jo darbo. Darbininkas jaus
damasis save gaspadorįum, 
dirbdamas del saves, del vi-- . isos visuomenės, atydžiai tė- 
mija mechanizmus ir įneša 
pagerinimų į jų veikimą. 
Patvirtinimui to, mes galim 
prisiminti stachanovistų ju
dėjimą, kur darbininkas nu
galėjo techniką ir pagreiti
no ją.

Darbas, kuris pirmiau 
buvo sunki našta, dabar pa
liko dalyku pagarbos ir did- 
vyringumo.

Kapitalistinėj visuome
nėj perviršis pagamintų 
produktų yra nelaimė del 
darbininkų. Ten gyvieji turi 
klausyt numirusių, “vaka
rykšti diena” viešpatauja 
ant “šiandienos.” Komunis
tinėj visuomenėj susikuopęs 
darbas yra priemonė pra
plėtimui ir pagerinimui as
meninio darbininko gyveni
mo. Čia gyvieji viešpatauja 
ant mirusiųjų, “šiandiena” 
valdo “rytojų”.

Jeigu obalsis “teisė dirb
ti” Didžiosios Francūzų Re
voliucijos laikais buvo po 
nriedanga obalsio teisės už 
li,uosą konkurenciją, teisės 
kovai darbininkų vienas 
prieš kitą, idant parduoti 
savo darbo jiegas, — tai 
“teisė dirbti” SSRS sąly
gose prašalina konkurenci
jos kovą, ineša vienybę 
tarpe darbininkų del bend
ro darbo.

Teisė dirbti neišvengia
mai papildoma; teise pdilsio 
ir teise apšvietos. SSRS yra 
trumpiausia darbo diena. 
Marksas pabrėždavo, kad 
liuosas darbininko laikas, 
del trumpos darbo dienos, 
yra būtina sąlygą pereiti iš 
karalystės būtinumo į ka
ralystę liuosybės, t. y. ko
munizmą.

Teisė dirbti, teisė pailsėti 
ir teisė mokintis yra svar
biausi ir šviesiausi naujo
sios SSRS konstitucijos 
punktai. Tai yra konstituci
ja naujos visuomenės, pra
dedančios žmonijos istorija, 
kuri Pakeičia kapitalistinį 
individualizmą.

Dabartinė Sovietu Sąjun
gos konstituciia. kurios au
torium yra Stalinas, irąšo 
naujus šviesius lapus į žmo-

nijos istoriją. (Iš “Izv.”) 
V. R-tis.

PAAIŠKINIMAI. Thomas 
More parašė lotynų kalboj pa
garsėjusią knygą “Utopija”, 
kuri tais laikais sukėlė didelę 
audrą tarpe didžiūnijos. Pa
prasti žmonės jos skaityt nega
lėjo. Thomas More buvo augš- 
tai iškilęs Anglijos politikoj, 

j Jis užėmė augštas vietas minis
terijoj. Kuomet jis atsisakė 
pripažint karaliui Henrikui tei
sę būti augščiausia bužnyčios 
galva,—jis pakliuvo kalėjimai!. 
Buvo sudarytas prieš jį kalti
nimas ir 1 d. liepos 1535 m. 
tapo nuteistas mirtim Tų lai
kų įstatymai bedieviams reika
lavo nukirst rankas ir kojas, o 
paskui perpjaut vidurius. Bet 
karalius “pasigailėjo” savo bu
vusio draugo ir įsakė nukirsti 
galvą. Nuosprendis tapo išpil
dytas 7 d. liepos 1535 metais, 
— taigi dabar sueina lygiai 401 
metas nuo jo mirties.

Louis Blanc ir Albert buvo 
Franci jos revoliucionieriai.

Minersville, Pa. 
Liepos 5 d. surengtas pik

nikas bendrai šios apielinkės 
organizacijų komiteto visapu
siškai pavyko. Dalyvavo iš vi
sos apielinkės lietuviai, buvo 
malonu susitikti senus pažįs
tamus ir linksmai pasikalbėti. 
Už surengimą šio išvažiavimo, 
priklauso tart pagarbos žodį 
komitetui, kuris padėjo daug 
triūso ir vargo, ypatingai 
minersvilliečiam, kurie turėjo 
būti pirmutiniai pradžioj ir 
paskutiniai pabaigoj.

T&ip pat daug triūso padė
jo minersvillietės moterys, pa- 
siūdamos labai gražią kaldrą, 
išleidimui ant laimėjimo, o vė
liaus platinimui laimėjimo ti- 
kietukų. Bene bus daugiausia 
pardavus tikietų d. A. Arba
čiauskienė, būtent, už $16.00. 
Tas viskas buvo daroma su
kėlimui pinigų del pasiuntimo 
taip skaitlingo būrio atstovų, 
net 10, į Amerikos Lietuvių. 
Kongresą Cleveland, Ohio.

Taip pat nereikia pamiršti, 
kad ir visi draugai, kaip tai, 
shenandoahriečiai, kurie įėjo 
į komitetą, turėjo panešti 
daug vargo, važinėjant į susi
rinkimus, svarstant, kaip ge
riausia viską sutvarkyti.

Programą atidarė drg. Mil
ler, K. P. Sekcijos organizato
rius anglų kalba, 5 valandą 
vakare. Toliaus pirmininkaut 
pašaukė d. B. Valiuką.

Programą pradėjo ir užbai
gė Shenandoah’rio Lyros Cho
ras su dainomis, vadovystėje 
d. D. Judzentavičienės-lZda- 
n i u t ė s. Shenandoahriečiams 
choristams priklauso tart pa
garbos žodis, jie žavėjo publi
ką per visą programos laiką.

Kalbėjo drg. J. Siurba iš 
Brooklyno, Tiesos redaktorius. 
Kalba buvo labai nuosaki, ri
šant fašizmo žvėriškumą Eu
ropos šalyse, taip pat aiškino, 
ką jis duotų ir mums ameri
kiečiams, jeigu darbininkų 
klasė duotų čia jam įsigalėti. 
Taip pat apibudino svarbą at
sibuvusio Amerikos Lietuvių 
Kongreso, ką jis teikia Lietu
vos liaudžiai jos kovoje prieš 
Smetonos kruvinąjį terorą.

Po prakalbai buvo renkama 
aukos; aukų surinko $14.88, 
kurios bus sunaudotos Lietu
vos politiniams kaliniams. Kal
drą išlaimėjo iš Pine Grove, 
ūkininkė Nas. Mikalavičienė.

Apmokėjus visas lėšas pik
niko rengimo ir pasiuntimo 
atstovų į Kongresą, pelno liko 
$111,54. Tas parodo, kad srio- 
vinis susijungimas šiam aps- 
krityj tvirtėja.

Tik viena žinia nesmagu 
pranešti,1 kad rengiamas pik
nikas naudai dienraščio “Lais
vės” negalės įvykti, nors jau 
buvo ir paskelbta. Bet ne iš 
rengėjų pusės toks negeistinas 
atsitiki mas. “Dream City 
Park” savininkai sulaužė su
tartį, padarytą su komitetu,

tad nėra kitos išeities, kaip at
saukt paskelbimą.

Kalbėjo ir anglų kalba d.
Peter Povei del jaunuolių.

J. Ramanauskas.

Brockton, Mass.
Brocktono Unijistai 

Progresuoja

Dar tiktai trys metai kaip 
Brotherhood of Shoe and Al
lied Craftsmen tapo suorgani
zuota, o jau šį-tą nuveikė dar
bininkiškame judėjime. Senoji 
fabrikantų unija nėra nieko 
panašaus nuveikusi per tris 
dešimtis metų.

Tiesa, išpradžių ši naujoji 
unija, pakol F. Goodwinas bu
vo jos vyriausiu patarėjum, 
didelio progreso nepadarė. 
Progresyviški nariai, kurie ži
nojo, kad vienybėje yra galy
bė, dėjo pastangas, kad minė
tą uniją suvienyti su kitomis 
panašiomis unijomis, kurios 
apima tris avalų išdirbystės 
centrus, kaip tai: Bostono, 
Lynno ir Haverhillio. Tačiaus, 
unijos viršininkai ir jų pata
rėjas neprileido prie vienybės. 
Ir del to kaip kurie unijistai 
neteko vilties, daugelis jų nu
stojo lankyti susirinkimus ir 
kitokius parengimus. Jie ma
nė, kad unija perdaug sude- 
šinėjo, ir, žiūrint iš paviršiaus, 
taip atrodė.

Per tūla laika didesnė na
rių dalis pradėjo simpatizuot 
kun. Coughlinui; po unijos 
raštines ir ant lokalų mitingų 
pradėjo dalinti atsišaukimo 
korčiukes, kuriose buvo agi
tuojama už įstojimą į kun. 
Coughlin Uniją, žinoma, tūli 
unijistai pasipiktino tuomi ir 
pasitraukė nuo veikimo. Bet 
pakantresni nariai nepaliovė 
veikę, ir laikui bėgant jiems 
pavyko pertikrint didelė dalis 
unijistų, taip, kad jau šįmet 
nekurie lokalai pradėjo kai
rė ti. Yra keletas faktų priro
dymui.

Pereitą žiemą vamperių

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

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.: Gleninore 5-6191

CAMP HYGĮOLOGY
VEGETERI0N1ŠKA SVEIKATOS KEMPE

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

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

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

Del platesnių informacijų rašykite:

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

Dirbamom dienom Tel. Topping 2-6639

Puslapis Trečias

lokalas nutarė pasiųsti pasvei
kinimą Amerikos Prieškari
niam Kongresui ir paaukoti 
penkinę. Dabar nesenai vėl 
tas pats lokalas išrinko tris 
delegatus į Formerių Darbo 
Partijos konvenciją, kuri įvy
ko Worcesteryj. Pereitą sa
vaitę generalė ir kontrolės ta
rybos užgyrė organizavimą, 
plieno darbininkus į industri- 
jines unijas. Ir tas viskas 
įvyko per pasidarbavimą kla
siniai susipratusių narių.

Taipgi, unijos komitete ir 
lokaluose yra svarstoma, kad 
uždėti valgomų daiktų krau
tuvę, kurioje nariams bus par
duodama be pelno. Tas dar 
nėra galutinai nutarta.

Montello’s Lietuvių Bendro 
Fronto Konferencija

Liepos 12 d., 10 vai., iš ry
to, Liet. Taut. Namo svetai
nėj, įvyko Bendro Fronto kon
ferencijos posėdis, kuriame 
padaryta keletas įžymesnių 
nutarimų.

Pirma, nutarta Bendro 
Fronto vardu pasiųsti pasvei
kinimas su aukomis Kanados 
Lietuvių Kongresui Lietuvos 
Liaudžiai Ginti. Pasiuntimui 
pinigus draugai apsiėmė liuos- 
noriai surinkt iš pažįstamų 
ir kongresui pritariančių drau
gų- \

Anti’aCivutarU' rengti pikni
kas su šokiais ant 8-tos^ir 9-tos 
dienos rugpjūčio (August) 
mėnesio, Liet. Taut. Namo 
Parke Bendro Fronto naudai.

Rengimo komitetan išrinkta 
A. Sauka, K. Ustupas ir S. 
Baronas. Taipgi nutarta, kad 
į sekmadienio programą, būtų 
įdėta pAkalbų skyrius. Kal
bėtojai vėliau bus paskelbti.

X. Kareivis.

Jersey City. — Streikavo 
200 darbininkų WPA pro
jekte North gatvėj, iki bu
vo jiem išmokėta priklauso
ma alga.

y IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuo j aus į 
\‘Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y,

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipki tęs

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103
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Tris Dienas Cleveland, Ohio
Kuomet likau išrinktas de

legatu į Amerikos Lietuvių 
Kongresą, nesitikėjau, kad ga
lėsiu turėti tokį smagų laiką ir 
tiek daug sensacijų per tas 
tris dienas, kurias praleidžiau 
Clevelande. Per tą visą lai
ką nebuvo nei vienos valan
dos nuobodžios; kiekviena 
minutę mintis turėjo būt įtem
pta ir tuo pačiu sykiu prisiėjo 
perleisti dvasią kelianti įspū
dingi momentai.

šeštadienio vidurdienyj at
vykus į Carter viešbutį atra
dome jau nemažą būrį lietu
vių : vieni šnekučiavosi lauko 
pusėje, kiti vaikštinėjo po ko
ridorius, o dar kiti jau buvo 
susėdę gražioj ir išpuoštoj sve
tainėje. Priešakiniame kori- 
doryj keletas jaunų vyrų ir 
moterų dirbo sušilę prie man
datų patvarkymo.

Atėjus paskirtam laikui, 
kongresas tampa atidarytas. 
Dr. Vitkus, rengimo komisijos 
narys sveikina delegatus ir 
svečius linkėdamas visiems ge
ro pasisekimo atlaikyti kon
greso sesijas. Perstato ir ki
tus rengimo komisijos narius, 
kurie taipgi nuoširdžiai sveiki
na susirinkusius. Paskui se
ka sveikinimas miesto majoro 
pasiuntinio, p. F. O. Woline, 
kuris aiškinasi, jog majorui iš
važiavus į Naująją Angliją, 
jis turįs garbę užimti jo vietą.

Į pastovią valdybą arba 
prezidiumą aklamacijos keliu 
išrenka įžymias ypatas: Dr. 
Vitkų, E. N. Jeskevičiutę, E. 
Mikužiūtė ir Dr. J. Simonaus- 
ką. Kiekvienas iš jų ačiuoja 
delegatams už suteikimą jiems 
privilegijos pasitarnauti kon
gresui ir prižada atsidavusiai 
darbuotis.

Prasideda pirma sesija. S. 
Michelsonas iš Boston, Mass., 
daro pranešimą paskaitos for
moj Lietuvos ūkininkų nera
mumo klausimu. Iš lėto ir nuo
sekliai išdėsto priežastis Lie
tuvos ūkininkų neramumo ir 
kaip fašistai smurto keliu pa
ėmė valdžią į savo rankas var
todami žiauriausias priemones 
nuslopinimui opozicijos. Ir ka
da jam prisiėjo paminėti su
šaudymas keturių komunistų, 
jis juos pavadino vaikėzais. 
Tokis pašiepimas daugeliui 
nepatiko.

Iš eilės seka antras prane
šimas tuo pačiu klausimu. L. 
Pruseika skaitydamas savo re
feratą paduoda daug statistiš
kų palyginimų. Užbaigdamas 
savo pranešimą daro pasiūly
mą, kad kongresas pareikalau
tų Lietuvos dabartinės vald
žios pasitraukimo ir užleidimo 
patiems žmonėms įsisteigti sau 
demokratinę valdžią. Refe
ratas visiems patinka. Atsida
ro diskusijos ant padarytų 
pranešimų. R. Mizara iš New 
Yorko daro pastabą ant S. 
Michelsono pranešimo, kuria
me pavadinta keturi komunis
tai “vaikėzais”.

Komisijos narys, J. Baltru
šaitis skaito rezoliuciją, kurio
je reikalaujama Lietuvos dik
tatoriaus ir jo šalininkų pasi
traukimo iš valdiškų vietų ir 
t.t. Po trumpų diskusijų re
zoliucija tampa priimta, ir 
tuomi pirma sesija baigiasi.

Delegatai matydami, kad 
kongresas dideliai skaitlingas 
ir kad darbas eina vieningai, 
siekiantis prie vieno tikslo, 
pertraukos laike linksmai svei
kinasi sutikę senus pažįsta
mus, užmiršdami savo skirtin
gas pažiūras. Sutinku ir aš 
keletą pažįstamų, su kuriais 
kelioliką metų atgal gyveno
me vienoje lietuvių kolonijoje. 
Ištikrųjų, malonu buvo sutikti 
draugus tos pačios minties.

Po vakarienei atsidaro an
tra kongreso sesija. E. Miku- 
žiutė, kongreso raštininkė, 
skaito pasveikinimus prisiųs
tus ne tik iš įvairių Amerikos 
lietuvių kolonijų, o ir iš kitų 
pasaulio kampų, kur tik ran
dasi gyvenančių lietuvių. Dau
gelis pasveikinimų prisiųsta su 
aukomis. Pasiaiškinus manda

tų komisijai, jogei pilno ra
porto dar neturinti, tad pilno 
raporto išdavimas pasilieka 
trečiai sesijai.

Prasideda pranešimai demo
kratinės tvarkos atsteigimo 
klausimu. Pirmiausiai persta
to P. Grigaitį iš Chicagos, ku
ris savo kalboje aiškiai išdėsto 
Lietuvos politinę padėtį ir nu
rodo, kokiais keliais eidami 
Lietuvos fašistai panaikino vi
sas opozicijas. Stato klausi
mus : Ar Amerikos lietuviai 
turi teisę rūpintis Lietuvos 
žmonių reikalais? Jo kalba 
delegatams patinka.

Per daugelį metų Grigaičid 
nebuvau matęs, tiktai retkar
čiais tekdavo skaityti jo straip
sniai laikraščiuose. Nors at
rodo gerokai senesnis, vienok 
dar užtektinai gyvas ir jo bal
sas nė kiek neatsimainęs. Ma
tomai, tas senas veikėjas dar 
nemano trauktis iš klasinių 
kovų arenos.

Perstato A. Bimbą iš Broo
klyn, N. Y. Jis taipgi daro 
pranešimą tuo pačiu klausimu 
referato formoj. Jo referatas 
gerai apdirbtas ir labai pritai
kytas prie šių dienų įvykių. 
Delegatams labai patinka ^Bim
bos pranešimas, ir jam pabai
gus jį skaityti, pasigirsta gai
sus delnų plojimas.-

Trečią iš eilės perstat'o Dr. 
Rutkauską iš Chicagos, kuris 
prakalbos formoj daro prane
šimą. Jis kalba trumpai ir pa
sako daug teisybės, nors jo 
kalba ne visiems tinka. Jo 
kalbos turinys esti gana radi- 
kališkas.

V. Andrulis skaito rezoliu
ciją, kurioj nurodoma Lietu
vos budeliškų valdonų žiauru
mai ir reikalaujama atsteigti 
demokratinę tvarką ir tt. Re
zoliucija liekasi priimta. Ir 
tuomi užsibaigia antroji kon
greso sesija. Delegatai pasi
tenkinę kongreso eiga ir pilni 
entuziazmo skirstosi kur-kas 
sau.

Sekmadienio rytą atsidaro 
trečioji ir paskutinė sesija.-
Mandatų komisijos pirminin
kė aiškinasi, kad kiti komisi
jos nariai baigia sutvarkyti 
mandatus ir tuojaus pilnas ra
portas busiąs paskelbtas. To
kiu būdu kongreso pirminin
kas perstato R. Miz'arą, dien
raščio “Laisvės” redaktorių, 
daryti pranešimą Lietuvos po
litinių kalinių reikalu. Jo pra
nešimas esti referato formoj ir 
labai aiškus. Jame yra išdė
stoma Lietuvos prieš-fašistinių 
politinių kalinių tikra padėtis 
ir kalinių suskirstymas į rūšis 
arba kategorijas. Iškeliama 
Lietuvos valdininkų žiaurūs 
pasielgimai su prieš-fašisti- 
niais kaliniais ir jų prastas už
laikymas, ir tt. Laike refera
to tenka pastebėti, jog dauge
lis moterų verkia. -Baigiant 
pranešimą, prelegentas duoda 
pasiūlymą, kad kongresas pas
kirtų komisiją ir pasiųstų Lie
tuvon ištyrimui prieš-fašistinių 
politinių kalinių būklės. An
tras pasiūlymas, būtent, suda
ryti tarptautinę komisiją tam 
tikslui, kaip tai: vieną komi
sijos narį iš Amerikos lietu
vių, antrą franeūžų kokį nors 
įžymų veikėją, o tretį anglų 
tautos kokį nors liaudies dar
buotoją, taip, kad Lietuvos 
valdininkai būtų priversti įsi
leisti. Į

Iš eilės prieina dar vienas 
referatas, kurį buvo apsiėmę 
skaityti Jankauskas arba 
Strazdas, bet nei vienas iš 'jų 
nepasirodė ir per tai antras 
pranešimas tuo pačiu klausi-^ 
mu pasilieka nepadarytas.

Komisijos narys, V. Andru
lis skaito rezoliuciją tuo pa
čiu klausimu ii- liekasi priimta 
be diskusijų.

Skaitoma keletą telegramų 
ir laiškų, kuriuose išreiškiama 
gili simpatija ir entuziastiškas 
pritarimas kongreso darbuo
tei. Skaitoma kita Vilniaus 
klausimu rezoliucija kurb 
taipgi, liekasi vienbalsiai pri
imta. Paskui skaito organi-

zacinę rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama įsteigti pastovų vei
kiantį komitetą pravedimui

panašus į teisėjo, negu į po
litinio kovotojo. Nežiūrint tų 
atmainų ir jo amžiaus, tasai

gyveniman kongreso nutarimų. 
Į komitetą įeina 
mios ypatos maiš 
del parankesni
tampa išrinkti visi iš Chicagos, 
nes pagal tūlų < 
reiškimų, tenykšt
lonija esanti tinkamiausia vie
ta koncentruotam veikimui.

Mandatų komi 
ja, jog delegatų 
keturių šimtų, ir kad yra at
stovaujama pusketvirto šimto 
organizacijų, kurios' 
apie aštuonias c ešimtis tūks
tančių organizuotų 
Tai yra didelė spėka organi- 
zatyvio darbo.

Taipgi raportuojama finan
sinė atskaita. Pasirodo, jog su 
mandatais ir aukomis sykiu 
įeina penki šimtai ir keturios 
dešimtys septyni 
centais. Tai yra

septynios įžy- 
;ytų sriovių, ir 
o susiėjimo,

delegatų išsi- 
ė lietuvių ko-

sija raportu o- 
esama netoli

sų d aro

lietuvių.

doleriai su 
gera pradžia. 

Kongresas entuziastiškai pri
ima raportą.

Prasideda šaukimas delega
tų vardų. Iššau 
atsistoja, tuomi j; arpu jaunos 
merginos (deleg 
ir paduoda jiem 
jos korčiukę, kaipo teisėtą de
legato ženklą, 
pataria visiems 
korčiukes pasilaikyti del at
minties taip svar

<ti delegatai

tės) prineša
identifikaci-

Pirmininkas 
delegatams

aus kongre-

nenuilstantis liaudies švietėjas 
dar šiuose laikuose randasi 
tarpe mūs besidarbuojąs žmo
nijos labui.

Daktaras kalba iš lėto; jo 
sakiniai labai apriboti; berei
kalingų žodžių nevartoja. Išr 
dėsto Lietuvos žmonių padėtį 
prie dabartinės oligarchiškos 
valdžios; nurodo, jog Lietuvos 
liaudžiai stokuoja etikinės. 
kultūros; kalba apie laisvų 
kapinių reikalingumą mūsų 
tėvynėj; aiškina krematorijos 
svarbą ir t.t. Užbaigdamas 
savo kalbą, atsikreipia į Ame
rikos lietuvius prašydamas 
materialinės ir moralinės pa
ramos Etinės Kultūros Drau
gijai, kuri deda pastangas, 
kad palaikyti laisvos dvasios 
įstaigas Lietuvoj. Kviečia 
Amerikos pažangiąją visuome
nę prie vienybės, idant nuveik
ti stambesnius užsibriežimus 
linkui žmonių gerovės.

Užsibaigus prakalbai, prasi
deda diskusijos arba apkalbė
jimas kaslink organizavimo 
laisvamanių grupių, tarpe 
Amerikos lietuvių. Vieni daro 
pareiškimus, kiti stato klausL 
mus, o dar kiti vaikščiodami- 
po svetainę užrašinėja “Lais
vąją mintį”, kuri yra leidžia
ma Lietuvoj.

reikšmę ne tik teorijoj, bet ir 
technikos praktikoj.

Pasibaigus toms iliustraci
joms, prasideda - koncertinė 
dalis: dainuoja solo, duetas, 
kvartetas ir net sekstetas. Al
dona Klimaitė sudainuoja ke
letą dainų iš operetės “Tamy- 
la”. Publika, matyti, labai pa
tenkinta dainomis ir paskaita.

Kalbant bešališkai, galima 
pasakyti, kad Brooklyno lietu
viai dailininkai-jau yra pasie
kę augštą laipsnį dailės kultū
roj. Vargiai galėtų lygintis 
bile kitos lietuvių kolonijos 
dailininkai. Laimingi yra 
brooklyniečiai, turėdami talen
tingą muzikos mokytoją ir 
kompozitorę drg. B. Šalinaitę.

Kuomet užsibaigė antroji 
sesija, jau buvo netoli dvylika 
nakties, ir su tuom baigiasi an
tros dienos įspūdžiai.

Pirmadienio «rytą apie de
šimtą valandą atvykstame į 
antra lietuvių svetainę ant Su
perior Ave., kurioj Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj tryą 
dešimts devintas Sidabro Jubi- 
lėjaus Seimas buvo laikomas. 
Svetainė išpuošta spalvuotais 
kaspinais ir kitokiomis emble-

apskrityje, kviečiant, paragi
nant rengtis prie šio pikniko. 
Bet tuos pakvietimo laiškus 
ne visos kuopos įvertino. Ku
rių kuopų nariams buvo gali
ma pasiekt pikniką su visai 
mažai iškaščių ar ir pėstiems 
ateiti, tai tų draugų bei drau
gių mažiausia ir buvo pikni
ke. Pasirodo, kad jiems aps
kričio reikalai nerūpi.

Bet atsirado viena kuopa 
apskrityj, kuri tą pakvietimą 
į pikniką pilnai įvertino, tai 
yra draugai iš Forest City, ku
rių atvyko apie 30 draugų bei 
draugių, kaip miestelėnų, taip 
ir ūkininkų. Tai didelis skai
čius linksmų ir širdingų drau
gų, su kuriais buvo nelabai 
smagu skirtis, kada jiems rei
kėjo važiuoti namų link.

Aš tikiuos, kad šį apskri
čio pikniką būtų skaitlingai 
aplankę mūs didžiulė kuopa 
ši^m apskrityj, tai yra drau
gai binghamtoniečiai, tik gai
la, kad jiems nebuvo galima

Reikia primint, kad ir kitos 
bedarbių organizacijos, kurios 
da nepriguli prie Workers 
Alliance, pusėtinai gerai vei
kia šiame darbe. Nors jųjų 
viršininkai šiam darbui prie
šingi, bet eiliniai nariai eina 
per jų galvas, jie įvertina dar
bininkų vienybę.

Rugpjūčio 30 dieną apskri
tys rengia labai didelį pikniką 
Valley View Park naudai 
dienraščio “Laisvės”, todėl 
mūsų visų ALDLD kuopų 12 
apskrityj būtinas reikalas 
šiuom pikniku pradėt rūpintis.

Kada visi dirbsim, tai tu
rėsim ir pasekmių iš rengiamo 
pikniko.

Apskr. Rast.

Binghamton, N. Y.

čionai pasiekt, nes jie turėjo 
ant vietos labai svarbų pikni-

so.
Pirmininkas paiėkavojęs vi

siems delegatams 
silaikymą, ir, yj: 
gontams už jų įs 
feratus, uždaro k' 
kutinę sesiją.

Delegatai prač 
tis: vieni eina iš svetainės, ki
ti grupėmis sustoję pasieniais 
šnekučiuojasi tarp 
lis delegatų grįžta svetainėn 
ir laukia praside 
manių konfere 
įvyksianti toje pačioje svetai
nėj pasibaigus kongresui.

uz ramų uz- 
ačiai, prele- 

lįmdingus re- 
ongreso pas-

ėda skirsty-

savęs. Da-

dant laisva- 
h ei jos, kuri

Pasibaigus Amerikos Lietu
vių Kongresui Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti, atsidaro va
dinama Laisvamanių Konfe
rencija toje pačioje svetainėje, 
t.y. Carterio viešbutyje ant
Prospect gatvės. Pasivaikščio
ję ore kelioliką minučių, grįž
tame svetainėn pamatyti Dr.
J. Šliupą ir išgirst: jo kalbą.

Įėję svetainėn, atrandame 
F. J. Bagočių sakant prakalbą.

Dr. šliupo 
išdidžiai iš- 

mas lietuvių 
ir proto ga- 

Bagočiui Užbaigus sa- 
, kĮonferencijos 

Matulaitis 
atvykusį iš

Kalbėdamas apie 
nuveiktus darbus, 
giria jį, pavadinds 
tautos patriarchu 
liūnu. 
vo \ prakalbą, k 
pirmininkas, Dr. 
perstato nesenai 
Lietuvos svečią, D f. Joną Šliu
pą, kiuris pasikėlę 
nės išlengvo prade^ 
bą.

žiūrint į tą vei 
didelė atmaina jo 
daugelio metų sunkaus darbo 
jo fizikinės spėk 
mažėti: jo balsas 
aiškus ir lyg užkimęs, jo pa
viršutinė išvaizda 
atsimainiusi. Balti 
šia jo išdidų veid 
mas ir kalbos tohas daugiau

s nuo sėdy- 
da savo kal-

cėją, matosi 
ypatoje. Po

os pradeda
ne be toks

irgi dikčiai 
plaukai puo- 
e.:; jo judeji-

Nelaukdami konferencijos 
pabaigos, apleidžiame svetai
nę ir nuvykstame į Lietuvių 
darbininkų svetainę, kurioje 
jau buvo prasidėjęs Amerikos 
Lietuvių Proletarinio Meno Są
jungos Suvažiavimas. Jau at
randame pirmos sesijos posėdį 
pilnoje veikmėje. Delegatų 
randasi nemažas skaitlius, di
desnę jų dalį sudaro jaunuo
liai. Pirmininkauja Drg. S. 
Juška iš Chicagos; delegatai 
vienas po kitam išduoda ra
portus iš savo kolonijų veiki
mo. Suaugesni delegatai ra
portuoja smulkmeniškai; jų 
raportai esti pilni ir gerai ap
dirbti: gi jaunuoliai raportuo
ja vieni anglų kalboje, kiti lie
tuvių; kalba labai trumpai; 
matomai, neįpratę išsireikšti
prieš publiką. Didesnė rapor
tų dalis pašvenčiama chorų 
reikalams, dalis delegatų nu
siskundžia, jog palaikyti geri 
chorai yra gana sunki užduo
tis. Vienur nedateklius tam
tikrais balsais narių, kitur sto- 
kuma mokytojų ir t.t.

Po pertraukos apie aštuntą 
valandą, atsidaro antra sesi
ja. žmonių prisirenka pilnutė 
svetainė, nes žinojo, kad va
dovaujant B. šalinaitei, dai
nuos Aido Choro sekstetas ir 
kad antroje sesijoje kompo
zitorė, B. šalinaitė laikys pre- 
lekciją apie muziką.

Komp. šalinaitė pradeda 
savo paskaitą. Paaiškinus vie
ną kitą dalyką, daro iliustra
ciją su pagelba Aido Choro 
seksteto. Delegatai ir svečiai 
labai užsiinteresuoja ir aty- 
džiai klausosi. Kompozitorė 
aiškina liaudies dainų vertę ir 
daro palyginimą tarpe prole
tarinio ir buržuazinio dainų 
pobūdžio; išdėsto muzikos

“Radio kunigas,” demagogas Coughlin ruošiasi, kaip 
apmulkinti daugiau savo pasėkėję.

momis. Ant steičiaus paluby
je iš sidabruotų raidžių pada
rytas parašas.

Nemažas skaitlius delegatų 
susėdę sėdynėse laukia atida
rant seimo. Kiti dar vis tebe- 
sirenka; pamatę savo pažįsta
mus sveikina juos, ir taip sau 
sustoję grupėmis šnekučiuoja
si tarp savęs. Nemaža dalis 
delegatų susideda iš^inteligen- 
tų> kaip tai: daktarų, advoka
tų, inžinierių, redaktorių ir ki
tokių profesionalų. Apart re
porterių, kurie sėdt prie stalų 
šalyj steičiaus, randasi kelio
lika svečių; jiems vieta paskir
ta pačiam gale svetainės.

Pusvalandį palaukus, prasi
deda seimo atidarymo ceremo
nijos. Rengimo komisijos na
rys, P. Žiūrys atidaro seimą. 
Pasakęs įžanginę prakalbą, 
perstato Clevelando miesto 
majorą p. Burtoną, kuris savo 
kalboje pasirodo dideliu libe
ralu arba kosmopolitu. Sako, 
Clevelando miestas esąs pa
rankiausias del laikymo įvai
rių konferencijų bei seimų, 
nes transportacijos keliai suei
na iš visų pusių, žmonės .gali 
suvažiuot netik gelžkelio tru
kiais, bet ir garlaiviais arba 
aeroplanais.

Pabaigus majorui kalbėti, 
inžinierius P. žiurys paprašo 
seimą, kad sustotų ir pagie
dotų Lietuvos hymną. Ateina 
tūlas giesmininkas ir prita
riant pianu pradeda Lietuvos 
hymną; paskui pagieda ir 
Amerikos hymną.

Sueina ant steičiaus visi sei
mo oficialai su jais ir Dr. J. 
šliupas. Inžinierius P. žiurys 
atiduoda pirmininkystę S.L.A. 
prezidentui, F. J. Bagočiui, 
kuris, pasakęs įžanginę kalbą, 
pradeda seimą.

Pirmiausiai paskiria komisi
ją mandatų patvarkymui, pas
kui paliepia sekretoriui šaukti 
delegatų vardus ir iš kokių 
miestų ir kuopų. Pašaukti de
legatai eina prie stalo užsire
gistruok Ir tuomi baigiasi pir
moji seimo sesija.

Antros sesijos nebelaukėme, 
nes norėjome greičiaus sugrįž
ti į Massachusetts valstiją, ir, 
tokiu būdu, apie 2-trą valandą 
po pietų apleidome Cleve- 
landą. Oras pasitaikė labai 
gražus, todėl ir kelionė nebu
vo nuobodi.

Nežinau, ar man teks atei- 
'tyw dalyvauti kokiame nors 
suvažiavime arba seime, bet 
šitų trijų dienų, kurias pralei
džiau Clevelande, niekad ne
pamiršiu.

S. Baronas.

Wilkes-Barre, Pa.
šis Bei tas Iš ALDLD 12 Aps- 
i j kričio Pikniko, .Kuris s Įvyko

Liepos 12 Dieną

Nutarus rengt šį pikniką, 
buvo (išsiuntinėta laiškai vi
soms ALDLD kuopoms šiame

ką tą pačią dieną.
\ šiam piknike buvo iš šių 

kuopų: iš Forest City skaitlin
gai, iš 43 kuopos keletas, iš 
12 kuopos geraš būrelis, iš 
97 kp. pusėtinai, iš ' Miners 
Mills keletas draugų. Taipogi 
neatsiliko ir draugai nantico- 
kiečiai, mūsų parengimų ge
riausi rėmėjai, tai yra, drau
gai J.Vitkunas ir Cibulskis.

šiam piknike pasidarbavo 
labai gerai šie asmenys: šeimi
ninkės : draugės Krutulienė ir 
Miliauskienė. Taipogi draugas 
M. Bagužinskas su savo drau
ge, kuri dirbo už baro, o jis 
pats su jųjų dukrele dirbo 
parduodant barčekius.

Nuo šio pikniko liko ir pel
no, kuriuo apskritys galės at
silygint nors senas skolas, ku
rių yra likusių nuo pereito me
to.

Taipgi draugų iš Forest Ci
ty buvo pageidavimas, kad 
apskritys surengtų kokį pa
rengimą jųjų apielinkėj. Jųjų 
manymu, būtų gerų pasekmių.

Čia Wilkes-Barre bedarbiai 
šiuom laiku buvo surengę po
rą gerų demonstracijų, taipgi 
pasiuntė didelį skaičių bedar
bių į Harrisburg išreikalavi- 
mui bedarbiams nukirstos pa
šalpos.

Al. Marčiuškai jo artimie
ji draugai surengė gimtadie
nio “party” 11 liepos vakarą 
pas P. Balčikoni, jo vasarna
myje. Al. gavo dovanų gražų 
žiedą. Buvusieji “partėj” sa
kosi turėję gerus laikus. Al. 
Marčiuška yra LDS 6-tos kuo
pos ir Birutės Ratelio narys. 
Jis gerai darbuojasi LDS, ypač 
tarp jaunimo.

Nuo savęs linkiu mūsų jau
nuoliui Al. Marčiuškai sulaukt 
dar daug, daug tokių gimta
dienių.

“Laisves” Korespondente.

Liepos 1)1 lankėsi svečiai iš 
Rochester, N. Y., tai draugai 
žirguliai su sūnum. Jie čia 
svečiavosi pas dd. Al. Kamins
kus, Sliesoraičius ir kitus. 
Taipgi d. Ogentas atsivedė 
svečią ir pas mus, teko pirmu 
sykiu susipažinti. Drgg. žir
guliai išvyko atgal 12 liepos.

“Laisvės” Reporteris.

Tcl. SUgg 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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.

BERN. J. SHAWKONIS
(AJAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harięison, N.J.

Telefoną^ Harrison 6-1693

F.ŠATO FDTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

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

24 Millbury St. Worcester, Mass.

Puiki Vieta Vakacijom
Ant augšto/kallio, gražioje lygumoje, platūs sod

nai aplinkui, /tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui,'puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. 'CatskiU 890F4
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Puslapis Penktas

LICENSES given that License No.

OASIS CABARETStreet,40

MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS

232 Bedford
7 thSt.,

701 Blake

sell

SEAMAN & GJOA
54-10

878 Suiter

No.
sell

479 Central PRANEŠIMAI IŠ KITUR JOHN’S CAFETERIA56-16 Y. 485 New

given that License No.is hereby Cambridge, Mass. Įj 952 Mass. Ave

878 Sutter 
County of 
premises.

Avenue, 
Kings,

Avenue, 
Kings,

Owner
386 Grand

2240 
sell 
the

PHIL!
Ave.,

MAX 
Lots Ave,

MAX 
Ave.,

NOTICE is I 
B 1600 has 1 

beer

:o be consumed on

beer at retail under

hereby given that 
been hereby given that 

been issued to the
retail under

-...... under Section 76
leverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

■ at retail under 1

License No. 
undersigned 
Section 75

License No. 
undersigned 
Section 75

to sell beer at

License No. 
undersigned 
Section 75

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

HARRY SHAAR
4323 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

DRUCKER
Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 76 IRVING BLANK

Brooklyn, N. Y.

given that License 
Sued to the undersigned

Section 76

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

NOTICE is 
A 5824 has. ____

beer at
NOTICE is hereby

, SIEGEL
Brooklyn, N.

hereby given that 
been issued to the 

• at retail under

ANDREW CIPRI
Ave., Brooklyn, N. Y.

JOSEPH GOLL
Avenue, Brooklyn, N. Y.

under Section 76 
(verage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

TIMONY
Brooklyn, N. Y.

1 is '
has
beer

Alcoholic Beverage Control
64th Street,

9057 has
sell 
the Alcoholic Beverage Control Law at
Lewis

to
of the Alcoholic Beverage Contro!
54-10
County of Kings, to be consumei 
premises.

hereby given that License1 No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Ln(v

Dwight Street, Borough of

NOTICE is 
A 9441 has 

sell beer at

hereby given that 
been issued to the 

beer at retail under

prem lacs.

5323 —

NOTICE is 
A 
to 
of 
41
County of 
premises.

issued to the
retail under ______

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn,

FRED JENSEN 
8th Avenue, Brooklyn, N.

JOHN K
Neli Krai
Street,

802 — 64th

given that 
sued to the 

retail under

;rauciunas 
ijciunas—Eating Place 

Brooklyn, N. Y.

į Borough of Brooklyn, 
io be consumed on the

& Deliqatessen 
' Brooklyn, N. Y.

Pirmadien., Liepos 20, 1936

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retail*

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Rogers Avenue, Borough of B/ooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS, PHILIP & IRVING GROSS 
172 Rogers Ave., Brooklyn,, N. Y.

NOTICE is hereby
B 3594 has been iijiued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic B 
386 Grand Street, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No.1 
B 
to 
of 
40 
County < 
premises.

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

Alcoholic Beverage Control Law at

of Kings, to be consumed o^ the gyvybę savo anūkės, 8 me-
THEODORE J. SATTLER

39th

4

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8662 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
232 Beil ford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County ' of Kfngs. to be consumed off the 
premises. \

to 
of the Alcoholic 
1552 Broadway, ___ ____ _ _______...
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

TEAGUE 
1552 Broadway

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 Kings, to be consumed off the 
premises.

41 Lewis

NOTICE

JOSEPH FITELSON
Grocery and Dairy

Avenue. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that 
A 7545 has been issued to the 
to sell beer at retail under _____
of the Alcoholic Beverage .Control Law at 
3002 Avenue K, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ERHARDT NORBY 
3002 Avenue K Brooklyn, N.

License No. 
undersigned' 
Section 75

the

No.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 
undersign ed
Section 75

503 Church

NOTICE is 
A 9609 has _
to sell beer at retąil under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1835 Flatbush Ave.,, 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LENA
1835 Flatbush Ave.,

GRIFF
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Lpw 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 No. 
A 9613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of 'the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Wyckoff Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

79 Wyckoff
CARL ARP

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 5272 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed p/L Jhe 
premises. <

ABRAHAM BERMAN
Avenue, Brooklyn, N. Y.

nereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 75

393 Central

NOTICE is 
A 9710 has 
to sell ;___  ... _____ _____ ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
713 Fulton 
County of 
premises.

hereby given that 
been issued to the 

beer at retail under

License No. 
undersigned 
Section 75

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

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

under Section 75

NOTICE is 
A 5422 has 
to sell beer at retail _____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
506 Wilson Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
506 Wilson Avenue.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

HOFFMAN 
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
A 6451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

No.

75

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 consumed off 
premises.

DIEDRICH DREWES 
499 Rogers Avenue, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
A 7160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
267 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

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

No.

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

2292 Pitkin

NOTICE J? hereby given that License No. 
A 7594 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail un <!<*<• Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Henry Street, Borough of ' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. J

SALVATORE FRUCIANO 
d-b-a Charles Grocery & Deliqatessen 

500 Henry

License No. 
undersigned 
Section 75 

Law at 
8th Avenue, Borough of Brooklyn, 

id off the

NOTICE is hereby given that 
A 6621 has been issued to the 
to 
of the Alcoholic Beverage Contro 
56-16 — 8th Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH SCHWARTZ 
8th Avenue, Brooklyn, N.

■

License No. 
undersigned 
Section 75 

Law at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that 
A 7939 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 

Street, Borough of 
Kings, to be consumed off

252 Fulton 
County of 
premises.

License No. 
ifiidersigncd 
Section 75 

Law at 
Brooklyn, 

the

252 Fulton
WILLIAM
Street,

PONGE
Brooklj n, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
A 6049 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
210 Court 
County of 
premises.

License No. 
tir dersigned 
Section 75 

Law at 
_ Brooklyn,

Kings, to be consumed off the
Street, Borough of

210 Court
WILLIAM KUMM

Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
A 9692 has been issued to the 
to sell beer at retail under

License No. 
undersigned 
~ iction 75

Law at 
Brooklyn, 

I off

Sei 
of the Alcoholic Beverage Control 
1201 Bushwick Ave., Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HENRY GENATOWSKI 1 
1201 Bushwick Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that Lipensc 
A 7798 has been issued to the undersigned 

Section 75
Law at 

Brooklyn, 
the

to sell beer at 
of the Alcoholic 
1590 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

retail under
Beverage Contro

Borough of
to be consumed off

SAM
1590 Broadway,

GLICKMAN
Brookly n, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that Intense 
A 4984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Slection 75 
of the Alcoholic Beverage Control 
2993 Fulton Street, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK TIEDEMANN I 
Street, Brooklyn, N.

ection 
Law at 

Borough of | Brooklyn, 
the

2993 Fulton

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

75

NOTICE is hereby 
B 343 has been is|: 
to sell beer at 
of the Alcoholic B 
701 Blake 
County of 
premises.

License No. 
undersigned 

_ _____ Section 76 
(jyerage Control Law at 

I Borough of Brooklyn, 
tp be consumed on the

P BLUME
Brooklyn, N. Y.

given that 
B 467 has been is pied to the 

rdail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
272 Avenuej Borough of Brooklyn,

the

NOTICE is hereby 
B 29.12 has been is: 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave į Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE
B 2650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic B<( 

Avenue, j
Kings, to be consumed on the

807 Sutter 
County of 
premises.

807 Sutter
MAX 

Avenue,
SCHWARTZ

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is nereby given that License No.
B 155 has been isijued to the undersigned
to sell beer at tail under Section 76
of the Alcoholic BcVeragc Control Law at
790 Blake 
County of 
premises.

790 Blake

Borough of Brooklyn, 
the

Avenue, 
Kings, tlo be consumed on

HARRY 
Ave.,

FELLNER.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
B 351 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic Be 
1305 Avenue U, Borough _______...
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

(riven that License No.
isi lied to the undersigned 
retail under Section 76

Verage Control Law at 
of Brooklyn,

ISADO

1305 Avenue U,

ADO IE RADIN 
(Raditis Rest.)

Brooklyn, N. Y.

given that License No.

NOTICE is 
A 4077 has..... .......... ...... ...... .....
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control l^iw at 
520 Van Buren Street, Borough of Į Brooklyn. 
County of Kings, to be consumi 
premises.

l i DrUUKiyil, 
e-d off the
Į

520 Van
IRVING G. MAYERS

Buren St., Brooklyn, N.

is hereby given, that LicenseNOTICE 
A 4954 has been issued to the u 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1349 Nostrand Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RHODA NATHANSON 
1349 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

No. 
ndersigned

Brooklyn, 
the

censp No.NOTICE is hereby given that L i 
A 9683 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Si 
of the Alcoholic Beverage Contrc|l 
6609 Ft. Hamilton 
Brooklyn, County of 
of the premises.

THEDORE

Parkway, 
Kings, to be

ection 75
I Law at

Borough of 
consumed

RECKMANN
6609 Ft. Hamilton P’kway, Brook yn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9452 has been issued to the undersigned 

Section
of the Alcoholic Beverage Contrc 1 Law at 
7015 Ft. Hamilton Parkway, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

SIGMUND NADEL
7015 Ft. Hamilton P’kway, Brool lyn, N. Y.

to sell beer at retail under 75

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6079 has been issued to the v ndersigned 
to sell beer at retail under faction 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Avenue, Borough of, Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises. I

KARL ANTHONISENl
563 Wilson Avenue, F ’’Avenue, Brooklyn, N.

No.NOTICE is 
A 4753 has 
to sell 
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.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 75

NOTICE is hereby given that 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 oi Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BROADWAY SPORTS CEN 
944 Halsey St.,

E, INC. 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby
B 2984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at r< ’
of the Alcoholic Be 
1708 Flatbush Ave. 
County of Kings, I 
premises.

ROBERI
1708 Flatbush Ave.,

(ail under Section 76
verage Control Law at

Borough of Brooklyn,
1 the

., Borough of Broo 
to be consumed

J. IRWIN,
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby 
B 3609 has been is 
to sell beer at r< 
of the Alcoholic Be 
419 Manhattan Ave. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

No.given that License 
tued to the undersigned 
tail under Section 76 
Verage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 

the

MARY
419 Manhattan Ave

SLATER
Brooklyn, N.

given that License 
issued to the undersigned

(ail under Section 7G 
Verage Control Law at 
, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby 
B 158 has been 
to sell beer at rdi 
of the Alcoholic Be 
366 Manhattan Ave.,( _ ___ _______________....
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENEDITTO 
366 Manhattan Aver

No.

, SANSERVINO 
tie, Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby 
3502 has been is 
sell beer. at 
the Alcoholic B< 

Woodhull St.,

B 
to 
of 
7 ______
County of Kings, 
premises.

7 Woodhull St..

given that License No.
i|uod to the undersigned 

retail under Section 76 
Verage Control Law at 
Iiorough of Brooklyn,

to be consumed on the

EUGENE; HEFFRON
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
B 289 has been issjupd 
to sell beer at

given that License No. 
to the undersigned 

retail under Section 76
of the Alcoholic Bqyerage Control Law at 

Brooklyn, 
the

9320 Avenue L, 
County of Kings, 
premises.

Borough of 
to be consumed on

9320 Avenue
CARL MEUSER
L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 3096 has 
to sell beer _  __  _____ ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47-18 — 4th Avenud, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises. 

VIRGINIA 
47-18 — 4th Aveni(i

hereby 
been i 

at r

No.given that License 
(sued to the undersigned 
•etail under Section 76

:o be consumed on the

M. DENECKE
<», Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
B 3872 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
148 Grattan Street 
County of Kings, 
premises.

given that License No. 
infiued to the nndorsign^H 
retail under Section 76

, ■ Borough of Brooklvn, 
to be consumed on the

148 Grattan
JOHN 

St.,

NOTICE is 
B 357 has I 
to sell beer 
of the Alcoholic 
418 Lorimer St., 
County of Kings, 
premises.

CARLO 
(d-b-a Leonard 

418 Lorimer St.,

hereby 
been 

■ at

JUREVICH
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
i(upd to the undorsign^d 

retail under Section 76 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

CAPORELLI
Tavern Bar & Grill) 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
R 3924 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic

j given that License No. 
ssu*’d to the undersigned 
retail under Section 76 

. Leverage Control Law at 
227 Duffield Street. Borough of Brooklvn.

to be consumed on t.._County of Kings, 
premises. .

ERMINE
227 Duffield Strec

PROFFETTT
t, Brooklyn, N.

the

Y.

the

Y.

No.

the

WORCESTER, MASS
metini

Y.

No.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

the

No.

Tel.: Foxcroft 9-6901

Y.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Laboratoriniai Iš

daug

BOEHLING
Brooklyn, N.

TOMKIN
Brooklyn, N. Y.

WILKENS
Brooklyn; N. Y.

LAUBEN
Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 75

Law at 
Brooklyn,

'1

Dr. L. ZINS-

Hollywod, Cal. Marg.
Ray’ienė, 66 metų, išgelbėjo

---- ; Įtų mergaites, smarkiai pa- 
Brooklyn, N. Y,l / n ° v .. . , 1i stumdama ja saliu, kad ne

suvažinėtų tiesiai atbe^įan- 
scctio.r“76 tis automobilis; bet pati se-to sell

of the Alcoholic Beverage Control Law _ v
5323 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, rn]fpCounty of Kings, to be consumed bn thc,I1LlbC tapU LlZIIlUblct.

JOHN J. DOYLE ''
Avenue, Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given that License No. 

IA-9856 has been issued to the undersigned
Il I to sell beer at retail, under Section 75 of

License No. the Alcoholic Beverage Control Law at 
undersigned 3002 Avenue J, Borough of Brooklyn, Coun- 
Section 76 ty of Kings, to be consumed off the pre- 

Luw atomises. 
Borough of Brooklyn,'

of Kings, to be consumed on the 3002 Avenue J

NOTICE 
B 2414 
to sell 
of’ the 
802 — 
County 
premises.

NORWEGIAN AM.
HOLDING CORP.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 3206 has 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
177 Dwight Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on; the 
premises.

MAX SCI I WEN DTN ER 
177 Dwight Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 76 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 
premises.

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

NOTICE is nereby given that License!
C 54 has beejn issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Cook Street, Borough of Brdo(klyn, 
County of Kings/ to be consumed off! 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
A 9713 has been 
to sell beer at 
of tile Alcoholic Beverage Control La\v at 

Ave., 
Kings, to

.... ______ No.
issued to the undersigned 
retail under Sectiop 75

555 Throop 
County of 
premises.

555 Throop

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PHILIPP 
Ave.,

License! No. 
undersigned 
Sect iejn 75 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING 
Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 1 
A 9635 has 

beerto sell

3515 Quentin

hereby given that 
been issued to the 

■ at retail under 
Beverage 

Road, Borough

NOTICE is 
A 4352 has 
to sell 
of the Alcoholic
34 6 Franklin Av 
County of Kings, 
premises.

hereby given (hat 
been issued to the 

beer at retail under 
Beverage Control 
e.. Borough of 

to be consumed off the

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9814 has been issued Io the undeiįsįgncd 
to sell beer, at 1.. “ 
of the Alcoholic T’ 
1199 Nostrand Avl.. 
County of Kings, to 
premises.

issued Io (he undoesh 
retail under Section 75 

Beverage Contro) Law at 
<•?., Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

• JACOB
1199 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that Licence No. 
A 7122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of 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 No. 
A 9223 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic 
121 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HENRY C. 
Aventie,

retail ---------------------
Beverage Control Idi.w at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off thebe consumed off

121 Howard

hereby given that License 
been issued to the undersigned

at retail under Secliop 75

NOTICE is 
A 5925 has 
to sell beer at retail under Secliop 75 
of the Alcoholic Beverage Control La,w at 
1238 Hancock Street, Borough of Brooklyn., 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6500 has been issued to the undel’Signed 
to sell beer at retail under Sectiop 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING WEINSTEIN
872 Hancock Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at, retail under Sectiqn 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

3061 Fulton
OTTO OHLERTCH
Street, Brooklyn, JL.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

• at

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

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą. 

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y

NOTICE 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 Law at 
4323 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, liepos 20, 7:30 vakare, 

ant 126 Green St., įvyks svarbios 
prakalbos Farmerių-Daibo Partijos 
klausimu. Taipgi bus raportas iš Ko
munistų Partijos konvencijos.

Kviečiam Visus Dalyvauti.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių veikimo komiteto susirin

kimas įvyks antradienį, 21 d. liepos, 
8 vai. vakare, Liet, svetainėje, 29 
Endicott St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Sekr.

, (169-170)

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 
svarbiu dalykų apsvarstymui.

Sekr. V. K.
(168-169)

Aido Choras rengia savo, 
piknikų, kuris įvyks nedčlioj, 26 d. 
liepos, Olympia Parke. Bus sporto 
žaislai, dainų, lenktynes, skanių už
kandžių ir g’erimų. Visi atsilankiusie
ji būsite pilnai užganėdinti.

Kviečia Aido Choras.
(168-170)

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

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

Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus. |

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karsto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 

už $5.00
Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

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

jokių ekstra mokesčių

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

..... ■. ■ -■ .... —

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
’zravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

It

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.NOTICE is 1 

A 9224 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage 
804 Knickerbocker Av. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

retail under Section 75
Control Law at

.'AIM
dieną iki vėlai.

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

NOTICE is hereby 
B 1529 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
217 
County of Kings, 
premises.

No.given that License,’ 
itisiwl to the undersigned 
retail under Section 76 
Coverage Control Law at 

Irving Avenu|er Borough of Brooklyn,, 
to be consumed on the

Sergančių Vyry ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau-

hereby given that License No. 
been issued to the (undersigned 

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.

NOTICE is 
B 2608 has

J-to

Kings, to be consumed off the

SAM GLUCK
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9897 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section. 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 I^wis Avenue, Borough’ of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

CHARLES LISAUSKAS 
yn.1490 Myrtle Avenue, Brook N.

> No. 
undersigned 
Section 76

JO 
(d-b-a Irving 

217 Irving Ave.,

IN ETMER
Restaurant Bar & Grill) 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9880 has been issued to the inidersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
2784 Fulton St.. 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE 
2784 Fulton St.,

retail, under Section 75
Beverage Control Lpw at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
B 1959 has been issued to the i 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
ill ....'2 ______  Borough - oil '
County of Kings, to be consumed on the

Brooklyn,Avenue,
the

premises.

East Ave.

Y.

515 Fulton

License No.No.

beer at ^retail under 
Alcoholic Beverage Gon

Street, 
Kings,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

183 Reid

NOTICE is hereby given that 
B 2546 has been issued ot the 
to sell beer at retail under

Section 76 
ifrol Law at 

Brooklyn,

License ' No. 
undersigned 
Section 76

2600 has been issued to thd undersigned 
sell 

the
Judge

HARRY
16 Judge St

County of kings, to be consumed off 
premises.

HENRY MARTSCHINK
1836 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

Borough of 
to be Consumed on the

SCĘREIBFR
Brooklyn, N. Y.

retail under Section 76

& LOUIS GROSS 
Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic BeveYage Control Law at 

Brooklyn,, 
the

JOHN DeHART
4102 Avenue V, Broodyn^ N.

4102 Avenue V, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

THEODORE ZALNIERAITIS 
608 Grand Street, Broc kiyn, N.

MICHAEL NOONE
183 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7727 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8006 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER E. HASLAN 
& GEORGE W. UMLAND

8006 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

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.

ALBERT SPECKMAN
1470 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that • License No. 
A 4980 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1836 Flatbush Ave.. Borough ‘of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby givep that License 
A 7540 has been issueci 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.,

NOTICE is hereby 
B 3137 has bebn 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
East Ave. 
County of 
premises.

& D 
Kings,

&

given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 76 
Beverage Control Law at 
3t., Borough of Brooklvn, 

to be consumed on the

SAMUEI 
D St

KOCH.
rqet, Brooklyn, N..Y.

NOTICE is 
B 979 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
527 Bushwick A^ e. 
County of Kings, i 
premises.

VERONICA 
527 Bushwick Avenue,

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed on theto
ZABLOCKT

Brooklyn, N. Y.

notice is hereby given that Licenpc No. Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau- 
B 960 has been issued to the under signed j0> O(jos ir Nervų Ligų, Slogų ir

Lietuviu Anglių Kompanija
sell beer at retail under Sectionto

of the Alcoholic Beverage Control jL;>w at 
49-35 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.

PHILIP F. 
d-ba Phil’s 

49-35 Kings Highway,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

O’ROURKE
Esso Diner

Brooklyn, N.

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

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

Pirmos 
rūšies ir 
tonas, tai 
tome greit į iūsų namus. Prašome

NOTICE is heftby given that "^License No. 
B 680 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Cbntjrol Law at 
1506 Kings Highway, Borough of Brooklyn’; 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
THE ORIGINAL GARFIELD CAFETERIA, 

INC.
1506 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3379 has been issued to the! undersigned 
to sell bear at 
of the AMmholic Beverage Control Law at 
608 pZand St.,. Borough of Brooklyn, 
Counįy of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that 
B 
to 
of 
16 
County of 
premises.

NOTICE is hcrely 
B 
to 
of
57 Willoughby £tl.
County of Kings, 
premises.

BARNĘY SPINELLA 
Bowling & Billiard Academy. Inc.

57 Willoughby St

957 has been 
sell beer at 
the Alcoholic

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

, Borough of Brooklvn, 
to bo consumed on the

Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 2791 has been 
to sell ’ beer at 
of the Alcoholic 
515 Fulton 
County of 
premises.

St., 
Kings

515 
St.

issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at
Borough of Brobklyn, 
to be consumed on the

FULTON ST.
Brooklyn, N.

NOTICE is 
B 1660 has 
to sell beer at 
of the . Alcoholic 
297 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

THtfODOH: 
297 Broadway,

here >y given that License 
been i----- ’

! No. 
issued to the undersigned

I retail under Section 76 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

,E K. GUACLIDES
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ------a,------ -  -c -------- .. --------
B 3794 has been issued to the undersigned Reumatlški keblumai, Nosies, Gerk- 
» t“" Au? x i*. ?■«»«« Arterijų iIptt,
409 I'.. . _______ ’
County of Kings, 
premises. 

THERESA FEUERSTACK 
409 Kent Avenue,

• V ZXICOIKJIIC DCVLlUKv VyUIlLlOl HV T 1 i * 1 • 1
Kent Avenue, Borough of Brooklyn, . Ink Sil} nctvarkumUS ir kitOS llgOS 

to be consumed on the Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
'ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi- 

Brookiyn, n. Y. tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
jums išaiškintas.NOTICE is hereby given that License No. nesveikumas bus 

B 33pl has been issued to the undersigned 1 
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 '’the 
premises.

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Avenue, Brooklyn, ; N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2762 has been issued to the under igned 
to sell beer at retail under Secticn 76 
of the Alcoholic Beverage Control Lt w at 
3449 Fulton Street, Borough of p|’o>klyn, 
County of Kings, to be consumed ,on the 
premises.

WAI,TER GARSIA
3449 Fulton Street, Brooklyn; N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-3980 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Seetidn’ 75 of 
the Alcoholic 
1649—llth 
County of 
premises.

Kraujo Tyrimai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

1649—llth

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

CHARLES COHEN
Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telefonuokite: EVergr^en 7-1661 • 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

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 1 P. M,

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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nio Darbininkų

r

būti patikimas,

Kairiųjų Įtaka ir Narių
SU

kuris yra dali-

Bendri Jaunimo Mitingai

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVApara-

ž dviejų metų
Nuostabių Dalykų?darbo

6,000 narių ir

8:30

sapų 
nuo 

savo

masių 
ginklas 
pajėga

esame 
ką ji

sijų teismabuty- 
nktadienį, kur 
•bininkai sąryšy- 
jūrininkų strei-

Henry 
kad 

tikro

Be
šaukė 

Far-

balsas 
prieš 

neda-

ka- 
ant 
sa-

dar 10

PARDUODAMAS restaurantas. Bar* 
ir Grill, su nilnom laisnėm, biznis 

eina puikiai. Kaina gana prieinama, 
kreipkitės tuojau, nes esu suplana
vęs kitokį užsiėmimą ii’ greit turiu 
apleisti ši bizni. Del kitų informa
cijų kreinkitės j Laisvės” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-180)

o k at as 
rod i nėjo, 

nėra

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.

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.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA dentisto kamba

riai, yra 3 kambariai išviso. Vieta 
randasi viršuj gydytojo ofiso, geroj 
biznio vietoj, šalę naujo projekto. 
Randa žema, ir Williamsburgo sek
cijoj, kur randasi daug lietuviu. Ra
šykite: Duddy, 46 Stagg St., Brook
lyn, N. Y., arba šaukite telefonu: 
Stagg 2-0950. (169-177)

Telephone Stagg 2-4409 J

A. Radzevičius |
GRABORIUS J 

(Undertaker) t
Vedu šermenis ir palaidoju tin- jt 
karnai ir už prieinamą kainą. c
ParBamdau automobiliu* vestuvėm, #' 

parėm, krikštynom ir kitokiem
reikalam. E

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

la-

Judley, Mass., arba te- 
iebster 153-2.

(169-177)

ir' 
as ,de-

PARDAVIMAI
PARDUODAMA duonkepykla ir nuo

savybė. Biznis išdirbtas per dau
geli metų. Apielinkė apgyventa lie
tuviais. Kepame baltą ir ruginę duo
na ii' keikus. Gera proga lietuviui 
pirkt ir gerą pragyvenimą padaryt. 
Atsišaukite tuo.iaus sekamai: Felix 
Griskenas, P. O1. Box 345, Rumford 
Maine. (167-172)

ANTANAS KASMOCIUS
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 gatves 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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O|±Q

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

Šių Metų Prieškarinis 
Paradas New Yorke
Amerikos Lyga Kovai prieš 

Karą ir Fašizmą šiemetinį 
prieškarinį paradą šaukia, 15 
d. xUgpjūčio, sukaktuvėse 22 
metų nuo prasidėjimo pasauli
nio karo.

Padėtis įmatoma labai rim
ta. Naziai siekia užimti laisvą 
miestą Danzig. Taip pat pra
nešama apie Austrų-Vokiečių 
slaptą sutartį, kuri gręsia Ma
žajai Santarvei. Negi Hitleris 
yra apleidęs bent minutei pre
tenzijas į Klaipėdą ir maršą 
per visą Lietuvą į rytus—puo
limą Sovietų Sąjungos. Visa 
tai rodo didėjantį pavojų 
ro. Tas uždeda pareigą 
visų karo priešų pareikšti 
vo nusistatymą už taiką.

K i e k v ienos organizacijos 
pareiga sekančiame savo susi
rinkime oficialiai pasisakyti 
už prieškarinį paradą ir apie 
tai pranešti Am. Prieškarinei 
Lygai. O svarbiausia, tai reng
tis organizuotai dalyvauti pa
rade.

Organizuotas 
yra didžiausias 
karą, vienatinė 
leidimui karo.

Unija Pasmerkė “Rudo Šuns” 
Kontraktų Projekte

Projektų Darbininkų Unijos 
sekretorius Gilbert pasiuntė 
nacionaliam WPA administra
toriui protestą prieš spyrimą 
Adatos Projekto darbininkes 
pasirašyti peticijas, paleistas 
prieš unijas ir jų organizato
rius projektuose. Jisai nuro
do, kad peticija panaši varto
jamoms plieno trusto ir atvi
rų šapų bosų po visą šalį.

Štai kokia ta peticija, ku
rią grasinimu netekimo 
varo pasirašyt:

“Mes, pasirašiusieji, 
dėkingi valdžiai už tą, 
mums daro ir nematome rei
kalo mums priklausyti unijoj, 
kad mus apsaugotų nuo ran
kos, kuri mus peni; toliau, 
mes manome, kad visi raudo
nieji ir agitatoriai turi būti 
pravaryti iš šio ir visų val
džios projektų. Dieve palai
mink Ameriką ir visus, kurie 
myli Dėdę Šamą.”

Betgi tame “laimingame” 
projekte aną penktadienį 75 
merginos-moterys apalpo dar- 
be^nuo stokos oro ir nesanita- 
riškų sąlygų. Pateisinimui są
lygų administracija tuojau pa
kišo peticijas po nosim ir pra
varė 7 moteris “raudonąsias”, 
kad parodyti, kas atsitiks ir 
kitoms “nepaklusnioms.”

West Side Komunistai Išleido 
Platformų

u
A
i

*.
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Vakarinio šio didmiesčio 
krašto komunistai išleido lape
lio formoje to distrikto komu
nistų ir simpatikų mitinge per
eitą antradienį priimtą rinki
mų platformą, kuria bus ap
rūpinti visi to distrikto pilie
čiai ir ne piliečiai gyventojai.

Platformoj reikalauja nau
jų namų po $6 už kambarį, 
WPA darbų unijinėmis algo
mis, 40 pašalpos pakėlimo, 
paremti Frazier-Lundeen bi- 
lių, naujo ligonbučio, maudy
nės, dviejų žaislaviečių, jau
niems darbų ir progos tęsti 
mokslą, paremti Amerikos 
Jaunimo Aktą ir kt.

Policija Sumušė Merginas
*

t

Moterų Amatų Unijos Ly
ga padavė formalį skundą 
prieš policiją, kuri brutališkai 
sumušė tris pikietes prie Peer
less Wig Co., 19th St. ir 4th

Ave., pereitą trečiadienį. Jos 
buvo subruktos prie karų ir 
taip sumuštos, nubraižyltos ir 
sukrėstos, kad reikalavę me- 
dikalės pagalbos.

Keturi šimtai to amato dar
bininkų 4-ta savaitė strejkuoja 
ir solidariai laikosi. Keli fab
rikantai jau pasirašė s.įtartį, 
pakeldami algas 20 nuof.

Mezgėjai Dirba, Kol lEina 
Derybos už Sutari)

Mėgstu audimų darbininkų 
unija praneša, kad didžiuma 
šapų savininkų pareiškė1 norą 
dirbti ir derėtis su darbinin
kais už naują sutartį, Bežiū
rint, kad fabrikantų Asjsocia- 
cija tai draudžia. Tik j ketu
rios šapos N. J. pusėj paklau
sė A-jos įsakymo ir sulaikė 
darbą. Gi New Yorko-Brook- 
lyno šapos, unijai leiduš, dir
ba buvusiomis sąlygomis iki 
bus pasirašyta nauja sutartis.

Unijos Žada Paramų Rand 
Streikieriams į

Pereitą ketvirtadienį j New 
Yorko Miesto Centralinėš Am
atų ir Darbo Tarybos posėdį 
atsilankė iš Syracuse ir>,Mid- 
d 1 e t o w n Re mingtonrRand 
streikierių komitetas, parašyti 
paramos jų aštrioj kove j 
kompanija. ;

Judžių Operatorių Unijos 
Lokalo 306 atstovai ant [vietos 
pasižadėjo dėt pastangas su
laikyti judžiuose rodomą ža
lingą streikieriams propagan
dą. Gi Kailiasiuvių Unijos 
Atstovai užkvietė komitetą at
silankyti į tos unijos milingus 
ir prašyti finansinės 
mos.

Jei turi tam palinkimo 
abelnai jei nori žinoti, k 
dasi Amerikos saulėtuose Pie
tuose, būtinai nueik ateinantį 
ketvirtadienį, 23 liepos,
vai. vak., į New School for 
Social Research, 66 W.I 12th 
St., N. Y. Ten kalbės Willie 
Sue Blagden, socialė darbinin
kė, kurią Arkansas vigilantes 
nuplakė už tyrinėjimą megro 
rendauninko mirties. Įranga 
35c.

Lankėsi Tolimi Svečiai
Šiomis dienomis įvykę Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Centro Valdybos posėdžiai, 
galutinam prisiruošimui - LDS 
Trečiam Seimui, kuris ! įvyks 
17-20 rugpjūčio, Rochester, 
N. Y. ;

Posėdžiuosna pribuvo > toli
mų svečių : Dr. D. M. Palevi- 
čius iš Detroito, LDS daktaras- 
kvotėjas; Klemensas Strižaus- 
kas iš Waterbury, vice-pirmi- 
ninkas; Jurgis Mikita iš Ro
chester, N. Y., ir J. Bimba iš 
Paterson, N. J., iždo globėjai; 
Dr. J. J. Kaškiaučius iš New- 
arko, iždininkas. Vietinių da
lyvavo E. N. Jeskevičiūtė, sek
retorė, R. Mi^ara, pirminin
kas, J. Orman, jaunimo sek
retorius ir J. Siurba, “Tiesos” 
redaktorius.

Lankėsi “Laisvėje”
šeštadienį apsilankė ‘‘Lais

vės” įstaigoj Marija Švedienė 
ir Julia Maroon, bostonietės. 
Jos Brooklyne svečiuojasi pas 
d. Švedienės seserį Verą Bob- 
liutę-Stipelkovich. Drg. Šve
dienė yra nuolatinė '‘Laisvės” 
skaitytoja ir nuo kūdikystės— 
Vaikų Draugijėlėj mokinimosi 
laikų—aktyve narė organiza
cijose. Rep.

Panaikino Bylą Prieš
1 Jūrininkus

Geras pavyždis to, kaip tei
siami streikieriai ir kas yra jų 
kaltintojais, iškilo Kings Coun
ty specialių se 
je pereitą pe 
teista trys dar 
j e su buvusių 
ku.

Trys jūrinin 
rell ir DeBruggio, buvo are 
tuoti 18 gegužes ir ] 
kaucija. Juos 
me tūlo Louis 
kaltintojas 
Isthmian Line 
guliarę algą nho arešto kalti
namųjų iki šiam laikui, kad 
jis būtų ant vietos ir galėtų 
liudyti prieš juos.

T a r p t a uti 
Apsigynimo advokatas Morris 
Dickman ir Jūrininkų Gynimo 
Komiteto adv 
Brickman nu 
prieš jūrininkus 
įrodymo ir kac vienintelis liū- 
dininkasiriegali 
jeigu j is J pasamdytas. Teisėjai 
Mclnneney, McDonald ir Bur- 
lingham bylą panaikino.

testuojant pravarymą 175 
vintų darbininkų, daugiausia 
negrų, iš tyrimo projekto, ku
ris yra specialiai įsteigtas 
prašalinti diskriminaciją prieš 
negrus. Taigi, diskriminaci
ja pasireiškė jau pačioj neVa 
d i s k r i m i n acijos naikinimo 
įstaigoj. Keista sistema, kad 
pati su savim nesusikalba, j

Octave Loones, jūrininkų 
virėjų unijos delegatas, pasi
juto be darbo už tai, kad jis 
sykiu su kitais penkiais buvu
siais viršininkais pasirašė 
skundą, kaltinant unijos pre
zidentą Grange išeikvojus 
unijos pinigus ir priėmus ky
šius iš kompanijų.

Dalyvaukit Lietuvių Liaudies 
Teatro Susirinkime

kai, Haas, Jer- 
buvo are&- 
laikomi p4> 

kaltino surpuši- 
Santo. Teisme 

prisipažino, kad 
jam mokėjo re-

Kailių Šapų Jaunu 
Paslai Laimi Streikų

Jauni darbininkai trumpa
mo, bet gerai organizuotame 
ir solidariame streike laimi 
didesnes algas ir trumpesnes 
darbo valandas. Iš 25 “šuns” 
kailių šapų, 18-je pasirašytos 
sutartys. Kitose taipgi tikima
si greitų laimėjimų. Jaunuo
lių algos būdavo po $12 ir $1.3 
už 55 ir 60 valandų darbo sa
vaitę.

Reikalaujama ir laimima po 
$3 (vietom susitaikyta po $2) 
daugiau algos ir 44 valandų 
darbo savaitę, taipgi kitas 
unijines sąlygas.

Iki šiol nei vienas iš tų jau
nų darbininkų nebuvo organi
zuoti. Didžiuma jų yra negrai.

Prie laimėjimo prisidėjo ir 
tas faktas, kad tų šapų ama
tininkai darbininkai yra gerai 
organizuoti ir griežtai atsisa
kė užimti jaunuolių vietas, 
kuomet jie pereitą ketvirta
dienį, bosams netikėtai, visur 
kartu paskelbė streiką.

Lietuvių Liaudies Teatro su
sirinkimas įvyks pirmadienį, 
liepos 20 d., 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ton 
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)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” 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.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Moteriškų grabužių Siuvė
jų Lokalas 9, 
mi II^GWU, sdgrąžino lokalo 
vadovybėn Koenigsberg, Kap
lan ir Bernstein, 
atgal išmestus 
munisįtinį veiki 
raudonojo bau 
riųjų įtaka aug< 
ir vieningumo 
jos narių. Va 
jo tikėtis, kad nusmerktieji už 
komunizmą u 
bus to paties lokalo ne tik su
grąžinti unijor, bet dar sta
tomi atsakomipgon vieton, bet 
taip yra.

Lokalas turi 
yra vienas iš žvarbiausių uni
joj.

pora metų 
iš unijos už ko- 
imą. Nežiūrint 
bo, tačiau kai- 
o, sykiu brendo 
ūpas tarp uni- 
rgiai kas galė-

Daugiau Laimėjimų Lėlių 
Industrijoj

Penktadienį 
pasirašė neprikulmingai 
bosų sąjungos 
darbininkais, 
tebetęsia “Iock< 
jistus, bet nep 
pos nesiskaito i 
ro naujas šutai1 
algas 20 nuoš.

sutartį su
Bosų Sąjunga 
outą” prieš uni- 
irigulmingos ša
šu sąjunga, da
gtis, pakeldamos

LANKĖSI DG A. STR1PEIKA
“Laisvė-Pereitą šeštadienį 

je” lankėsi mūsų gabusis va- 
jininkas, elizabethietis, d. A.

Jis atvežė “L.” pre- 
Taipgi buvo su juo 

del pasekmingesnio 
New

Stripeika: 
numeratų. 
pasitarta 
dienraščio
Jersey valstijoj}.

P atinimo

Co.Railroad
apeliaciją 

<ainų. Ji reika- 
ti Visuomenės

Long Island 
pralaimėjo teisme 
del važiuotės ' 
lavo panaikir 
Aptarnavimo Komisijos nuos
prendį, įsakantį 
važiuotės kainds nik) 3 
centų už mylią.

ntį numažinti
I iki 2

staty- 
savi- 

atims 
kurią, sakoma,

Septynių mokykloms 
ti pageidaujamų vietų 
ninkam įstatymų keliu 
jų nuosavybę, 
jie atsisakę parduoti prieina
momis sąlygorriis.

Pikietuoja WPA Raštinę
grupė darbinin-Penktadienį 

kų, Projektų Tfarybos vadovy
bėj, pikietavo 
nę raštinę, 111

WPA centrali- 
8th Avė., pro-

Jaunimas tankiai parodo 
daugiau pramatymo ir lanks
tumo, negu suaugusieji. Jie 
tankiai būna pirmtakūnais ir 
pravedime bendro veikimo.

Tą padarė Bronx jauni ko
munistai ir jauni socialistai 
ore, kur diskiisuota rinkimai, 
pereitą trečiadienį. Jie suren
gė bendrą mitingą 
Mitingas buvo j labai

atvirame 
sėkmin

gas. Ateityje Vengs daugiau 
tokių. Kalbėjo nuo kožnos or
ganizacijos po du kalbėtoju. 
Visi nurodė melagingus - paža
dus senų Derpokratų ir 
publikonų Partijų h* 
remti Jaunimo Aktą ir 
merių Darbo Partiją.

Kas Dedasi su Brooklyno 
Gyventojais?

Kada pasidairai einant gat
ve, visi šio didžiulio miesto 
gyventojai atrodo savo vietoj. 
Gal būt, kad joj ir randasi. 
Tačiau kada paskaitai sveika
tos departmento skaitlines, 
tai atrodo bėdų ir linksmybių 
lyg perdaug. Pažiūrėkit į se
kamas :

Pereitą savaitę Brooklyne 
gimė 822 kūdikiai, 89 dau
giau, negu pirmesnę savaitę. 
Tai bent krikštynų! Ne vienas 
ir pasibars ant tų rėksnių už 
trukdymą miego karštą nak
tį, bet va jie pribuvo ir tiek.

Bet ir išmirė ne mažai—456, 
penkiolika daugiau 
savaitės. Kam nors 
bėdų, liūdesių.

Plaučių uždegimu
58. ši liga ypatingai pavojin
ga karščiuose, staigus užsišal- 
dymas prie jos veda. Skarlati
na susirgo 37, tymais—94.

Automobilių nelaimėse žuvo

pereitos 
buvo ir

susirgo

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Beatrice Bird (Sakalaus
kaitė, duktė Kazimiero), 33 
metų, 114-44—139th St., So. 
Ozone Park, Jamaica, L. I., 
mirė liepos 15 d. Palaidotą lie
pos 18 d., 2 v. p. p., Alyvų 
Kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpinosi 
graborius J. Garšva.

PARSIDUODA farma. Turi 168 akrų 
žemės floros del užlaikymo gyvuliu, 

vištų ir auginimui daržovių, apie 70 
akrų gera del auginimo vaisiu, kaip 
tai daržovių, likusi dalis žemės gera 
del gyvulių, ir miškas. Randasi sale 
gero cempntuoto kelio. Namas turi 
12 kambarių, yra 2 didelės barnės, 1 
sandari vieta, žaliam pašarui laikyti, 
2 karų garadžiai, naujas akmeninis 
pieno namas su visais elektros įtai-' 
svmais. 4 didelės vištinyčios, 75 vai
siu medžiai, 16 melžiamų karvių, 6 
telyčios, 1 bulius, 300 vištų, 10 kiau
lių, 2 arkliai, pjautuvas kornams. 
gasolino enginas. traktorius ir kiti 
farmų įrankiai. Taipgi yra išdirbtas 
biznis del 175 kvortų pieno už kurį 
moka 11c už kvortą. Yra elektra, 
telefonas ir bėgantis vanduo stuboie 
ir barnėse. 3 mailės nuo Webster ir 
16 mailių nuo Worcester. Kaina 
$12,000: $6,000 cash, o likusi dalis 
mortgičius. Rašykite angliškai seka
mu antrašu: jknna E. Zmetra. Box 
73. R. F. D. 
lefonuokite

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 j’ūsų krauj'uj’e daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina j'umis kiekviena
me nasijudinime. Pasiliuosavimui 
Jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimu— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro navojaus širdžiai. Jie vadinasi 
UARUVACOL 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 jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugražinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORk CITY 

Telefonas Bryąpt 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

*
»#,k’a y / „ ■-'? jū v ■.1

. ■ a-v .

is- 
iš

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra
Skaniausi,

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
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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