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Keisti tie mūsų tūli oponen
tai. Jie stato save labai kairiais, 
bet ištiesų jie nesąmoningai pa
tarnauja reakcijai.

Paimkime toki klausimą. Mes 
sakome, kad darbininkai nepri
valo duoti kapitalistams mono
polizuoti Amerikos revoliucines 
tradicijas.
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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Broliai keleiviniai atšauna: 
A, jūs tapote patriotais!

Bet argi Amerikos žmonės ne 
su ginklu nuvertė Anglijos vieš
patavimą 1776? Ar tai nebuvo 
didvyriška kova? Taip, buvo.

Tai kodėl darbininkai neturė
tų tą garbingą tradiciją pager
bti? Kodėl jie ją turėtų paauko
ti buržuazijai, idant ji galėtų 
sdvo tikslams ją išnaudoti?

_____ \
Argi Thomas Paine, Thomas 

Jefferson nebuvo tie, kurie 
skelbė mirtiną kovą monarchi
joms, tironams, priespaudai?

Tai kodėl mes negalime juos 
už tai pagerbti ir jais didžiuo
tis?

Kodėl tų didvyrių atminti 
mes turime pavesti fašistams 
paminėti ir apgaudinėti žmo
nes?

Komunistai sako: Ne, taip 
daryti negalima. Amerikos žmo
nės turi puikių revoliucinių tra
dicijų. Jos priklauso darbiniu-/ 
kams. Darbininkai turi jomis 
ginkluotis kovai prieš moder
nišką, kapitalistinę tironiją.

Pikta, be galo pikta, kad 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
konferencija nespėjo praeiti, o 
Chicagos “Naujienos” jau pur
vais. drabsto komunistus. Kas 
su tais žmonėmis pasidarė? Ar-! 
gi be griovimo jie nebeturi kito
kio užsiėmimo?

Pavyzdžiui, “Naujienose” bir
želio 29 d. Kongreso Konferen
cijos aprašyme skaitome tokį 
melą:

“Komunistai čia užėmė deši
nę poziciją, o socialistai' kairę. 
Pirmieji stoja už aukų rinkimą 
ginklų fondan, nežiūrint, kad 
Lietuvos valdžia yra maždaug 
fašistiška ir labai savinaudiška, 
o antrieji bijo, kad Smetonos 
valdžia ginklus gali panaudoti 
pirmiausia prieš savo žmones, o 
reikalui atėjus visai nei neginti 
nepriklausomybės.”

Tuo tarpu konferencijoj aiš
kiai, keliais atvejais draugai 
Andrulis, Mizara, Bimba ir ki
ti nurodė, pabrėžė, jog komu
nistai nepritaria rinkimui au
kų į ginklų fondą, kaip dabar 
dalykai stovi. Jie sakė, kad ne
galima pasitikėti Smetonos val
džia, kuri tą fondą kontroliuo
ja.

Jie sakė, kad ginklų fondan 
aukas reiktų rinkti tada, jeigu 
Lietuvoje susidarytų demokrati
nė vyriausybė, kuri ištiesų 
ginkluotų Lietuvą nepriklauso
mybės gynimui.

Tą girdėjo Grigaitis ir kiti 
naujieniečiai, tačiau rašo netie
są, melą.

Tokį jų elgesį reikia vadinti 
ardymu bendro darbo, paneigi
mu Konferencijos dvasios. .

Atsiranda ir naujų “demo
kratų.”’ Tai praneša pati “Vie
nybė. ”

Kalba eina apie Sandaros sei
mą. O kalba patsai A. B. Stri
maitis. Jis sako (tik nesijuoki
te) :

“Visų kalbėjusių kalbos buvo 
trumpos ir aiškios. Nurodyta, 
kad per visą metų eilę Sandara, 
stovėdama demokratybės prin
cipų sargyboje, privertė net 
priešingus elementus pasekti 
Sandaros pėdomis.”

O tais pasekėjais pasidarę 
broliai “raudonieji.”

Pennsylvanijos Aukščiausias Teismas 
Panaikino 44 Valandų Darbo Savaitę

Philadelphia, Pa.—Ape
liacijos byloje aukščiausias 
Pennsylvanijos teismas pa
naikino 44-riu valandų dar- L- V
bo savaitės įstatymą, kurį 
pernai išleido valstijos sei
melis ir pasirašė guberna
torius Earle.

Byla prieš tą įstatymą 
buvo užvesta medžio fabri
kantų Holgate brolių ir ke
turių kitų kompanijų, ku-

USA, Anglija ir Francija 
Kelia Karo Laivų Įtal

pą iki 45,000 Toną
London.—Jungtinės Val

stijos, Anglija ir Francija 
pasirašė sutartį, kad jos ga
lės statyti karo didlaivius 
iki 45,000 tonų įtalpos, bet 
tie didlaiviai bus ginkluoja
mi ne didesnėmis kanuolė- 
mis, kaip su 16-kos coliii plo
čio gerklėmis.

Šios trys šalys buvo 1936 
m. padariusios sutartį ne- 
sistatyt didesnių karo laivų 
kaiį> 35,000 tonų įtalpos. Bet 
kad Japonija dabar nieko 
neatsako į klausimą, ar ji
nai budavojasi karo didlai
vius virš 35,000 tonų įtal
pos, tai Amerika, Anglija ir 
Francija pasilaiko teisę di
dinti įtalpą savo naujų ka
ro laivų.

Francija, tačiau, pareiš
kia, kad jinai šiuo tarpu 
neis virš 35,000 tonų, jeigu 
Italija ar Vokietija nepra
šoks tokios įtalpos. Angli
ja žada kol kas nestatyti 
karo laivų per 40,000 tonų 
įtalpos ir pradeda derybas 
su Vokietija ir Sovietais, 
kad jie neviršytų 40,000 to
nų.

Amerikos Lietuvių Pasiro
dymai Lietuvoje

Kaunas, birželio 28.—šio
mis dienomis “Pirmyn” cho
ras koncertavo' Kauno ra
diofone. Birželio 25 ir 26 
dien. jaunalietuvių dienos 
šventėje Šiauliuose “Pir
myn” choro koncertai susi
laukė didelio pasisekimo. 
Be to, Teatro Studijoje 
Kaune Amerikos lietuviai 
suvaidino Bartkevičiūtės 
“Amerikiečiai Lietuvoje”. 

Taigi, demokratizmas įeina 
į madą. Sandariečiai, kurie per 
paskutinius dvyliką metų tursi
nus prieš Smetonos diktatūrą, 
staiga virto demokratais.

žinoma, iš to reikėtų tik 
džiaugtis, jeigu šis jų atsiver
timas pasirodytų nuoširdus ir 
pastovus. Tokiam atsitikime jie 
galėtų prisidėti prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso.

Betgi, kol kas tas pats Stri
maitis Kongresą ir jo demokra
tinius principus purvais drab
sto.

rias taip pat rėmė 700 kitų 
fabrikantu.

Teismas atrado šį įstaty
mą “priešingu konstituci
jai” todėl, kad jo vykdy
mas, su tūlomis išimtimis, 
buvo pavestas valstijos dar
bo ir pramonės sekretoriui 
(ministeriui). Nes, girdi, 
seimelis kaip įstatų leidėjas 
“neturįs konstitucinės teisės 
pervest savo pareigų jokiai
valdžios sakai.

Maine Teisinas Nuteisė 
CIO Streiko Vadus 
Neva “už Sąmokslą”
Augusta, Maine. — Aukš

čiausias valstijos teismas 
atrado neva “kriminaliais 
sąmokslininkais” d e v y n is 
CIO organizatorius už tai, 
kad jie vadovavo čeverykų 
darbininku streikui Lewis
tone, Auburne ir apylinkė
se pernai metais.

CIO advokatai tuoj krei
piasi į Jungtinių Valstijų 
Vyriausią Teismą, kad pa
naikintų tą sprendimą.

EXTRA!
SLA Pilei. Taryboa Turės 
Galią Pakeist “Tėvynes” 
Redaktorių, jeigu Jis Pasi
rodys Netinkamas—Priim

ta Naujos Mokesčių 
Lentelės

Scranton, Pa., liepos 1.— 
Po vakar dienos karštų gin
čų, SLA Seime, šiandien 
sandariečiai, pamatę, kad 
redaktoriaus rinkimo klau
simu jie pralaimės, sutiko 
su socialistų siūlymu, ir da
bar “Tėvynės” redaktorius 
bus seimo renkamas, tačiau 
Pildomoji Taryba turės ga
lią ir pašalint jį, jeigu jis 
neis savo pareigų kaip rei
kia.

Priimta naujos mokesti
nės lentelės, reikalaujant 
Ohio ir Illinois valstijų In
surance Departmentams.

Šiandien po pietų dar bus 
svarstymas įnešimų ir viso
kių sumanymų.

Vakarinėj sesijoj bus ren
kama redaktorius ir užgi
nama Pild. Taryba.

Vadinasi, šį vakarą SLA 
40-tasis seimas turi pasi
baigt.

Reporteris. 
pirmadienį“laisvė” 

NEIŠEINA
Dėlei legalės šventės, 

Liepos Ketvirtosios d., 
“Laisvė” tą dieną neiš
eina.

ORĄ S
Šiandien bus apsiniaukę 

ir gal lys.—N. Y. Oro Biu
ras.

IŠ PO FAŠISTU UGNIES, KARIAUTOJAI UŽ 
ŽMONIŲ TEISES RAGINA DALYVAUT ŠIO 

DARBININKU DIENRAŠČIO IŠKILMĖSE
KABLEGRAMA

“LAISVEI”
ISPANIJA, BIRŽELIO 30, 1938

LIETUVIAI KOVOTOJAI Iš ISPANIJOS RESPUB
LIKOS PENKIOLIKTOS BRIGADOS SVEIKINA “LAI
SVĖS” PIKNIKUS MAYNARDE, MASS., IR BROOK
LYNE, N. Y.

PAGELBĖKITE ISPANIJAI! PADĖKITE NUIMTI 
“EMBARGO”! (kuris iš Amerikos nepraleidžia karo 
reikmenų Ispanijos Respublikai).

v -1 VYTAUTAS ZABLACKAS.”
Taip liuosnoriai lietuviai kovotojai už Ispanijos žmonių 

liuosybę ragina minias lietuvių amerikiečių dalyvaut di
džiose vasarinėse “Laisvės” iškilmėse Brooklyne ir May- 
narde, sekmadienį, liepos 3 d. Tiems karžygiams kas mi
nutė gręsia mirtis bei žaizdos nuo juodojo priešo šovinių, 
bombų ir kulkų; bet ir tokiais momentais, būdami pavo
juj ir už tūkstančių mylių, jie nepamiršta darbininkų 
dienraščio “Laisvės” masiniu iškilmių.

Ar gali būt širdingesnis ir labiau įtikinantis paragi
nimas? Ar gali būti gilesnis darbininkiškos spaudos įver
tinimas? Ar gali būti tikresnis įrodymas, kad “Laisvė” 
tarnauja darbo žmonių reikalams ne tik Amerikoje, bet 
Ispanijoj ir visur kitur?

Iš SLA 40-to j o Seimo
Scranton, Pa. birželio 30. 

Po vardošaukio, imtasi už 
kuopų įnešimų ir sumany
mų svarstymo. Didelė dau
guma įvairių sumanymų at
mesta. Iš svarbesnių suma
nymų, į kuriuos delegatai 
kreipė daugiau domės, buvo 
60-tos kuopos sumanymas, 
kad SLA įsteigtų seneliams 
ir ‘paliegėliams savo na
riams prieglaudą farmoje. 
Kalbėjo visa eilė delegatų 
už to sumanymo priėmimą. 
Smarkiai kalbėjo iždininkas 
Gugis, pabrėždamas, kad bi
le kuriam, net ir bagočiau- 
siam žmogui, gali prisieiti 
atsidurti prieglaudom

Reikia pabrėžti, kad SLA 
jau senai tuo klausimufTu- 
pinosi. Kadaise tam tikslui 
net ir fondas iš dvylikos 
tūkstančių dolerių buvo įs
teigtas, tačiau, ilgainiui, jis 
sutirpo ir pats klausimas 
numirė.

Seimas nutarė paskirti 
speciališką komisiją prie
glaudos įsteigimo reikalais 
rūpintis.

Antras klausimas, sukėlęs 
nepaprastai karštų ginčų, 
tai buvo tos pačios kuopos 
sumanymas, kad SLA orga
no redaktorių ne seimas 
rinktų, bet samdytų pildo
moji taryba.

Perskaičius šį sumanymą, 
p. Gegužis įnešė jį atmesti.

Po jo kalbėjo K. Liutkus, 
karštai kuopos sumanymą 
paremdamas.

Ima balsą adv. šalna ir 
nurodo, kad šis kuopos su
manymas reiškia karpymą 
konstitucijos ir siaurinimą 
SLA nariams teisių.

Plačiai kalba dr. Montvi- 
das pažymėdamas, jog čia 
nėra konstitucijinis klausi
mas. Konstitucija pasako 

tik tai, kad redaktorių no
minuoja apšvietos komisija, 
bojt kas renka, seimas ar 
pildomoji taryba, nenusako. 
Jis remia kuopos sumany
mą.v

Adv. Rastenis nurodo, 
kad senojoj SLA konstituci
joj buvo aiškiai nužymėta, 
jog redaktorių renka sei
mas. Jeigu to nėra atžymė
ta naujoj konstitucijoj, tai 
tik per neapsižiūrėjimą. Jis 
karštai ragina seimą bal
suoti už p. Gegužio įnešimą.

Delegatuose jaučiama di
delis įkarštis. Tautininkai 
ir sandariečiai su savo ša
lininkais bando sukelti en
tuziazmą po kiekvienos jų 
žmogaus kalbos. Pažangių
jų delegatų vadai jaučia, 
kad dalykas atsidūrė keb
lioj padėtyj. Tautininkai su 
sandariečiais dabar atsisto
ja demokratijos gynėjų pu
sėj, patys būdami nedemo- 
kratais.

Tuomet Grigaitis siūlo 
substitutą vietoj Gegužio 
įnešimo, būtent, kad SLA 
organo redaktorių renka 
seimas, tačiau, jei redakto
rius neina tinkamai savo 
pareigų, tai, rekomenduo
jant apšvietos komisijai, 
pildomoji taryba turi teisę 
jį pašalinti iš vietos ir ki
tą redaktorių pasamdyti iki 
seimo. Grigaitis toliau kal
ba, praplėsdamas savo įne
šimo mintį, bet* opozicijoj 
neramumas, obstrukcijos.

Kalba Brazauskas, iš Cle
veland. Jis pareiškia, kad už 
kelių metų jam atrodo ir pil
domosios tarybos seimui ne- 
.bereikės rinkti, Ji pati save 
išsirinks. Smarkiai šaukda
mas, jis reikalauja atmest 
Grigaičio substitutą.

Ir vėl ima balsą šalna ir

Prez. Rooseveltas Radio Kalbose Pabrėžė 
Reikalą Pilietiniu ir Kultūros Laisvių

pareiškia, kad šiame seime 
kalba daugiausia komisijų 
nariai ir visokie aukšti po
nai, o paprastiems delega
tams nėra progos išsireikš
ti.

Kalba Klinga argumen
tuodamas prieš Grigaičio 
įnešimą. “Jeigu apšvietos 
komisija kontroliuos organo 
redaktorių, tai kas kontro
liuos apšvietos <komisiją?” 
klausia jis.

Karštai kalba Vaidyla. 
“Nepadarykime mūsų orga
nizacijos istorijoj juodžiau
sio rekordo. Nenukryžiavo- 
kim spaudos laisvės. Mes 
kovojame už demokratiją, 
tai kodėl dabar tą demokra
tija norime čia nukryžiavo- 

)ti?”
Antru kartu kalba Gri

gaitis pabrėždamas, kad čia 
nėra joks spaudos laisvės 
kryžiavo j imas, o tik geres
nės tvarkos bandymas Įves
ti.

Per vargus gavęs balso 
adv. Jurgela sako, jog šis 
kuopos sumanymas priešin
gas organizacijos dvasiai, 
tradicijoms ir demokratijai.

Pasistoja kun. Vipartas 
ir garsiai pareiškia, jog 
mes čia kryžių neturim ir 
jokių toblyčių nedarom. 
“Draugai ir draugės”, su
šunka jis, “tautininkai ir 
sandariečiai su savo politi
ka nori nuvest mus pas Hit
lerį ir Smetoną.”

Bernotienė iš Grand Ra
pids, Michigano, rodydama 
pirštą į Kun. Vipartą bara 
jį ir šaukia Grigaičio subs
titutą atmesti.

S. Michelsonas sako: rei
kia stebėtis, kad tie žmo
nės, kurie dabar čia nuduo
da demokratais ir demokra
tijos gynėjais, 1926 m., kai 
Smetona užgniaužė visiems 
Lietuvos žmonėms žodžio ir 
spaudos laisvę, netik nieko 
nesakė, bet tai užgyrė. Jis 
siūlo Grigaičio substitutą 
priimti.

Įkaitimas delegatuose pa
siekė aukšto čiukuro. Prez. 
Bagočius pareiškia uždarąs 
septintą sesiją ir pataria 
delegatams “biskį atvėsti” 
palikdamas šito klausimo 
išsprendimą ryt dienos se
sijai.

Dabar jau aišku, nors dar 
pasekmės balsavimo nežino
mos, kad socialistai čia bus 
padarę didelę taktišką klai
dą. Jiems nereikėjo šis 
klausimas kelti šiame sei
me. Šis įvykis gali padėti 
tautininkams ir sandarie- 
čiams gauti savo pusėn tū
lus delegatus, kai bus orga
no redaktoriaus rinkimas.

Komunistiniai nusistatę 
delegatai nepritarė šito 
klausimo kėlimui. Jie tai pa
reiškė socialistų vadams as
meniškuose pasitarimuose 
ir vienam bendram susirin-

New York. — Preziden
tas Rooseveltas, dėdamas 
kertinį akmenį Federalės 
Valdžios Rūmui aikštėje 
Pasaulinės Parodos, pasakė 
radio kalbą, kurioj labiau
sia pabrėžė reikalą išlaiky
ti spaudos ir žodžio laisvę 
Jungtinėse Valstijose:

“Jeigu liuosybės ii' pilieti
nių teisių ugnys yra prige
susios kituose kraštuose, 
tai turime padaryti, kad jos 
skaisčiau spindėtų šioj mū
sų šalyj. Jeigu spaudos lais
ve kitose šalyse yra cenzū
ruojama, mes turime padvi
gubinti pastangas, kad jinai 
šičia būtų laisva išlaikyta. 
Jeigu kituose kraštuose ne- 
pakantrumas grūmoja amži
nosioms praeities tiesoms, 
tai mes turime suteikt sau
gią vietą joms šičia įamžin- 
inti.”

Kitoj radio kalboj, at- 
kreiptoj į Šalies Mokytojų 
Sąjungos suvažiavimą, prez. 
Rooseveltas , sekamai pas
merkė fašistus kultūros nai
kintojus:

“Gali kas knygas sude
gint ir miestus apiplėšt (ap- 
rubavot), bet tiesa, kaip ir 
laisvės troškimas, gyvena 
širdyse paprastų vyrų ir 
moterų.”

O kada jis aštriai kritika
vo “knygynų deginimą, ir 
trėmimą mokslininkų, ar
tistų, muzikų, rašytojų ir 
mokytojų,” tai jau niekas 
neabejojo, kad jis kalba 
apie Vokietiją.

Šalies kapitalu preziden
tas vadino ne tik gamtinius 
jos turtus, bet ir žmones ir 
sakė, kad vieni ir kiti turi 
būt taupomi ir tiksliai nau
dojami, ir tik tada “mes iš
silaikysime kaip stipri šalis, 
sėkminga šalis ir pažangi 
šalis,—vis tiek ar knygve- 
džiai sakytų ar ne, kad kiti 
biudžetai (sąmatos) nesiba- 
lansuoja.”

Amerikos mokytojus prez. 
Rooseveltas pagerbė kaip 
“saugotojus žmogiško kapi
talo, kuris turi nešti visuo
meniškus dividendus, jei no
rime, kad demokratija išsi
laikytų.”

Pirmoj kalboj prezidentas 
taip pat priminė, jog “dau- 
gelyj pasaulio dalių reiškia
si sumišimas”, bet Ameri
ka stengiasi palaikyti gerus 
santikius su visomis jomis 
ir saugoti taiką.

Streiko pikietininkai su 
plakatais keliom valandom 
pasitraukė iš parodos vie
tos, idant “nedaryti prezi
dentui nesmagumo.” 

kime. Tačiau jie, man rodo
si, neužtenkamai darė spau
dimo į socialistų vadus, kad 
to klausimo visai nekelti. 
Bet apie tai savo laiku bus 
parašyta plačiau.

—Reporteris.
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Drg. Browderis Atmuša 
Reakcionierius

Ne tik Massachusetts valstija turi 
“raganų gaudytojus” formoje valstijos 
legislatūros komisijos tyrinėti “sveti
mas Amerikai idėjas”. Ir New Yorkas 
neatsilieka. Ir čia valstijos legislatūra 
pagimdė panašų sutvėrimą, kuriam vai
ruoja garsusis reakcionierius valsti
jos senatorius McNaboe.

Labai keista ir štai kas. Ši komisija 
'pavadinta “Bendra Legislatūros Komi- ' 
sija Tyrinėjimui Įstatymų Administra
cijos ir Pravedimo.” Jai įsakyta ištirti 
problemą sukontroliavimo kriminalinių 
tendencijų ir privertimo teisingai pra
vesti kriminalistinių įstatymų pildymą. O 
betgi senatorius McNaboe, valstijos sei
melio neįgaliotas, pasimojo ištirti komu
nistų judėjimą ir jo veiklą.

McNaboe pašaukė, teismo keliu, drg. 
Earl Browder, Komunistų Partijos sek
retorių, ir reikalauja atsakinėti į viso
kius klausimus. Žinoma, drg. Browder 
nebijo atsakinėti į klausimus. Komunis
tai nebijo dienos šviesos. Jie neturi nie
ko paslėpę nuo Amerikos žmonių. Kaip 
tik priešingai, mūsų troškimas yra, kad 
kiekvienas Amerikos darbo žmogus kuo- 
giliausiai susipažintų su Komunistų Par
tijos programa ir veikla.

Savo parodymais drg. Browder dar 
kartą atmušė reakcionierių daromus už
metimus Komunistų Partijai. Savo pa
reiškime McNaboe komisijai jisai vėl 
išdėsto komunistų poziciją įvairiais klau
simais. Buržuazinė spauda bando visaip 
iškraipyti drg. Browderio parodymus. 
Pavyzdžiui, Browderio pareiškimą, kad 
Amerikos Komunistų Partija pri
klauso prie Komunistų Internacionalo, 
“New Yorko Times” pavertė šauksmu, 
“Raudonoji partija surišta su Maskva.” 
Mat,, nori išgąsdinti Amerikos žmones 
senu “Maskvos” baubu.

“Komunistų Partija yra legališka po
litinė partija,” pareiškė Browderis, “vei- 
kiahti išimtinai legališkais būdais, gi
nanti savo legališkumą ribose Jungtinių 
Valstijų ir New Yorko valstijos kons
titucijos.”
Komunistų žodžiai Nesiskiria nuo Darbų

Komunistų Partijai, sako d. Browde
ris, užmetamas Veidmainiavimas ir ne- 
sąžiniškumas, kuomet ji atmeta nelega- 
liškus metodus, suokalbius ir terorizmą.” 
Geriausias tam atsakymas yra tas fak
tas, jog tie desėtkai tūkstančių partijos 
narių, kurie įstojo paskutiniais dviem 
metais, įstojo kaip tik pamatu partijos 
pareikštos politikos. “Tie nariai tuojau 
•pasitrauktų iš partijos, jeigu rastų prieš
taravimus tarpe partijos įsitikinimų ir 
viešų pareiškimų...” Mūsų partijos na
riai išmokyti demokratijos ir ameriki
nių tradicijų dvasioje ir visa partijos 
veikla permirkyta ta pačia dvasia.”

Toliau d. Brow.deris cituoja naujosios 
Komunistų Partijos konstitucijos Sky
riaus VI paragrafą 1, kuriame sakoma, 
kad mūsų partija kovos prieš visas kli
kas ir grupes, kurios bandys suokalbio 
bei smurto pagelba nuversti Amerikos 
demokratines įstaigas, kuriose žmonės 
turi balsą ir kurių pagelba jie gali žy
giuoti į naują gyvenimą.

Streikai ir Komunistai
Kitas užmetimas, daromas Komunistų 

Partijai, tai kad ji siekianti “kurstyti 
streikus ir industrinius susikirtimus ne 
darbininkų naudai, bet tik dėlto, kad 
kurstyti streikus ir susikirtimus.”

“Bet niekas negali būti toliau nuo tie
sos,” sako Browderis. “Komunistai visur

vartoja visą savo įtaką įvedimui darbi
ninkų teisės organizuotis ir pagerinti sa
vo sąlygas pagelba kolektyvių derybų. 
Jie stoja už vartojimą streiko tiktai kai
po paskutinės priemonės apgynimui savo 
teisių, kai visos kitos priemonės nebe
davė pasekmių. Komunistai panaudoja 
visą savo įtaką padarymui iškilusių in
dustrinių susikirtimų ramiais. Visi kal
tinimai, priešingi tam, yra neteisingi ii* 
be pamato.”

Neturi jokio pamato, yra melagingas 
ir tas kaltinimas, būk Komunistų Parti
ja gaunanti “įsakymus iš Maskvos”, arba 
esanti po įtaka “Maskvos aukso.” “Nė 
krislelio nėra tiesos visuose tuose kal
tinimuose”, pareiškė d. Browderis. “Ko
munistų Partija daro savo tarimus, nie
kados nėra apląikius įsakymų iš Maskvos 
ar iš kitur kur. Ir jeigu gautų panašius 
įsakymu^, juos sumestų į gurbą. Komu
nistų Partija finansuoja savo veiklą’ iš- 
išimtinai savo šaltiniais šioje šalyje. Jos 
narių 99 nuošimčiai susideda iš Jungti
nių Valstijų piliečių. Be to, visi nariai, 
kurie ddr nėra piliečiais, turi pareikšti 
norą tapti piliečiais.”

Komunistų Partija ir Darbo Unijos
“Komunistų. Partijai dažnai užmeta

ma, būk ji bandanti uždėti kontrolę ant 
darbo unijų, o ypatingai ant C.I.O. Ta
me užmetime nėra nei krislelio teisybės. 
Komunistų Partija nenori kontroliuoti 
jokios darbininkų organizacijos. Kai ko- 

. munistai esti išrinkti darbo unijų virši
ninkais, tai esti išrinkti išimtinai pasi
remiant jų veikla unijose, o ne interesais 
Komunistų Partijos, kaipo tokios. Ko
munistai visais būdais priešinosi C.I.O. 
unijų atskyrimui nuo Amerikos Darbo 
Federacijos. O kai jos vis tiek buvo pra
šalintos ir susidarė du darbo unijų cent
rai, tai komunistai deda visas pastangas 
tuos du judėjimu vėl apvienyti į vieną 
darbo unijų judėjimą.”

Drg. Browderis parodė, kad tūli žmo
nės dažnai sumaišo komunistus su loves- 
toniečiais ir trockistais, kurie nors save 
vadina komunistais, bet yra didžiausi ko
munistų priešai, taip pat priešai visos 
darbininkų klasės.

Drg. Browderio pareiškimas baigiasi:
“Komunistų Partija giliai jaučia tą 

faktą, kad kadangi daugelyje šalių įsi
galėjo fašizmas ir kadangi jis plinta ir 
grūmoja viso pasaulio taikai ir demo
kratijai, tame ir Jungtinėms Valstijoms, 
tai dešimteriopai padidėjo kiekvieno pi
liečio ir kiekvienos organizacijos parei
ga aiškiai pasisakyti, kaip jis bei ji žiū
ri į šitą pavojų, komunistų Partija be
sąlyginiai eina su demokratija ir taika, 
prieš' fašizmą ir karą. Ji vis didesniu 
pasisekimu darbuojasi su • visais taiką 
mylinčiais ir demokratiniai nusistačiu
siais žmonėmis dėl .visų bendro tikslo.”

Ketvirtoji Liepos—Didžioji 
Amerikinė Šventė

Vėl prabėgo metai, vėl apsisuko istori
jos ratas ir ketvirtoji Liepos jau su mu
mis. Šį pirmadienį bus lygiai šimtas še
šiasdešimt du metai nuo paskelbimo 
Jungtinių Valstijų ■ nepriklausomybės, 
nuo išsilaisvinimo iš pų^ Anglijos impe
rializmo.

Tai buvo amerikonų istorinis žygis. 
Tai buvo pirmas mirtinas smūgis senai 
priespaudai, senai tironijai. Amerikos 
revoliucijos šūkiai nuskambėjo ištisai pa
saulį ir pirmutinė šalis, kurios liaudis 
jais apsiginklavo, buvo Francija. Ameri
kos 1776 metų revoliuciją lydėjo 1792 
m. Francijos revoliucija. Paskui tie šū
kiai plito į kitas Europos šalis.

Taigi, amerikonai buvo pirmutiniai 
daužyti senojo svieto sienas, kaip dvide
šimtame šimtmetyje Rusijos liaudis buvo 
pirmutinė pradėt griauti moderniškos 
kapitalistinės priespaudos rūmus.

Tuo faktu męs, kurie turime • progą 
gyventi šioje šalyje, teisingai didžiuoja
mės. Juk ne kas kitas, kaip darbo žmo
nės ir 1776 metais ėmė ginklą ir liejo 
kraują už savo ir savo šalies laisvę.

Vardai Washingtono, Jeffersono, Pai
ne, Adams, Franklino garsiai skambėjo 
laisvę mylinčio pasaulyje ausyse praei
tus 162 metu ir skambės amžinai. Tiesa, 
jie buvo vadai buržuazinės revoliucijos. 
Bet juk kitokia revoliucija tada ir ne
buvo galima, nes moderniškos proleta
riato klasės dar nebuvo. Tada tik buržu
azinė revoliucija ir tegalėjo būti. Bet ji

buvo revoliucija — kova tų laikų žmo
nių už savo laisvę, už laisvę ir brolybę. 
Ne prašymų ir maldavimų pagelba revo
liucija vertė senąjį pasaulį, bet ginklais 
ir spėka. Ji laimėjo, ji padėjo pamatus 
Jungtinėms Valstijoms.

Tos tradicijo*s yra garbingos. Jų pa

miršti negalima. Jas atiduoti darbininkų 
priešams mes negalime. Jos priklauso šių 
dienų, darbininkų klasei.

Nepriklausomybės Paskelbimas yra 
brangus istorinis dokumentas. Iš jo gali 
pasisemti daug įkvėpimo ir šių dienų 
proletariatas.

Pabėgusio Lietuvio Balsas
Iš lenkais okupuotos Lie

tuvos vienas • mūsų brolis 
lietuvis pabėgo Lietuvon ir 
ten apsigyveno. Vilnijoje 
paliko, žmoną ir vaikus. Da
bar jis rašo vienam ameri
kiečiui:

“Ašį nežinau, ant kurio 
pasaulio aš gyvenu,” jis 
rašo. “Taip man nusibo
do gyventi, kad neturiu 
kur užeiti ir nakvoti. Dabar 
pas mus tokie sunkūs laikai, 
jog ir apsakyti negalima. 
Lietuvoje buvo dideli karš
čiai, per pusantro menesio 
nebuvo lietaus, viskas iš-’ 
džiūvo, tik dabar/gegužės 
28 d., pasirodė lietus. Ne
žinau, kaip laiške rašyti 
apie gyvenimą Lietuvoje ir 
abelnai iš parubežio. Tik 
tiek galiu pasakyti, kad vis- 
tiek, kaip pirmiau buvo. 
Nei kiek padėtis nepagerė
jo susitaikius su lenkais. 
Dar aršesnė pasidarė, nes 
dabar lenkai pradėjo dar 
smarkiau persekioti mūsų 
brolius vilniečius. Dabar 
dar neleidžia per Korpiškių 
punktą į mūsų pusę. O Pa- 
aknavos punktą visai užda
rė. Tik per Korpiškių punk
tą eina į Lenkiją dirbti lau
kų darbo, o toliau niekur 
neleidžia. Dabar laukiame 
birželip 15 d., kada bus ati
darytas geležinkelio susisie
kimas tarpe Vilniaus ir 
Kauno. Tai tada matysime,

gal kiek pagerės laikai. Ir 
mes, kurie esame atbėgę iš 
okupuoto krašto, laukiame 
geresnių laikų.

“Drauguti mano, mes visi 
prašome jūsų malonės, ar 
negalima būtų suaukoti 
kiek nors pašalpos Ameri
koje dėl brolių, vilniečių, 
kurie gyvena ir vargsta va
dinamoje laisvoj Lietuvoj? 
Nors būtų nemalonu apie 
tai kalbėti, bet ką padarysi. 
Senų žmonių pasakyta, kad 
skęsdamas ir už skustuvo 
griebiasi. Taip ir mums 
dabar atėjo tokie laikai.

“Kaip ir aš pats. Tuo
jau sueis įlenki metai ir vis 
taip tebegyvenu. Pirmiau 
dar duodavo kokį centą, bet 
dabar visai Ineduoda. Tik 
ant velykų davė 30 litų ir 
nuo tada dar- nieko nedavė. 
Nežinau, kas reikės daryt, 
ko aš sulauksiu. Baigiu 
nešioti drabužius,- kuriuos 
man prisiuntėte.

“Mano drauguti, aukš
čiau minėjau apie pašalpą. 
Teko girdėti nuo žmonių, 
kad kai atvažiuoja Ameri
kon Vincas Uždavinys, tai 
jam tenai Amerikos lietu
viai suaukoja nemažai pini
gų ... O mūsų broliai vil
niečiai, kurie gyvena oku
puotam krašte, nemato jo
kios pašalpoms. Tai matai, 
drauguti, kokia čia Lietu
voje teisybė...”

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
PANEVĖŽYS

Kaip Atrodo Berčiūnų 
Kurortas

Berčiūnai tai yra graži va
sarvietė panevėžiečiams. Nuo 
miesto yra apie 7 km. Susisie
kimas palaikomas traukiniais, 
kurie vaikšto labai dažnai.

Vasarvietė yrą • ant Nevė
žio kranto, o iš antros pusės 
ją supa Sanžulos kanalas. 
Nevėžyje yra įrengtos mote
rų ir vyrų maudyklės, o kana
le bendra maudyklė.

Pati vasarvietė gražiai su
planuota ir apstatyta. Nuo pat 
traukinio sustojimo vietos pra
sideda gražios vilos, kurių čia 
yra gana daug. Kol kas jų iš- 
nuomuotu dar maža, tad visiV 7

norintieji Berčiūnuose vasaro
ti, dar gali gauti laisvų butų ir 
kambarių. Visi patogumai ir 
malonumai p a n e v ė žiečiams 
pašonėj, o vasarotojų kol kas 
Berčiūnuose labai maža.

Gali atrodyti, kad panevė
žiečiai, puikiai jaučiasi ir mie
ste. Oaug sodų, Nevėžis, bet, iš 
tikrųjų, per vasaros karščius 
nėra čia kur pasimaudyti, nes 
Nevėžyj teka ne vanduo, o iš

kanalizacijos vamzdžių ir fa
brikų sutekėjusios srutos. Ir j O 
vanduo toks tirštas, kad ir no
rėdamas nenugrims!. Panevė
žiečiai turėtų pasinaudoti Ber-- 
čiūnų maudyklėmis.

PRASIDĖJO PASKUTINIOJI 
ŪKININKŲ BYLA

Kaižuoąienės teismas, Kali
ne, pradėjo nagrinėti pasku
tiniąją ūkininkų bruzdėjimo 
bylą, šioje byloje kaltinamai
siais patraukta 17 ūkininkų 
nuo Raudonės, Jurbarko, Ve
liuonos ir Šimkaičių. Kaip ži
noma, 1936 m. pavasarį iš 
krūmų buvo nušautas Veliuo
nos policininkas Kvalita.

Posėdžiui pirmininkauja 
Kariuomenės teisėjas pulk. 
Gurevičius, kaltina Kariuom. 
teismo prokuroro pad. pulk. 
Gudavičius, sekretoriauja Įeit. 
Jakštas.

Kaltinamuosius gina šeši 
kauniškiai advokatai: M. Sle
ževičius, B. širvinskas, A. Tor- 
nau, Dz. Toliušis, P. Kerpė ir 
L. Kameneckis.

Tokio, birž. 29.—Nepap
rastai smarkus viesulas-ty
phoon privarė iš jūrų dau
gybę vandens ant rytinio 
Japonijos pakraščio. Ap
semta 90 tūkstančių namų.

Paryžius, birž. 30.—Len
kų valdžia pranešė Franci- 
jai, kad, ištikus susikirti
mui tarp Vokietijos ir Če- 
choslovakijos, Lenkija “be- 
pusiškai” laikytųsi.

Montello, Mass. New Haven, Conn.
Štai kinio biznieriai davė 

skelbimus i special, “Laisvės” 
nurnerj, taikomą “Laisvės” pik
nikui, Maynard, Mass., liepos 3 
d., 1938 m. ' '

National Cafe, Antanas Rai
la, 666 N. Main S.t.

Meat and Grocery Store, Pra
nas Pūkelis, 57 Vine St.

Brockton Wholesale Beve
rage Co., Inc., 20 No. Montello, 
Street.

J. J. Madden, Insurance 
agentas, 153 Main St.

South- Shore Beverage Co., 
Inc., 213 Union St., Rockland, 
Mass.

W. Zinkevičius, mėsos marke- 
tas, 17 Arthur St.

J. Sidaras, toniko išdirbėjas, 
85 Arthur St.

M. Wallent, užlaiko duonos 
kepyklą, 23 Bellevue Ave.

G. Shimaitis, “Laisvės” 
agentas, 162 Melrose St.

Lietuvių Radio Programa
Trečiadieniais 7:45 vak., iš 

radio stoties WEL1 lietuviu 
jaunuoliu choras Daina, vado
vaujamas J. P. Latvio, duoda 
lietuvišką dainų programą.

Lietuvių liaudies dainų my
lėtojai raginami užsistatyt sa
vo radio virš minėtą valandą 
ant 90 ir išgirsti gražių dai
nelių.

Visi lietuviai, kaip vietiniai, 
taip ir-apielinkės, prašomi pa
remti šią programą, rašant at
virutes minėton stotin, pareiš
kiant norą ir ant toliau pa
laikyt šią programą.

J. Shukaitis.

Pittston, Pa.

štai kurie biznieriai davė 
“Laisvei” daryti sieninius ka
lendorius per G. Shimaitį:

P. Vessel, 34 Bellevue Ave., 
Montello, Mass.

James Adomaitis, 253 Plea
sant St., Stoughton, Mass.

J. A. Krasauskas, 1190 Wash
ington St., Norwood, Mass.

J. Dundulis, Jr., 1118 Wash
ington St., Norwood, Mass.

A. Bielin, 1226 Washington 
St., Norwood, Mass.

J. P. Yakstas, 257 W. Fifth 
St., S. Boston, Mass.

J. Sireikis, 69 Hovendon 
Ave., Montello, Mass.

A. Raila, 666 N. Main St., 
Montello, Mass.

Belskis, pieno farma, N. Ca
ry St., Montello, Mass.

Mes, darbininkai, turėtumėm 
juos visus nuoširdžiai paremti.

G. Shimaitis.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
! Skaitytojų.

Žinotina Norintiems Vykt į 
LDS Suvažiavimą

Į LDS suvažiavimą delegatu 
: išrinktas d. A. Valinčius. Į 
'Pittsburghą jis žada važiuot 
savo mašina ir, sako, galėtų 
nuvožt visus delegatus Luzer- 
nės ir Lackawanos. Tai kurio 
manote važiuot, kreipkitės į 
Pittstoną, nes visiems drauge 
važiuojant pigiau ir linksmiau. 
Taipgi mažesnės kuopos ga
lės prisiųst po delegatą.

Taigi ilgai nelaukite. Kaip 
girdėt, tai Nanticoke. Par
sons, Pittston ir Extei\ Boro 
delegatai jau išrinkti. \ Kitos 
dar rinks. \

Visi j Pittsburghą! \.
Aš Ten Būsiu^

NUSIDŪRĖ NAZIŲ ŠNI
PAS BRAZILIJOJ

Rio de Janeiro, Brazili ja. 
—Suimtas vokietys Fr. Co
lin Kopp, kaip įtariamas 
Hitlerio karinis šnipas, nu- 
sidūrė kišeniniu peiliuku.

Koppo kambaryj viešbu- 
tyj buvo rastas vienas šni- 
piškas dokumentas.

Važiuokit Busais į “Laisvės” Pikniką!
Į dienraščio “Laisvės” pikniką, kuris įvyks šį sekma

dienį, 3 d. liepos-July, Ulmer Park, Brooklyne, busai eis 
iš šių vietų:

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugyste važiuoja į “Laisves” pikniką 

nuo Šapalo-Vaiginio Svetainės, 147 Thames Street. Jie pasi
samdė didžiausią busą New Yorke. Kaina $1.00 į abi pušį. 
Išvažiuos 1:30 vai. po pietų.

NEWARK, N. J.
Yra pasamdyti 2 busai. Išeis 1-mą vai. po pietų, nuo Jur- 

ginės Svetaines, 180 New York Avė. Bilietas “round trip” 85c. 
Galima užsiregistruoti par drg. K. Žukauskienę, 566 S. Clin
ton St., E. Orange, N. J.; pas J. Mikšį, 189 Ferry Street, 
Newarke, ir pas Sietyno Choro narius.

HARRISON, N. J.
Busai išeis nuo Hamilton St. ir kampas 4-tos gatves, 12 

vai. dieną. Bilietui galite gauti pas ALDLD 136 kuopds 
narius ir po numeriu 22 Davis St., Harrisone.

GREAT NECK, N. Y.
Busai išeis nuo Kasmočių svetainės. Kelionė į abi pusi tik 

70 centų. Tikietus galite gauti ir užsiregistruoti važiavimui 
pas Pirmyn Choro narius.

HARTFORD, CONN.
Busai išvažiuos sekmadienio rytą, 3 d. liepos-July, 7 vai. 

Kelionė $2.75 “round trip”. Prašome pasipirkti bilietus išanks- 
to. Galite gauti Laisvės Choro Svetainėje, 57 Park St., nuo 
5 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais ir penktadieniais iki 10 vai; 
vakaro pas Laisves Choro narius. Prašome tuoj užsiregistruot.

. Girdėjome, kad organizuoja busus Patersonas ir Elizabe- 
thas. Prašome greitai pranešti, iš kur busai išeis, kokiu laiku 
ir kiek kaina.'

PATERSON, N. J.
Busai išeis 11:30 vai. ryto, nuo S. Bakanausko svetainės, tad 
visi užsiregistravę būkite laiku.

CLIFFSIDE, N. J.
Bušai išeis 11-tą vai. ryto nuo Ch. Green’s Svet., 267 Walker 

St. Kelione į abi pusi tik $1.00. Užsiregistruokite pas A. Ba- 
kunienę, 316—3rd St. ir pas K. Mažeikienę, 185 Jersfey Avė. 
Galima užsiregistruoti ir pas ALDLD narius.

PHILADELPHIA, PA.
Pasamdyta du busai. Vienas išeis 7:30 vai. ryto nuo 143 

Pierce St., o kitas 8 vai. ryto nuo 735 Fairmount Ave. Kelio
ne į abi pusi $2.25. Užsiregistruokite iš anksto. Ti kietu A ga
lima gaut pas Tureikienę, 143 Pierce St., Sapranauslęienę, 
1223 N. 11th St., J. Smith, 5809 N. Fairhill St., ir 735 Fair
mount Avenue.

ELIZABETH, N. J.
Busas išvažiuos nuo LDP Kliubo, 408 Court St., 12 vai. die

ną. Kelionė į abi pusi $1.00. Bušo reikalais kreipkitės pės Ed
na Pociūnaitę, B. BeliaUskaitę ir Helen Rogers kas vakarą nuo 
8 iki 9 vai., LDP Kliubo Svetainėj.

BROOKLYN, N. Y. ’
Nuo A. Kulokienes ir J. Mokolos Bar ir Grill, busas išva

žiuos 2-rą vai. po pietų. Užsiregistruokite iš anksto 49 Ten 
Eyck Street.

Organizuojasi draugai iš Waterbury ir iš New Haven masi
niai atvažiuot. Taip pat prašom smulkmeniškų informacijų su 
detališkais nurodymais, iš kur kokiu laiku išeis busai ir kiek 
kelionės kaina.

)
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M. Petrausko Kūrinių 
"Leidimo Reikalu

Jau visa eilė Amerikos lietuvių visuomenės 
veikėjų ir menininkų šiame skyriuje yra pa
reiškę savo nuomones Miko Retrausko kūrir 
nių leidimo reikalu. Gauta tam kilniam užmaj- 
nymui šiltos užuojautos ir pritarimo. Gerbda
mi ir įvertindami mūsų veikėjų nuomones ir 
pritarimus, skelbiame jų laiškus viešai visuo
menės žiniai.

Plačiai žinomas visuomenininkas adv. F. J. 
Bagočius rašo:

Birželio 14, 1938.
Miss M. šalinaitė,
K. M. P. K. L. Ižd.-Sekretorė, 
46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Gerbiama Tamsta:—
Gavau Tamstos pakvietimą iš 21-mos die

nos gegužio, šių metų, kviečiant mane tapti 
nariu-rėmėju Komiteto Miko Petrausko Kū
riniams Leisti. Į jį negalėjau anksčiau atsa
kyti dėl susibėgusių darbų daugybės.

Asmeniškai aš labai įvertinu Komiteto pas
tangas, ir noriai liksiu jo nariu-rėmėju, ir 
remsiu jį kiek išgalėdamas moraliai ir finansi
niai, vienok aš noriu kreipti Tamstų atydą į 
faktus, — kuriuos neabejoju jau esate išdis- 
kusavę,—kurie verčia mane būti pesimistu 
šiame reikale:

Miko Petrausko kūriniai, bent daugelis jų, 
yra jau išėję iš spaudos ir guli sukrauti ne
rasdami pirkėjų. Kaip kūrėjas, jis yra liau
dies motyvų registratorius. Tie motyvai yra 
interesingi tiktai folklioro kolektoriams, bet 
klasiškos muzikos, taip kaip ir dabartinės 
“swing” muzikos mylėtojams, nėra interesingi.

Ekonominė mūsų Amerikos lietuvių padėtis 
dabar yra sunki: tas yra teisybė netik kalbant 
apie darbo proletariatą, bet ir apie baltkal- 
nierius, paprastai, žinomus kaipo profesiona
lus. Išleidimas bent kokio geresnio jo kūrinių 
rinkinio apsieis apie $10,000.00. Prie dabarti
nių aplinkybių ir prenumeratos keliu leidžiant, 
vargu bus galima gauti daugiau kaip kokius 
500 abonentų, sakykim po $5.00. Spausdinti 
galima apie 5,000. Bet apart abonentų-prenu- 
meratorių, ar gausite nors porą šimtų pirkė
jų? čionai kalbu iš patyrimo. SLA išleido 
ALBUMĄ, su tūkstančiais asmenų paveikslų, 
o pirkėjų nerandame... Blogi laikai!

Aš nenoriu įkalbėti, kad gražus užmanymas 
būt dėl mano pesimizmo sulaikytas, anaiptol. 
Bet tiktai draugiškai klausiu: ar manote, kad 
dabar yra laikas tokį darbą ir naštą pradėti?

Su geriausiais linkėjimais,
Jūsų,

F. J. Bagočius.
Visuomenės veikėja-menininkė D. Zdaniutė- 

Judzentaviečienė iš Chicagos praneša:
“Aplaikiau Jūsų laišką, kviečiant prisidėt 

Miko Petrausko kūrinių leidimo komitetam 
Širdingai ačiū už pakvietimą!

“Komp. Miką Petrauską ir jo kūrinius mū
sų liaudis ilgai atsimins! Taigi, išleidimą jo 
kūrinių skaitau kilniu ir svarbiu uždaviniu. 
Su mielu noru apsiimu įeit komiteto sąstatan 
ir prisidėt darbais.

“Draugiškai, 
“D. Zdaniutė-Judzentavičienė.”

Dainininkas Aleksandras Velička, paklaus
tas ar jis sutinka įeiti į Ko/nitetą Miko Pet
rausko Kūriniams Leisti, pareiškė:

“Už tai stoju visa mano širdžia. Sutinku įei
ti komiteto sąstatan ir dirbti to kilto užma
nymo realizavimui!”

Komitetas Miko Petrausko
Kūriniams Leisti.

Sekretorė B. šalinaitė;
* 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Darbininkas Rašytojas
Lietuvių darbininkų spaudos gausingieji 

bendradarbiai, nerokuojant keletos redaktorių, 
yra fabrikų, kasyklų ir žemės ūkio darbinin
kai. Ne visi,jie yra išėję pradžios mokyklas, 
o dar mažiau lankę aukštesniąsias. Didžiuma 
jų rašo dėl reikalo, kad apibudinus darbininkų 
veiklą savo apielinkėj, kita dalis—rašo dėl to, 
kad turi palinkimą rašinėti.

Kiekvienas darbas reikalauja iš darbininko 
sugabumų, reikalauja, kad darbininkas būtų 
palinkęs į tąjį darbą, kurį jis dirba; kad būtų 
susidomėjęs dirbamu darbu visapusiai ir su
prastų, kaip jį reikia'dirbti. Juo labiau to yra 
reikalaujama iš rašytojo, kuris rašo bent kiek 
daugiau, negu paprastas žineles, koresponden

cijas. Korespondencijos, tiesa, irgi būna 
sklandesnės tų rašytojų, kurie,yra geriau pra
sisiekę; korespondencijų rašymui irgi naudin
gas prasilavinimas, kaip lygiai naudingas pra- 
silavinimas kiekvienam darbui.

Kaip darbininkui prasilavinti, prasisiekti, 
įsigyti plačias mintis, kurias dūstant ant po- 
pieros neliktum nuobodus tam, kas tavo raštą 
skaitys? Trumpai atsakant šį klausimą, paliep
sime pradedančiam rašytojui studijuoti, skai
tyti kitų raštus, svarstyti. Ar jis tuomi jau 
pilnai pasinaudos? Rodos, neklystu pasakęs, 
k aki ne. Skaityti ir jau pačiam išspręsti skai-’ 
tobiojo rašto vertę, ■ tai jau ne pradinio, be
mokslio žmogaus darbas. Dažnai skaitytojas 
pamanys taip: jei rašytojas mokėjo šį raštą 
parašyti, tai jis yra plataus žinojimo žmogus, 
ir jei jo raštą išspausdino, tai ko bereikia—jis 
vertingas!

Jei pradinis rašytojas šitokių išvadų priei
na, tai jau jo pažanga dažnai ir baigiasi, nes 
jis mato, kad ir jo paties raštas tapo išspaus
dintas,—reiškia, įvertintas kaipo geras, tin
kamas. Gerai, jei gauna iš šalies patarimų, 
nurodymų. Bet kas jų gauna, nuo ko? Mūsų 
redakcijų darbininkai tokių patarimų nesiū
lo, o ir prašant vargiai gausi, nes jie ir laiko 
neištęnka susirašinėti su bendradarbiais. Dėl 
šito jau matėme ne vieną nuoskaudą redakci
joms adresuotą. Tai kur gi išeitis?

Prisieina išeities jieškoti, jieškoti ir svarsty-' 
ti, kuri geresnė, kuria išeitimi galima daugiau 
pasinaudoti. Mano manymu, gerai pradėta 
veikti Brooklyne, ruošiant eilę prelekcijų apie 
literatūrą, apie literatūros kūrėjus-rašytojus. 
Šitokias prelekcijas turėtų ruošti ir kitos lie
tuvių kolonijos, žmonės, turį palinkimus ra- 
šytojauti, turėtų nieko nelaukę jieškotis kelių 
į pažangą, žiūrėti, kaip kiti rašytojai skynėsi 
sau kelią, kas jiems gelbėjo. Reikėtų su savo 
rašiniais rodytis artimų draugų būreliams, 
skaityti ir prašyti, kad jie pareikštų savo nuo
monę, padarytų kritiką tavo sukurtam dalykui.

Tiesa, šis paskutinis kelias ne visuomet, 
taip sakant, išdega, ne visuomet tau draugai 
padės. Viena, jie dažnai nesijaučia daugiau 
žiną už tave, kita, mano, kad ką nors pastebė
dami gali tave užgauti, trečia -— atsiranda ir 
drąsių ir pareiškiančių savo nuomonę gana iš
didžiai, bet. . . dažnai ne daug ką pasinaudosi 
iš to, nes jie kai kada pasako ką nors ne dėl
to, kąd tau padėti, bet kad save pasirodyti. ..

Teko sykį ir man pasirodyti draugų būre
liui, skaitant “Šį-tą apie poeziją.” Išklausė, 
truputį pagyrė, o kritikos, taisymo — nieko. 
Šis rašinys buvo skaitytas Clevelande meni
ninkų suvažiavime. Koks atsiliepimas iš ten 
išgirstas? Bovino referatas nelabai supranta
mas, Jasilionio — dar mažiau suprantamas,— 
ir daugiau niekas nieko. Bet šitoks draugų, 
taip sakant, reagavimas, dar neužmušė noro 
kitu sykiu prieš juos išeiti. Dar bandysiu...

Kam prieinama Juliaus Butėno parašyta 
knyga “Povilas Višinskis,” tas ras joje pla
čius išparodymus, kaip Višinskis mokė rašy- 
tojauti paskilbusią (vėliau) rašytoją žemaitę 
ir Šatrijos Raganą, kuomet dar jos buvo tik 
pradinės, ir tai tik Višinskio kurstomos pra
dėjo. Višinskis turėjo gana plačias pažiūras į 
literatūrą, nors jis pats yra mažai jos sukū
ręs. Jis, palikdamas save nuošalyj, ugdė kitus, 
jieškojo literatinių diegų kituose, ir, radęs 
juos, auklėjo, mokė, plėtė.

Pas mus, amerikiečius, šioje gadynėje, tokių 
Višinskiu nėra. Nėra kas j ieškotų talentų ir 
padėtų jiems vystytis. Kas jaučiasi turįs pa
linkimą, talentą, rašytojavimui, te jieško kelių 
į erdvius literatūros rūmus patsai, te klausia- 
si žinių į tą, kurį mato galintį ką nors patarti. 
Ir Povilas Višinskis klausėsi — susirašinėjo 
su L. Tolstojų, ir jaunas poetas Ed. Steponai
tis vedė korespondenciją su Tolstojų, ir kiti 
— su kitais.

V. Kapsuko parašyta Jono Biliūno biogra
fija jau daugelio draugų šėpoje' pamiršta ir 
apdulkėjusi. O galima ir joje rasti daug gerų 
patarimų, nes ir Biliūnas ir Kapsukas buvo 
gana aukštai prasisiekę literatūroj. Jieškoki- 
mės kelių patys, kalbėkimės apie surastus ke
lius, sakykimės vienas kitan),!

Manding, gerai kas tai padarė, sakydamas 
pradiniam rašytojui: manyk, kad tu vis dar 
prastai rašai, kad pažanga tavęs dar laukia, 
.kad tu turi progų kilti, tik stengkis, siek, 
žengk! Savo raštą skaityk daug sykių ir tai
syk, parrašinėk. Juk ir kai kurie didieji rašy
tojai, sakoma, perrašinėja savo raštus net 
septynis sykius. Geriau mažiau, bet tinkamiau, 
vertingiau parašyti.

Progoje, kalbant apie kitus, pasisakau ir 
apie save. Esu prirašęs labai daug eilėraščių, 
bet šiandien jaučiuosi susigėdęs už jų neapta-

Is L. M. S-gos Centro 
Pastogės

Lietuvių Meno Sąjunga yra 
vienintelė tos rūšies organi
zacija, kuri rūpinasi meno plė
tra į Amerikos lietuviuose. 
LMS aptarnauja savo organi
zacijos vienetas dainomis, mu
zika,: scenos veikalais; pa
ruošia paskaitas apie literatū
rą, teatrą, poeziją, muziką ir 
tt. Tas darbas negalimas be 
pinigų. Todėl LMS kreipiasi 
į visus dailę mylinčius lietu
vius : Paremkite meno-dailes 
auklėjimą.

Tūlas laikas atgal LMS iš
siuntinėjo savo vienetams ir 
šiaip broliškoms organizaci
joms aukų rinkimo blankas, 
prašant finansinės paramos. 
Daugelis blankų jau grįžo ne 
tuščiomis. Bet dar iš dauge
lio vietų jokio atsakymo ne
gautą. Subruskite, draugai ir 
draugės!

LMS Suvažiavimas jau ne
toli. ! Ryšy j su tuom susidarys 
nemenkai lėšų. Keli LMS 
Centfo Komiteto nariai turės 
vykti suvažiaviman su rapor
tais, taj, suprantama, pasida
rys kelionės lėšų. Taipgi tu
rės Vykti grupė menininkų su
darymui koncertinės progra
mos, kuri būtinai reikalinga 
laiko mūsų, taip svarbių su
važiavimų. Nežiūrint, kaip 
taupiai bandysime elgtis, bet 
be išlaidų neapsieisime. Apie 
tai privalo pagalvoti kiekvie
nas mūsų vienetas ir visi na-

Rašant šiuos žodžius, LMS 
sekretorė d. B. šalinaitė pri
davė aukų rinkimo blanką su 
$3 ii* skubotai pridūrė: “Tai 
smulkios aukos nuo. atskirų 
žmoftių. Rinkau visur ir nuo 
visų.: Neaplenkiau nei savo 
mamjės—ir ji pasuko 50c LMS 
reikalams.”

Jeigu visi būtų taip kruopš
tūs, kaip di B. šalinaitė, tai 
LMS' finansiniai nesiguostų . . .

Draugė B. šalinaitė netik 
mokina chorus, eina LMS Cen
tro sekretorės ‘ pareigas, dirba 
kaipo sekretorė-iždininkė .Ko
mitete Miko Petrausko Kūri
niams Leisti, pildo jai uždėtas 
pareigas LMS generalio Muzi
kos Direktoriaus, o dar, kaip 
matome, ji ir aukų parankio
jai

Lietuvių Meno Sąjungai pri
klauso virš 30 chorų, su tiek 
pat, suprantama, mokytojų- 
vedėjų. Kažin, ar jie nega- 
lėtų^jpasekti draugę B. šali- 
naitęp^ent finansų sukėlime 
LMSĮgai ?j

Baltimorės choras Lyra 
smarkiai veikia. Jis net va- 
kacijjų šią vasarą nemano tu
rėt. Rudęniop žada turėt šau
nų sbektaklį-koncertą ir tuo
mi atžymėt Lyros vienų me
tų gyvavimo sukaktį. Lyriečiai 
šiomis dienomis turėjo poemų 
kontestą. Geresnėms poemoms 
jų mokytojas Ch. G ran of skis 
žadėjo pritaikyti muziką. 
“Pasistengkime įrodyti, kad 
mes LMS-gai galime kai-ką ir 
paaukoti, o nevien tik iš jos 
gauti !”—^rašo Lyros Choro en
tuziastė Vinco Duktė “Lais
vės” j No. 152-rame.

Lindime Lyros Chorui geros 
kloties! P. Balsys.

šymą, temų artimumą, paviršu- 
tinumą... Neturėjau patarėjų 
darbo pradžioj, ir — žengiau, 
žengiau... su labai maža ato
daira.I . .

St. Jasilionis.

SEIMAS
Tautininkai - Sandariečiai’ 
Nusiminę; Juozo Miliausko 
Iškelti Dalykai; Visokios 
Pranašystes ir Gandai;
Kaip bus su “Tėvyne”?
Scranton, Pa., birželio 

29 d.—Prieš atidarysiant 
5-tąją SLA 40-to seimo se
siją, delegatai susirinko ry
te prie miestavo pastato ir 
nusifotografavo.

Atidarius sesiją, po var- 
došaukio, trumpai kalbėjo 
Ant. Alekna, Dariaus-Girė
no Klubo atstovas, prašyda
mas. seimo duoti pinigų nu
pirkimui orlaivio, kuris bū
siąs nupirktas Amerikoj ir 
pasiųstas Lietuvos Šaulių 
Sąjungai. Taip pat trumpai 
kalbėjo ir lakūnas Šaltenis, 
katras tąjį orlaivį vešias.

Po to, kaip vakar dienos 
“L.” buvo pranešta, prez. 
Bagočius skyrė seimavas 
komisijas: Rezoliucijų ko- 
misijon: P. Grigaitį, St. Mi- 
chelsoną ir M. Vaidylą; 
komisijų komisij'on — dr. 
Montvidą, Bačiūnų ir Mi
liauską; tautiškų centų 
skirstymo kom.—kun. Va
latką, dr. G Vaičiūną ir Pr. 
Bajorą; skundų ir apeliaci
jų—adv. Jurgėlą, Deveiki ir 
Balčiukonį.

Šioje sesijoje, tenka pri
durti, užsiregistravo dar 
šeši delegatai ir jie, rodosi, 
visi tautininkai bei sanda
riečiai. Vadinasi, dešynisis 
frontas laipsniškai stiprėja. 
Tai parodo, kad tautininkų- 
sandariečių kokusas yra 
smarkiai susirūpinęs padė
timi ir dėlto paleido telegra
mas darban sušaukimui ap
sileidėlių savo delegatų, ku
rie buvo išrinkti, bet neno
rėjo seiman atvykti.
Juozo Miliausko Patiekti 

Faktai
Įstatų komisija išdavė sa

vo raportą. Jon įeina: adv. 
Grish, Juozas Miliauskas ir 
William A. Amsie. Be kit
ko, J. Miliauskas patiekė 
ypatingų davinių. Jis skai
tė papildomą raportą apie 
SLA čarterį. Nurodė, kad 
SLA veikia sulyg čarteriu, 
išduotu ne kaipo fraternalei 
organizacijai, bet kaipo lo
kalinei, neturinčiai teises 
organizuoti savo kuopas 
draugijai. Tiesa, reporteris 
pabrėžė, kad valdžia nieko 
SLA nedaro, kaipo įsigy
venusiai organizacijai, ta
čiau, norint būti saugiam, 
SLA turi persicarteriuoti, 
kad ateityje nebūtų jokio 
pavojaus.

Šis Miliausko iškeltas fak
tas nepaprastai suįdomino 
visus delegatus. Prie manęs 
net keletas delegatų priėjo 
ir klausė:

“Kas tas Miliauskas—ad
vokatas?” $

“Fabriko darbininkas,” 
atsakiau aš.

Jie stebėjosi jo sugabumu 
ir kruopštumu.

Dar įstabiau buvo, kai 
prez. Bagočius pripažino 
tąjį faktą, kurį Miliauskas 
iškėlė. Jis sutiko, kad tai

Įvanijos gamta pasidžiaugti 
■ (per tris dienas—sekmadie-

teisybė, bet aiškino, jog 
SLA iš tos pusės šiuo" tar
pu nėra jokio pavojaus, ka
dangi Pa. valstijos apdrau- 
dos komisionierius tai gerai 
žino ir nieko nesako, be to, 
SLA yra įregistruota net 
devyniose valstijose, kur, 
apskritai imant, fraterna- 
lėm organizacijom nėra 
lengva įsiregistruoti.

Vakar, 4-toj sesijoj, tas 
Miliauskas iškėlė kitą ypa
tingą faktą: Jis nurodė, 
kad einant Pa. valstijos įs
tatymais, nei vienas SLA 
pild. tarybos narys bei na
rio šeimos nariai, neturįs 
teisės imti iš SLA' paskolą 
ant morgičiaus. O jeigu jis 
ar ji tokią paskolą ima, tai 
turi iš pild. tarybos pasi
traukti.

Asmeniškai jo užklausus, 
'Miliauskas šių žodžių rašy
tojui pareiškė, kad net trys 
pild. tarybos nariai su tokia 
padėtimi yra susidūrę.

Kai šį klausimą .Miliaus
kas pastatė, tai sėcjįs prie 
spaudos korespondentų sta
lo dr. A. L. Graičiūnas, ku
ris visuomet eina prieš viso
kias SLA pild. tarybas, gar
džiai nusišypsojo ir parašęs 
padavė man sekantį raštelį: 
“Verkit aniolai, verkit dva
sios šventos...”

Paskui prasidėjo kuopų 
sumanymų ir įnešimų svar
stymai:

Po pusvalandžio penkto
ji sesija tapo uždaryta. Po 
pietų delegatai nuvažiavo į 
savos rūšies outingą, netoli 
ežero.

“šiaudinis” Balsavimas
Tenka pažymėti, kad dėl 

šito išvažiavimo pasirodė 
daug maž “į kur vėjas pūs.” 
Mat, tautininkai ir sanda
riečiai buvo priešingi ši
tam išvažiavimui bei per
traukai. Jie stojo už tai, 
kad sesijas tęsti- ir kuovei- 
kiausiai užbaigti seimą. Jų 
motyvas, kaip man ne vie
nas jų lyderių pasakojo, yra 
šitoks: progresyviai dele
gatai norį tęsti seimą kiek 
galint ilgiau. ‘ Daug tauti
ninkų negalį ilgai laukti,— 
ketvirtadienį jie turį išva- 
važiuoti namon. (Mat, pas 
juos daug profesionalų ir 
biznierių, kuriems būtinai 
reikalinga greit išvažiuot ir 
gale savaitės būti namie.) 
Tuo būdu, progresyviai ma
ną lengviau pravesti savo 
reformas...

Po keletos iš vienos ir ki
tos pusės delegatų kalbų, ei
ta balsuoti. Už pertrauką, 
t. y., kad važiuoti paežerin, 
pasirodė milžiniška daugu
ma delegatų. Progresyvis- 
tuose pasireiškė karštas pa
sitenkinimas.' Vienas iš kai
riųjų man sako:. “Tikėk, ar 
ne, bet šis balsavimas turi 
ir politinės reikšmės.”

Tame yra tiesos, nors, ne
reikia pamiršti ir to fakto, 
kad buvo tokių “nesusipra
tėlių” iš sandariečių ir tau
tininkų, kurie, nepaisydami 
savo vadų norų, troško iš
važiuoti ir gražia Pennsyl-

Inj, pirmadienį ir antradienį 
‘—lijo ir lijo. Tik trečiadie- 
įnis yra gražus, todėl ne 
vienas delegatas iš tikrųjų 
nori atsikvėpti ir saulei pa- 

I si rodyti).
Kaip su “Tėvyne”? Kaip 

j su Redaktorium?
Kai šituos žodžius skai

tysit, veikiausia šitie klausi
mai jau bus išspręsti. Nau

juose sumanymuose yra tas, 
kad “Tėvynę” padaryti mė
nesiniu žurnalu, grynai ra
šančiu tik apie SLA reika
lus. Visa eilė delegatų tam 
karštai pritaria. Šis klausi
mas bus sprendžiamas ket
virtadienį. Savaitraščio ša
lininkai smarkiai susirūpi
nę. Tiesa, pats prez. Bago
čius, kuris kadaise pats už 
tai stojo, dabar privačiuo
se pasikalbėjimuose išsireiš- 
kia už leidimą tą klausimą 
išspręsti narių nubalsavi- 
mui, t. y., referendumui, 
Gal būt tokios nuomonės 
laikosi ir kiti progresyvių 
vadai.

Kitas naujas sumanymas: 
SLA organo redaktorių tu
ri rinkti ne seimas, bet pild. 
tarybai palikti nusiskirti. 
Dėl šio sumanymo, tačiau, 
yra visa eilė narių (net iš 
pažangiųjų pusės) nusista
čiusiu priešingai. Jie sako: 
tas suteiktų SLA pild. tary
bai neribotą galią. Jos nie
kas negalėtų kritikuoti, ka
dangi pasamdytas redakto
rius keliaklupsčiautų prieš 
savo samdytojus. Ten, kur 
nėra frakcijų, kur nėra vi
dujinių kovų, jie sako, pild. 
taryba gaĮėtų redaktorių 
samdytis ir tai išeitų orga
nizacijai naudon. SLA gi 
padėtis kitokia. Čia kovos 
verda ir ilgai jos virs. Jo- 

■kiu magiškos lazdelės pa
mojimu jų neišnaikinsi. Tuo 

;būdu, manoma, šituo .klau
simu įvyks karštų diskusi
jų.

Kitas klausimas — patsai 
redaktorius. Jeigu jį šis sei
mas rinks, tai ką rinks? 
Aišku, sandariečiai - tauti
ninkai stoja už p. Vitaitį, 
tačiau pažangiuosiuose jau
čiama pasirįžimas organo 
redaktorių pakeisti. Ką sta
tyti? Kuo p. Vitaitį pakeis
ti? Čia, kiek man teko pa
tirti, yra visokiausių nuo
monių. Vieni sako, turėtų 
būti redaktorium išrinktas 
adv. Jurgelionis, kiti dr. 
Montvidas, treti siūlo kun. 
Valatką (nors pastarasis 
šių žodžių rašytojui griež
tai pareiškė, kad neapsiim- 
siąs). Tūli brooklyniškiai 
delegatai sako, pas juos 
prašosi Stilsonas, kad jį 
kaip nors tai vietai reko
menduotų (Can you beat 
it?!), žodžiu, margiausių 
nuomonių reiškiama. Ta
čiau, atrodo, kad veikiau
siai pasiliks tik du kandi
datai: p. Vitaitis ir adv. 
Jurgelionis. Tūli spėja, jog 
tautininkai statysią Juozą 
Tysliavą, bet abejojama, ar 
jis kandidatuos, kadangi tas 
suskaldytų tautininkų-san-

(Tąsa ant 4-to puslapio)



Parašė M. ZOŠČENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
'NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4279 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage 
3327 Fulton Street, 
County of Kings, .to be consumed off 
premises.

WILLIAM HANSEN 
3327 Fulton St. Brooklyn, N.

under 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4244 has been issued to the undersigned 
to __  ___
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
341 ............
Counly of Kings, to bo consumed off the 
premises.

sell beer at retail under Section 75

Ridgwood Ave., Borough of Brooklyn,

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

šeštadienis, Liepos 2, 1938
.....................  i ■ ■■ j ... . . i į. I.IBW

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 920 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GINO TURATTI
407 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7® 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAITIS
21 Bridge St. Brooklyn, N. Y.

IV. Nepasisekimai
(Tąsa) 70

7. Romantiška Istorija su Vienu 
Pradiniu Poetu

Vienas jaunas poetas, pusėtinai žin- 
geidaus išviršinio noro, autorius knygos 
“Pasitinkant gyvenimą,” kurorte įsimy
lėjo į vieną ne špetną ypata.

Ji ne poetė, bet per visą laiką turėjo 
palinkimą prie poezijos ir todėl mūsų 
poetas dėl jos visiškai sutirpo.

Apart to, ji patiko jam kaipo tipas. 
Tai yra, jos išviršinė , išvaizda atatiko 
jo idealams.

Ji buvo geltonplaukė, tuo tarpu, ten 
pas juos, pietuose,, veik išimtinai juod
plaukės, kurios nesukelia pas jį poetinio 
įkvėpimo. Tuo labiau, kad jis buvo lyri
kas ir, kaip jis sakosi, revoliucinis dai
nius. Pasekmėje to, jis ir įsimylėjo į šią 
ypata iki beprotystės.

Na, abelnai,—poetas. Pasaulėžiūra. 
Aistrus, maršus būdas. Eiles rašo. Gėlių 
ir gerai pavalgyti mėgėjas. Ir jam viso
kia grožė prieinama. Ir jis psichologiją 
supranta. Damas žino. Ir tiki į jų paš

Jis sutiko ją pietų pakrantėje, į kurią 
jis atvyko atostogų rugsėjo mėnesį. Ji 
taipgi rugsėjo mėnesį ten atvyko atos
togauti.

Ir ten jiedu turėjo laimę susitikti. Jie 
ten susipažino. Ir pas jį atsirado jaus
mas linkui jos. Ji irgi įsiklampojo į jį.

Ten jiems visas mėnuo praslinko tar
tum svaigulyje.

Iš vienos pusės, jūra, gamta, berūpes- 
tingas gyvenimas, nes maistu aprūpinti; 
iš kitos pusės—supratimas vienas kito, 
poezija, grožė, audringos valandos.

Tai yra, kaip sapne prabėgo visos die- 
kurios buvo vienos už kitas geres- 

štai atėjo persiskyrimo laikas, 
skirtis.
sugrįžo atgal į Leningradą ir 
rengtis prie užbaigimo kokių

nos, 
nes.

Rei-
kėjb

Ji 
dėjo 
išimtinų mokslų kurso. O jis nuvyko 
Rostovan ar kur nors apie tą vietą. Ir 
ten tęsė savo poeziją.

Bet ten ją negalėjo tęsti, kadangi iš jo 
galvos negalėjo išeiti ta ypata. Jis ten 
ilgėjosi jos. Ir, kaipo lyrikas, liūdėjo.

Ir štai, išliūdėjęs ten savo pietų mies
te porą savaičių, jis staiga susirankiojo 
savo daiktus ir, niekam nieko nesakęs, 
patraukė į tolimą Leningradą pas 
ypata.

Jis tik paskutinę minutą pasakė 
žmonai:

—Atsirado jausmas linkui kitos, 
riamės. Pinigus siuntinėsiu paštu.

Ir šiuos žodžius pasakęs drožė Lenin- 
gradan. Tuo labiau, kad ji prisispyrus 
kvietė. Ji jam sakė:

pra- 
ten

savo

savo

Ski-

Naziy Kanuolės Prieš Angly į 
Tvirtumą Gibraltarą

—Greičiausiai atvažiuok. Aš ten gyve
nu visiškai atsiskyrus. Visai viena. Bai
giu mokslo šaką. Gyvenu savystoviai, 
niekas mane neremia. Ir ten mes tęsime 
savo jausmingą gyvenimą.

Ir dabar, perkratinėdamas savo atmin
tyje šiuos švelnius žodžius, turinčius di
delę reikšmę, mūsų poetas neapsakomai 
skubėjo su ja pasimatyti.

Ir jis net nusistebėjo, kodėl išsyk ne
važiavo pas ją, kuomet ji taip maloniai 
jį kvietė.

Trumpiau kalbant: jis atvyko pas ją 
.ir tuojaus laikė ją savo glėbyje.

Ir jie abudu buvo taip patenkinti, kad 
ir apsakyti nebegalima.

Ji užklausė jį, ar ilgam jis čia atvyko.- 
jis poetiškai atsakė:

Vę-Ant visados!
Irsvėl abudu džiaugėsi.
Bet jis negalėjo pas ją apsigyventi, 

kadangi ji gyveno ne viena, bendrabu-

viena. Bai-

NOTICE .....................
GB 7405 has been issued to the Undersigned 
to sell
of the Alcoholic ___
567 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
and ABRAHAM NASON ‘

QG7 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

beer at retail under Section 75 
Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9207 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

5616—8th
JOSEPH SCHWARTZ

Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE _____  .
GB 4274 has been issued to the undersigned 
ti> sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage
2611 E. lath Street, _.........- .. _________
dounty of 'Kings, to be consumed off the 
premises.

2611 E.

under
Control Law at 

Borough of Brooklyn,

ANTONIO 
12th St.

MISTRETTA
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that1 License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808a Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
Counly of King's, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 4373 
to sell

JACOB BI LEK 
ip08a Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

Borough of 
to be consumed off

8204--5th Avenue, 
Counly of Kings, 
premises.

KATHRYN
JOHN 

d-b-a Gene and Johns
8204—5th Ave. Brooklyn, N.

TONKOVICII and 
AJERSCH

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
219 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

219 Church

NOTICE

HARRY 
Ave.

MORRIS
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB 4226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-5—3rd Avenue. Borough of Brooklyn. 
County-of Kings, to be consumed off 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-5—3rd Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 9510 has boon issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

No.

sell beer at retail under Section 75

51 Buffalo Avenue, 
Counly of 
premises.

Kings, to
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

51 Buffalo
ERMINIO 
Ave.

SCUTART
Brooklyn, N. Y.

Kuomet jis staiga pastebėjo jos jau
kiame kambaryje keturias loveles, tai 
taip susijaudino, kad net širdis žemyn 
paslinko.

—Gyvenu su savo trimis draugėmis 
pagal mokslą.
i| —Aš tatai matau ir dvejoj u. Jūs man 
ssakėte\apie savo viengungystę, todėl aš 
įgijauLdi’ąsos pas jus atvykti Jūs, rodo
si, tik pasigyrėte?

Ji pasakė: \
—Aš pasakiau “gyvenu viengungė” ile 

prasmėje kambario, bet prasmėje jaus
mo ir apsivedimo.

Jis atsakė:
—A, tai taip! Tokiame atsitikime čia 

nesusipratimas,
Į Po to jie vėl apsikabino ir ilgai ilgai 
vienas kitu negalėjo atsigėrėti.

Jis pasakė:
—Na, niekis! Kol kas aš gyvensiu 

viešbutyje. O paskui pažiūrėsime. Gal 
būt jūs užbaigsite mokslą, o gal būt 
parašysiu kokias nors vertingas eiles.
[ Ji pridūrė:

—Labai gerai.
Jis apsistojo viešbutyje “Germes” 

ten pradėjo su ja gyventi.
Bet jis jau gerokai patuštino savo 

senių ir negalėjo suprasti, kaip čia
liau bus. Apart to, kaip tik jis atvažia
vo, jo laimei ji dvi dienas paeiliuje buvo 
vardadieninkė. Tai yra, vieną dieną buvo 
jos vardadienis. Ir mūsų poetas, supras
damas truputį gyvenimą, buvo benusira- 
minąs. Bet sekamą dieną buvo paskelbta 
jos gimimo diena. Taigi mūsų poetas nuo 
tokių išlaidų vos nepamišo. Pirmą dieną 
jis nupirko jai kringelį. Ir manė, kad to 
pakaks. Bet sužinojęs apie jos gimimo 
dieną, jis visai išsimėtė ir nupirko jai 
stiklinius karolius.

(Daugiau bus)

as

ir

ki-

Francija įkalino “Valgių Pa
davėją,” Nazių Šnipą

London, birž. 28.—Piet
vakariniame kamputyje fa
šistų valdomo Ispanijos plo
to pristatyta nazių kanuo- 
lių prieš Anglijos tvirtumą 
Gibraltarą. Antroj pusėj 
Gibraltaro sąsmaugos, Ispa
niškoj Morokkoj, fašistai 
turi pajūryje 45 kanuolės su 
6 iki 15 colių pločio gerklė
mis, ir jų šoviniai lengvai 
pasiektų tą anglų tvirtumą.

Tatai mačiusi kunigaikš-, 
tienė Athol klausia Angli-j 
jos ministerį pirmininką N. 
Chamberlainą, ką jis žada 
dėl to daryti.

Bordeaux, Francija.—Ka
rinis teismas paskyrė 13 me
tų kalėt vokiečiui “Schmid- 
tui,” kuris tarnavo ne
va kaipo “valgių bei gėri
mų padavėjas” kafeterijoj, 
bet iš tikro veikė kaip Vo
kietijos karinis šnipas.

“Schmidt” išgaudavo nau
jų Francijos karo laivų pla
nus ir persiųsdavo juos Vo-

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4722 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
407 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

407 Myrtle- Ave

NOTICE
GB 7417 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic 
215 
lyn, 
the

SLA SEIMAS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE GOLDMAN
373 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 837 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559—20th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ERNEST SONCINI
559—20th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7® 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4 37 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BATTISTON
437 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7® 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7315- 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kinfcs, to be consumed on the 
premises.

SALVATORE FOPPIANO 
7315—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nira valandų sekmadieniais.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7560 has been issued to the undersigned 
t<j>. sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Prospect Pari/West, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX EDELSTEIN
222 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of! the Alcoholic Beverage 
L'l2» Highlawn Ave., 
Counly of Kings, to 
premise/?.

under
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
tie consumed off the

ERICH
132 Highlawn Ave.

SEUTHE.
Brooklyn, N.

NO’I’ICE is hereby given 
GB 4429 has been 
to sell beer at 
of (he Alcoholic 
338 Lewis Avenue, 
County of Kings, to 
premisek.

SOLOMON 
338 Lewis Ave.

that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 75 

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

SOKOLOFF
Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hereby given that License No. 
GB 4760 has been issued Io 'the undersigned 
to! sell beer at retail under Section 75 
of I the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
Cminly of "'Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Glj 4619 has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 75 
Alcoholic. Beverage Control Law at 

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

of the 
132 Ralph 
.County of 
premises.

132 Ralph

Avenue,

JACOB 
Ave.

GE1MAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
4183 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic. Beverage Control Law . at 

Tompkins Ave.. Borough of Brooklyn, 
.inly of Kings, to be consumed off the 
■mises.

ERICH EBET,
314 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
fill 498 has been issued to (he undersigned 
to! sell beer at retail under. Section 75 

iholic. Bcvorage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

of the Ah 
7324 Sixt I 
Counjy of

7321 kSixth
WIT-LIAM REESE

■ Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 75 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off

beer at 
Alcoholic. 

Henry Street, 
of Kings,

to \ sell 
of the 
50 
County 
premises.

PETER 
50 Henry St.

to

W. KARSTEN
Brooklyn, N.

the

given that License Nd. 
issued to the undersigned 
retųil under Section 75 

Beverage Control Law at 
..... , Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby 
GB 4321 has been 
to sell , beer at 
of ithe Alcoholic 
1823 Church Avenue, 
Cm nt y 
pre mises.

JACOB DOLMATCTI
1823 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NO 
GB 
to

TICE is hereby given that License No. 
9210 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
he consumed off the

1803 Kings Highway, 
Cminly of Kings, to 
premises.
Morris Goldman
1803 Kings Highway

and ABE JORTNER 
Brooklyn, N. Y.

NO 
GB 
to 
of

PICE is hereby given that License No. 
4422 has been issued to the undersigned 
sell beer at. retail under Section 75 
the 

'> 5th 
of 

haises.
County 
pre.

beer nt retail under Section 
Alcoholic. Beverage Control Law at

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

5th
CARL KOENIG

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.ri.CE
4091 has been issued to the undersigned 

beer at retail Upelei’ Section 75 
ilcoholic. Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NO 
GB 
to sell 
of the
37 Bushwick Avenue, 
Counly of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7563 has been i'ssucd to the undersigned 
Io sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
119 Montague Street, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JULIO
119 Montague St.

GARCIA
Brooklyn, N. Y.

NO’I’ICE is hereby given that Incense No. 
GB 9430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Howard Avenue, 
Counly of Kings, to 
premises.

HENRY C.
121 Howard Ave.

Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

BOEHLING
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4729 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off theCounty of 
premises.

2J32 Ocean
HARRY FRIEDFELD
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law tit 
876 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be’ consumed off the 
premises.

WILLIAM IT. MEIER
876 Hancock St. Brooklyn, N. Y.

NO’I’ICE is hereby given that TJcense No. 
EB 1032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VINCENT A. CULHANE 
5606 Avenue N Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1093 has been issued to the undersigned 
tb sell beer at retail, unde)' Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
9032 7th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

76 
at 

Brooklyn, 
the

Borough of 
to be consumed on

9032—7th
CELIA 

Ave.
PELLEGRINO

Brooklyn, N.

is hereby given that License
EB 2976 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Tmw at 
Nevins St., and 427 Carroll St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be con
ed on the premises.

CHRISTIE GALLO
Nevins St..

and 427 Carroll St

NOTICE

of 
sum

No.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1125 has becifc issued to the undersigned 
to sell boor ^ftTretail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALUZEK and JOHN ZIELINSKI 
184 Bedford Ave Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail, under Section 76 
Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 692 has ____
to sell beer at retail, under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
344 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BOEMERMANN 
344 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
873 Hcgeman Ave. (Known as 734 Elton St.), 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PAUL MILLER 
Known as 734 Elton St.

873 Hcgeman Ave. Brooklyn, N. Y.

Alicante, Ispanija.—Val
džios lėktuvai tuoj šalin nu
vijo nazių orlaivius, atskri
dusius vėl 
miestą.

Madride 
įrengta 400 
žmonėms pasislėpti nuo fa
šistų bombininkų. Jose gali 
sutilpti 100,000 žmonių.

bombarduot šį

ir apskrityje 
saugių vietų

(Tąsa iš trečio puslapio) 
dariečių balsus. Tiesa, tauti
ninkai su sandariečiais pra
dėjo truputėlį peštis, bet 
visvien p. Vitaičio klausimu 
jie gali susitaikyti.

Kap, pagaliau, bus, “L.” 
skaitytojai sužinos iš vėles
nių pranešimų.

Tai tokios tokelės dedasi 
Scrantone!

Reporteris.

CHARLES ALTSCHULER
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.
;..... ■„...... : _ .... • i
beer at retail under Section 75 

Beverage Control Law at 
Knickerbocker Ave., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off 

premises.

215 Knickerbocker Ave.

NOTICE is hereby given
GB 7379 has been issued to the undersigned 
to Hell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage 
253- 7th Avenue, 
< . : ::___
premises.

HUGO 
253-- 7th Ave.

NOTICE i
DB9 has been 
to sell beer 
of the Alcoholic 
2224 Avenue 
County of Kings, 
premises.

2224 Avenue X

NOTICE
GB 9345 
to sell 
of th e 
223 .........

premises.

223 Smith

NOTICE i 
GB 
to 
of 
56 ....... 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL OBERLANDER
56 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

HANS HALLER
Brooklyn, N. Y.

that License No.

under Section 
Control Law 

Borough of Brooklyn, 
Counly of Kings, to be consumed off

B. LOHSE 
Brooklyn, N.

hereby given that License 
issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Law at 

X, Borough of Brooklyn.
____ , to be consumed off the

MICHAEL DAVIS
Brooklyn, N. Y.

___ ...... that License No.
:____ : ..... :..... i

at retail under Section 75 
Beverage Control I,aw fit 

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

JERRY MURPHY
St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.
8542 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn,

75 
at

the

Y.

No.
1

75

is hereby given 
has been issued to the undersigned 
beer

Alcoholic
Smith

Counly of

37 Bushwick
MENNO 

Ave.
KUEPER

Brooklyn, N. Y.

NO
GB

riGE
4288 has been 
sell beer at 
the Alcoholic

■4 th Avenue,
of 
490 
County < 
premises.

4901—4th

hereby given that License No. 
issued to the 
retail under

Beverage Control Law tit 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

undersigned

GEORGE W1 LUNGER
Ave. Brooklyn, N. Y.

TICE is hereby given that License No. 
8978 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

"> Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
inly of Kings, to be consumed off the 
mises.

’ ABEL I,GUIS
1185 Liberty Ave.

NO 
GB 
to 
of

Cm

SCHULMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
GB 
to 
of į the 
5516 8th 
County of 
promises.

that License No. 
to the undersigned 
under Section 75

Law at
Brooklyn, 

' the

4495 has been issued 
sell beer at retail

Alcoholic Beverage Control Lav 
Avenue, Borough of E.....

Kings, to be consumed off

55lj6-8lh
CHARLES CORDES 

Avenut) Brooklyn, N. Y.

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
SKAUSMUS BARUVACOL’IU

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

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

NAUJOJE VIETOJE

_______________________

>^xGERIAUSIA DUONA

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

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

NOTICE is hereby given 
EB 830 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
224 Berry 

ofCounty 
premise

224 Berry
DANIEL LAMONICO
St, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1077 has been issued to the undersigned 

retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 

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

to sell beer tit 
of the Alcoholic 
35 Central 
County of 
premises.

Central
HENRY WENDEL

Ave. Brooklyn, N. Y.

that License No. 
issued to the undersigned 

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

21 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is hereby given 
EB 2296 has been 
to sell 
of the 
3I8 
County of Kings,

GRAND PARADISE CO., INC. 
318-24 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
EB 813 has been

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

i mi mi fui fui iui m® fu® fui mi mv mi mi rh ra R/i iui m rais hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail, under Section 76 

Beverage Control Law al.
Borough of 

to be consumed on
FRANK DOMIKAITISSect ion

Law 
Brooklyn, 

the

heel’ at
Alcoholic

398 Avenue P,
County of Kings, 
premises.

CON STANTI NO S TZ A NID E S
398 Avenue P Brooklyn. N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1217 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
5125 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY WILCZYNSKI 
5125—6111 Ave. Brooklyn, N. Y.

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
that License/ICE is hereby given that License No. 

7926 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 75- 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

201 St. Nicholas Ave.. Borough of Brooklyn, 
Comity of Kings, to be consumed off the 
premises.

NQTICE is hereby 
GJ 
to

2 O'
SALVATORE ALOISIO

St. Nicholas Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is 
El 758 has been

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

Beverage Control Law at.sell beer at
I the Alcoholic .......- —

!) Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
Ainty of Kings, to be consumed on the

* T ’ ANN FARBSTE1N
Administratix

4O6 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

1 is hereby given ■’that License No. 
i has been issued to the undersigned 

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE 
EB 1135 
to sell 
of the , 
358 Classon Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

58 Classon
JOHN 

Ave.
THEISS

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____
EB 1146 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576-80 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

be consumed on the

W. E. 
2576-80 Fulton St.

UMLA
Brooklyn, N. Y.

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I41W at 
207 Heyward Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN SCHAAB
Switzerland Bar anil Grill

207 Heyward St. Brooklyn, N. Y

NOTICE Is hereby given that 
EB 1203 has been issued to the 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control 
413 
County of 
premises.

C. 
NATHAN 
413 Broadway

Broadway, 
Kings,

License No. Į
undersigned Į 
Section 76 '

Ij».w at I
Borough of Brooklyn, \
to be consumed on the

retail, under

and C.
COHEN

DELICATESSEN
and ADOLPH COHEN 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB ....... ..................................................................
to 
of 
177 ___ _____ .
County of Kings, to be consumed on the

2252 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Dwight Street. Borough of Brooklyn,

v MAX SCHWENDTNER
Max’s Bar and Grill

177 Dwight St. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2304 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control T»aw at 
9508 Flatlands Avenue, Borough'of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY GEFFKEN
9508 Flatlands Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control 
47 Bond Street, 
County of Kings, 
premises.

retail, under Section 76 
Law at 

Brooklyn, 
the

Borough of 
to be consumed on

47 Bond
KAYS CAFETERIA. INC.
St. Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 867 has 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
32% Tompkins Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

at retail.

DORA SLOTNICK
32% Tompkins Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Utica 
County of 
premises.

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

324 Utica
JOSEPH KRAVITZ

Ave. Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1263 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
271273 
County 
premises.

Section 76
Law al

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

beer at retail, under 
Alcoholic. Beverage Control 
Jay 
of

271-273 Jay

JOSEPH RRICCA 
'fhe Park Tavern 
?t. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is . hereby given that License No. 
RL 7971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 232 Underhill Avenue, 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

UNDERHILL, INC.
232 Underhill Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Tacensc No. 
RL 7991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 371 Union Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEFA WIRSZULSKT NORWAIS '
- < Restaurant Bar and Gjill

371 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB1224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304* 4th Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

ANGELO SAGOS and OTTO TURNER 
Coliseum Rest.

5304—4th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 329 
Furman St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HENRY A. BESTE 
HENRY’S COFFEE SHOPPE

329 Furman St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 50 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2817 Avenue U. Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JACOB C. FRITZ
2817 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9211 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AARON HIRSCHBERG
299 Smith St. Brooklyn, N. Y.

gOTICE is hereby given that License No.
B 7434 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
483—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

THEODORE RECKMANN 
483—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 7413 

sell

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

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

> Ik? consumed off
392 Crescent Street. 
County of Kings, to 
premises.

the

HELEN
392 Crescent St.

HELMS
Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that .. ... ......
GB 7361 has been issued to the undersigned 
to ‘__ '
of the Alcoholic Beverage Control ...... 
711 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

sell beer at retail under

No.

I ,a w
75 
at

SOPHIE KOSTER
711 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, 
County of 
premises.

75

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off I he

103 Adams
ALFONSO Di ROSA 
St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF F.
389 Nostrand Ave.

MOLLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8539 has been issued Io the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1000 Broadway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL BULOS 
1000 Broadway Brooklyn, N. Y.

75 
at

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 4224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
235 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD KAPPLER
235, Central Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4425 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the A Icoholic Beverage Control Law at

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

5th.

d-b-a
5th

NOTICE 
GB 
to 
of

Avenue,

SAM 
ind J.

ZOT.OTOR 
Dairy and Grocery 

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that 
has been issued Io the 
beer at retail under 

the Alcoholic. Beverage Control I,aw at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

4896
License No. 
undersigned 
Section 75

HENRY WILSHUSEN and
JAKOB ZURFEIND

560 Morgan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 
to 
of 
137

is hereby given that License No.
4260 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ridgewood Avenue. Borough of Brooklyn.

County of Kings, to be consumed off the

MARTIN
437 Ridgewood Ave.

FLUGGER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 
to 
of 
247 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

is hereby given that. License No. 
1975 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Central Avenue. Borough of Brooklyn,

Central

NOTICE

CHART.ES MOSER
Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB 7839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail; under Section 75 
of the Alcoholic. Beverage Control I,aw at 
222 Calyer Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES SCHATZEL
222 Calyer Street ' Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 8602 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic

l>ecr at retail under Section 75 
rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

201 Parkside Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
Parkside

201. Parkside Ave.

KRAMER
Busy Bee

Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE 
GB 
to 
of

given that No.

sell beer at -retail 1 
the Alcoholic Beverage 

Lorimer Street, 
.County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
Lorimer St.

NOTICE
GB 4768 has been 
to sell 
of the 
407-409 
County

Section 75

Brooklyn, 
the

Borough of 
be consumed off

EHRLICH
Brooklyn, N.

No.is hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 75 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

beer at 
A Icoholic 

Broadway, 
of Kings,

HERMAN
407-109 Broadway

NO’ITCE is hereby 
GB 81 17 has beci 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1116 ('oney 
County of 
premises.

1 I 16 Coney

VON DEESTEN
Brooklyn. N. Y.

given that No.

retail under Section 75 
Beverage Control Law at 
Ave.. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

CLARA - BURSTEIN
Island Ave., Brooklyn, N.

hereby given that

beer at retail under 
Beverage Con 

Borough o

the

No.

Law at
Brooklyn, 

the

NOTICF 
GB 419! 
to sell 
of the Alcoholic
1310 Avenue J. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM MENDELSOHN 
1310 Avenue J Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section’ 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the

AVEDIS MELKONIAN and 
STEVE MELKONIAN

1603 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 
to 
of

is hereby given that 
7921 has been issued to the 
pell beer at retail under

License No. 
undersigned 
Section 75 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, 
premises.

MORRIS
650 Coney Island

to be consumed off

NATHANSON 
Avenue, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No.
EB 
to

774 Ims boon issued to the undersigned 
sell beer at 
the’ Alcoholic Beverage Control Law

retail, under Section 7(> 
--- ........... , 11
316 Oakland Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
the

HERMAN GUBER'
d-b-n Greenpoint Coffee Pot

316 Oakland St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Tacensc No. 
EB 2308 Ims been issued to the undersigned 
to: sell beer at retail, undei' Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Avenue ■ J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BRISTOL BAR and GRILL, INC. 
(Famous Delicatessen)

12)8 Avenue J Brooklyn, N.

the

NORWOOD, MASS. 
“Laisvės” Pikniko Reikale. 
Norwoodo į “Laisves” piknikų

augusicnis 25c, vaikams 15c. Liepos 
3 d. bus dideli feirvorkctklO v, vak. 
Komisija užkviečia visus skaitlingai 
dalyvauti. I

j

NOTICE 
GB 
to 
of 
996

No.is hereby given that License
4 194 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn,

County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY CARL KARKHECK 
d-b-a The Newkirk Delicatessen

996 Coney Island Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 
to 
of

No.
4552 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, 
premises.

HERMAN
d-b-a Block

Coney Island

to be consumed off the

992

F. KARKTIECK 
Island Food Stores 
Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4507 has been issued Io the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

1307 Foster
MAC 1’ROPPER
Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE
GB 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE GABRIELOV
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1690 
to sell 
of the , 
1451 86th 
County of

License No.1 is hereby given that
i has been issued to the 

beer at retail, under
Alcoholic Beverage Control Law at 

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

145 t- 8Gth

Section

EMMA KUEBEL
St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
GB 4753 has been issued to the 
to sell 
of the
1.324 Newkirk

License No.NOTICE is hereby given that 
Eli? 1220 has been issued to the undersigned 
to 
of, .....    .- ■
1605-7 Corlclyon Rd., 
County of Kings, 
premises.

sell
the

retail, under Section 76 
Alcoholic Beverage Control Law al 

, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

JACOB FELTSCUER 
Flatbush Coffee Shop

1605-7 Corlclyon Rd. Brooklyn, N. Y.

N0TTCE 
EB 3014 

sell 
the .

So.
of 
270 
County 
premises. 
MARTHA

is hereby given that 
has been 
>eer at

Alcoholic 
5th Sir

of

270 So.

^NOTICE
EB 2330

License No. 
undersigned 
Section 75beer at retail, under

Alcoholic Beverage Control Law at 
.. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

ANNA IHMELFARB •
132 1 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that
undei'nigix'd

to sell beer at retail, under 
of the Alcoholic Beverage Cold i 
8110 5th Avenue, Borough of 
County of Kings, to ' be consumed off 
premises.

Law at
Brooklyn, 

the

8 110 5th

NOTICE
CH 1971

of

SAMUEL SIMON
Avenue Brooklyn, N.

is that No.

the Alcoholic
> Fulton Sire 

County of Kings, to 
premises.

retail, under Section 75 
Beverage Control Law at 
■ t, Borough of Brooklyn, 

be consumed off tile

29 15

JOHN H.
Ha rry's

Fulton St.

UMLANDT

Brooklyn. N.

Iš
Maynard, Mass., July-Liepos 3 d. yra 
baigiama rinkti važiuotojų dėl dviejų 
busų. Antrajam dar yra vietų. To
dėl, kurie manot, važiuoti, tai tie at
eikit pas Lietuvių Svetainę, 11:30 iš 
ryto, nes tuo laiku išvažiuos. Kelio
nė kainuos tik 75c ypatai. O dar 
geriaus jei spčtumėt iš anksto užsi
registruoti pas komisijos narius: J. 
Grybų, L. Trakimavičius, M. Dovido- 
nienę, J. A. Krasauskų. Kaip iš vi
sų kolonijų, taip ir iš Norwoodo, va
žiuoja žmones tikrai masiniai.—Rep.

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barres ir apysakos organi

zacijos įsitėmykite, kad ALDLD 43 
kp. ir LKF rengia didelį Truck 
Ride, rugpjūčio (Aug.) 14 d., Valin-

čiaus ūkėjo, pas Petraiti, visiems 
gerai žinoma vieta. Bus visokių žais
lų ir laimėjimų, virvės traukimus, 
lenktynių bėgimas ir kitokių pamar- 
ginimų. Trokas išvažiuos 10 vai. ry
to, nuo E. Market St. ir kampas S. 
Sherman St. Kaina labai žema tik 
25c. Kviečiamo visus dalyvauti. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. — Kom.

(153-154)

Liberty Park
Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj

Galima laikyti išvažiavimus bei piknikus ir šiaip 
galima bile kada ’nuvažiavus pasilinksminti.

METHUEN, MASS.
Textile Darbininkų piknikas įvyks 

liepos 3 ir 4 dd., Maple Parke. Bus 
visokių sportų, laimėjimų dėl suau
gusiu ir vaikų. Busas veltui nuvežš 
į Parkų nuo kampo Essex ir Broad
way, Lawrence. Įžanga j parkų, su-

Parke yra daug stalų. Taip pat ant vietos 
galima gaut šiltų užkandžių, visokio alaus.
YRA PUIKI PLATFORMA ŠOKIAMS

Prašome lietuvius

License No. 
undersigned 
Section 76 

Law nt 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

retail, under 
Beverage Control 

of
Kings, to

P. KANN and VIOLA LENTO L Tel. TRObridge 6330
savo

Šeštadieniais
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that; Tacense No. 
has been Issued to (ho undcrsigncil 
>ecr al retail, under Section 

of! the Alcoholic Beverage Control Law 
39)6 -18th Avenue, Borough of Brook 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

PARKVIEW KOSHER 
Delicatessen and Rest.. Inc.

39)6 -18th Ave. Brooklyn, N.

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
the

NOTICE 
EB 2279 
to I sell beer at 
of the Alcoholic 
28ŽI Brighton and

hereby given that No. 
issued to the undersigned

Beverage Control 
8th St., 
Kings, tc

Law 
Borough 

be consumed
of

atsilankyti j parką. Galite atsivežti 
pietus. Vieta veltui.
ir sekmadieniais visi važiuokite j

UŽKVIEČIA SAVININKAI

ir

on; the premises.
SAM 

National Kosher Del
28'21 Brighton and 8th St.

NOTICE is hereby given
EB 
to 
of 
28|

WEITZ 
and 
Brooklyn. N. Y.

Rest.

278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

F. LASECKS
1141 Liberty Ave.

Telephone: Waverly 3-9515
Hillside, N

28 I

License No.
1182 has been issued (o the undersigned 

sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at
Avenue X. Borough of Brooklyn, County 

Kings, to bo consumed on the premises.
MARIA POLACCO

(Welcome Restaurant and
Pizzeria Napolitana)

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
Avenue

NOTICE is 
EB 950 
to j sell 
of the 
97.5-981

975-9.81

(Šulinskas)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

“LAISVES” SPAUSTUVĖ

bus organizacijom 
ir biznieriam

that 
issued Io the 
retail, under 

Beverage Control

License No.hereby
been 

at i
Alcoholic
Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn,

the

LIETUVIS GRABORIUS
168 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 8-7179

consumed on

JOSEPH SPIN ELLA 
bush Avenue, Biookl

NOTICE is here! 
EB 881 has been ssued (o I hi'

N.

No.

A Icoholic Beverageof the ................
1488 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1 188 Herkimer St.

NOTICE is 
EB 1119 ha 
to sell 
of the 
1088-90 
County

ALFONSO CIERVO
Brooklyn, N. Y.

beer at
Alcoholic Beverage
Flushing Au1., 
of Kings, to

that License No. 
to the undersigned 
undei' Section 76

Borough of Brooklyn, 
fie consumed on the

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštu.
Turim puikiai įtaisyta Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE

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

CHRONIŠKOS

Stephen Aromiskis
(Arinakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

LIGOS
GYDOMOS

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: ĘV^rgrecn 7-4335FotografasCOHEN
Brooklyn. N. Y.

HYMAN
108.8-90 Flushing Ave.

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

Beverage Control Law at

NOTICE 
GB 
to 
of the Alcoholic . 
1098 Nostrand Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE IIEIDTMANN 
1098 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

1965

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES T. JAPPEN 
1503 Avenue J Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB '1167 has been issued to the \undersigned 
to sell beer at retail *Undcr Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SUSSMAN
216 Foster Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4778 has been issued Io the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SHANIK
332 Foster Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 4172 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
\ the Alcoholic Beverage Control Law at 
1099 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

BENJAMIN WEINSTOCK
1009 Foster Ave. .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undcI’ Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of King:?, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR H. De BOER 
Arthur’s Delicatessen and Grocery

1620 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that Tacensc No. 
4639 has been issued to the undersigned 

retail under Section 
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE 
GB 
to 
of 
181 
County 
premises.

sell beer at
the Alcoholic
Parkside Avenue,

of Kings, to

ABRAHAM
181 Parkside Ave.

lit

GOODMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
8870 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law

Parkside Avenue, Borough of Brooklyn 
to be consumed off

GB

it
228 
County of Kings, (he

PARKSIDE PROVISION CO.. INC..
228 Parkside Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License No.
1069 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law
Flatbush Avenue,

NOTICE is 
GB

•it
Borough of Brooklyn,70!) 

County of Kings, to be consumed off the 
promises.

FRANK LA CAVA
70!) Flatbush Ave. » Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 4532 has been issued to the undersigned
to sell beer at 
of the Alcoholic 
310 Wilson 
County of 
premises.

10 Wilson

retail under Section 
Beverage Control Law 

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

75 
at

ADOLF TOLLNER
Av<l. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 4609 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law. at 
1626 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ' off (he 
premises.

LOUIS PAPANDREA
1626 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

hereby given that. No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4419 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Taiw at. 
902 Cortelyou 'Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDY GIRIONI
902 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 1151 has been 
to 
of the 
559
County 
premises.

sell beer a
A Icoholic 

17th 
of

559 17th

NOTICE 
GB 
to 
of the

hereby given that License' 
issued to the undersigned 
retail, under Section 75 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE hereby given that License No.
St reel 
Kings

FRANK MANNINO
St. Brooklyn. N. Y.

79 Saratoga Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
79 Saratoga Ave.

NOTICE 
EB 
to

under

License No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

WINTER
Brooklyn, N.

is hereby given that License 
issued to the 
retail, under 

Beverage Control 
Borough of

consumed on

1153 has bee 
sell beer at 
the Alcoholic

Sumner Avenue.
to • be

360
County of Kings, 
premises.

JAMES FRANCIS
360 Sumner Ave.

1hc

No.'

7<;Section 
Law 

Brooklyn, 
the

BROLLEY
Brooklyn. N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2309 has been issued to the undersigned 
to 
of 
299 
County of Kings, 
premises.

sell beer at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control Lav

Bedford Avenue.
to

MURRAY
299 Bedford Ave.

sell beer at retail, i 
the Alcoholic Beverage
White Strei’ 

of King
99
County <
promises.

DAVE SIEGEL
99 White St.

etai), under Section 76 
! Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on 1hc

and SOL BEERMAN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby License No.

76 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

KERZNER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1052 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage 
490 Morgan Avenue, I......
County of Kings, L. ... 
premises.

CLOTILDE CHIDTCIHMO 
490 Morgan Ave. Brooklyn, N.

sell at 76etail, under S<
Control 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

NOTICE is hereby given that. 
EB 827 has been issued to th

sell
the Alcoholic

County of 
premises.

Jay St.

NOTICE is 
EB 683 
to sell 
of the 
485-487 
County

nt

Kinus.

the

No.License 
undersigned 

under Section 76

Borough 
to be consumed on

Brooklyn, 
the

LOUISA MARTENS
Brooklyn, N.

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

Beverage

has been
beer at

Alcoholic
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

Law

the

baul gesche
485-487 Nostrand Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
EB 
to at retail, under Section 

the Alcoholic Beverage Control Lav 
Livonia Avenue, Borough ol Broo 

County of Kings, to be consumed on

WILLIAM
Livonia Ave.

MAYROWITZ
Brooklyn, N.

Y.

No.

the1

NOTICE
EB 620

hereby
been

at i

No.

to sell beer al 
of the Alcoholic 
1980 S6th 
County < 
promises.

under Section

Kin
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

1980 Stith
BERTHA HOLTZ

St. Brooklyn, N. Y.

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

paveiks
iu raj avus 
su ame-

Rei-

Edward V. Warabow

NOTICE is
986 has’

that License No.
EB

si'll beer at 
the Alcoholic

County

BENJAMIN

under Section 76 
? Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

BERGER & JOSEPH BERGER 
d-b-a Berger and Son.

13 Siegel St. Brooklyn, N. Y.

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

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

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas

Registruota Moteris Padėjėja
Prieinamos Kainos, Teisingas ir 

Mandagus Patarnavimas 
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

24 Field Street 
BROCKTON, MASS. 

Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street 
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1508

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodes-Toniko

Telephone 3245 , Brockton, Mass.
IŠDIRBŪJAS JONAS SI DARAS

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

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi

issued to (he undersigned 
retail, under Section 76 

Law .al 
Brooklyn, 

the

sell
the Alcoholic Beverage C<

Avenue, Borough
Kings, to be consumed on

Sutler 
of

415 
County 
premises.

415 Sutter

NOTICE
EB I 238

BENJAMIN FARBER 
Ave. Brooklyn, N.

hereby given that

sell beer at 
the Alcoholic

under
• Control

accuse No. 
undersigned 
Section 76 

alof ... ................. .
1214 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

RADIO
1214 Coney Island

to be consumed on

DINER, INC.
Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1038 has been issued Io the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1122 Avenue J. 
County of Kings, 
premises.

ISIDORE BROMBERG 
1122 Avenue J Brooklyn, N.

retail, under
Beverage Conf

Borough of 
to be consumed on

■ction 76
Law al 

Brooklyn, 
the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 3115 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
386 Grand SI reel, 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH
386 Grand St.

under Section
Control Law 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

N. Z EWERT 
Brooklyn, N.

Čia parodoma vėliausio išdirbinio sodom daryt mašina.
Tokią mašiną nebilc kas gali įsigyt, nes ji kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo ją operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės į

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS.

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

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

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

CHART.ES


šeštadienis, Liepos 2, 1938

Kviečiame į Didįjį Metinį "Laisvės” Pikniką 
Šį Sekmadienį, Liepos 3-čią d., Ulmer Parke!

Mi’s. Sadie Leslie Monson, 
didvyrio laivyno leitenanto 
našle, randasi prie netekimo 
namelio, 1756 W. 10th St., už 
$7,000 mortgičių. šioj siste
moj niekas nesaugus nuo uba
gystės.

Martin Petersen, Flush ingo 
bedarbis-, nuteistas nuo 5 iki 
10 metų j Sing Sing už pavo-: miesto darbininkam algas po 
girna $8,000 vertės auto. Tei
sėjas Golden n esi vadavo ; 
Whitney teismo norma.

Majoras LaGuardia pakėlė
92 mažiau apmokamiem

i metus. . Tam išleis

Milžiniškas ii* įspūdingas! 
“Laisvės” metinis piknikas: 
įvyks šį sekmadienį, liepos Į 
3-čią dieną, Ulmer Parke, |

IŠKILMINGAI MINĖS 
LIEPOS 4-TA

Garibaldi Brigados Draugai 
reikšmingai

Didžiojo New Yorko Lietu-
< • n* • • n v

vių Biznierių Kamo
Programa '

WM. MATUSEVIČIAUS 
RADIO PROGRAMA

sey Avė.), Brooklyno. (Kelrodis ruošiasi trigubai
skelbiama kitoj vietoj). iškilmei prie Giuseppe Gari- 

Brooklyniečiai ir iš visų apy-lbaldi statulos Washington Sq. 
linkių lietuviai kviečiami daly- Parke, New Yorke, liepos 4-tą. 
vauti šiame įspūdingame pikui- Čia bus minima Amerikos Ne- 

šimtus tolimų priklausomybes paskelbimas, 
dainų Garibaldi gimtadienis ir atžy-

ke, kad susitikti 
svečių, išgirsti gražią 
programą, pasilinksminti ir sy-įmėta Garibaldi Brigados atsi- 
kiu paremti “Laisvę,” kurį iš-i žymėjimai kovoj prieš fašiz- 
tisus metus tarnauja lietuvių 
darbo žmonių reikalams.

Daug Tolimų Svečių
Kaip žinia, šis piknikas įvyk 

sta tarp dviejų nacionalių suva
žiavimų. šiandien tęsiasi ALD- 
LD Suvažiavimas, liepos 1-5 
bus Lietuvių Komunistų Suva
žiavimas. į juos yra suvažiavę 
daug delegatų, kurie visi kaip 
vienas pasižada būt “Laisvės” 
piknike. O reikia žinot, kad ir 
be suvažiavimų “Laisvės” pik
nikuose būdavo šimtai tolimų 
svečių.

Apart delegatų, atvyksta šim 
tai svečių busais iš daugelio ko
lonijų; iš kai kinių net po ke
lis busus. Atvažiuoja busais iš 
Philadelphijos, Hartfordo, 
Newark©, Harrison©, Great 
Necko, Patersono, Cliffsides, 
Elizab’etho ir daugelio kitų ko
lonijų.

Draugiško, ūpo pilni, net pa
tys brooklyniečiai iš kai kurių 
vietų rengiasi bendrai, 
važiuot į pikniką. Tą 
Dr. Martino Luther’io 
ja, kuri busais važiuos 
palO-Vaiginio įstaigos, 147 Tha
mes St., Ridgewood©. Taipgi eis 
busai nuo Kulokienės ir Moko- 
los įstaigos, 49 Ten Eyck St., 
Williamsburg©.

Šimtai svečių pribus mašino
mis iš minėtų kolonijų'ir iš tų, 
kur nemobilizuojama važiavi
mas busais.

kovoj prieš fašiz
mą Ispanijoj. Tikimasi daly
vausiant milžinišką minią ne 
tik italų, bet i)’ abelnai publi
kos.

cu-

Cukrininkai Skundžiasi 
Dėl Svetinio Darbo 

American Sugar Refining 
kratinės, Brooklyno, darbininkai
susirūpinę. Jie sako turį pati
kimas informacijas, kad Frank
lin Refining Sugar Co., Phiįa- 
delphijoj, darbininkai streikuo- 

!ja, ir kad buvęs jų darbas da- 
],bar gabenamas Brooklyno cu- 
kraunėn ir tuomi Brooklyno 
darbininkai nesužiniai tampa 
įrankiais padėt laužyt streiką, 

daryt, 
žadėjo 
Ko r.

Darbiu inkai svarsto, ką 
ir apie savo žingsnius 
informuoti vėliau.

Pasitiks Veteranus

busais 
padarys 
Draugi- 
nuo ša

šiandien, apie 7 vai. vaka
ro (gal kiek anksčiau), at
plaukia iš Europos laivas 
Harding su 18 sunkiai sužeis
tų Ispanijoj kovojusių ameri
kiečių. Laivas sustos prie W. 
20th St., N. Y. Kovotojus 
pasitiks skaitlingos organiza
cijų delegacijos ir šiaip žmo
nės, taikos ir demokratijos 
rėmėjai.

Alaus Pardavinėtojam
Šiomis dienomis New Yorko 

valstijoj eina išdavinėjimas 
leidimų (License) pardavinėji
mui alaus. Kiekvienas laisnių 

I savininkas, sulyg N. Y. valsti
jos įstatymais, aplaikęs lais
nius, turi paskelbt du kartu 
dienraštyje ir du kartu savait
raštyje. To 
ja įstatymai.

Dienraštis 
bia du kart 
kart savaitraštyje, padaro le- 
gališkus liudijimus - “affida
vits,” du “affidavitus” duoda 
laisnių savininkui ir du nu
siunčia ABC Board’ui. Už to- 

“Laisvė” ima

Graži Dainų Programa
Pikniko programą pildys se

kami atvykę iš toli, taipgi su- 
siedijos chorai: Laisvės — iš i 
Hartfordo, Lyros — iš Phila- į 
delphijos, Sietyno — iš New
ark©, Bangos — iš Elizabetho, 
Aido — iš Brooklyno, Pirmyn— 
iš Great Necko.

Prakalbą sakys Vincas An
drulis, lietuvių liaudies dienraš
čio “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos.

Dvi Orkestros Šokiams
Piknikas prasidės 10 vai. ry

to. Nuo 2 vai. iki pusiaunakčio 
be pertraukos grieš Geo. Kaza- k į patarnavimą 
kevičiaus ir V. Retikevičiaus or- tik $3. 
kestros.

būtinai reikalai!-

“Laisvė” paskel- 
dienraštyje ir du

Aplaikę laisnius, tuojaus
Primintina, kad šiandien dar kreipkitės į dienraštį “Lais- 

galima gaut įžangos bilietus, vę,” 427 Lorimer St., Brook-
prie kurių yra paskirta keturios 
dovanos: $10, $7, $5 ir $3. Prie 
vartų pirktiem bilietam do
vanų nebus, tad vely apsirūpin
kite bilietais iš anksto ir už tą 
vartų pirktiem bilietam do- 
proga. Bilietas 40c.

Iki pasimatymo didžiajame 
“Laisvės” piknike rytoj, Ul
mer v^arke!

Vedyboms Leidimų Biurai 
Dirbo Viršlaikį

Paskutinę dieną gaut leidi
mą vedyboms be sveikatos lin
dynių, leidimu biurai turėjo to
kią šienapjūtę, jog tarnautojai 
turėjo dirbti viršlaikį. Viso iš
duota 600 leidimų, kas yra 
300% aukščiau paprasto skai
čiaus dienai.

Pradedant su 1-ma 
šio mėnesio, einantis 
leidimą, turės pristatyt 
naujavedžių sveikatos 
mus, kad jie liuosi nuo 
Be to negaus leidimo 
Išduoti leidimai galios
dienų. Einant naujo leidimo, 
turės atnešt ir naują sveikatos 
liūdymą.

diena 
išsiimt 
abiejų 
liūdy- 
sifilio. 
vestis, 
tik 60

2-3879.
Telefonas: Stagg

F. Espada, 15 metų vaikas, 
matęs judį “Bengal Lancers” 
ir taip užsinorėjęs “pavandra- 
vot” po svietą, kad prisitai
kęs patekt į laivą Queen Ma
ry slapuku.

Septyni Farbers pikietai su
laikyti po $500 kaucijos kiek
vienas per teisėją Eilperin. 
Pikietas tęsiama.

Pereitą ketvirtadienį pra
dėjo savo radio programą di
džiojo New Yorko lietuviai 
biznieriai. Jie skubotai ati
darė, neturėjo laiko tinkamai 
prisiruošti, tačiau programa 
buvo įspūdinga. Lietuvių Ka
valierių orkestrą iš Maspeth 
davė gražių muzikos kavalkų.

Biznierių tikslas yra duoti 
geros muzikos ir tuomi padėti 
lietuvių talentams. Paskelbi
mus jie paduoda etikos ribose, 
be išpūtimų, be perdėjimų. 
Davė ir koletą kavalkelių in
teresingų žinių iš Lietuvos. 
Tokioje, daug maž, formoje 
ta programa bus vedama kas 
dieną nuo 10:30 iki 11 vai. ry
tais. O ketvirtadieniais, 
nuo 8 iki 9 vakarais. 
WWRL, 1500 Kc.

Beje, biznierių programos i 
skelbėjas (announcer) Vytau
tas Žalnieraitis vertas kompli
mento, puikus jo baritono bal
sas,, skambus kai sidabro 
varpas, aiški dikcija ir tyra 
lietuvių kalba.

tai
Stotis

Tolimieji Svečiai
Pereitą ketvirtadienį pribu- 

Klimas iš Hartford, 
darbštus “Laisves” rė- 
ir organizacijų veikė- 
kolonijoj.

šį. šeštadieni, 2 d. liepos,! 
nusistatykite savo radio ant | 
stoties WBNX, 1350 Kc., 11:- 
30 vai. ryto, ir girdėsite Wm. 
Matusevičiaus radio progra-1 
mą. ‘ P

Pradedant šiuo šeštadieniu, 
Matusevičius kas dieną turės 
savo radio programą. Kitom 
dienom jo programa prasidės

Bet ši šeštadieni, tai bus nuo 
11:30 iki 12:30—ištisą valan
dą.

Matusevičius yra prisirengęs 
duoti specialiai geras progra
mas. Tad nepamirškite už- 
sistatyti savo radio ant stoties 
WBNX, 1350 Kc., aukščiau 
pažymėtu laiku.

vo d. 
Conn., 
mėjas 
jas toj

Anksti penktadienio rytą j 
pribuvo d. Karsonas iš Lowel- i 
lio, Kralikauskas iš Lawrence, | 
Kasparavičius iš Haverhill, 
Petruškevičius iš Stoughtono, 
Naujosios Anglijos lietuvių 
veikėjai. Jie organizacijų at
siųsti delegatais į suvažiavi
mus ir dalyvaus “Laisvės” pik
nike.

Iš Montreal, Canada, pribu
vo Kilikevičienė ir Lesevičius.

Kada ši žinia pasieks gskai- 
toytojus, ■ jau turėsime šimtus 
tolimų svočių — iš visų apylin
kių ir net iš Chicagos, Detroi
to, Kanados ir kitų tolimų 
lonijų.

Grįžo iš Atostogų

ko-

ato-Birželio 25 d. grįžo iš 
stogų Benediktas su žmona 
Magdalena ir Augustas su 
žmona Barbora Adomaičiai. 
Jas praleido pas savo gimines: 
Mazurkus —Worcester, Mass.,' 
B. Adomaičius — Barry, 
Mass., Trepkus — Salisbury, 
Mass., ii- Mikužius—Shrews
bury, Mass.

Augustas Adomaitis nesenai 
vedė B. Radzevičienę ir šia 
pirma proga su savo žmona 
aplankė gimines, kurie labai 
maloniai juos priėmė.

Linksmai praleidę atostogų 
laiką, Adomaičiai grįžo į' 
Brooklyną su gražiomis dova
nomis ir linksma nutaiką.

Rep.

Jei nori parduot-r-garsinkis 
“Laisvėje.”

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor-- 
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. JKada būsi
te Brooklyn©, už
eikite susipažinti.

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

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

Telephone: EVergrccn 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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LIETUVIU LIAUDIES DIENRAŠTIS

ŠIRDINGAI KVIEČIA VISUS J SAVO

Kuris Įvyks dviejų dienų šventėje

Sekmadienį 3 Liepos-July
DVI ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS

Kaip visuomet, taip ir dabar bus daug svečių iš kitur

Piknikas bus naujai pertaisytoje

ULMER PARK MUSIC HALL
Brooklyn, N. Y.

West End, Coney Island

©
© 
e

e 25th Avenue

e
0

PROGRAMOJE DALYVAUS SEKANTI CHORAI:
Laisves Choras,

iš Hartford, Conn.
Bangos Choras,

iš Elizabeth, N. J.

Lyros Choras,
iš Philadelphia, Pą.

Pirmyn Choras,
iš Great Neck, N. Y.

Sietyno Choras,
iš Newark, N. J.

Aido Choras,
iš Brooklyn, N. Y.

Ateikite smagiai pasišokti, išgirsite gražios muzikos 
ir pasimatysite su daugeliu svečių iš kitų miestų.

Pradžia 10 valandą ryto. Įžanga 40c asmeniui

Kelrodis į “Laisvės” Pikniką
Automobiliais važiuokite Manhattan tiltu (bridge) tiesiog 

Flatbush Ave., iki Prospect Park. Pervažiuokite parką pasi
sukite į Ocean Parkway, važiuokite iki Bay Parkway, sukitės 
po dešinei ir važiuokite iki galo kelio, sukitės po kairei į 
Cropsey Avė., iki gatvekarių linijos ir čia bus 25th Avė., Po 
dešinei rasite Ulmer Park.
TRAUKINIAIS:

Iš Williamsburg^ imkite 14th St. požeminį traukinį ant bile 
stoties ir važiuokite iki Union Square, New York City. Iš
lipę paimkite West End traukinį iki 25th Avė. Tie kurie ims 
Broadway “L” važiuokite iki Chambers St., ir paimkite Čoney 
Island traukinį iki 36th St., paskui mainykitės ant West End 
Traukinio iki 25th Avė. Iš New Yorko miesto važiuojant, 
imkite B. M. T. traukinį West 
ties, ir važiuokite iki 25th Avė. 
parko.
DIRECTIONS FOR AUTOS:

From New York City, cross
ride down Flatbush Ave., to Prospect Park, 
the park to Ocean' Parkway till Bay Parkway is reached, 
then turn to the. right and ride down to the end of the road, 
then turn to the left to 
that will be 25th Ave.

End, ant Times Square sto-
Islipę eikite po dešinei iki

the Manhattan Bridge and 
Ride through

Cropsey Ave. to the car tracks, and 
There to the right is Ulmer Park.

DIRECTIONS:
From Williamsburgh

tion and ride to Union Square, New York City. Get off and 
take West End train to 25th Ave. Those who ride on the 
Broadway “L”, ride to Chambers St., and take the Coney 
Island train to 36th St., there change to the West End train 
to 25th Ave. From Uptown New York City, take B. M. T. 
West End Train oh Times Square station, and ride to 25th 
Ave. Get off there and walk to the right to the park.

7

take 14th St. subway at any sta-

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge\'j Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

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

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

SVEIKINAME A. L. D. L. D. SUVAŽIAVIMĄ!

Kad geriau vyktų suvažiavimai 
patartina delegatam užvalgyti
DIDELIO, MINKŠTO STEAKO

IR IŠGERTI STIKLĄ-K1TĄ ŠALTO ALAUS

REPUBLIC RESTAURANTE
GERIAUSIOS DEGTINĖS, BRANDAS IR VYNAI 

Amerikos išdirbinio ir importuoti
VIETA PAČIAME LIETUVIŲ CENTRE

J. SUTKUS, Savininkas
451 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Lietuviškas Kabaretas
MUZIKA IR ŠOKIAI KAS VAKARĄ

Tik dabar naujai išmaliavotas, pagražintas, 
ir pertaisytas geresniam komfortui.
Patarnaujame visokiais gėrimais ir val
giais. Šis lietuvių kabaretas yra vadinamas

PARAMOUNT CABARET
Stanley Misiūnas, Savininkas

473 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
į jūsų seną ar naują šildytuvą 

(Steam Boiler) *• O •
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
........ .................. i1 -rtfi, J

PROJECT LIQUORS
Jūsų senas draugas, kuris niekad 

nepamiršta lietuvius

HYMAN BERGER
245 Graham Ave. kampas Maujer St.

Telefonas Evergreen 7-2375

TEN EYCK BEER GARDEN
, J. MOKOLA, Savininkas 1

MRS. KULAK, Vedėja
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

Norime Pasimatyti su ALDLD Suvažiavimo Delegatais 
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
PATARNAUJAME UŽKANDŽIAIS 

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

49 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
Telephone: E Vergreen 4-8520

GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

I Norime Pasimatyti su Delegatais




