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ASTAI SOVIETŲ PASTABA JAPONIJAI
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nIŠ LIETUVOS
Keista Vyšnia

Komunistų Partijos abelnamei Daugelyje vietų Airijos po- sybę.
Sovietai protesto notoje

r

3

Bedarbių Apdrauda Bus
i

Cleveland, Ohio. — Ketu-j kins rugpj. 23 d. pareiškė, t°ias Iškėlė Bylą Cukraus

ma Kaune.

cįiiįįPaterson, N. J.,

Metai XX!V, Dienraščio

Kas šiais metais 
tai tikrai gailėsis. 
1 ėsite sueiti savo

I jo augintojams mokėti po 4 lt. 
už 1 centnerį. Vėliau draugija 
savo teises perleido cukraus fa- 

i brikui, o fabrikas, remdamasis 
ministerių kabineto nutarimu, 
už runkelių centnerį moka po

numeris, 
turėjome 
merį.

Nusižudė po Traukiniu
ŠIAULIAI—VIII. 7 apie 10 

ai. rytą Šiaulių stoty po man-

Bet kokia bus pašalpa, ta
tai priklausys nuo pačių 
darbininkų kovos už H. R. 
7598 bilių.

mijo jų manevrus1 ir pastebėjo 
nelaimę.

Japonijos ambasadorius Jungtinėse Valstijose, 
Hiroshi Saito skundžiasi Japonų admirolui Osu- 
mi’ui, kad Amerika nesutinka su Japonijos karo 
laivyno didinimu.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

■-V, 
H

pašto troką, išplėšė iš jo 
$50,000 ir paspruko.
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! SENAS ŠOVINYS UŽMU
ŠĖ 3 VAIKUS

Dalmatijos miesto Sebeni-

ORLAIVIAI SUSIDAUŽĖ 
VIRŠ BROOKLYNO >

Pereitą ketvirtadienį, skrai
dydami virš Williamsburgo, du 
chiniečiai studentai susidaužė 
orlaiviais ir vienas iš jų, Ed
mond On Wong, gyvenęs 41 St., 
Nicholas Terrace, nukrito su 
orlaiviu ant gyvennamio stogo 
ant Johnson Avė., netoli Bush
wick Ave. ir užsimušė. O kitas, 
Fong Tru Shek, su sulaužytu 
propeleriu ir apdaužytu orlaiviu 
nusileido beisbolės lauke, Mas-

Tenka pastebėti, ypač “L.”, 
jog mūsų organizacijos ir pa
vieniai nariai tankiai aukoja 
visokiem darbininkiškiem 
kalam, bet vieną dalyką 
veik visados užmiršta, tai 
tent Agitacijos Fondą. O 
svarbiausia įstaiga mūsų
tuvių darbininkų judėjime. Iš 
Agitacijos Fondo padengiama 
lėšos kalbėtojams, lapelių lei
dimai ir kiti svarbūs reikalai. 
Remkime Agitacijos Fondą.

Senai, labai i 
‘L.” jubilėjinį nu-

M

prieš mokesčių rinkėjus An- 
iglijai už jų valdomą žemę.

H 

f Pi

nevažiuos, Wva® Pen.kdolerines 
Tenai ga-i^uim^a ir ™ kiti, 
gimines ir

72 Metu Senė Pėsčia 
Nukeliavo 30 Mylių

WILMINGTON, Del.—Iš 
Philadelphijos j Wilmingto-
ną Rebecca Thomas’ienė, 72 co priemiestyje tapo užmuš- 
metų amžiaus, pėsčia parėjo ti trys vaikai, kuomet jie 
namo 30 mylių per 12 va- pradėjo žaisti šoviniu, kuris ■ 
landų. Neturėjo pinigų par-1 buvo užsilikęs nuo karo. Š6- 
važiuoti. vinys trūko visu smarkumu.

PRIGĖRĖ KARIŠKAS
LAKŪNAS

Norfolk, Va. — Su lėktu-

čiai, (?—Red.) nepasiduoki-j 
te! Kurie tik manote važiuoti i 
į šį pikniką, malonėkite užsi
registruoti pas draugus J. 
Kiršlį, Ch. Kvarinską, bile va
karą, 408 Court St., LDP. 
Kliube.

'__________ Į t

Organizuokite, draugai, bur
silankymu paremsite 
dienraštį.

pažįstamus. O kurie tėmijo-' Em^nuej ‘carr:ą bnndvmni Jgais dokumentais, 
te programą “L.” garsinimuo- Emanuel banis bandymais ;paskirta spresti r 
se, ta irgi btis puiki. Savo at- B. e> kad.SUXies gali supra-1 

L.” sti dažnai girdimus kalbos] 
žodžius.

kuo veiksmai prieš Rytinį
Chinų gelžkelį ir sovietinius 

j jo tarnautojus liudija, jog visai nedarė, 
i ________

PLĖŠIMŲ BANGA 
susirinki-i Butler, Pa. — Dviem au- 
lietuviams] tomobiliais privažiavę, gink- m «• v -v

TZ luoti piktadariai užpuolė 1011311 NeiSVengl3ffl3

Sovietų Sąjungos 
žurnalistai

Jie Lietuvon tikrai atvažiuos.
Greičiausia jie vienu išvažiavi- 

Imu apvažiuos Estiją, Latviją ir
Lietuvą. Jų ekskursija bus ir 
revizitas Pabaltijo žurnalistams; 
kurie šiemet pavasarį lankėsi 
Sov. Rusijoj. Ekskursijoj nu
matomi Radek, Kolcov, Pinčuk 
ir kiti. Girdėt, kad SSSR žur
nalistai atvyks apie rugsėjo mė- ris Shishkin priėmė Roose- 
nesį.

daugiau busų. Elizabethiečiai j p-kn|ka dieną rugsėjo: iš 
jau turi suorganizavę suvirš patersOn, N. J., L
du busus žmonių. Elizabethie- j . ir kijų mies’tų ir miestelių.I

Fabrikui
KAUNAS.—1930 m. cukrinių

Amerikoj. Bet jis!nikelių augintojų dr-ja sudarė 
įsu cukraus augintojais sutartis.

Rokiškio gelžkelio stotyje pil. įsakymus banditiškai UŽ- 
Baguževičiaus sode yra vyšnia, puldinėt minimą gelžkelį. 
kurios rytinėje pusėje juoduoja Sovietai protesto notoje 
nusirpusios vyšnios, o vakari- gak kad japOnu-Manchu- 
nėj pusėje visa baltuoja nuo žie
dų.

Bavonne N I vifšininkas A. D. Allen tapojmą užmokėtos ir pagal sutartį 
’ j areštuotas už tai, kad sklei- privalomos kainos.

Vienąsyk byla jau buvo pa
skirta spręsti, bet ieškovo įga
liotinis adv. Indreika prašė by-

Hamburg. — Profesorius atidsti ir papildyti reikalin-
i., Dabar byla

■ paskirta spręsti rugp. 18 d.
! ši byla turi didelės reikšmės pethe. TūkstaiįČiąi žmonių tė-
I visiems cukrinių runkelių augin-
I tojams.

tų Partijos jubilėjų, mes, lie
tuviai darbininkai ir mūsų 
masinės organizacijos, priva-!

idant Eiliniai unijistai veikiausia ikicn€‘s tėvai žadėjo jai kraičio, 
Ipaliuosuotų nuo tų mokes- atmes tokią avinėlių takti-! p_° _ved^ų.v.n®?ave’ VYras
> r c s. -z 'z i dėlto eme prikaišioti žmonai, ir

ipas juos nuolat buvo šeimyni- 
niai vaidai. Visa tai smarkiai 
ją veikdavę, kol, galų gale, neiš- 

. kentusi ji rado išeitį savižudy- 
|bėje. Jei tai teisa, tai skaudus 
! nekultūringumo faktas.

WASHINGTON. — Vy-' _____
riausias valdiškos pašalpos' 
administratorius H. L. Hop- Cukrinių Runkelių Augin-

KRISLAI
N. J. ir N. Y. Jaunuolių 

Mokykla
Agitacijos Fondas

Metų Sukaktuvės.
Philadelphijoj Rugsėjo 2 

“L.” Piknikas.
Rašo J°nas Blinda

Darbininkai Viįj Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimė^ite 
Pasauli!

šiemetinės New Jersey ir 
?w Yorko jaunuolių mokyk

los sesijos prasidėjo nuo 20 
dienos rugp. Elizabeth, N. J. 
Lanko vienuolika mokinių. 
Būtinai reikia ypač šios apie-į 
linkės draugams įsitėmyti štai 
kas: mokinių skaičius. Tai tie
siog apgailėtinas faktas, jog 
šioj apielinkėj, kur randasi! 
gana skaitlingas organizuotas’ 
jaunimas po LDS globa, lanko] 
vasarinę jaunuolių mokyklą! 
tik vienuolika mokinių.

Paklauskime draugus iš šių 
kolonijų' ką jie veikė šiame 
klausime? Kur randasi didžiu-} 
lės kolonijos: Brooklyn, N. Y.; 
Paterson, N. J.; Hillside, N. 
J.; Cliffside, N. J.; Linden, 
N. J.; Bayonne, N. J.? Nei 
vieno jaunuolio studento iš šių! 
kolonijų. Tai tiesiog apsilei-j 
dimas ir nepaisymas jaunuo-:

RADIO ARTISTU 
ALKIO STREIKAS

“SUSIĖMĘ RANKAS”
KETINA KOVOTI..

Badu Kovoja, Reikalaudami 
Atmokėti Algas, Kurios 2 

Mėnesiu Užvilktos
MEXICO CITY. — Jau 

U1U1MU 11 11V pivioj 11IUU JUU11UV- |

lių organizavimo ir jų švieti- į ketvirta diena kaip badu 
mo. Nemažos atsakomybės streikuoja, atsisakydami 
neša ir jaunuolių mokyklos bent ką valgyti, 18 artistų 
komitetas, kuris mažai domės j XEAL radio stoties. Šiuo 
kreipė šiais metais į minėtai . „. 1 J streiku jie nori priverst sa-

ausimą. _____ vininkus (Ericson Telefonų
Kompaniją) atmokėti jiems 
algas, kurios yra du mėne
siai užvilktos. Jiems pri
tardami, eina į bado streiką 
desėtkai kitų radio stočių 
artistų. Streikieriai yra už
valdę XEAL stotį, iš kurios, 
nors ir badaudami, duoda 
nuolatines programas dieną 
ir naktį.

Airijos Ūkininkų Kova 
Prieš Mokesčius

DUBLIN. — Kasdien di-

Audėjų Unijos Vadai Vengs 
Tikro Streiko už Narių

Reikalavimus |
WASHINGTON. — Vai-i 

diška audimo darbo komisi-1 
ja rugpj. 23 d. pasiuntė pa- ■ 
kvietimus fabrikantams ir ] 
vadams United Textile Wor- ■ 
kers Unijos sueiti į derybas, ■ 
idant išvengti visuotino bo- ] 
velnos audėjų streiko. Tam į 
streikui per unijos suvažia- i 
vimą buvo skirta prasidėti i 
rugsėjo 1 d. Jis apimtų bent ] 
500,000 darbininkų.

Unijos vice-prezidentas ir 
sykiu streiko komiteto pir
mininkas, Frūncis Gorman 
rugpj. 23 d. pareiškė, kad jis 
rengia darbininkus streikui, ] 
bet padarė tokį audėjams 
perspėjimą:

“Kuomet mes einame į 
streiką, mes-' einame į? eko
nominę kovą, ne su karo 
ginklais, bet susidėję rankas 
lant krūtinių, kaipo ramūs 
kovotojai už ekonominę tei-

(” i,

Fabrikantai ginkluojasi,; evruojaiičiu traukiniu puolė tūla 
gengsterius O r g a n i z uoja Dambrauskienė, geležinkelio 

. b švęsdami šį brangų vi-Į pardavimo bei kitų daiktų'prieš streikierius, o federa-(tarnautojo žmona. Traukinys 
siems darbininkams Komums- išlicitavimo. Bijodama vals-: ciniai audėju vadai liepia'perpiovg J4 pusiau. Savižudy- 
... ...u. s... „„„ darbininkams rankas šven-1bSs priežastys tokios'

Dar prieš vedybas Dambraus-

15 d. rugsėjo sukanka pen-j 
kiolika metų Komunistų Par-, 
tijos gyvavimo. Tą dieną po| 
visą šalį nuo Atlantiko ligi deja Airijos ūkininkų kova. 
Pacifiko revoliuciniai darbi
ninkai rengs masinius mitin
gus, aiškindami svarbiąją rolę] 
rvoiiiuiiiSLų rmujus duviiirtiuej « *- « a

Jungtinių Valstijų darbininkų I licija buvo kaimiečių sumuš- 
judėjime per 15 metų laiko-] ta ir nuvyta nuo gyvulių iš- 
tarpį.

liečių revoliucijos, preziden-j___________
to de Valeros valdžia veda tai susiimti ant krūtiniu, i niaonico vi Ivo, puva-i £-

lome sykiu masiniai dalyvauti? derybas SU Anglija,

Lietuvių komunistinės frak-' cių UŽ žemę, 
cijos ir šiaip mūsų masinės or-l 
ganizacijos privalėtų šaukti I 
tam tyčia plačius 
mus, aiškindami 
darbininkams, kokią rolę Ko
munistų Partija sulošė mūsų 
lietuvių darbininkų judėjime, 
—ypač rengti viešas diskusi
jas, prelekcijas, rašyti laikraš-! 
čiams savo asmeninius įspū
džius iš Partijos istorijos ir jos 
įsikūrimo.

Beje, dienraščio “Laisvės”, 
manoma išleisti jubilėjinį nu-

SOVIETAI REIKALAUJA TUOJ PAUUOSUOT
ĮKALINTUS SAVO PILIEČIUS MANCHUKUO

Jeigu Japonija ir Manchukuo Nesustabdys Savo Provokaci
jų ir Nepaliuosuos 88 Sovietinius Gelžkeliečius, Tegul Tad

Pamąsto apie ‘Tasekmes”, Sulig Sovietų Pasargos
MASKVA. — Sovietų vy

riausybė rugpj. 23 įteikė 
protestus Manchukuo val
džiai per savo konsulą Rai- 
vidą Charbine ir Japonijai 
per savo ambasadorių Jure- 
nevą. Protestuoja prieš 
įkalinimą 88 sovietinių dar
bininkų ir tarnautojų, dir
busių prie Rytinio Chinų 
gelžkelio. Primena, kad jie 
buvo suimti be warrantu, be 
kaičios pasakymo. Sovietai 
reikalauja, kad Japonijos ir Į slaptybės žodį, kas liečia de

rybas del Japonų pirkimo 
sovietinio Chinų Rytinio t , j
gelžkelio. Sovietų spauda, ,
atsako, kad Japonijos laik
raščiai pirmi paskelbė žinias 
apie tas derybas, kurias Ja- 
.ponija norėjo , laikyti slap
tybėje. 1 • ■ ■ <•
Sovietų Piliečių Kankinimai

Kalėjimuose * 
Chabarovsk. — MandŽu- 

rijos kalėjimų urvuose yta 
žiauriai mušami ir kankina
mi sovietiniai gelžkeliečiai. 
Tuom nori juos priverst pri-- 
sipažint darbuose, kurių jie

Manchukuo valdovai tuo- 
jaus darytų žingsnius jiems 

Ipaliuosuoti ir pasiaiškintų, 
j kodėl būtent juos suėmė.
j Tame proteste Sovietai 
j pasmerkia Japonų karo mi- 
!-nisterio padarytą melagingą 
! paskelbimą rugpj. 17 d., kur 
jis tvirtino, būk Sovietų To- 

jlimųjų Rytų Armija davinė-

ri plėšikai pasigrobė Akron- jog “kokia nors bedarbių 
Elmira troką su jo šoferiu apdrauda yra neišvengia- 
ir $8,000. Toliau išmetė šo- ma”

merį dienoj Rusijos proletari- ferį laukan, o patys nežinia priešingas per ilgą laiką pi- .
nės revoliucijos sukaktuvių, kur su troku nuvažiavo. nigais šelpti bedarbius. Sa- Pagal tą sutartl dr-ja pasizade
Tai bus gerokai —padidintasį Brooklyne, N. Y., pavy- ko, kad valdžia turėsianti 

kęs $427,000 išplėšimas, ma- jiems visiems parūpint vie-
1 ”” ’;tyt, padrąsina banditus ir | šus darbus.' I . 4 » ...kitose vietose.

Rugsėjo 2 d. Philadelphijos, 
Pa., draugai turės “L.” didžiu-] 
lį pikniką. Kaip matyt iš in
formacijų, jame dalyvaus tūk
stančiai lietuvių darbininkų. į vu krisdamas ant jūros, pri-
New Jersey du miestai, Eliza-1 gere karinis Amerikos laku-- rašto Virsifllllkas dIO^Ų 
beth ir Newark, jau pradeda1 nas, oficierius J. S. Graff. įPinigy SklcidčjdS 
konkurenciją varyti, katrie iš - ----------- —-----------------------
tų dviejų miestų suorganizuos gus ir jš šj(J kolonjjų ; ,.E

Mirė Besimelsdamas
UTĖNA. — Avalynių krau

tuvininkas Irša Kabas rugpjū
čio 4 d. vakare besimelsdamas 
sinagogoj mirė širdies liga.

Šunų šaudymas
ŠIAULIAI. — šaudė palaidus 

šunis anksti rytą VIII 7 d. 
žmonės piktinasi šunų šaudymu 
ir reiškia pageidavimo, kad pa
laidi šunės būtų gaudomi ir'pa- 

2,75 lt. pinigais ir 25 et akcijo-jskui naikinami, kaip tat' daro- 
mis. 

I 

! Kadangi ministerių kabineto 
i nutarimas nėra įstatymas ir to- 
! del negali panaikinti juridinių 
sutarčių, tai ūkininkas Svitė iš 

nuA'Mn D ADino u jKepalių km. Joniškio vals. cuk- GRAND RAPIDS, Mich. Is f«brjkui iškglg civiE |jy|ų 
—Covert miestelio pašto I reikalaudamas sumokėti skirtu-

“tūli Japonijos valdiški ra
teliai parodo vis didesnių 
užpuolimo intencijų.”

Sovietų vyriausybė pažy
mi, jog Japonija turi paten
kint viršuj nurodytus teisin
gus reikalavimus, o jeigu 
ne, tai tegul “Japonijos val
džia daro visas reikalingas 
išvadas” iš to protesto prieš 
jąją-

Japonijos spauda primeta 
Sovietams, kad jie sulaužę

Pi Ifl
113 į

*

Alumino Streikierius | Nacionalės Gvardijos 
Vadai jau Varo Dirbt Pulko Bado Streikas

NEW K E N S I N GTON, 
Pa.—Darbo Federacijos pre
zidentas Wm. Green ir jo 
sėbrai Dave Williams ir Bo-

velto tarpininko Fredo Kei- 
ghtly’o pasiūlymą, kad visi 
alumino streikieriai sugrįž
tų darban, o tuo tarpu būsią 
sprendžiama jų reikalavimai 
per pasitarimus tarp NRA 
agentų, fabrikantų ir unijos 
vadų.

Arnold, Pa. — Policijos 
galva , prisipirko daugiau 
nuodingų gasų bombų, ku
riomis žada blaškyt bile ko
kius strėiko pikietus. Dar
bo Federacijos1 viršininkai 
gi draudžia streikieriams 
daryti urminius pikietavi- 
mus prieš užstreikuotas dir- 
byklas.

CHICAGO. — Kada nuo 
sugedusio, nuodingo valgio 
numirė du nacionalės gvar
dijos nariai (milicininkai^ 
visas 124-tas jų artilerijos 
pulkas paskelbė bado str&L 
ką ir atsisakė eiti valgyt, 
kol buvo maistas pagerin
tas.

Camp Grand stovyklon bu
vo suvaryta 10,000 miliciųijį- 
kų, vakariniam muštrui. 115 į 
laipsnių karštyje jie buvo 
verčiami per dieną nueiti* 
nubėgti po 40 mylių. Pąsį- ' 
taikydavo, jog tokiame ore 
jie tegaudavo tik keturias , 
valandas miegot išviso per j 
48 vai. Daugelis apalpo. Du 
milicininkai perdaug nuvar
ginti žuvo nelaiminguose at-r 
sitikimuose. Milicininkus 
specialiai lavino kovot prieš 
streikierius.



John

Bolševikas.

Wjicher; 27th, Grace ' Cirjelli.
First Legislative -District Of

i reikia,, energijai gaminti.
i Kai mėnesinės labai krau-
• jingos, reiškia,
i perskystas ir 
greit, tai yra

2nd, District, Samuel Lee, of 
Phila.;

DR. Jį J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., ' Newark, N. J.
1 ' ' 1 Telephone: Humboldt 2-7964. 1

11th, Anna Cohen;
Starr ir R. Ilelmes;
McFadden, ir W.

14th, John Lyman;

Kiek tik Jums aplinkybės 
leidžia, vartokite natūralinį

• daugiau daržovių,

Waterbury, Conn.
♦ Rugpjūčio 18idx čioąaį įvy

ko/farmonų (?) konvencija 
arba suvažiavimas. Tie kapi-

13th, T
Leach;

i 16, Sarah Epstein; 17th, John

į Į Valstijos Senatą Kandidatai'

Knfraa Puslapi*-.-

Phila
LITHUANIA DAILY PUBLISHED BY 

aisve Inc.

130 Tūkstančių Fįzkultūriirinky 
Parodavo Maskvoj

18th, Frank Wilson, 
Aeiveli,* bjDemarka;' 19th/ F. 
NowaJ{| |Aį jGąston ; . 20th Geo 
Kintsch jržįst,-H. Woods, Geo. 
Johnsph; 22nd, Carl Henley,

džurįįpę{laikraščių kampanija! prieš, So
vietų Sąjungų supuola su Japonijos spau
dos kampanija. Tas duoda suprasti, kad 
abi šios kampaiti jds tūri vieną ir tą patį 
tikslą—'daryti spaudimą į Sovietu Saiun-

kųs,. Wm. ^jĘL Powell, Phila. ;| Weir 
į 'sekretorius • of internal Af- 
fairs,, .Dap H.{ Sljngęr, 
Kandidatai j Jungtimi 

tijų Koiigresą

Tai vi$tiek apgailėtinas; da-

Maskva. — 24 d. liepos spindulių įdeginti, tamsiai Tu-
‘ ‘ ‘ * 1Juk tai jie nauji piliečiai'

every day, except Sunday.
it TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
_________________ of March 3, 1879___

Negalima praleisti nepažy
mėjus tai “bepfrizorninkų”, 
kurių didelė kolona parodavo. į 
Jie sveiki, gražūs vyrai, saulės!

paikyrę ąlkąpierns ^ecfhr

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

. ... pyn. ‘J listų bernai, rodo savo spėkas darbininkai už vienas kito bė-Į 
j prieš darbininkus. Jęigu kyla gą į tą parengimą. Bet jeigu 
j koks streikas, tai jie tuojaus darbininkai ką nors surengia,

žios išvaizdos mergina, ku-1 Pittsburgh; į gub. pagolbinin-

Virtinė Japonijos Provokacijų

Paskutinių laiku Manchukuo spaudoje 
ir vėl padidėjo kampanija prieš Sovietų 
Sąjun’gą. < Išgalvojamos visokios nebūti- 
nybės, kurios pučiamos ir1 papildomos 
provokaciniais išvedžiojimais. šiomis 
dienomis Charbino laikraščiai ir ypatin
gai j’usų baltagvardiečių “Charbinskoje į 
Vrentia” paskelbė matomai pačiame 
Charbine sugalvotą “peklišką Komunistų 
Intevnaciphalo planą.”

AT'Charbino išgalvoto jams pradėjo pi- | 
giau"mokėti, ar jau jų melų fantazija iš
sisėmė, bet jų paskelbtasis “planas” vi
sai nepanašus į originališkumą. Pagal 
tų provokatorių paskelbtą “planą” išeina, 
būk iš Vladivostoko į Charbiną buvo pa
siųsta; . “komunistai—agitatoriai chinų 
tautybės su uždaviniais išsprogdinti Man
chukuo valdžios įstaigas ir atlikti tero
ristinius aktus.” Kad priduoti neva tei- 
singtimū tiems kvailiems išgalvojimams, 
tai skelbiama, būk tie “Kominterno agen
tai”, areštuoti^ suprato, kad buvo apgau
ti ir išdavė Mandžurijos valdžiai visus 
planus.

Tie "patys Charbino laikraščiai paskel- 
bė žitiią, būk 16 dieną liepos 40 raudon- 
arniiečiu ,su šautuvais ir kųlkasvaidžiais 
peręjįo rūbelių į Manęlžuriją ant 300 met
rų, nutraukė paveikslus ir už kelių va
landų grįžo1 atgal ant Sovietų teritorijos. 
Tikrumoje nieko panašaus nebuvo ir rau
donarmiečiai nebuvo perėję rubežių.

$i Charbino elementų fantazija vei
kiausiai užgimė del to, kad Manchukuo 
parubežiaus sargai kalbėjosi per rubežių 
su Lėhingrado artistų grupe, važiavusią 
linkūf stoties Otpor dalyvauti koncertuo
se, ir- dieną sumaniusių apžiūrėti parube
žiaus Sovietų Sąjungos naujai pastatytą 
arką/

Ypatingai daug skandalo sukėlė Man
džurijos spauda apie išgalvotą perskridi- I 
mą Sovietų Sąjungos orlaivio virš sto- 
tieg'Pograničnaja. Kada Sovietų Sąjun
gos konsulas ištyrė ir pranešė Mandžu- 
rijoš valdžiai, kad panašaus skridimo ne
buvo,' tai tada Mandžurijos spauda pra
dėjo, laukiniu balsu šaukti, “kad Sovietų 
Sąjųųga visada viską užginčija.” Šioji 
Japonijos padaro kampanija yra bandy
mas skausmą perdėti nuo ligotos galvos 
ant’sveikos. Tikrumoje, per kelis pas- 
kutinjus mėnesius buvo daug rubežiaus 
teisių laužymų iš Mandžurijos pusės, 
ypatingai iš elgesio Japonijos karo or-, 
laivių. Liepos 29 dieną Japonijos orlai
vis skrajojo ant Sovietų Sąjungos gelžke-- | 
Ikį stoties. O.tpor ir paskui Sovietų Sąjun
gos terilbrijofje' 1 Skaidei1 išilgai gelžkelį 
apie 30 kilomętrųiijgio. ’ (:: .

•yiį. Sovietų’.Sąjungos konsulų protes-, 
taįprieš tokius^ Japonijos elgesius nedavė 
jokių teigiami! rezultatų, nes. Mandžuri
jos valdžia ’.arba' Visai neatsakydavo. į 
tups protestus, .arba užsigindavo, nepai
sant kiek buvo įrodymų.

■Ypatingai’ reikia pabrėžti tą, kad Man-
---------------------------------- -------------------- ------------------------------------------------------------ -- ------------------------------------------------ ' ■ ________________

I gą, kad išsiderėti pigesnę kainą : Tokio 
konferencijoje, kur eina derybos del par
davimo Rytinio Chinų Gelžkelio.

Tą patvirtina ir tas, kad , Japonijos 
spauda dar 30 d. liepos optimistiškai įkai
navo Japonijos ir Sovietų Sąjungos san- 
tikius ir tyirtino, kad po nupirkimo nuo 
Sovietų Sąjungos Rytinio Chinų Gelžke
lio “visi kiti klausimai tarpe Japonijos 
ir Sovietų Sąjungos bus lengvai išriša- 

! Ali.” O jau sekainčią dieną—31 d. liepos, 
—po paskęlbimo To^io. mieste žinios apie 
tai, kad Sovietų Sąjungos delegacija kon
ferencijoje del išpirkimo Rytinio Chinų 

• Gelžkelio atsisakė priimti Japonijos pa
siūlytą1 kainų! 'Už minimą gelžkelį, Japo: 
nijos skaudą' atidengė, kampaniją1 prieš 
Sovietų Sąjungą del Rytų Chinų Gelžke
lio. < . ’ Į ■ . , '

’ • * ? t

Mandžurijos spauda iš savo pusės sten
gėsi pralenkti Japonijos spaudą kampa
nijoje prieš Sovietų Sąjungą ir net grū
mojo nutraukti ryšius su Sovietų Sąjuri-1 
gos konsulais.

Kad ir nenoromis, o norisi palyginti 
su įvykiais pereitų rhetų, kada, pavyz
džiui, ir tuom laiku su. tais pat tikslais 
buvo pradėta prieš Sovietų Sąjungą Ja^ 
ponijos spaudoje kampanija, kuri užsi
baigė, kaip žinome, tuom, kad Mandžuri- 
joje buvo uždaryta į kalėjimą eilė Sovie
tų Sąjungos Rytinio Chinų Gelžkelio nie
ko nekaltų darbininkų ir konferencija 
pairo.

Iniciatoriai tokio spaudimo vienok pa
siima ant savęs, labai didelę atsakomybę. 
Tuom kartu, kada jie veda tą kampaniją 
tikslu išlaimėti kelis milionus jenij pigiau' 
gauti gelžkelį1, tai tuom pat kartu kraš
tutiniai elementai, Mandžurijoje,, visada 
siekusieji pąkenkti taikos stoviui, tarpe 
Japonijos ir Sovietų Sąjungos, panaudo
ja tą kampaniją dek karo užkūrinič tikslų.

Šis straipsnis išverstas iš Sovietų į Są- / 
jungos Kom.’ ’Pdrtijpš organo “Pravdos■/ 
nuo 9 d. rugpjūčio. Po to laiko santikiai , 
tarpe Sovietų Sąjungos ir Japonijos dar 
daugiau pablogėjo.

(1) Konferencija del Rytų Chinų Gelž
kelio pairo. (2) Japonijos imperialistai 
ir jos padaras Manchukuo areštavo jau 88 
Sovietų . Sąjungos piliečius, dirbančius 
prie to gelžkelio ir juos visaip kankina.
(3) Manchukuo pertraukė diplomatinius 
ryšius su Sovietų Sąjungos konsulais.
(4) Japonijos provokacijos karui prieš 
Sovietų Sąjungą visu parubežiu padidėjo.
(5) Sovietų Sąjunga įteikė griežtą notą 
Japonijai, reikalaujant sulaikyti tas pro
vokacijas.

Sovietų Sąjunga, kaip ir visada, viską 
darys, kad išvengus karo, tačiaus taika 
priguli ne vien nuo Sovietų Sąjungos. 
SSSR spauda atžymi, kad jeigu Japoni
jos imperialistai palaikys Sovietų Sąjun
gos taikos troškimą už silpnybę, baimę, 
tai jie labai apsiriks. Sovietų Sąjunga 
nenori karo> vįsais galimais, būdais jo 
vengia, bet ji ir nebijo imperialistų grū
mojimų. Į imperialistų smūgius Sovie
tų Sąjunga yra prisirengus dar> tvirtes
niais smūgiais atsakyti./"

(prisidėti,prie 'veikimo prieš imperialistų 
•|- ruošiamą karą;ir pirmoje vietoje pačlary- 
į ti skaitlingą Prieškarinį, ir Priešfašistinį 

Antrą Amerikos Kongresą^ kuris įvyks 
' Chicagoje .28-29-30; dienomis rugsėjo. Vi-

t a r p t a utinio proletariato [di- - ,
raudonojoj sostinėj, Mas-iSovietų Sąjun-gos, juos, ?Sovie-į 
kvoj, 130 tūkstančių fizkul-|b^ 
t ū r i n i n k ų parodavo, tai ^ar i 
sportininkai, didžiumoj fab-1 
rikų darbininkai, nuo ma- tų specialistų.

audėjai, sai kiti žmones 
elektros v’n^ politiniai ir technikiniai ir 

savystoviai stato socialistinį 
gyvenimą.

P a r o d uoja fizkultūrininkąi 
; dai

tų Sąjunga užkariavo, įerdir- 
r padarė žmonjeniiš.ų Da- 

.— iš jų tarpo yra žymių ra- 
Įšėjų, inžinierių ir įvairių ama- 

Jie dabar vi- 
jie yra išsila-šinų metalistai, 

siuvėjai, šoferiai, 
fabrikų darbininkai ir ap
sigynimo fabrikų darbinin
kai. Jie eina po [8-20 žmo- dainuodami revoliucines 
nių šerengoje, jie paroduoja, nas ir mirguoja įvairių spalvų 
nešdami vėliavas, gėles, pla- i uniformos; regis žiūrėtum ir 
katus. Jie eina organizuo- j žiūrėtum be perštėjimo. Tik 
tai ir disciplinuotai! Jie ei-,st7Kiai pasigirdo birzgėjiMas 

( r-. i, . * v, iorlaivių; ju atskrido trys ant
na pei Raudonąją 1 Aikštę, I Raudonosi'os Aikštės pasveikin- p,,, . 
sveikindami. pasaulio prole-iti fizkultūrininkų parodą. Or-! Ques/ ’ 
tariato vadus. Laike rikia-Naiviai tik verčiasi, leidžiasi1 že-

-man, Phija.;'2nd: Russel Wat
son, Philadelphia; 3rd, ' 
P. Lemley, Phila.;! Uth Ster-' 
ling Rochestėt, Phila 
Arthur Braun, Phila 
Ben Gardner, Phila.; 9th, Ste
ven Pakunecz, Allentown;! 
14th, Nettie Wessner, Read
ing;' 12th, John Muldowney, 
Wilkes Barre; 24th, Victor 
Dellarose, Wilkes Barre; 25th 
Fred Siders, Finleyville; 30th, 
William Schmidt, Pittsburgh; 
31stfl I Laura . Jane Grubbs, 
Pittsburgh; 32nd, Ben Care- 
thers, Pittsburgh.

soti; 24th, A. Kalinofski; 
Leo 25th, John Weaver- 26th Geo.

, ‘ 'Wjicher; 27th, Grace ICipelli. 
• jh First Legislative District Of

* Delaware County, Julius Ma- 
Įlachi of Chester; 1st L.D. Le
high Couhty, C. Hustėr, 1 J. ' 
Hanzlick,. Allentown; 2nd, 
L. D. Lehigh County, John 
Washek of Emaus; 1st L.D. 
Bergs County, Harold John ir 
Herman , Weyman Jr. Read
ing; 1st, L.D. Cambria -Coun-j 
ty, Stephen Gavare ir Elmer 
Kish, Johnstown; 2nd L. D. 
.Washington . Cęųnty, 
ŠJn°°4y; 2d L. D.,Fayette Co- ( 
unty, Agnes Speer;; 1st, L. D... i

4th, Dewey Wilson,; Allegheny County, Max Jen- 
6th, ( -Lawrpnce A.i^jng jr wm. Thornton, Pitts- 
Phila;. 8th, Hnrry /burgh; 9th. Wm. i.Mikądęs, 

vimosi į kolonas, jie šokajmyn ir vėl kyla į viršų ir vėl į BVotzmai^Emaus16^ -^Tth •'’i?0^ Morris Sch- 
• • . t' v- v,. . iv nf i otznian, išmaus, ra., 44tn»; mdler, Walter Markus, James

McGuire, Pittsburgh, i Barnes?. Pittshg.; • Luzerne Co- 
| unty, Lewis Salones, Bernard 
žįlinskas. (li-etųvis jaunuolis),

Pach- 
uck. Mes lietuviai turėtum 
paremti Komunistų Partiją 
šioje rinkimų kampanijoje. 
Kad padėti minėtus kandida
tus ant baloto, reikia surinkti 
gana daug parašų. Taip pat 
mūsų organizacijos turėtų 
remti K. P. kampaniją pinigi
niai.

ir {apsisuka ir leidžiasi žemyn; ot, i 
regis, nusileis ant Raudonosios 
Aikštės, ir vėl pakyla, o fiž- 

I kultūrininkų skamba griaus- 
rodo, kad randies koncerteJniingi sveikinimai “Ura!,” “Te- 
arba teatre. Vąikinai, mer- ’gyvuoja mūsų aviacija!” 
ginos apsiavę baltom, trum-1 Lakūnai, paskraidę, pasveiki- 
pom kelnaitėm, apsivilkę'nę paroduojančius fizkultūri- 
šviesiai mėlynais šilkiniais 'n}nkus ir nuskrido į Aerodro- 
marškiniais, baltais kalnie- tm^aix>dai užsibaigus, jaunimas 
nukais ir šviesiai mėlynom )iki vėlai nakties 1.... . .......
•kepuraitėm; jie šoka gatvė- miesto gatvėse ir parkuose, 
se, laikydami rankose šau-j J. Klevaitė.
tuvus. Fizkultūrininkąi pui-' ----------------- ~
kiai žino, kad kapitalistinis; DlJlnXJrJtin 7inine pasaulis laiko apsupęs So- i 1 ZSIllOS ,
vietų Sąjungą įr tykoja ją,76 Kandidatai ant Komunistų 
praryti, bet fizkultūrininkąi j Partijos Tikieto : 
yra pasirengę bile dieną ir; Rugp. 12 d. buvo konferen-1 
valandą apginti Sovietų Są-{ci j a Harrisburg, Pa., į kurią 
junga į suvažiavo delegatai iš įvairių

F i z k u Itūrininkų paroda ’ n?ies‘« ’*? mieslelilį' .yP^ingai 

prasidėjo eiti per Raudoną- klų, p]ieno . ir gelžkelj0) ir| 
ją Aikštę lygiai 3-čią vai.' prieplauką. Delegatai susi- 
po pietų. Žiūrint į parodą,1 rinkę nuo unijų ir orgąnizaci-.|

Viena kolona turi savo skir-1 kysavo• ir,•svarstė,<.k_ąip page- 
tingos spalvos uniformą.; 
Uniformos ypač buvo pa-' 
rinktos gražių,spalvų ir su
taikytos spalvos. Eina fiz-, ry m 
kultūrininkų, kolona “Dina-' padėtį darbininkų ir 
mo” 
kurie 
nu. 
penki sportininkai stumia 
trijų ratų vežimėlį, kuris 
aprengtas gyvų gėlių vaini
kais ir vežimėlyje pastaty
tas didelis d. Stalino port
retas. Viduryje kolonos 
grupė soprtininkų neša ant { 
rankų didelę futbolę, o ant 
viršaus futbolės stovi augs- noriu
ta graži figūra; tai mergi- * tai, į kokias vietas yra nomi- 
na, kuri augštai iškėlus ran- į 
kas 
ant 
sis: 
mją 
grupė merginų neša didelį M. Wicks, Phila.;

įvairius liaudies šokius 
dainuoja revoliucines dai
nas. O iš šalies žiūrint at-

!John F
Į Valstijos Seimelį 

Kandidatai: . ,
1st, District, Phila., C. Lip- Paul Nelson,, Dominic 

pa ir J. Stepansky; 2nd, B. 
Coultri; 3rd, W. Hutchin ir 
J. Kelley; 8th, W. Jefferson 
ir J. M. Doyle; 9th, Wm. 
Shafter; 10th, John J. Wil- 

; liams;
linksminosi 12th, J

DARBININKU 
SVEIKATA

, ... • • i u- i n u , J OVARINĖS ■ LIAUKOS ' f Greitos1 pagielbos Jūsų latsi-1atrodė it jura galvų. Kiek-, jų, negrai ir balti, kailiu ,d is-: ! i VYSTA *
!- / 

j rinti darbininkų būvį, kaip; 
j praplėsti kovą prieš išnaudoT 
tojus ir tt.

Plačiai raportavo drg. Har- 
. Wicks apie dabartinę 

kodėl į 
! Komunistų Partija stato savo j 
kandidatus į įvairias valdiš-1 b‘u‘v0"'atėmę."'Padavė 

kas vietas ir nori, kad darbi-,................... -
ninkai už juos balsuotų. Ir/ ' - - - - -
nei mažiausios abejonės nėra 
kad daugelis bus 
šiais rinkimais.

Po drg. Wicks raportavo 
drg. D. Davis organizaciniu | su‘'šal«u‘7okh;
klausimu. Po jų raportų sekė' 
diskusijos delegatų. Nors dis-( 
kusijos buvo žingeidžios, bet; nježti ga|va gu šalčjUj ausisf 
apie jas nieko nekalbėsiu. Čia|skauda, viduj pl.adeda niežė- 
----- 1 daugiausia pažymėti'

fabriko darbininkai, 
sudaro 10,000 asme- 
Priešakyje kolonos

* 1 H : .J tikime hetaip : lengva pritaiky- 
_ . ; ti, yf>ač tfžRakių, nesimačius.

Malonėkite ir man patai ti,, gencjraj galima kas patarti., 
kas man reikia daryti. Aš;

! “Ląisvę” .skaitau. Esu moteris 
i.48 metu amžiaus, sveriu 164 . .! . ‘ , _ maistą:|Sv., ūg!0.5 pėdų 6 eolių.^au|^išiu,:ta. kiau§inio
< 4 metai, kaip sergu. Nėr-, ienišk , ž šviežios mė. 
i vai man susigadino ir kalbą. sos Skroby|ų_krakmoių ne.

. v. ! mane. b daug, bet saldžių daiktų Jums {ligoninę, daktarai žiūrėjo, me-!
į ko blogo nerado. Sako—gyve--
i nimo permaina, nervai prasti'- 

išbalsuota! pjjvas ]<aj a§ nusi-,v
. . ; gąstu ar susirūpinu, tai puola

. y° j man į pilvą, tai pradedu dre-

no kūną kraujas taip bėgioja;! mu* ~ 
(galva pilna, rodos, vabalų,1 maįstu 
i niežti galva su šalčiu, ausis; gi ir pieno kalkių: 

j lactate/ grs. 10, 
ti ausys. Ir mano pirštus ko-i jqq;
jų ir rankų taip bado, kaip'tas 
adatomis. Skauda sprandą,! 
nugarą, vidurius žemai skau- 

ir, kai pradeda traukti, 11.

kai kraujas 
nekrašėja taip 

ženklas, kad 
permažai kalkių turite. Kal- 

Po ma-jkiu galite gauti su atatinka- 
- - mu, paprastu, nesugadintu 

vabalų, Be į0, vartokite dar
Calcium 

tablets No. 
po dvi tabletes, sutrin- 

į miltukus, užgerdama 
pienu arba vandeniu, arba li
monadu, po valgio. Tai po 6 

‘kas diena, per ilgą laiką, mė- 
. nėšių mėnesiais. Jums taip gi 

nesine sirgau 6 mėnesius du,rejkia ir geiežieS) kraujui at- 
sykiu į mėnesį. Daktaias pa- jr gj, gero mais-

| to, reikia ir toniko. Į puskvor- 
tę virinto vandens ištąrpinki- 
te ‘Tron ammonium citrate 
14 1b.,” o paskui ir ’‘Copper 
sulphate 1 gr.” Imkite to skie-

nuoti Komunistų Partijos kan-| 
didatai ir kokiuose miestuose, 
taip, kad darbininkai žinotų, 

j už ką balsuoti. L į nepaeinu nei iš vietos. Mė-;
j Valstijos kandidatai šie 

toliau draugai: Į senatorius, Harry 
į guberna- 

laivelį, ant kurio stovi gra-. torius, Emmet Patrick Cush,

laiko raudoną vėliavą,: 
kurios parašytas obal-1 
“pasirengę darbo žmo-! 
apginti”. Dar

: Ii*..- , n atvaizdina laimėjimą. įmais smūgiais atsakyti./" • ■ • . , , .• .. i
ti - • vr i j v • i i Pasirodo paroda dviračiu,, Jungtinių ValstiiŪ darbininkų pareiga . . . i iv rA.A v’:< c1 c m-V. _ v i kuri susideda is 500 asmenų. į

Jie traukė palengva ir or-j 
ganiz'uotai; jų (dviračių ra-■ 
tai išpuošti įvairių spalvų 1 
kaspinais. Paskui juos gar- ■ 

I siais balsais ūžia važiuodami 
motorosikeliai, jie su.links-' 
ma šypsą, pažvelgdami vie- J 

!nas į kitą, važiuoja vis to-:

' sos orgahiaacijos privalo rinkti savo de- 
j legatus, dalyvauti ir , visais kitais būdais 
I jį remti. • , i

eina laužyti. Atsimenate, kaip 
jie anais metais (1920, 1922) 
gesino, streikus. >. B^t d^rbinin- 

talistąr bernai rodė sa^o galy-; ^au- pajnirš°> tai^aht tos 
bęž Girtų pasipylė pilnos g^t-!^ konvencijos bėgo vienas už 
vė^ Išgėrė bačkų alaus, ^to. Pilnos gatvės (pasipylė 
Otį jeigu tuos ( pinigus . būtŲ S/pomŲ* 
pajkyrę ąlkąpiems fr.ed’ar- j-Tai vi$tiek apgailėtinas; da- 
bia'ms^ ^Dabartės ‘ pasivertė įTykas, kad jeigu dybininĮcų sų reikalų/ jeiguį mes patys 
gyyufius/fk'iaufes'. Tie kaplta-j priešai ką norš 'parerigVA, Tai ' besistengsime. Jau būtų lai-

tai darbininkai žiūri šaltai!
Tad kaipgi mes galėsime 

pagerinti sayo būklę arba gy
venimo reikalus, jeigii mes ši
taip dąrojme? , Darbininkai 

;esa,rųę perd,aiįg { apsileidę ir 
męsupranlaipę sa|o vargų. Ka- 
pitafiętąi. juk nepagerins mū

.... ;, , , I " ii. . !
kas darbininkams susiprasti, j 
Mūsų priešai rodo savo spė-1 
kas, tad kodėl mums neparo-j 
dyti savo spėkas? Stokime į: 
bendrą kovą prieš alkį ir iš
naudojimą. Kovokime už pa
šalpą bedarbiams.

Bedarbis.

I. V. BOJEV, 
naujas Amtorgo galva 
(Amtorgas yra Sov. Są
jungos prekybos įstai-' 
ga J. Valst.). Jis buvė 
SSSR užsieniu liaudies 

komisaro padėjėjas.

j gelbėjo biskį, sergu.c kas mė
nuo 10 dienų,- daugel eina 
kraujo, tai nuslambu, nežinau, 
nei ką daryti. Atšalu visa, 
kaip ledas, visas kūnas su šal
čiu nutirpsta. Dažnai ; 
širdį ^skauda/. Labai1 dažnai 
verkiu' ir vargstu vaiduose, i 'T

: I j z ;.!<•*.(. r;
ATSAKYMAS

Jums ligoninėj 
pripąžino, kad Jums eina gy
venimo permaina. Vadinas, 
Jūsų ovarines liaukos eina 
silpnyn, vysta. ' O kai jų sun
kos nebesti išsisunkusios į 
kraują, kiek reikėtų, tai įvyk
sta netvarka kraujo apytakoj, 
nervai pasidaro nepaprastai 
aržūs, ir tada visur esti pilna 
skausmų, dieglių, tirpimų. Mė
nesinės ir gi išeina iš vagos: 
nebe/egulingos, ir kraujuoja 
visaip. Kitai moteriai vis ma
žiau ,ir rečiau esti kraujo, o 
kitai dažniau ir daugokaį. 
Jums daugel eina kraujo, tai 
dėl šito pakartojamo kraujo 
išsiKožimo ohg'anizmas pasida
ro išsunktas, išsemtas^

aP1® dinio po šaukštuką po valgio; 
7—i įmaišytą į piehą. Irgi mėnesių 

mėnesius. * ’ ‘
■ ' Kas vakaras', prieš gult ei
siant, priimkite po vieną (ar- 

.gydytojai ba kartais ir po dvi) tabletes 
‘ 1 “Triple bromides, grs. 15/ tab

lets No. 100”. Ištarpinkite 
stikle vandens ir išgerkite; 
galima da ir Sodės miltelių 
trečdalis ar pusė šaukštelio 
įmaišyti kartu.

Per mėnesines, kad mažiau 
kraujuotų, imkite “Fluid ex
tract ergot, 2 ozs.”, po 10-15 
lašų po valgio, keletą dienų, 
kol kraujavimas sumažėjo. 
Paskui nebereikia,—-tik per 
mėnesines. Kraujavimui ma
žinti galima imti ir “Atropine 
sulphate/ 1—200 gi., pillets or 
tablets No. 100”,“įo viėftą kas 
dvi vialahdas, keletą1 ‘ kartą' 
Paskui' riėbereikia, 4toL vėl prS-I ' 
dės daug kraujuoti/ ■ ><
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Kas Veikiama Meno Sąjungos 
Centre?

Vasaros karščiai jau baigia praeiti. Lai
kas jau veik čia veikimui. Greitai prasidės 
repeticijos dainų ir veikalų. Reikia pasakyti, 
kad kaip kur jau veikiama—renkama veikalai 
ir dainos koncertams.

* * *
Centre ir gi pradedama veikti daugiau. Me

no Sąjungos veikalus tvarkys gerai patyręs 
draugas toje srityje, R. Mizara.

Meno Sąjungai mūsų rašytojai vis prisiun
čia veikalų bei veikalėlių. Tokių veikalėlių 
jau turime keletą. Tačiaus jie reikalinga ge
rai, atydžiai peržiūrėti, sutvarkyti. Jų au
toriams reikia parašyti laiškai ir nurodymai 
apie veikalus. Kurie tinkami veikalai, reikia 
greitai tvarkyti ir leisti darban.

Tad šiam darbui Meno Sąjungos Centras 
pasirūpino gauti d. Mizarą, kuris tuos veika
lus peržiūrės ir sutvarkys.

♦ * *
Meno skyriuj bus daroma permainos. Re

dakcinei .komisijai pasitarus, prieita prie iš
vados, kad dabartinė antraštė, “Proletarų Me
nas,” neatsako reikalui.

Todėl prieita prie išvados, kad geriau tiks 
pavadinti šį skyrių sekamu vardu: “Menas ir 
Literatūra.” Kol kas mūsų mene yra dau
giau kritikos, peržvalgų, negu pačios prole
tarinės kūrybos, kaip tai: eilių, vaizdelių ir 
veikalų. Todėl ir dabartinis pavadinimas 
(Proletarų Menas) neatatinka reikalui.

♦ * *
PIRMUTINĖ ALDLD KUOPA ĮSTOJO Į 

MENO SĄJUNGĄ
Draugė M. Strižauskienė rašo, kad ALDLD 

28 kuopa nutarė tapti ALPMS nariu. Todėl 
ir prisiuntė 5 dol. metinių duoklių. Tai reiš
kia, kad ALDLD 28 kuopa yra pirmutinė kuo
pa ALDLD organizacijos, kuri atsiliepė į Me
no Sąjungos suvažiavimo tarimą.

Dabar laukiame ir kitų kuopų, kad ir jos 
įstotų į Meno Sąjungą. Bendrai veikdami ga
lėsime daugiau nuveikti kultūriniame darbi
ninkų veikime.

V. B.

Sovietinių Rašytoją Sąjungos
Įstatai

Sovietinių rašytojų orgkomiteto paskelbtieji 
“Sovietinių rašytojų sąjungos įstatai” yra be 
galo svarbus viso sovietinės literatūros gyve
nimo dokumentas. Pasiremiant tais įstatais 
vedamas priėmimas į sąjungą narių, vyksta 
rašytojų suvažiavimai, ir jie nustato kaip te
oretinius sovietinės literatūros principus, taip 
ir organizacines rašytojų sąjungos formas.

Teoretinėj įstatų dalyj suformuluoti pagrin
diniai socialistinio realizmo, kaipo “pagrindinio 
sovietinės literatūros ir kritikos metodo” prin
cipai. Socialistinis realizmas, kaip sovietinės 
literatūros metodas, susidarė .kritiškai per
imant praeities literatūrinius palaikus, iš vie
nos pusės, iš kitos gi—betyrinėjan galingos 
socializmo ir socialistinės statybos patyrimus. 
Socialistinis realizmas yra paveldėtojas viso 
to, kas buvo geriausio praeities literatūroj. 
Šitas įpareigoja rašytojus ir kritikus kritiš
kai ištirinėt ir perimt klasikinę praeities lite
ratūrą. Bet socialistinis realizmas gimė besu- 
sidarančiuose socialistiniuos gamybiniuos san
tykiuos. Ir dėlto įstatuos skaitome:

“Socialistinis realizmas... reikalauja iš me
nininko teisingai, istoriniai konkrečiai vaiz
duot tikrovę jos revoliuciniam besivystyme. 
Meniningojo vaizdavimo teisingumas ir isto
rinis konkretumas turi derintis su idėjiniu 
darbo žmonių perdirbimu ir auklėjimu socia
lizmo dvasioje.”

šiuo atžvilgiu socialistinio realizmo litera
tūra turi stovėti augšČiau už buvusią dvari- 
ninkiškai-buržuazinę literatūrą. Klasiniai ap
ribota net geriausiųjų ir priešakinių praeities 
rašytojų pasaulėžiūra neleido jiems pasakyti 
visą tiesą apie tikrovę, nes jie nematė ir ne
galėjo matyti tą tikrovę jos revoliuciniam be
sivystyme. šitą tiesą gali pasakyti tik so
cialistiniai realistai, apsiginklavę revoliucine 
pasaulėžiūra, matant didžią mūsų šalies so
cializmo statybą, žinanti, kur link toji statyba 
eina.

Iš šitų teoretinių socialistinio realizmo dės
nių išteka ir tie konkretūs uždaviniai, ku
riuos stato sau sovietinių rašytojų sąjunga. 
Svarbiausiasis, apibendrinantis visus kitus, 
yra 7 įstatų punktas, kuris šiaip skamba:

“Sovietinių rašytojų sąjunga statosi gene
ralinį tikslą sukūrt augštos dailės vertės ku
rinių, kupinų herojiškos tarptautinio prole
tariato kovos, socializmo laimėjimo patoso, i
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rašytojai (beletristai, poetai, dramaturgai, kri
tikai), stovintieji ant sovietų valdžios platfor
mos ir dalyvaujantieji socialistinėj statyboj, 
sistemačiai užsiimanti literatūriniu darbu,— 
turintieji dailės ar kritikos kurinių, atspaus
dintų atskirais leidiniais arba dailiosios lite
ratūros be kritikos žurnaluos (<v taipgi vaidi
namų profesionalinėse ar kliubų scenose) ir 
turintieji savy stovios dailės ar morcslo (kriti
kos darbai) reikšmės.” 

: atspindinčių didžiąją Komunistų Partijos iš
mintį ir gyvenimą. Sovietinių rašytojų są- • 
junga stato tikslą sukūrt dailės kurinius, ver
tus didžiosios socializmo gadynės.”

Tai yra generalinis tikslas. Kad jo pasiekti, 
įstatai nužymi visą eilę šalutinių be galo svar
bių uždavinių, kuriuos vykdant bus siekiama 
šito generalinio tikslo. Tų uždavinių tarpe 
yra: I

1. Aktingas sovietinių rašytojų dalyvavimas 
socializmo statyboj, teisingai vaizduojant tą 
statybą, proletariato vedamą klasių kovą ir 
auklėjant darbo mases socialistinėj dvasioj. 
Šitas įstatų punktas ne tik stato konkretų tik
slą sovietiniams rašytojams, bet ir apibrėžia 
naują rašytojo tipą, skirtingą nuo buržuazinio 
rašytojo tipo. Buržuazinis rašytojas labai daž
nai tarnavimą 'savo klasei, savo buržuazinei 
šaliai stengdavosi dangstyti “neklasinėmis” 
arba “viršklasinėmis” literatūros teorijomis, 
kėlė “menas menui” teorijas ir t. p. Sovieti- Į 
nis rašytojas gi dalyvavimą dailės žodžiu so- | 
cialistinėj statyboj, Sovietų Sąjungos stipri- Į 
nime , darbininkų klasės interesų gynime pa- j

' sistato sau kaip pagrindinį tikslą. |
2. Sovietinė literatūra—tai nėra vienų jau | 

plačiai pasižymėjusių literatūros meistrų da- j 
lykas. Ji traukia į save vis naujas ir naujas

I kūrybines jėgas iš plačiausių kultūriniai be- 
‘ augančių darbininkų, kolektyviečių, raudonar

miečių, moksleivių ir tt. masių. Tai yra pla
tūs ir galingi jos rezervai. Ir todėl antras 
So v. rašytojų sąjungos tikslų yra besiver
žiančių literatūron masių auklėjimas, perda- | 
vimas joms kvalifikuotų rašytojų patyrimo, 
pagalba literatūrinių ratelių darbui, dirbant

Į išvien su profsąjungų, komjaunimo organiza
cijomis, politskyriais. i

3. Kaip ir visokis socialistinis darbas, taip j 
ir kūrybinis darbas literatūros dirvoje geriau
sia gali būti išvystytas tik kūrybinio rašytojų , 
lenktyniavimo .būdu. Sąjunga tat stato sau 
tikslą vystyti tą lenktyniavimą, savitarpę ra
šytojų kūrybinę pagalbą, išeinant iš kiekvieno i 
rašytojų individualinių patraukimų, gabumų, 
vystant ant socialistinio realizmo pagrindo vi- 
sokiariopas literatūros formas, kūrybos prie
mones, žanrus, siužetus ir tt.

4. Ypatingos domės Sovietų rašytojų sąjun
ga kreipia broliškų tautinių literatūrų vysty
mui ir ugdymui, tų tautinių literatūrų, kurios 
caro valdžios buvo visaip smaugiamos, perse
kiojamos ir kurios savo vystymesi prie Sovietų 
valdžios nors ir padarė milžiniškus žingsnius 
pirmyn, bet visgi dar atsilieka nuo didžiulių 
rusų sovietinės literatūros augimo tempų. Są
junga šiuo atžvilgiu stato sau tikslą organi
zuot sistematų įvairių tautų rašytojų dalinimą- 
si kūrybiniu patyrimu, vertimą vienos kalbos 
kurinių į kitas ir tt.

5. Sovietiniai rašytojai negali užsiskleist tik 
vienos SSRS gyvenimo vaizdavimu. Kol ki
tose kapitalistinėse šalyse proletariatas ir visos 
darbo masės yra prislėgtos, jos nepalyginamai 
siauriau tegali kurti savo kultūrą ir literatūrą. 
Sovietinių rašytojų pareiga tyrinėti ir vaizduo
ti tarptautinį revoliucinį judėjimą, dalyvauti 
jame, atspindint savo kūryboje didvyrišką ka
pitalistinių šalių ir kolonijų darbo masių kovą 
greta su tuo, kokios tarptautinės įtakos ir 
reikšmės turi socializmo laimėjimai Sovietų 
Sąjungoje.

6. Ir pagaliaus Rašytojų sąjunga stato sau 
uždavinį toliau teoretiniai gvildenti socialisti
nio realizmo problemas, ruošiant tais klausi- Į 
mais mokslo ir kritikos literatūrą, praneši
mus, disputus, tyrinėjant atskirų rašytojų kū- 
rybas ir t. p.

Nėra reikalo šiam rašinyj smulkiau išdėstyt 
kitus, grynai organizacinius, įstatų punktus, 
tuo labiau, kad šioj dalyj įstatai Rašytojų su
važiavimo bus, veikiausia, iš naujo peržiūrimi 
ir galimi tam tikri pakeitimai bei papildymai. 
Vienas iš tokių papildymų turės būti įnešimas 
į juos punkto apie tų tautinių rašytojų orga
nizacinį veikimą, kurie neturi savo respubliki
nių ar sritinių organizacijų, kurie dirba iš
sisklaidę po įvairias Sovietų Sąjungos vietas. 
Prie tokių priklausome ir mes—lietuviai so
vietiniai rašytojai. Nėra tikslaus atsakymo 
įstatuos ir į klausimą, kokios organizacinės 
darbo formos bus tarp rašytojų—Sąjungos na
rių ir rašytojų, kurie del įvairių priežasčių, 
pirmiausia del nepakankamo kūrybinio laips
nio, negalės būti tos sąjungos nariais, šitas 
klausimas mus irgi betarpiai liečia, nes pas 
mus antrosios ir trečiosios rūšies rašytojų tuo 
tarpu didelė dauguma. Tačiau vieną iš tų 
punktų mes skaitome reikalinga paduoti iš
tisą. Tai punktas apie tai, kas gali būti Sov. 
rašytojų sąjungos nariu. Jis įstatuos taip 
apibrėžiamas:

“Soviet, rašytojų sąjungos nariais gali būti

! Pasiremiant šituoju rašytojų įstatų punktu 
eina rašytojų priėmimas į sąjungą, kurį atlie
ka tam tikrą Orgkomiteto išskirta komisija. 
Iš priėmimo eigos galima spręsti, kad reika
lavimai būsimam sąjungos nariui statomi ga
na dideli, ypač kas liečia paskutinę mūsų pa
brauktąją punkto vietą. Kad būti priimtam 
į sąjungą, nepakanka sistemačiai rašinėti ir 
net turėti atskirom knygom išspausdintų kūri
nių, bet reikia, kad tie kūriniai turėtų aiškiai 
originalį pobūdį, kad jie stovėtų reikalingoj 
dailės augštpmoj.

šitie aštrūs ir dideli reikalavimai pastatyti 
prieš Sovietinių rašytojų sąjungos narius pir
miausia užkerta kelią į sąjungą visokiems “ša
lia literatūriniams” elementams, kurie ligšiol, 
prisidengę rašytojų vardu, ne tiek padėjo, kiek 
kliudė rašytojų ir jų organizacijų darbui ir 
visam literatūriniam judėjimui. Iš mūsų, lie
tuvių rašytojų darbo praeities mes žinom, kiek 
toki elementai buvo kenksmingi (prisiminkim 
Lietpropoetų Sąjungą 1923-1926 m., kada jos 
nariais galėjo būt ne tik tie, kurie buvo nu
kalę vienas kitas eiles, o net ir žmonės nei 
vienos eilutės neparašę, vertėjai, kurie nieko 
nevertė ir tt.). Nedirbdami kūrybinio, rimto 
kritikos darbo, toki elementai yra aktingiausi 
visokių grupiruočių, sklokų ir t. p. ugdytojai. 
Iš kitos pusės toki elementai ligšiolaikinėse 
literatūros organizacijose pirmutiniai sugebė
davo plačiai naudotis tomis medžiaginio aprū
pinimo, butų, sanatorijų, avansų ir t. p. pirme
nybėmis, kurių Sovietų valdžia teikia rašyto
jams.

Kita organizacinė priemonė, kuri gludi šiuos 
dideliuos reikalavimuos, nukreipta yra į visos 
sovietinės literatūros ir kiekvieno rašytojo kū
rybinio lygio pakėlimą. Literatūros gyveni
mo praktikoj buvo žinoma begalė atsitikimų, 
kai vienas-kitas rašytojėlis del nepakankamo 
akilumo ir nuolaidumo redaktorių pradėdavo 
kaip iš rago berti vis naujus ir naujus “ku
rinius,” visai nesirūpindamas juos geriau ap- 
dirbinėti, mokytis, augti, o pasisavindamas iš 
vienur siužetą, iš kitur rašymo būdą, iš tre
čiur vaizdus ir tt. Greitu laiku toksai chal- 
turininkas imdavosi didžiuotis “dideliu rašyto
ju” ir ne tik nepakeldavo sovietinės literatū
ros lygio, ne tik nepraturtindavo jos, o ją 
kompromituodavo ir bjaurindavo. Tendenci
jų šiokiu būdu pasidaryti rašytojais, tenden
cijų ne sistematiškai dirbti, mokytis, palaips
niai kilti ir kelti savo kūrybą vis į augštesnį 
dailės laipsnį, o kuodaugiau prirašyti (redak
cijos, esą, vistiek šį-tą atspausdins), dažniau 
matyti savo vardą spaudoje,—šitokių tenden
cijų buvo ir tebėra ir mūsų, lietuvių prade
dančiųjų (ir ne vien pradedančiųjų) rašytojų 
tarpe. Ryškus šitokio “rašytojo” tipas ka
daise buvo Rūtenis, kuris prirašė labai daug, 
bet kurio rašytojiška karjera baigėsi litera
tūros sąšlavyne, šisai įstatų punktas ir užker
ta kelią ruteniškai rašytojo karjerai, reika
laudamas iš rašytojo užsidirbti tą vardą nei 
vien raštų kiekybe, bet pirmoj eilėj sistema
čiai keliant jų kokybę.

Visai natūralu, kad šių dienų rašinėjančių 
draugų didžiulė dauguma, kaip minėjome, 
šiandie nebus ir negal būt priimti į Sovietinių 
rašytojų sąjungą. Kokios nors pretenzijos 
būtų visai naivios ir ne vietoj. Nes mes lig
šiol savo daugumoj nerodėme nei to, kad bū
tume sistemačiai literatūroj dirbę, nei to, kad 
būtume, kaip pridera, susirūpinę mokymusi ir 
savo kūrybos palaipsniu kėlimu. O svarbiau
sia—dar mes nesame davę tikrai dailės at
žvilgiu vertingų, turinčių savystovios dailio
sios reikšmės kūrinių. Bet ar tas turi reikšti, 
kad mes, likę nepriimti į Sov. rašytojų są
jungą, turime pasitraukti iš literatūros dar
bo, kad galime skaityt save nereikalingais so
vietinės literatūros judėjimui? Taip manyti 
būtų visai neteisinga. Tai būtų visiškas ne
supratimas to judėjimo tikslų ir formų, ku
ris nustatomas įstatais. Mūsų uždavinys yra 
ir turi būti tik vienas—imtis taip kūrybinio 
darbo, mokymosi, lavinimosi, savo kūrybos kė
limo, padedant visai rašytojų sąjungai, žur
nalų ir laikraščių redakcijoms, kad ne šian
die, tai rytoj, už metų, už dviejų metų, mes 
pasiektume to kūrybinio laipsnio, kuris reika
lingas priėmimui į sąjungos narius.

Sovietinių rašytojų sąjungos sudarymas, jos 
įstatai ir tie dideli reikalavimai, kurie statomi 
priimant į sąjungą, atliks be galo svarbų vaid
menį dar didesniam Sovietų literatūros iškles- 
tėjimui, padės jai tapti verta didžiosios socia
lizmo gadynės. Tie veiksniai skatina ir pa
skatins taipogi ir mūsų literatūrą, lietuvius 
sovietinius rašytojus pakelti savo darbą, savo 
kūrybą į augštesnį, sistematesnį ir vertingesnį 
laipsnį.

V. Žalioms.,

Suprato
štai samdytojas nutukęs, 
Su nudribusiu pilvu, 
Jis iš raštinės atsmukęs 
Vergus' perbėgo žvilgsniu.

r*.' . •
Strigo jam į akį Jonas, 
Augštas, senyvas žmogus:
Lankstus vergas, darbštus, doras, 
Darbdaviams jis nuolankus.

F

Ponas kreipėsi į Joną
Su ironiška šypsą,— 
Degdamas cigarą storą, 
Suriaumojo, lyg meška:

“Eik namo tu šiandien, Jonai! 
“Nėra darbo—pats matai;
“Mus prispaudė krizio volai;
“Tą tu pats gerai žinai.”

“Bet, ponuli,’’ jis verkšlena: 
“Mano žmona ir vaikai 
“Senai pusbadžiai gyvena, 
“Tu žinai, koįcie laikai?”

“Nesuprask klaidingai, Jonai. 
“Laikai greitai pagerės,
“Duosiu darbo tau ir žmonai, 
“Jei tik dirbti ji norės.”

“Oi, ponuli!” Jonas tarė:
“Mano stuboje senai 
“Gazą, elektrą uždarė, 
“Tuoj iškraustys iš tenai.”

Iš tvirtos Jono krūtinės 
Veržėsi skriaudų daina, 
Bet pono širdies plieninės 
Nepravirkdė ši gaida.

Išmetė iš darbo Joną, 
Paskandino jį varguos: 
Tealksta vaikai ir žmona, 
Težūsta bado nasruos.* * * A
Slinko dienos ir savaitės,
Laikas bėgo, kaip vanduo, 
Bado šmėkla dūko, švaistės, 
Artinos šaltas ruduo.

Namo savininkas šykštus,
Negavęs nuomos andai, 
Gatvėn išmetė rakandus 
Ir dar išplūdo piktai.

Jono centai išsisėmė, 
Jieškant darbo kas diena, 
Tad tvirtai mąstyt jis ėmė, 
Kur reiks dingti su šeima?

:r

šalę miesto, ant šiukšlyno,
Ponai,vietą skyrė jam, 
Ir ant išmatų dumblyno 
Kapą prirengė gyvam.

Tik dabar Jonas suprato
Tikslus ponų-kraugerių,
Ir dieles nuo sprando krato, 
Jieško išeities kelių.

Jonas sprando jau nelenkia 
Dykaduoniam-storpilviam, 
Ir būrius Jonų jis telkia 
Duoti smūgį skriaudėjam.

Pjautuvas.
l-VIII-1934.

Aido Choro Pasibrėžti Darbai
DETROIT, Mich.—šią vasarą, po suvažia

vimui, Aido Choras turėjo atostogų (vakaci- 
jų). Tačiaus choro susirinkimai eina norma
liu keliu. Nors choro praktikų nelaikome, bet 
reikia pasakyti, kad mūsų choristai-tės toli 
nuo choro darbuotės nėra išsiskirstę. Ypač 
jaunimas labai arti savo choro. Kiek daugiau 
yra prasiskirstę, tai mūsų suaugusieji drau
gai bei draugės. Tai parodė šaukti choro su- .
sirinkimai prisiruošimui vykti Chicagon ir tt.

Aido Choro sporto grupės, vyrų ir merginų 
tymai, visą vasarą turi nuolatinius praktikus.
Žinoma, tai vis geresniam prisirengimui kau
tynėms su chicagiečių tymais laike mūsų dien
raščio “Vilnies” pikniko.

Iš PRAEITŲ METŲ AIDO CHORO 
DARBUOTĖS

Praeitais metais choras stovėjo labai skait
lingai nariais. 90-tas nuošimtis choro susidė
jo iš jaunimo. Į choro pamokas nariai susi
rinkdavo labai skaitlingai. Galima sakyti, vi
su šimtu nuošimčių. Ir todėl chorui perei
tais metais sekėsi labai gerai dainuoti. Visur 
mūsų choras pildė programas, pilnai patenki
no dainavimu klausytojus. Ir užtai gaudavo 
gausius aplodismentus. * .

Pereitais metais mūsų choras turėjo 23 
pakvietimus. Del savų choro parengimų, tri
juose pakvietimuose negalėjo dalyvauti. Iš
pildė 21 pakvietimą. Visur užganėdinomų dar
bininkišką publiką.

Priešai darbininkiško judėjimo kaip įmany-
(Daugiau Meno 4-tam puslp.)

Troliu Puslapi! 3
- *

DETROIT, MICH. ’ j
Tuojaus Pradesime Daugiau 

Veikti
Tur būt del vasaros šilumos/ *- 

Detroite vasarą visuomet apsi- — ; 
reiškia stoka veikimo, darbinin- ~ i 
kiško veikimo, šią vasarą gal 
bus atleista už tai, nes prisiėjo 
dikčiai padirbėti del LDS sei
mo reikalų ir spaudos pikniko. 
Taipgi turime kliūtį, kad per 
šią vasarą Westsides organiza-t 
ei jos neturėjo patogios vietos,r..« 
—darbininkų centro, arba sve- ‘ 3 
tainės, kur būtų galima kas 
veikti. Bet jau šiuo laiku tie , 
visi blogumai pergyventi ir jau 
pilnai ruošiamės prie tikrai ge- * 
ro veikimo. Dabar westsidie-. 
čiai gali pasididžiuoti įsigiję . . 
puikią draugijų svetainę aht * 
tinkamos vietos, 4097 Porter St.

iTai bus darbininkiško judėjimo r 
(centras.

Drg. J. Gasiuno Prakalbos r'
jau tik pora savaičių liko iki 

d. Gasiuno prakalbų, kurios’ 
įvyks rugsėjo 7 d., penktadie- 
nį, 8 vai. vakare, Draugijų.} 
svetainėj, 4097 Porter St. Jau 
buvo rašyta, kad su 1 d. rugs, 
prasidės APLA vajus už ga- 'Z 

(virną naujų narių ir už plates- T 
nę darbininkišką agitaciją. To- 1. 
del d. J. Gasiunas kalbės poroj ; , 
svarbių temų—“Karas ir Fa- . 
šizmas,” ir apie darbininkų pa- 
šalpinių org. naudą darbinin
kams. Todėl detroitiečiai turės 
puikią progą girdėti puikią S- . 
prakalbą, o kurie norės likti AP . i 
LA nariais, galės įstoti už pusę 
įstojimo.

Rengiama Darbininkų
Mokykla .. ♦ ...

Detroitiečiai dar nepamiršta 
praėjusių metų buvusios mokyk
los, kurią vadovavo d. A. Bim- 
ba, kuri buvo surengta bendro
mis spėkomis Detroito ir Harn- ’ * į 
trameko darbininkiškų organi- • 
'zacijų. ..

Šiais metais jau išanksto pra? • 
dėjo rengtis prie tam pana- 
šios mokyklos, ir esu tikras,Y 
kad bus surengta dar geriaus 
už praėjusius metus. Nes tą 
darbą pradėjo Detroito Darb. ./} 
Org. Sąryšis. Jau keletas orga- 
nizacijų turi ,išrinkę atstovus z 
ir darbas tuojaus bus pradėtas, 
Mokykla bus del jaunų ir aū- ” 
gūsių, dienomis ir vakarais. Kti- • 
rios org. dar neturit išrinkę at- X 
stovų del mokyklos, tuojaus iš- r 
rinkite ir prisiųskite jų var* 
dus Sąryšio sekr., J. Baronas, 
7747 Navy St.
Pranešimas LDS 21 Kuopos ;

Nariams -
Del stokos laiko gal daugelis 

LDS 21 kuopos narių nesuži- t 
nojo mano (finansų sekr.) nau
jo antrašo. Todėl, kad neįvyk- / 
tų kokių kliūčių, visais reikalais / 
LDS 21 kp. ir . APLA 47 kp., 
rašykite mano nauju antrašu: * 
J. K. Alvinas, 9517 Delmar. St., 
Detroit. ,,,, “t

J. K. A. -

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

MONTREAL - CANADA

: J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbosr 3424
- —————- -i-in^u-ij-u-unAriftwinrw
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MENO SKYRIAUS DALIS
Aido Choro Pasibrėžti Darbai

jaunimas

kai kurie 
kova. Ta-

Tai visuomet būdavo tas mažas kambarėlis 
užimtas, tai tokiems paruošimams, kaip mūsų 
jaunimui klasinės sąmonės pamokoms, nebeli
ko vietos.

Aš manau, kad tarpe mūsų darbuotojų drau
gų buvo ta mintis, kad reikia būtinai pravesti 
tokias pamokas nors kartas nuo karto. Ta- 
čiaus ir prie geriausių norų nebuvo galima 
tai atsiekti.

Bet tas trūkumas jau yra ištaisytas. Drau
gijos turi parandavoję ant poros metų del 
savų susirinkimų, šokių ir perstatymų puikią 
didžiulę svetainę. Jon gali sueiti publikos apie 
keli šimtai, šioj svetainėj bus daugiau vie
tos darbuotis ir apšvietos linkmėj.

MASINIS JUDĖJIMAS PLEČIASI—KARTU 
TURI PLĖSTIS IR MENAS

Tas 
cho- * 
eilė-

dai-

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
darni bandė pakenkti chorui. Tai Liaudies 
Choras, kuris susideda iš silpnai protaujan
čių žmonių. Jie mėtosi į visas puses—iš kur 
vėjas pūčia smarkesnis, aštresnis, tai juos 
ten ir lenkia. Tačiaus tie keršto liga sergan
ti žmonės, susikoncentravę visas savo spėkas, 
supratimą ir gabumą, bandė lysti prie mūsų 
jaunimo. Bandė kalbinėti juos, kad eitų į jų 
tį vėjo supūstą chorą. Bet mūsų 
jau atskiria gerą nuo blogo.

Mūsų jauni vaikinai ir merginos 
yra ir netaip susipažinę su klasių
čiaus jie puikiai mato, kaip plačiai veikia Aido 
Choras tarpe darbo masių. Jie mato, kiek 

' daug mūsų choras turi pakvietimų iš įvairių 
darbininkiškų organizacijų ir tautų. Taip gi 
jie mato, kaip tas, kerštu sergantis, Prusei- 
kos pasekėjų (pabėgėlių) choras veikė. Kur 
jis dainuo? Kas jį kviečia? Ir todėl nū- 
sų jaunimą neprikalbėjo šitokį elementai, ku
rie yra be pozicijos, be jokio principo, 
ardymo darbas jiems nepavyko. Mūsų 
ristai nusistatę, kaip mūras, stovėti savo 
se, po komunistų vėliava.

Aido Choras pereitais metais dalyvavo
nų konteste, kuris buvo suruoštas Detroito 
Chorų Federacijos, šiame dainų konteste da
lyvavo 10 skirtingų tautų chorų. Aido Cho
ras smarkiai pasižymėjo tame konteste, pra
lenkdamas 7 chorus savo gražiu, maloniu bei 
harmoningu dainavimu ir laimėjo ($15) pini
ginę dovaną.

Pereitais metais savų parengimų choras ne-, 
taip daug turėjo. Kaip matėme, labai daug 
dalyvavo kitų organizacijų parengimuose. Vie- 

,nok choras turėjo kelis ir savus parengimus. 
Turėjo porą įžymių koncertų ir vieną operetę. 
Tai buvo meksikoniška “Pepita.” Taip pat su
vaidino “Blindą”.

AIDO CHORO TRŪKUMAI
Kalbant apie trūkumus chore, jų, žinoma, 

yra. Ateityj jie reikės būtinai taisyti. Mū
sų chore dar iki šiam laikui nebuvo bandoma 
pravesti darbininkiškos klasinės sąmonės pa
mokų, kad būtų aiškinama jauniem darbinin
kam, kas tai yra proletarinė dailė? Kas tai 
yra buržuazinė dailė? Koks tarp jų skirtumas? 
Apie darbininkišką sportą. Ir bent kiek tu
rėtų biiti aiškinama apie klasių kovą, apie 
mūsų priešus ir kaip mes turime juos pažinti 
ir kovoti su jais.

Chore randasi jaunimas, kuris yra prielan
kus ir gerai tėvų išauklėtas elementas. Labai 
tinkantis jaunimas draugijiniam veikimui, 
klasiniam sąmoningumui ir kovingumui prieš 
visokį išnaudotoją. Tačiaus jiems reikia dau
giau klasinio žinojimo. Daugiau pažinimo to 
priešo. Reikia planingumo veikimui.

Šiame atvejyj gali Būti ir priežasčių, ku
rias netaip lengva buvo nugalėti. Draugijos 
turėjo labai mažą kambarį įvairiems organiza
cijų susirinkimams. Ir tenais atsibūdavo vis 
koks nors skirtingas susirinkimas,—kuopos 
mitingas, vakaruškos ar choro parengimas.

Kadangi mūsų visas judėjimas yra surištas 
tampriais ryšiais su menu, kadangi darbinin
kiški chorai atlieka tas visas užduotis plėtime 
ir auginime meno, tai mes turime dėti di
džiausias •pastangas, idant chorai būtų stip
rūs ir skaitlingi. Chorai turi kartu maršuoti 
su mūsų kitomis revoliucinėmis organizaci-. 
jomis. Todėl visų sąmoningų draugų yra bū
tina užduotis ne tik patiems prigulėti cho
ruose, bet reikia raginti ir agituoti kiekvieną 
darbininką, idant priklausytų mūsų choruose. 
Daug mūsų draugų iki šiolei buvo to nusista
tymo, kad suaugusiems darbininkams jau nėra 
reikalo choruose dalyvauti, nes jaunimas už
pildo jų vietas, šitokis draugų nusistatymas 
buvo ir yra klaidingas.

Suvažiavime Meno Sąjungos, kuris įvyko šią 
vasarą Detroite, tas klausimas plačiai buvo 
delegatų diskusuojamas ir, pagalios, prieita 
prie išvados, kad mes turime bendromis spė
komis dirbti su jaunimu. Choruose turi dar
buotis jaunimas ir suaugę darbuotojai. Jo
kios diskriminacijos darbininkiškuose choruo
se nėra leistina. Jei bent ypata yra tinkama 
tame darbe, tai yra, būti chore, ir dainuoti, 
nepaisant ar dainorius bus jau apsenęs, ar vi
siškai jaunas,—jie abudu turi teisę dalyvauti 
darbininkų choruose. Toks tarimas buvo pa
darytas Proletarų Meno Sąjungos suvažiavi
me, Detroit, Mich.

sitraukę iš choro. Tie visi draugai ir draugės 
yra kviečiami grįžti atgal į chorą ir darbuotis 
taip, kaip kad mes pirmiaus darbavbmės. Su
grįždami į chorą, jūs, draugai, padėsite išau- 
ginti-ištobulinti mūsų jaunimą ant tvirtų pa
matų darbininkiškam veikimui. Ir padėsite 
plėsti darbininkišką meną, kuris reikalauja 
daugiau jėgų.

Pereitais metais daug mūsų draugų prime- 
tinėdavo, kad mes neturime tinkamos prakti
kom svetainės. Delei to kai kurie išsisuki
nėdavo nuo prigulėjimo chore. Draugai, at
leiskite. Kaip mums aplinkybės pavėlino, taip 
mes egzistavome. Tačiaus to trūkumo mes 
jau neturime. Dabar yra visi geri patogumai 
ir svetainė.

Be to, visiems yra paranku susirinkti į šią 
naują svetainę iš visų miesto kampų. Tiktai 
reikia stoti į bendrą darbą, ir stoti visiems.

Aido Choras yra nutaręs atidarymui žiemos 
sezono duoti šaunų koncertą. Antras ant pro
gramos, tai operetė “Inkvizicija,” kurią cho
ras yra nutaręs suvaidinti tuoj po koncerto 
bendrai su ALDLD kuopa. Operetė “Inkvi
zicija” yra didelis veikalas ir reikalauja daug 
prisirengimo. Tačiaus Aido Choras yra pilnai 
pasirįžęs rūpestingai atlikti šį žygį.

Tai, kaip matote, draugai, mes turim pasi- 
brėžę užtektinai darbo. Tiktai mums visiems 
reikia sutartinai širdingai dirbti, tai bus ne
sunku ir -darbas bus našus ir padarytas kuo 
puikiausiai. Taigi, prie užbaigos, dar kartą 
varde Aido Choro kviečiu jus, draugai, kuo- 
skaitlingiausia prisidėti prie choro su pradžia 
rudeninių pamokų.

Mokytoją mes turime jauną, energingą drau
gą W. Gugą. Jis yra pasirįžęs dėti dar dau
giau pastangų šį sezoną, idant Aido Choras 
pasižymėtų savo dainomis ir veikimu dar skar
džiau ir plačiau tarpe Detroito visuomenės. 
Naujos svetainės antrašas yra toks: 4097 
Porter Str. Tėmykite, vėliaus bus praneši
muose pagarsinta, kuomet'choras pradės savo 
pamokas.

Pasaulinis Literatūros Kongresas
Prasidėjo

J. J. Butkus.

Pereitą pirmadienį, rugpjūčio 20 dieną, 
Maskvoje prasidėjo pasaulinis literatūros kon
gresas. Kongresą atidarė gerai žinomas ve
teranas revoliucinis rašytojas Maksimas Gor
kis. Teisingai Gorkis atžymėjo, kad šitas li- 

’ teratinių rašytojų kongresas yra pirmas isto
rijoj. Kongresas reiškia naują epochą lite
ratūroj, naują socialistinį budavojimą.

Literatūros kongresas laikomas amatinių 
unijų name. Svetainė papuošta paveikslais 
politinių, idėjinių ir literatinių pirmtakūnų. 
Būtent, Sophocles, Dantės, Šekspyro, Cervan
tes, Balzako, Heines, Puškino, Tolstojaus, šer- 
nikovskio, Čechovo, Markso, Engelso, Lenino, 
Stalino ir daugelio kitų.

Paveikslai, sakysime, paveikslais ir pasilie
ka. Tačiaus šie paveikslai daug pasako. Jie 
pasako, kad Sovietų sistema jungia politikus 
ir meno judėjimą į vieną ir tą pačią socialis
tinę ideologiją. Be to, tai reiškia, kad, so
cialistinė literatūrą įima ir toliaus vysto visa 
tai, kas jau buvo pirmiaus tinkamo sukurtai

Pasauliniu kongresu vadinama ne tik todėl, 
kad šiame kongreso dalyvauja įvairiausių tau
tų delegatai iš Sovietų Sąjungos ir kitų šalių, 
bet ir todėl, kad šiame kongrese dedama pa
grindai, tiesiama idėjinis kelias naujam pa
sauliui. Literatinių rašytojų kongresas yra 
ir “teisėju senojo pasaulio,” kuris jau pas
merkiamas mirimui.

Pirmose kalbose rašytojai pareiškė, jog šio 
kongreso delegatai yra priešai pasaulio, kuria
me vyrauja privatinė nuosavybė, kurią gar
bina buržuazijos ideologai.

šio kongreso tarimai, be abejo, labai daug 
atsilieps į visapasaulįnę proletarinę literatū
rą. čia bus išnagrinėta literatūros kūrybos 
kryptys ii- palinkimai; bus duota nuodugni 
kritika ir nurodoma trūkumai. Tad mes, ame
rikiečiai, galime tik sveikinti šį istorinį lite
ratūros kongresą. B.

gerų kalbėtojų.
Važiuojant iš Lowell ir No. Chelm

sford pėryą^ąvus; tai' būs dĄr , 
mylios; važiuojant į GranitVille *po 
kairei kelias, pikniko vieta randami ■ 
netoli; kelįio. Piknikas prasidės nuo 
pirmos' valandos, o mašinos, kurios 
veš žmones į pikniką, išeis nuo kliu- 
bo 33 Central St., 12 vai. ryte. Į abi 
puses kainuoja tik 25 centai.

LOWELL, MASS.
Anna Burlak kalbės masiniam mi

tinge subatoj, 25 rugpjūčio, 3 vai. 
po pietų. Prakalbas rengia Lowell 
Textiles protektive darbininkų uni- 

Prakalbos bus 7 City Hali Avė.; 
įeit į svetainę nuo 149 Mid- 
Drg. Burlak kalbės apie labai 
dienos klausimą, todėl visi 

dalyvauti.

ja 
p;al i m a 
die St. 
svarbų 
turėtų

YONKERS, N. Y.
Pirmas L.D.S. 47 kuopos išvažia

vimas 26 d. rugpjūčio, ant Aqueduct 
Tunelio; prasidės 10 vai. ryte.

Bus gera programa, gardžių val- 
I gių ir gėrimų ir sportiškų žaislų. 

Bus ir šokiai prie geros orkestras.
PASARGA: Jeigu lytų tą dieną, 

taį bus piknikas atidėtas iki kitos 
nedėlios, rugsėjo (Sept.) 2.'

Kviečia Rengėjai.

i K'U i

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas bus laikomas 26 <1. rug
pjūčio, 40 Ferry St., 2 vai. po pietų. 
Visi mr’onėkite dalyvauti, nes turi
me daiką. svarbaus apkalbėti, taip
gi yra rengiamas didelis piknikas 9 
d. rugsėjo, kuris Įvyks tarpe dviejų 
tiltų, Plymouthc, palei Lyndwood. 
Bus gera programa, ir šokiai, žaislų, 
gardžių valgių ir gėrimų.

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros j

■

P

I.

AIDO CHORO PIRMI ŽINGSNIAI NAUJAM 
SEZONUI

Aido Choras yra padaręs šiuos tarimus: 
Pradedant savo nuolatines pamokas, kurios 
prasidės su pirmu sekmadieniu rugsėjo mė
nesio, kiekvienas aidietis stengsis atsivesti sa
vo pažįstamą draugą bei draugę į chorą dai
nuoti. Daugiau bus dedama pastangų gauti 
būrį suaugusių draugų į chorą. Mes turime 
labai didelį pulką gražaus jaunimo chore. Ta
čiaus mums reikia dar daugiaus suaugusių. 
Ir todėl, tie, kurie yra mūsų geri simpa- 
tikai, choro rėmėjai ir šiaip geros valios žmo
nės, yra kviečiami šiame klausime padėti su
mobilizuoti diktą grupę naujų dainininkų. 
Taipgi mes žinome, kad yra daug senesnių dai
nininkų bei dainininkių, kurie seniaus chore 
dainavo. Tačiaus del ^augšeiau minėtų prie
žasčių ir klaidingo nusistatymo, jie buvo pa-

Wilkes Barre, Pa. i tai bus viena iš geriausių. Da-’;
I bar mūsų visų darbininkų, | 
kaip vietos, taip ir apielinkės,' 
pareiga pasidarbuot ir su- 

apielinkės, traukt kuo daugiausia publi-.

bus 
polkos.

praisai” ant gražiausio waltz 
Įžanga tik 15 centu.

(201-202)

$18721 ■

Wilkes-Barre ir ;
darbininkams jau iš seniau | Ros j tą taip svarbų pikniką.j 
yra žinoma, kad ALDLD. 12-i'čionai atsilankę ne tik kad j vietoj, 26 dieną rugpjūčio, 
tas Apskritys rengia “Laisvės” | smagiai laiką praleisim, L.'.’ 
naudai labai didelį pikniką,Į tuom pačiu sykiu susieisim su 
kuris įvyks 9-tą dieną rugsė
jo, Valley View Parke, Inker- 
man, Pa. Šis piknikas bus vie
nas didžiausias, kokio pirmiau 
čia nėra buvę. Bus labai įvai
ri programa, dalyvaus Lyros' patenkinti. 
Choras iš Shenandoah, Pa.,iir gėrimų. 
Lyros C’ 
Pa., dvieilis kvartetas iš Bing-į lig vėlai vakaro. Todėl, drau- 
hamton, N. Y., Merginų Sek-igės ir draugai, pasidarbuo- 
stetas iš Wyoming, Pa., Aidoj kim, kad turėtum pilną Val- 
Choras iš Wilkes-Barre, Pa. ley View Parką publikos. 
Taipgi ir Aido Choro kvarte
tas, bus ir kitokių pamargini- 
mų. Piknike kalbės ALDLD. 
Centro sekretorius d. Šoloms- 
kas.

Kaip "matote iš programos,

savo draugais ir pažįstamais iš 
plačios apielinkės. Savo skait
lingu atsilankymu papemsime 

I dienraštį “Laisvę” finansiniai. 
, Atsilankiusieji būsite viskuom 

Bus gerų valgių 
Pikniko pradžia 

Choras iš Philadelphia,! 10 valandą ryte ir trauksis

Veisiejiškis.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Infliacija Nekenkia Turai į- 
Sovietų Sąjungą

i World Tourists
Incorporated

Nęw York

■
LOWELL, MASS.

Lowellio Darbininkų Centro Kliu 
I bas rengia smagų pikniką naujoj I 
! -----__ T Cobbles-j

bet tone Inn, Groton Road, viena mylia' 175 Fifth Ave.
i už Fletchers Quarry. Bus kalbėtoja, i.

t.LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-16G1 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WUVwM
■' A*

Bakšys.

malonėki- 
dieną tu-i '

Komisija.
(201-202)

t 
9!

M$

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

|

Moonlight Piknikas
PRASIDĖS 12-tą VALANDĄ DIENĄ IR TĘSIS IKI 2-rai VALANDAI RYTO

Rengia Am. Liet. Darbininkų Literatūros 
Draugijos 2-ras Apskritys

Pelnas Skiriamas “Laisvei”, “Vilniai” 
ir “Daily Workeriui’

įvyks Subatoja, 25 dieną Rugpjūčio (August), 1934
CRYSTAL LAKE PARK, EAGLE ROCK, W. ORANGE, N. J.

Tai augštas kairias, 5,000 pėdų augščiati jūrų paviršiaus. Ant to kal- 
’ no yra gražus ežeras ir puikios maudynės, pasiimkit “bathing suits”

Dainuos Brooklyno Aido Choras, Newarko Sietyno Choras. Bus prakalbų ir kitokių įdomumų.
Gera orkestrą grieš šokiams; bus skanių valgių ir gėrimų visiems pakankamai

Tai pirmu kartu šioje apielinkėje yra rengiamas naktinis piknikas vadinamas “Moon Light”, prie mėnulio 
šviesos. Ant rytojaus šventė, tai bus laiko pasilinksminti ir ant rytojaus išsimiegoti.

ĮŽANGA 25c YPATAI ir PRIE ĮŽANGOS BILIETO YRA SKIRIAMOS KETURIOS DOVANOS GRYNAIS 
PINIGAIS: PIRMA—$5, ANTRA—$3, TREČIA—$2 IR KETVIRTA—$1.

’■J*

■?? -

NEWARK, N. J.
Draugai, rimtai pranešame, kad 

spalio (October) 13 Sietyno Choras 
rengia nepaprastą koncertą. Todėl 
prašome visus, kad tą dieną nieko 
nerengtų, bet padėtute chorui daly
vaudami su juo.

Taipgi 14 rugsėjo (Sept.) Sietyno 
choras rengia Tea Party, Liet. Svet. 
180 New York Avė. Bus gardžių 
užkandžių ir šokiai prie geros or- 
kestros.

DETROIT, MICH.
Aido Choras ir ALDLD 52 kp.■ 

bendrai rengia didelį pikniką, kuris I 
įvyks 9 d. rugsėjo (Sept.) Mary 
Grove parke. Bus gera programa, 
spdrtų, galės kas norės maudytis; 
gardžių valgių ir gėrimų. Kviečiam 
visus atsilankyti ir praleisti linksmai I 
dieną. Įžanga tik 15 centų. Pikni- I 
kas prasidės 12 vai. ryto.

E. Butkus.
(201-202)

Bušai iš Brooklyno važiuos j Apskričio spaudos pikniką. Keliones j abi pusi $1.00. Bušai išvažiuos 2-rą valandą 
po piety nuo “Laisves” svetainės.

KELRODIS: Atvažiavę į Newark, N. J., ant Hudson Tube stoties, ant kampo Park.Place ir Centre St. imkite 
busą No. 24 West Orange line, kuris atveš iki galui, čia imkite busą Crystal Lake Paį’k, kuris atveš į pikniką. 
Taipgi imkite'gatvekarį Orange No. 21 nuo'Broad Street ar Central Avė., kuris nuveš'iki galo. Neimkite gatve-,, 
kario ant Market St., nes jis eina tik į Orange line.

AUTOMOBILIAIS: Iš New York, Jersey City, Cliffside, žemyn nusileiskite ant Raymond Boulevard ir bile gat
ve iš šių trijų pasieksit Eagle Rock Ave., West Orange Ave., Park Ave., Central Ave., ar Market St., Main St. 
Atvykę į West Orange, N. J., važiuokite Main St. iki galo, čia sukit po kairei Eagle Rock Ave., ant pat kalno, 
vėl po kairei rasite iškabą ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur automobilių kelias tas pats.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 26 d. rug
pjūčio 10 vai. ryte, Lietuvių svetai
nėje, 29 Endicott Str.

Gerbiami nariai malonėkite daly
vauti, nes turim labai daug svarbių 
reikalų apkalbėti. Taipgi 
te dalyvauti laiku, nes tų 
rūšim piknikų.

Finan. Sekr. J. J.

CLEVELAND, OHIO.
Lyros Choras rengia didelį dieni

nį ir naktinį pikniką, kuris įvyks 2 
d.; rugsėjo (Septi) Mičiutos darže. 
Prasidės 12 vai. ryte ir tęsis iki vė
lumos. Kviečiam visus dalyvauti ir 
praleisti linksmai laiką, taipgi bus 
laimėjimai ant įžangos tikietų, taipgi

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLJES B/TKING -

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, .kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsito; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

I ■



Penimas Puslapis

firmas Mūšis Laimėtas, D-ges Luise Todd 
ir Ida Rothstein Pripažintos Nekaltomis

SAN FRANCISCO, Cal.—, kad kaltinamas įvelti, įvelti į 
Rugpj. 14 dieną—ta pagarba! kruviną revoliuciją. Draugės 
'priguli darbininkų apgynėjui karžygiškai atsakė ponui pro- 
Leo Gallagher ir darbininkų, sekiutoriui. 
masėm, kurie lankė teismabu-Į pasakė, kas yra 
tį per tris dienas ir tėmijo koki komunistų 
teismo procedūrą. Teisėja kokia platforma, ko komunis- 
Theresa Meikle, buvo palan-itai reikalauja, kokią naudą 
kesnė už teisėją Alden Ames. 'neša darbininkų klasei ir ko- 
Leo Gallagher pradžioje teis-'kiu būdu įvyks ar gali įvykti 
mo reikalavo, kad visi stovin-' revoliucija, šiame teisme tik 
ti karidoriuje darbininkai bū- tie nesuprato, kurie nenorėjo 
tų leisti į vidų, ką teisėja suprasti. 
Meikle leido. Visą laiką teis-į 
mas buvo perpildytas. ;

Draugė Luise Todd buvo ir! 
yra Kompartijos sekretorė ir 
vedėja ateinančių rinkimų 
kampanijos. Draugė Ida Roth
stein yra Fillmore distriktoį 
& o m p a r ti jos organizatorė, j 
taipgi dirbo Shatto restaura-i 
cijoj iki pat generalio streiko. 
Liepos 14 d. ji buvo atstatyta 
nuo darbo, būk už tai, kad ji j 
mokino kitus tos restauracijos 
darbininkus, kaip jie turi ap- 
seiti generalio streiko momen-- 
te.

Ištisas prakalbas 
komunistai, 

principal ir

Ponas L. Gillen bandė įro-

žinoti,. kad ši svetainė priguli 
ne darbininkam, bet airišių 
fraternalei organizacijai. Tas 
parodo, kad del “vigilantes”; 
nėra ir nebus skirtumo ateity
je. šiandien puola komunis-1 
tus, rytoj socialistus, po ryt 
darbo unijas ir fraternales or-| 
ganizacijas. Vėliaus bus daro-Į 
mi pogromai prieš tikybines 
sektas, kaip yra daroma VoR 
kietijoj ir kur tik fašizmas, 
viešpatauja. Kad pastoti ke-j 
lia fašizmui, mes turirrie ruoš-! 
ti masinius mitingus, turime1 
siųsti telegramas-laiškus masi-Į 
niai Darbo sekretorei Perkins' 
į Washington, gub. F. Mer
riam į Sacramento, Calif,, ma-Į 
jorui A. Rossi į San Francis-1 
co, Calif.

nepatinka 
už tai, kad 
organizuoja 
prosekiuto-j

Pacific.

$102,000,000 Ūkiam i 
Už PasėliŲ Mažinimą

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQlfoR, WHOLESALE - RETAIL
NOTICE is hereby given that the following 
licenses have been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at the following locations in Kings County, 
Now York, not to l._ ----------- -----------
said premises. 
License No.
A-418 
A-419 
A-420 
A-421 
A-422 
A-4 23 
A-424 
A-454 
A-453 
A-452

be consumed upon the

NOTICE is hereby giveti that License No. 
B 3073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under. Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Contrdl Law al Foot 
of Bay 37th St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of 
ses.

Kings, to be consumed on the

Kas aiškiai įrodė, kad! 
nėra jokios valkatos. Lie-' 
20 dieną slaptoji policija! 
jų pačių namuose areš-

jos 
pos 
jas 
tavo, būk tai kas davė žinią 
telefonu, kaipo nužiūrėtas ne-1 
ištikimas ypatas. Policija at-; 
ėjus į jų namus be jokio pa-į 
liudijimo (“warant”) sauva-i 
liškai iškrėtė ruimą, atplėšė' 
užrakintą valiską. Visą lite-Į 
ratūrą-aplikacijos korteles, la-i 
pelius prieš karą ir fašizmą,! 
vieną numerį “Western Wor- ■ 
ker” ir t. t. policija 
už didžiausią raudoną 
ir abi areštavo, kaipo 
tas.”

Teismui prasidėjus,
kiutorius L. Gillen ne valka- Į 
tystėj jas kaltino, bet prigulė-! 
jime prie Komunistų Partijos,į 
prigulėjime prie Tarptautinio I 
Darbininkų Apsigynimo, už i 
'flį aktyvišką veikimą darbi- > 
ninku klasei. Jis visą laiką j 
painiojo ir darė užmetimus, i

palaikė i 
bauba

“valka- Į

prose-į

HAVERHILL, MASS.

METINIS

PIKNIKAS
kurį rengia

GEDEMINO KLIUBAS
Haverhill, Mass.

NEDĖLIOJĘ

26 Rugpjūčio-August
1934

nuosavoj kempėj
BROOK SIDE AVE.
BRADFORD, MASS.

šiame piknike dalyvaus visi 
Essex County, lietuvių piliečių i 
klipbai.

Todėl visi iš apielinkės taip 
pat ir iš tolimesnių kolonijų 
lietuviai prašomi dalyvauti 
šiame piknike. Atsilankę bū
sit pilnai užganėdinti, kaip tai 
gėrimais, valgiais, taip lygiai 

sportu.
Visus kviečia

Gedemino Kliubas.

darbininkai norėtų vienas kitą 
žudyti. Už ką ? Streiko metu 
kapitalistų pasamdyti teroris
tai su policija šaudė ir gazo 
nuodais nuodino darbininkus, 
o ne darbininkai kapitalistus. 
Leo Gallagher sako apie nuo
savybės paėmimą: Kaip kapi
talistai įstatymiškai ar neįsta- 
tymiškai pasigrobė visą šalies 
turtą į savo rankas, taip dar
bininkai turi teisę atsiimti, kas 
jiems pilnai priguli. Toliau 
sako: Prosekiutorius gerai ži
no, kas jam algą moka. Jis 
gerai žino, kad jis kapitalis
tam tarnauja, o ne darbinin
kam! Bet jis neišdrįsta pasa- 

i kyti teisybės ir nori, kad jūs, 
jūs prisaikinti teisėjai, pripa- 
žintumėt kaltais ir pasodintu- 
mėt į kalėjimą šitas dvi nekal
tas moteris, tik už tai, kad jų 
politinė nuomonė 
kapitalistams, tik 
jos mokina ir 
darbininkus. Tą
rius gerai žino, bet jum tikros! 
tiesos nepasako. Jis primeta 
mums maištininkystę—agita-
torystę. Kas buvo ir yra isto
rijos garsiausi, žmonės, jei ne 
agitatoriai revoliucionieriai ? 
Jefferson buvo agitatorius, 
Washington revoliucionierius. 
Geriausi šios šalies vyrai skel
bė revoliucija! Gallagher už, . i.. c imiau likusiu grudu vos tik:i pavyzdį paėmė Vokietiją. Sa-I v . . v i
ko, kada Vokietijos respubli-i užteksią metams, tai valdžia | 
ka formavosi, Vokietijos kon-j duoda leidimą šį rudenį UŽ-i 

1 stitucija buvo daug liberališ-, sėti'’62 milionu akrų vietoj i 
kesnė, negu kad Jungtinių1 pernykščių 59,500,000 akrų.: 
Valstijų, bet kapitalizmui, pagai valdžios komanda, 
smunkant, perdavė visa šalies . . , n .c„v.’, q i j- pirmiau buvo palikta neuz- galią fašistams. Sako: šiandie 1 i
Vokietijoj nėra konstitucijos,. sėta 50 milionų akrų. | 
nėra laisvės, darbo klasė ne-!
turi 
San 
nieko 
šmotelis 
“vigilantes 
darbininkų buveines, 
darbininkų susirinkimus, įsi- pQg 
laužia į darbininkų namus,! 
darbininkai visur areštuojami, 
ir pats miesto majoras Rossi tą 

į brutališką darbą užgiria. (Ga
llagher teismo prašė, kad pa
šauktų majorą Rossi į teismo 

i butą, bet prašymas nebuvo 
dyt prisaikintiem teisėjam, kad Į išpildytas.) Kur ta darbininkų 

j apkabintos proponavo ir mo- laisvė, apie ką prosekiutorius, 
i kino narius bei pasekėjus, kapitalistai ir jų spauda mėg- 
! kaip nukariauti valdančią kla-Įsta kalbėti?
sę, paimti šalį ir šalies indus-; 
triją į savo rankas per revo-i 
liuciją, su ginklu sunaikinti tų | 
viršūnių nuosavybę. F 
prosekiutorio supratimą, jie į 

1 tai visa yra užgyvenę, kad nei 
darbu, tai protu. Reiškia at
imti iš jų viską! pastatyti prie 
darbo į darbininkų eiles! Sako 
prosekiutorius, jei atsisakysi! 
nuo darbo, žinok kas bus. 
Pats prosekiutorius prisipaži
no, kad nenorėtų būti darbi
ninkų teisiamas. Trumpai sa
kant, per visą teismo procedū
rą dangstėsi patriotizmo fra
zėmis, bet nepajėgė įtikint net 

į savo parinktus prisaikintus 
’ teisėjus.

WASHINGTON. — žem
dirbystės Tvarkymo valdyba 
žada per ateinančius 12 mė
nesių išmokėt $102,000,000 
farmeriams už palikimą ne
užsėtų laukų. Kadangi šie- 

I metinio derliaus ir nuo pir-

A 450 
A-44 9 
A-44 8 
A-441 
A-432 
A-429 
A-409 
A-410 
A-411
A-412 
A-390 
A-389 
A-388 
A-387 
A‘-383 
A-38 2 
A-381 
A-376
A-37 5 
A 374 
A-372 
A-370 
A-365 
A-401 
A-36 4 
A-402 
A-391
A-403 
A-39 2 
A-393 
A-391 
A-395 
A-396 
A-397 

! A-39 8 
į A-399

A-400 
! A-41.3 
i A 414

A-J16 
A-117 
A-447 
A-446 
A-445 
A-44 I 
A-44 3 
A-442 
A-440 
A-439 
A-438 
A-437 
A-436 
A-435 
A-434 
A-433 
A-431 
A 430

A-427
A-426

Margarets Marshall,
viena iš San Francisco 
streiko vadų, įkalinta, 
valgo pirmą pusrytį po 
savaitės bado streiko. 
Virš 300 darbininku va
dų buvo įkalinti. Vieni 
iš jų paleisti, o kiti nu- 
smerkti kalėjiman.

7 — . 
tiesos žodžio. šiandien;

Francisco konstitucija 
nereiškia, paprastas' 

popicros! šiandieni 
” ir policija daužo' 

, išardo^

Du Kubos Karininkai 
Liko Nusmerkti Mirti

HAVANA.—Karinis Ku- 
teismas išnešė nuo

sprendį sušaudyt karininką 
' A. Echevarria ir kapitoną 
Aug. E rice, kaipo suokalbi
ninkus prieš 
Mendietos valdžią, 
nuosprendžio įvykdymą, ta- 
čiaus, palikta pasisakyti 
steigiamajam šalies seimui, i

Rogers Ave. 
452 Rogers 
806 Rogers ------- ,

St. Johns Place 
Albany Avenue 
Kingston Avenue 
Kingston Ave. 
Lafayette Avenue 
Classon Avenue 
De Kalb Avenue’ 
De Kalb Avenue 
Reid Avenue 
Tompkins Avenue 
Tompkins Avenue

Avenue
Avenue

Foot

MAYFLOWER FISHING and 
BOATING CLUB INC.

Bay 37th St. Brooklyn, N.of

830 
272 
137 
235 
318 
395 
21 1 
334 
300 
357 
437
2723 Avenue D 
3323 Avenue I 
5223 
402 
577 
687 
811 
1691 
2111 
482

309 Stuyvesant Avenue
979 Fulton Street
768 Franklin Avenue 
1455 Bedford Avenue 
2143 Cortelyou Road 
262 Lewis Avenue 
149 

'• 3522
1246 
7310 
7610 
9122 
75 
165

N
Avenue
Avenue

Avenue
Avenue

Avenue
Nostrand
Nostrand
Nostrand

Nostrand
Nostrand Avenue
Nostrand Avenue

Halsey Street

Lafayette Avenue 
Clarendon Road 
Flatbush Avenue 
Third Avenue 
Third Avenue 
Third Avenue

Fifth Avenue 
__  Fifth Avenue 
2.14 Fifth Ave/>ue 
5811 Fifth ‘ 
7111 Fifth 
7521' Fifth 
7909 Fifth 
356 Sixth Avenue 
5401 Sixth Avenue 
60% Seventh Avenue 
100 Seventh Avenue 
251 
347

Avenue 
Avenue
Avenue
Avenue

Avenue
Avenue
Avenue
Avenue

Avenue
84 09
1123
5624
7523
2807

7023 Ft. Hamilton Avenue
786 Washington Avenue
651 Carlton Avenue

303 Flatbush Avenue
335
901’
1674
4017

Seventh
Seventh
Seventh
Seventh
Eighth

Eighth Avenue
13th Avenue
Ft. Hamilton Parkway

is hereby given that License No.

A-404 
A-405 
A-406 
A-407 
A-408 
A-386
A.385 
A-384 
A-380 
A-379 
A-378 

377 
373 
371 
369 
368

A-367 
A-366

A-
A-

A

Gcrrittsen Avenue
Gerrittsen Avenue 
Sheepshead Bay Road 
Avenue
Avenue

Quentin
Avenue
Kings Highway
Avenue M
Avenue N

East 16th Street
Court Street
Court. Street
Court Street
Court Street
Van Brunt Street
Vanderbilt Avenue
Church Avenue
Church Avenue

U
Q 

Road 
R

Street 
Street 
Street 
Street 

Brunt

3605
2920 
1801 
1718 
2921 
626
159
230
372
496
361
622
1201

.1824
59 Hicks Street
98 Henry Street
127 Montague Street
562 Coney Island Avenue
950 Gravesend Avenue
1102 Cortelyou Road
1615 Cortelyou Road

Underhill Avenue 
Clinton Street 
Kings Highway
Church Avenue 
Seventh Avenue

Prospect Park

184
144
226

• 709

238
DANIEL REEVES.

44 West 143rd St. N.

prezidento i
Apie NOTICE i

West 
INC. 
Y. City, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 188 
Underhill Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE PUCKHABER
! 188 Underhill Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I A 6140 has been issued to the undetsigned 

to sell beer ( at retail, under Section 75 of

3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

VEIT DAUT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1H 
York St., Borough of Brook!.- n. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANASTASY’ W’SNiEWSKI
186 York St. Brooklyn, N. Y.

| NOTICE . ____ ....... .......................... ..... .............
: B 5746 has been issued to the undersigned the Alcoholic Beverage Control Law at 7702
i to sell beer at retail, under Section 76 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 1002
• Flushing Ave., Borough of Brooklyn, County i
I of Kings, to be consumed on the prepiises.

PAUL STUDER ‘
I 1002 Flushing Ave. Brooklyn, N. Y. ■

7702- 3 Ave.

I NOTICE is hereby given that License No.
I B 5535 has been issued to the undersigned ' 
! to sell beer at retail, under Section 76 of į 
; the Alcoholic Beverage Control Law at Foot ■ 
j of Bay 32nd St., Borough of Brooklyn, Coun- j 

ty of Kings, to be consumed on the pre- ; 
misos. I

MEN MA CHREE BOAT CLUB INC. i 
Foot of Bay 32nd # St. Brooklyn, N. Y. ■ 

j . ------------- ---------------
I NOTICE is hereby given that License No. j 
I RW 2674 has been issued to the undersigned . 
. to sell beer and wine at retail, under Sec- į 
I tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- ' 
j trol Law i at 727 Wythe Ave., 
i . Brooklyn, County of 

on the premises.
THEODORE 

PETER
727 Wythe Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4510 has been issued to the undcruigned ' 
to sell beer at retail, under Section 76. of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 1675 
E. 12 Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 1

St. Brooklyn, N.

Borough of, 
Kings, to be consumed I

KURY LAS and 
YAREMKO

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5895 has been issued to tne undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 331 
Smith St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY INGEN ITO
331 Smith St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
B 4551 has been issued to the undersigneil ' 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 118' 
Livingston St., Borough of Brooklyn, County • 
of Kings, to be consumed on 1hc premises. | 

11. and W. LUNCHEONETTE. INC.
118 Livingston St. Brooklyn, N. Y. j 
NOTICE is hereby given that License No. Į 
B 5685 has been issued to the undesigned i 
to sell beer at retail, under Section 76 of j 
the Alcoholic Beverage Control Lift’.’ at 33 
Bogart St., Borough of Brooklyn, County j 
of Kings, to be consumed on the premises. 

ISIDOR LEDERMAN
33 Bogart St. Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 113 has been issued to ihe unlersigncd 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 889 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SAM SPATZ
889 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y’.

NOTICE is hereby gi ven that License No. I 
B 5248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 45 
Snyder Ave., Borough of B.'o>>’<lvn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PATRICK J. FITZGERALD
45 Snyder Ave. Brooklyn, N. Y.N.

NOTICE is hereby given that License No. | 
B 5824 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer al retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6713 I 
13th Ave., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed on the premises. I

ANTHONY MONTECALVO
6713 13th Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5511 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control 
Willoughby St., Borough of 
County of Kings, to; be consumed on 
premises.

BARNEY SPINELLA 
57 Willoughby St. P.root<lvii, N.

iw at 57 I 
Brooklyn, i

the

NOTICE is 
A 9802 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
King:

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

409 
Highway, Borough c* Brooklyn? Coun- 
Kings, to be consumed off the

SĄM LOMASKY 
1409 Kings Highway Brooklyn,

premi

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 932 
Fulton St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises, 

CONSTANTINE CASTELLANO
Fulton St. Brooklyn. N. Y.932

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholtd Beverage Control Law at 335 
Eastern Parkway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the

JULIUS ZABITZ
Parkway Brooklyn, N. Y.

premises.

hereby given th.it Beer Whole-NOTICE i 
salers License No. C-1280 has been issued to 
the undersigned to sell leer at whole-sale, 
under the Alcoholic Beverage Control Law, 
in the premises located i:t 341 Thatford 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings.

v- METRO BEVERAGE CORP.
341 Thatford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat Beer Whole
salers License No. C 1016 has been issued to 
the undersigned to sell t>eer at wholesale, 
under the Alcoholic Beverage Control Law 
in the premises located at 118 Coot St., 
Borough of Brooklyn, Countv of Kings. .

BUSHWICK DISTRIBUTING CO.
118 Cook St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer Whole
salers License No. C 574 has been issued to 
the undersigned to sell beer at wholesale, 
under the Alcoholic Beverage Control Law 
in the premises located at 392 Blake Ave., 
Borough of Brooklyn. County of Kings.

MAX SHOENFELD
392 Blake Ave. Brooklyn, N. Y.

| Telephone, EVergreen 8-9770

I J. GARŠVA
■ . '

Grąborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

’ 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is . _ .
A 9499 hAs been issued to the undersigned 
to sell beer _..2— ___ '... 7. ...'

1 the Alcoholic Beverage Control Law at 876 1 
hereby given that License No. ' 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of i 
Beverage Control Law al 311'

FLORENCE M. RUSSELL
1675 E. 12 at retail, under Section 75 of ;

B 4494 has 
to sell beer 
the Alcoholic
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County ■ 
of Kings, to be consumed on the premises, j

HENRY PLUSCHAU j
311 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y. ,

Nostrand Ave., Borough oi Brooklyn. County , 
of Kings, to be consumed off the premises. !

MORRIS KREVANS .
, PARKWAY DAIRY

876 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
B 5272 has 
to sell beer ... 
the Alcoholic Beverage Control Law at 277 
Grand St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY YENCAUSKAS ,
277 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ftmiaa ir chronitkaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos , 
Padarau iityrinius kraujo ir ilapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 802

New York, N. Y.
Valandos PriSmimoi 

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 I 
iki 8 valandai vakare j

Telephonas MEdallion 3'1328

Ėraug-^i darbininkai, darbi- 
Suiyg! nhikiškcs spaudos skaitytojai!' 

Darbininkų spauda, ypatingai 
“Laisvė”, nurodė, ka mes tu- 
rime daryti. Nežiūrint politi
nių įsitikinimų skirtingumo,' 
nežiūrint prie kokios draugi
jos 
tai, 
gi, 
d ra 
Mes turime padaryti 
Francijos darbininkai 
Mes turime padaryti 
Ispanijos darbininkai 
Mes turime nulaužti

laiką, kol dar nėra i 
Jei mes to nepada-, 
nesiskubinsime pa
muš pačių bus kal- 

Mes čia pat Amerikoje,

mes prigulime, nežiūrint į 
kiek mes esame skirtin- 

mes turime sudaryti ben- 
frontą ir sudaryti

Iš Brooklyn© į Philadelphi jos 
Pikniką $1.75 į Abi Pusi

Tuojaus užsisakykite busuose vie
tas, nes išanksto norime žinoti, 

kiek yra norinčių važiuoti.
Trys Bušai Išeis nuo “Laisves” Svetainės ir Vienas 

Busas iš Central Brooklyn©, 85 Hudson Ave.
Jei bus daugiau norinčių važiuoti, tai Jih- ? 
sime daugiau busų, todėl labai reikalinga 

tai žinoti iŠ anksto

.Bušų Tikietus Galite Gauti “Laisves” Ofise ir pas.
, J. Jušką, 75 Hudson Ave.

i I

i Lietuvis Batų Siuvėjas'

greitai, 
tą, ką' 

padarė.' 
tą, ką ‘ 

padarė, 
fašizmo

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą • 

atlieku patenkinančiai, i
Jei čeverykai maži, spaudžia koją* i 

pas inekentėkite skausmo, ateikite 
mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIP1S
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
sprandą į 
per vėlu.

Leo Gallagher nurodė, kad rysime ir 
komunistai nemokina sukelti I daryti, tai 
kruviną revoliucią. Komunis-’tė.
tai mokina darbo kjasę prisi- kaip dabar Vokietijos darbi- 
rengti. Jei to didžiuma dar- ninkai
bininkų reikalus, be abejonės,! Tai yra faktas! Mes Kalifor- 
įvyks, jei kapitalistų klasėj nijos darbininkai tą fašizmo 
priešinsis. Leo Gallagher sako, terorą kenčiame dabar. Nuo 
būtų nesąmonė manyti, kad! liepos 16 dienos iki šiai dienai 

I ir galo . nesimato ! Susirinkimų 
laisvės neturime, apart rugpj. 

j 1 dienos susirinkimo prieš ka- 
rą-fašizmą. šį susirinkimą po- 

< licija taipgi neleido laikyti 
( miesto salėje, bet nežiūrint 
kliūčių, susirinkimas įvyko ir 

i “vigilantes” nedrįso išardyti.
Šiaip “vigilantes” teroras einai 
paprastu keliu. Kiekvienas 
susirinkimas yra ardomas ir j 
svetainių rakandai daužomi į: 
šmotelius, nužiūrėti darbinin
kai areštuojami.

Rugp. 13 dieną turėjome 
susirinkimą, kur buvo suėję 
apie du šimtai žmonių. Kni-! 
ghts Red Branch svetainėj.! 
Apie pabaigą susirinkimo,1 
“vigilantes” susirinkimą išar-‘ 
dė, svetainės langus, paveiks-, 
lūs, krases sudaužė. Turime!

kenčia, nukentėsime

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRĄBORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apiėlinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš viddus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
579 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. PUIaski 5-0727

grnpių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks^ 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina- 

• mos.
JONAS STOKES

Marion St., kamp. Broadway 
Chaūpcey St. Stdtis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

JI/0Z4S
OVAIMUSOS
Laisniuotas Grąborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



leSt&a Puslapis

Įnew yorko ir apieunkes žinios
Mėnesienos Piknikas Jau Šiandien

neilgai lauktasis pirmas tik
ras mėnesienos (moonlight) 
piknikas jau čia, įvyks šian
dieną, 25 d. rugpjūčio (Au
gust) Crystal Lake Parke, 
Eagle Kock, West Orange, N. 
J. Brooklyniečiams į jį dasi- 
gauti labai lengvą, nes 2. vai. 
po pietų, nuo “Laisvės” sve
tainės, kampas Lorimęr ir Ten 
Eyck St., Brooklyne, išeis bu- 
sai, kurie nuveš >ir parveš už 
$1. Važiuojantieji traukiniais 
ir’ aūtdmobilįatis kelroidį . rasite 
4-tame puslapyj telpančiam 
skelbime. . , , . .

—Tąi’kodėl įjūsjį Vadinąte 
pėnesiėnos 'pikųi^u, juk dau
gelis'piknikų baigiasi vėlokai, 
jau mėnuliui pasirodžius?-— 
sako vienas draugas.

-—Tas tiesa, kad mėnulis' 
būna pasirodęs baigiantis dau-, 
geliui piknikų. Visas skirtu-! 
mas tame, kad jo nesimato, 
kuomdt piknikas būna miesto 
siaurame darže, tarp namų? 
Kas kita čia, kur pikniko vie-, 
ta randasi ant 5,000 pėdų' 
augstumo kalno, kur aplink 
grasūs miškai, pasivaikščioji
mui keliai, ežeras, kurio pa
krantėj atsisėdus galima pasi
grožėti, užsimiršti miesto bil
desį ir nuobodį ir pakvėpuoti 
tyru oru. )

kūmas daro žmogų sėkmingu 
prekyboje ar valdžioje, kuri 
yra paremta išnaudojimu, už- 

Į tenka noro prisipildyti kiše- 
j nius neatsižvelgiant į išnau
dojamųjų padėtį. Aišku, in
teligentiškas žmogus burtam 
netiki.

Draugas teisybę sako, kad j 
ten pasilsiui ir pasigrožėjimui į 
tinkama vieta, bet tai dar ne1 
viskas. Šį pikniką ruošia Am
erikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 2 Apskri-,

"Lai<SJ§S, ” ’. 7ilnies’’ -“Daily Workerio” Piknikas 
“Daily Workerio” naudai.i j* •

Dėlto ten dalyvaus, visi klasi-j Sekinadienį
niai sąmoningi darbininkai ir 
jų draugai, kuriems ' tik bus 
galima tą pikniką 
Darbininkai 
dienraščius, 
jiems, vadovauja, pataria kas
dieninėse .'jų kovose ir jie dės 
visas pastangas dalyvavimui 
šiame piknike.

' Programą išpildys Aido 
Choras iš Brooklyno, Sietyno 
Choras iš Newarko ir Pirmyn 
Choras iš Great Neck, N. Y. 
Gera orkestrą ir puiki svetai
nė šokiams. Skanūs valgiai ir 
gėrimai bus gaunami piknike, 
nėra reikalo iš namų vežtis. 
Įžanga į pikniką 25 centai, 
bet prie įžangos tiekietų bus i 
duodamos keturios dovanos: 
$5, $3, $2 ir $1. Aišku, kad 
niekam nesinorės praleisti to 
puikaus, paskutinio iš didžių
jų piknikų šioje apielinkėje, 
kuris yra rengiamas labai 
svarbiam tikslui.

Pasimatysim

pasiekti.
brangina savo
kurie' padeda

.Pradėjimui kampanijos už 
sukėlimą- $60,000 D. Worke- 
riui. Komunistų Partijos new- 
yorkinis distriktas rengia pik
niką šį sekmadienį, rugpjūčio 
26 d., North Beach Parke, 
Astoria. L. L Bus šokių, spor
to ir koncertinė programa. 
Kalbės C. Hathaway, “D. W.” 
redaktorius. Privažiuojama 

IRT traukiniais iki 
Avė., o iš ten priveža 
Įžanga 25c.

NOTICE .is hereby given that License No. 
A 9347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, Tinder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1218 
Cortelyou Rd,. Btjrough of Brooklyn, County 

■Jof Kings, to be consumed off the premises.
HENRY MEYER

1218 Cortelyou Rd. Ųrooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 2656 has been issued to the undersigned 
to sell beer and ’wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1194 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of. Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK ROBERT CORRIGAN 
' ELDERTS LANE BAR and GRILL 
1'194 • Liberty Ave.’ Brooklyn,■ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
B 5718 has been issued to the, undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 419 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises. ,

JOSEPH FALLEN
419 Manhattan Ave.

NOTICE is hereby given that License No'. 
B 4488 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ^retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage, Control Law at 115 
New Lots Aiie., Borodgh of Brooklyn,. County | 
of Kings, to be consumed on the premises. Į 

REUBEN SERZON
115 New Lots Ave, j., Brooklyn, N. Y. j 

NOTICE .is hereby given that License Nq. j 
B 2470 has been issued to the undersigned I 
td sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage- Control Law at 7901 I 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County i 
of Kings, to be-consumed on ,the premises.1 

JOHN F. GRENNAN j
7901—3rd Ave. Brooklyn, N. Y. I
NOTICE is hereby given that License No. | 

B4414 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 44 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. • 

FRANK BRECHER *
44 Graham Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5438 has been issued to the undersigned 
to sell beer At retail, under Section 76 of : 
the Alcoholic Beverage Control Law at 429 1 
Prospect Ave., Borough of Brooklyn, County ' 
of Kings, to be consumed on the premises, j 

FRANCES M. DEVANEY 
429 Prospect Ave

NOTICE is hereby given that License No. * 
B 5529 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 14 1 
Carlton Ave., Borough of Brooklyn, County1 
of

Brooklyn, N. Y. 1

BMT ir 
Ditmars 
busais.

BROOKLYNIEČIAMS
Kuo greičiausiai užsiregis

truokite važiavimui j spaudos 
naudai pikniką šią subatą, 25 
d. rugpj., W. Orange, N. J. 
Bušai išeis nuo “Laisvės” sve
taines 2-rą valandą po pietų. 
Kelione $1.00 j abi pusi.

419 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der section 132 A ' of the > Alcoholic Be
verage Control Law at 1042 Manhattan 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the prefnise's.

TONY SEMON
1042 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9864 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under ’ Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 103 Į 
Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, Coun- *

Kings, to be consumed on the premises.
NICHOLAS FRANGIOSA

Carlton Ave. Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį Puikus .Lankėsi “Laisvės” Redakci- 
. . . . . . . . . joj Draugė Meškiene

Pereitą ketvirtadienį “Lais
vės” redakcijoje lankėsi mūsų 
žymioji chorų mokytoja, wor- 
cesterietė d-gė M. Meškienė- 
Jabloiiskaitė, Worcesterio Al
do Choro mokytoja. Jinai su 

U’ ; ’ ••• •’ > -J savo sesute O.' Jablonskaite
šis išvažiavimas žada1 būti

Išvažiavimas |
» I • Į

Rytoj, 26 d. rugpjūčio, Fo-1 
rest Parke, įvyks puikus išva
žiavimas, kurį rengia Aido 
Choras ir East Ne-w Yorko 
LDŠ 13 ir ALDLD 186 kuo-j 
pos

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 dideli, šviesūs 

kambariai, su visais vėliausiais 
įtaisymais, steam-heated. Randa $25 
į mėnesį ir daugiau. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 43f> South 5th Str., šale| 
Hewes Str., Brooklyn, N. Y. Klaus- | 
kite Šuperintendant. i

(201-208)

ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

ARTHUR RAY
103 Stuyvesant Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
A 9870 and A 98,69 has been issued to the 
undersigned to sell beer at retail, under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 231 Howard Ave., and 126 Ralph 
Ave., Borough of' Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises, 

AUGUST UPPERS
126 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. Į
231 Howard Ave. Brooklyn, N. Y. I

______________________ 1
NOTICE is hereby given that License No. . 
A 9886 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1531 
Bergen'"*St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY BABETSKY
St. Brooklyn, N. Y.

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

1531 Bergen

No.

NOTICE is 
A 8032 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8023 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

CHAS. F. LOHMANN
8023—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10162 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 397 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SALVATORE CATANIA 
397 DeKalb

Borough

Avė.

puikesnis už visus
leidžia atostogas New Yorke, 
tad 'ta proga abi užėjo pasi
žiūrėti į savo įstaigą.

Kaip žinia, d-gė Meškiefiiė 
yra ir dainininkė, bėt pasta
ruoju laiku jinai pati dainomis 
(solo) nesirodo, o tiktai kitus 
mokina. Laisviečiai reikalau
ja, kad ji ; dalyvautų •; sekan
čiam “Laisvės” koncerte, 

. • | Brooklyne,. kaipo dainininke.
O vasara bai-| Gal ir Pavyks brooklyniečiams 

ją išgirsti dainuojant. Jau ge-

PA.J IEŠKOJIMĄ I
PAJIEŠKAU apsivertimui merginos 
arba našlės, kuri būtų apie 30 arba 
<35 mętų, kad būtų i^ apięlinkes 
Brooklyn, N. Y., kad gąl^tvųn ypa-

14
NOTICE is herebV given that License No. !' 
B 5171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5614 

' Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on tbo pre mi bos. i 

RAFFAELE MACCARONE
5614 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. | 
B 5411 hast been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of

i the Alcoholic Beverage Control Law at 186
I Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 

of Kings, to be consumed on the premises. :
LILLIAN BRESSLER į

186 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given that License No. ' 
B 5331 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of ! 
the Alcoholic Beverage Control Law at 827 
Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, County | 
of Kings, to be consumed on the premises. |

ANTONIO TRATTA
827 Clarkson Ave. Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No.
I B 5475 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1379 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
JOHN A. O’BRIEN, JOHN J. DOYLE 
1379 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5454 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 689 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARGARET SULLIVAN 
689 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.

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

Brooklyn, N. Y. 1 
hereby given that License No. I 
been issued to the undersigned 1

NOTICE is 
A 9529 has 
to sell beer at retail, under Section 75 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7011 
18th Ave., Borough qf Brooklyn, County, 
of Kings, to be consumed off the premises. | 

JOSEPH CARUANA .
7011—18th Ave. > Brooklyn, N. Y. j 

NOTICE is hereby 'given that License No. I

būVusiūs, 
nes jame bus dainų programa, 
kurią išpildys Aido Choras, i 
vačlovybeje savo mokytojos, B., 
šalinaitės. Be to, tikimasi 
šiaip įvairumo ir žaislų; jų! 
galima tikėtis, nes su chorui 
Visuomet pVibūna Į gražus bū
rys jaunimo, o kur jaunimas,' 
ten (būna žaislų ir, smagumo.j 
Suaugusiems pasilinksminti ir-i 
gi ne pro šalį. L __________
giasi ir išvažiavimams progųiJQ uamuvjauu gc-

Mažai bebus. Pasinaudokite! rokas laikas> kaiP *>inai žavgj° 
Jia proga ir visi dalyvaukite, i brooldyniečius savo dainomis. 
Pasilinksminsite ir sykiu pa
rengsite mūs organizacijas.

Mūs šeimininkės rūpestin
gai rengia namie gamintus už
kandžius, tad valgio ir gėri
mo netruks. Važiuoti reikia 
Jamaica Line ir išlipti Forest 
Pąrkway 
Blvd. stotyse, 
tab ant kalno 
yimo vieta.

Į Worcesterj viešnios žada 
grįžti šiandien.

52-ras

fiųV.G eiiųifilcti M-i 1 An pki t o -nit ino— * 6193 han been issued to the undersignedtisKąi susitiKti. ^aipn^Mte ant juo- , to ge„ bccr ftt uniIcr Section 75 of .
Ir z\ vinvn nti IZ Mm Irt r nn r. li> r* . .i ai i i • _ -z-v . wko nerašinėti.
antrašu:

J. B. KAĮmiNAS
136 McKibben St. Brooklyn, N .Y.

Kreipkitės sekamu

BfeER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

No.NOTICE is herebv given th«t License 
A 8083 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5824 
17th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 
ORGATE 
5824—17

GROCERY and DAIRY CO. INC.
Ave. Brooklyn,' N. Y.

is hereby given that License No.

arba Woodhaven
Už kelių blo- 

randasi išvažia-

Komisija

52-ras

PIKNIKAS
"i j . Rengia > ,

DRAUGYSTE ŠV. JURGIO
? i < Subatoje

August-25-Rugpjūčio
* Klaščiaus Clinton Parke

Maspeth ir Betts Avės., 
Maspeth, N. Y.

GRIEŠ DVI ORKESTROS 
Retikevičiaus ir Levandausko 
Pradžia 2:30 valandą dieną

Dviejuos Teismabučiuose 
Trūksta Pinigų

Apsižiūrėta, kad dviejuose 
teismabučiuose trūksta $20,- 
000 valdžios pinigų. Neda- 
teklius surastas Third District 
Municipal Court, 314 West 
44th‘ St., o kitas; Central Jury 
Part of the Municipal Court, 
30 West 35th St., New Yorke. 
Sakoma, būk nužiūrėtais kai-* 
tininkais esą McGoldrick, 149 

Į Stanton St.; William J. May/ 
j 566 W. 173rd St., abu teismą-j 
būčių raštininkiai; • ir. >Othmer' 
Schmidt, teismo 1 perkakbėto- 
jas. i ; . •

Čigonė “Palaimino”
Pas naujai atsidariusį 

bųžių krautuvę Philip ’ Fis- 
chlerį pribuvo jauna čigonė ir 
pasiūlė .palaiminti įstaigą. Jis 
sutiko, 
darbą, 
baigti 
zos ir
grąžinus, bet neberadęs $60, 
kurie buvę valizoj.

J Kūoinet tėisęjds ; Eilperin 
pareiškė nusistebėjimą, kad

dra-

Kada užbaigė savo 
čigonė dar pasiūlė už- 
palaiminimu jo vaji- 
skarelės. Vilizą ji su-

NOTICE
A 804 5 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 210 
Patchen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM KRINSKY
Ave. Brooklyn, N. Y.210 Patchen

hereby given that license No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

NOTICE is 
B 5441 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 440 
Humboldt. St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings^ to be consumed bn the premises.

DONATO GIORDANO
440 Humboldt St. _ Brooklyn, N. Y.r------------ ,—-—
NOTICE is hereby given , that License N". 
B 5527 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the . Alcoholic Beverage Control Law at 635 
Lorimer St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY DeMARTINO 
635 Lorimer st. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail, upder Section 7B of

___ 7.. ' ' "7
Borough . of Brooklyn, County

. KATERYNA ZANKO

Gerbiama Brooklyn© ir apielinkės 
Lietuviu . yisupmenė! . , s

‘ šv. Jiirgia draugystė višuoinet su
rengia linksmus ir skaitlinguš ^pikni
kus. Gi šiemet bus dar įdomesnis 
piknikas, nes ‘alutis skanesnis ir bus 
kitokių stiprių gėrimų.

Kviečiame t skaitlingai atsilankyti, 
pasimatyti su senais pažįstamais, 
pasišokti |r pasivaišinti. A 

kviečia »pixnikol koipįsija:

Pirm. S. Jackus ir Sek. S. Zubavičius

: ĮŽANGA 40 CENTŲ

pareiškė 
industrijos kapitonai toki vėp
li, tai krautuvininkas, teisin
damasis, pasisakė tebuvęs tįk 
pirmuoju leitenantų ^armijoj, o 
ne kapitonu. * Tąs jteįsėją dar 
labiau nustebino. ”

“Well/, teigėjui Lutų, laidąs 
sužinoti, kad ne inteligentiš-

the Alcoholic Beverage Control Law at 7915 : 
13th Ave<, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be Consumed off the premises.

GAETANO CARUANA 
7915—13th Ave. - . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.' 
A 9219 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of > 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 79 
Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to bo consumed off the pre-* 
mises. ' ' 1 Į

HERMANN KORTMANN 
BERNHARD KORTMANN I

79 Saratoga Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5988 and A 9147 has been issued to the 
undersigned to sell beer at retail, undei’ Sec- ■ 1 
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2313 Tilden Ave., and 5013 Ave. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises. 
5013 '

NOTICE is 
B 5799 has 

•to sell beer
the. Alcoholic Beverage Control Law at 110 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HALF MOON BAR and GRILL
110 Norman Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5676 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 820 
rT-ahklin Ave., Borough of Brooklyn County 
of kings, to be consumed on the premises.

JOHN JOSEPH MOORE „
820 Franklin Ave. . Brooklyn _N. Y<

NOTICE is hereby given that License No 
B 573S has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alooh'bUc BeVerage Control Law at 205 į 
hforman Ave., Borough of Brooklyn, County ' 
of Kings, to be consumed on the premises.

N, 
to

Avenue N, Brooklyn, N.
JOHN BROMMER ‘ 

Tilden Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Beer 
Wholesalers License No. C 1161 has been ' 
issued to the undersigned to sell beer, at1 
wholesale under the Alcoholic Beverage' 
Control Law, in the premises located at 
318—2nd St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings. ,

L. FATATO, INC. '
318—2nd St. Brooklyn, N. Y. I

hereby given that License No. *

2313

NOTICE is 
B 5658 has 
to -sell beer ____
the Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Kent Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MRS. KATERYNA ZANKO j 
119 Kent Ave. Brooklyn, N. Y. ■
NOTICE is hereby giveh that License No. . 
A 9774 and Ą 9?91 has, been issued to the 
undersigned to sell beer at retail, under Sec
tion 75j of the Alcoholic Beverage Control 
496 Knickerbocker Ave., and 691 Knicker- , 
bocker Ave.i Bprough; of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed off the premises.

STRICK and ‘ OĘGLER, INC. | 
691 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. .

496 Knickerbocker Ave.' Brooklyn, N. Y. ' 
NOTICE is hereby given that License No. I 
B 5503 has been ispued to the undersigned , 
to sell beer at retdi), under Section 76 of : 
the Alcoholic Beverage Control Law at 836 j 
Classon Ave.,' Borough of Brooklyn, County | 
of Kings, to be consumed on the premises.

HERMANN MESSINGER, !
DAVID MESSINGER 1

836 iClasson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 2657 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 182 A. of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1805-9 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con-1 
sumed on tne premises. >

FRANK CALLAHAN 1
1805-9 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5303 has. been issued to the undersigned 
to sell beer at’ retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 358 . 
Classon Aye., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed ’on the premises.

DANIEL G. HEALEY, 
GUSSIES RESTAURANT and BAR 

.358 Clpsson. Avez v • Brooklyn, N. Y.
' ! ------- ---

NOTICE -ia hėreby .given 'that License No. 
B '5562 hfcs been issuedto the undersigned 

'to sell beer a£ retail, Under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 686A f 
Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premKes. r . HOV . ? J k

ADELAIDE FORNARO
686A Washington ;Ave. • - Brooklyn, N. Y,’j

N.

Y.

Y.

NOTICE is
B 3806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1942 , 

; Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to be consumed on the 

■i premises.
JOHN MURTHA, JOSEPH DOLAN 

1942 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at 794 | 
Rogers Ave., - Borough of Brooklyn, County , 

, of Kings, to be consumed oh the premises.
EDWARD SHANLEY, THOMAS GIBBONS 
794 Rogers Ave. 1 Brooklyn, N. Y. Į 

NOTICE is hereby given that License No. | 
A 9903 has been issued to ' the undersigned j 
to sell beer at retail, ’under Section 75 of i 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 74 
Ralph Ave.', Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

A. GOTTFRID ERICSON
Ralph’ Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor rft retail, un
der Section 132 ‘A of the Alcoholic Bever
age Control Law at *372—18th St., Bo
rough pf Brooklyn; County of Kings, to be 
cdnsumed on the premises.
john Crosby ąnd william burke 

372—18 St. Brooklyn. N. Y.

WILLIAM EDGAR PERRY*
205 Norman Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTTCĖ is hereby given that License No. 
B 5627 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic. 
Franklin St., 
of. Kings, to 

256 Franklin

NOTICE is ’hereby given that License No. 
B 5775 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1428 
Dekalb Ave.., Borough of Brooklyn, County 
of. Kings, to be consumed on the premises.

RICHARD KAELBER
1428 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nn 
B 5729 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 756 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARCY BAR and GRILL INC.
756 Maroy Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
B 2674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 85 
Underhill Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES MURTHA
85 Underhill Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
B 5461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8702 
18th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN OLIVER
8702—18th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5558 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 126 
West St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
‘ ' MATTHEW PRZECHOCKI
126 West St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE iš her'eby giveh that License No. . 
B 5648 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 190 | 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 1 
of Kings, to be consumed on the premises.

BRONISLAW JAWORSKI 
BEDFORD GRILL and REST.

190 Bedford Ave. Brooklyn,’ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5219 has been issued to ’ the undersigned 
to sell beer kt retail, under Section 76 or 
the Alcoholic Beverage Control Law at 32 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County

Kings, to *be consumed on the’ premises. 
LORENZO GUISTOLISI 

(TRIANGLE BAR and GRILL)
Church Ave. Brooklyn, N. Y.

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 25.6 
Borough of Brooklyn, County 
bo consumed on the premises. 
ANTONI KOSKI
St. Brooklyn, N. Y.

of

32

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso,automobi
lius. < Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straighteiiing-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222E224 LEONĄRD STREET BROOKLYN, N. Y 
Near Maphattan Avenue

j' ’ j •

šeštadienis, Rugpj. 25, 1934

—r„ ,      —  ................... rr"’.. .—.................. —:—*■ ■■ ■

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ever. 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

. Ir pagal sutarti
Tel, Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS): 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)' ' t

499 GRAND ST.

VALANDOS:
’ , 9-»-12 ryte > ' t

•_ . 14-8 vakare
Penktadieniais uždaryta

j Tel. Sta£g 2-9105
------------------į-—P <*.:•’ , f

'f. VALANDOS: . ( 
9—12 ryte 
2—8 vakare

Tfel. Stagg 2-Q77Q6 i t
Namų, Republic ’ 9-3040 

Pepktadieniais uždaryta •

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 ,

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus .užtikrin

tas ir už prieinamą kainą..

660 GRAND ST

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(Levandauskas) 
GRABORIUS ’

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite :

107 Union Avė.
i Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) ’
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parim, krikltynom ir kito
kiem reikalam. t } ,
402 Metropolitan. Avenue 

(Arti Marcy Avehue) 
BROOKLYN, N. Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI r”",’ 

MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena didelė dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S.MILLER, Ine.; Dėp. L. 
62 Beacon St., Newark, N. J.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1
- nuo 5 iki 7

Sekmadieniais* nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Sergančiu
Chroniškos

Vyrų ir Motery 
Ligos Gydomos

, Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Neąvęikumaį 

r Nervų Ligo^ 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšlą* 
žamės Ligos, At 
beinąs Nusilpt* 
mas, Nervų Įde
gimai ir C r on i 4- 
k i Nesvėikavi-i

mai, Gerklės,. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai
Tarę 4th Ąve. ir Iryipg. PI, 

l \ 1 V New York 1 I •

O sekmadieniais » iki I P. M..... .... w , - ■* • » • 4

hmmM




