
. "f. \ 4. 1 ,

'* JRV/L I- J 'ii H ’ • \ z "Viii j'- vZ.Šūl-' ' ' i/.’ > f /‘j > « »‘*-x•. -Izi'
i kvkzX’ V'C/'yv t*’ ' . k’ ’m' 5 v •'* ' '■

11)r 1- < v ’’i . ", ’r. V'* v •i' / v*’'?!‘ ?

Pasaulį t

Telephone STagg 2-3878No. 168

nzi

no

FEDERALIS TEISMAS PANAIKINO TAKSUS
UŽ LAUKO ŪKIO PRODUKTU PERDIRBIMĄ išnaudot tam tikrus plotus

Fašistinis dikta-
Karo Pavojai

Ethio

smo

Giornale d‘Ita-

čio automobilio Roo(Tąsa

Ir taip pliaukšti tas ponas 
nesidrovi, puikiai žinodamas, 
kokias pastangas Sovietų Są
junga darė ir daro išvengti 
karo, nežiūrint Japonijos ir ki
tų imperialistų kariškų provo
kacijų; taip Grigaitis tarška, 
nepaisant ir to, kad Sovietų 
Sąjunga atvejų atvejais įrodė, 
jog jinai yra vienatinė kovoto-

kad nebandytų krimstelėt tai žurnalo “Living Age” re 
didžiausiai Lietuvos nepriklau- faktorius Varian Fry pra

darbininkų pozicijų 
mistinėse (dešiniose) 
šistinėse unijose.

Kominterno 7 Kongre
sas Įvyks Greitu Laiku

242 Kongresmanai už 
Amerikos Įsikišimą į 
Meksiką del Religijos

Mirė 102 Metą Amžiaus 
Prancūzą Daktaras

Hitlerininkai Tąsia 
Pogromą prieš Žydus

BORDERTOWN, N. J.— 
Charles Bufano, vienrankis, 
kriminalis kalinys, 61 metų 
amžiaus, pabėgo iš kalėji
mo farmos, užšokdamas ant

i visą 
panąądot, 

užsienio

Manifestas Centro Komitetų Komunistų Partijų Francijos, 
Anglijos, Vokietijos, Chinijos, Japonijos, Lenkijos, Italijos, 

Čechoslovakijos, Austrijos ir Vengrijos

Mussolini Gausiąs Iš 
Užsienio Pinigų Karui

Prieš Ethiopiečius

PINIGAIS, GAUNAMAIS Iš TŲ TAKSŲ, ROOSE- 
VELTAS APMOKĖDAVO BUOŽĖMS Už LAUKŲ 

APLEIDIMĄ IR REIKMENŲ NAIKINIMĄ

NEW YORK.—Italų ban- bejėgė suturėt Italiją nuo 
kininkas komandierius Lui- karo: o Europos “bankiniu? 
gi Griscuolo, pasikalbėjime kai mato, kad Italija gali

ją Augščiąusiam Teismui, 
kad panaikintų Bostono ap
skričio teismo sprendimą 
del perdirbimo taksųTT

10 Komunistų Partijų 
Šaukia Rugp. 1 Kartu 
Išstoti Prieš Karų

Popiežius Protestuoja
Prieš Katalikų Romijimą

VATIKANAS. — Popie- 
žius pasiuntė Hitleriui pro
testą prieš katalikų romiji
mą, prieš neleidimą laisvai 
gyvuot katalikiškoms orga-

somybės draugei, Sovietų Są 
jungai.

Dar $40,000,000 Karo
Orlaivynui Drūtinti

WASHINGTON. — Karo 
ministeris Dern reikalauja, 
kad šalies kongresas paskir
tų dar $40,000,000, už ku
riuos galima būtų įtaisyti 
armijai dar 600 iki 800 nau
jų karo lėktuvų ir tuom “at- 
steigti armijos oro korpuso 
kovojančią ,galią.”

Skolinantiems Bankieriams Būsią Atsiteista Užgrobtais 
Ethiopijos Gamtiniais Turtais; Finansinis Mussolinio Agentas 

Sako, kad Anglija Pritars Italijos Žygiui

čių.” Prezidentas dar nepa
sakė, ar jis kišis į vidujinius 
Meksikos reikalus del vadi
namos religinės laisvės; jis 
tik bendrais žodžiais išreiš
kė savo pritarimą religinei 
laisvei.

Įteikdama Rooseveltui 
prašymą kongresmanų ko
misija nurodė, jog du treč
daliai pasirašiusių kongres
manų yra ž£dų ir protesto- 
nų tikybų žmonės. -

Jungtinių Valstijų katali
kų dvasiškija daro nuolati
nio ir didelio spaudimo į ša
lies valdžią, kad įsikištų į 
Meksiką ir dalykus taip per
tvarkytų, kad katalikų baž
nyčia ten vėl atgriebtų se
nąją savo galią. ,

PARYŽIUS.—Mirė Fran
cijos Medicinos Akademijos 
narys Dr. A. Gueniot, 102 
metų amžiaus. Jo patarimai 
ilgam amžiui, be kitko, bu- 
— 15 minučių kasdien
duot smegenims visišką po
ilsį, absoliučiai nieko ne- 
mąstyt per tą valandos ber- 
tainį; giliai kvėpuoti, ir gy
vent su saiku visame kame.

Klerikalų “Draugas” spaus
dina žinią iš Kauno apie 15 
metų sukaktuves taikos sutar
ties tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos, žinioj skaitome:

“Lietuvos ministeris pir- 
' mininkas Juozas Tūbelis, 

kalbėdamas į sovietų diplo
matinius atstovus surengtam 
pokily, pareiškė, kad drau
gingumas tarp abiejų kraš
tų galima vadinti tradici
niu” (įsigyvenusiu). “Jis 
reiškė vilties, kad Maskva 
turės pasisekimo sudaryti ir 
palaikyti kolektyvę talką 
rytinėje Europoje ir kitur.” 
“Draugas,” tačiaus, retą ku

rį savo' numerį tepraleidžia,

dentu liepos 16 d., tvirtino, lijos ir Francijos pritarimu 
kad Italijai netruks pinigų nežiūrint, 
karui prieš Ethiopiją. Sako, Valstijos 
Italija gaus paskolų iš kitų 
Europos šalių, jeigu tik rei
kės. Tautų Lyga, girdi, yra

kraujais paplūdusią 
moterį ir vyrą, kurio visa 
galva buvo kruvina.”

♦ “Po velniais žydus! Ge
riausias žydas tai negyvas 
žydas!” sthugė įsiutusi hit- 
|lerininkų govąda, daužyda- 

imperializmo :ma žydus> vilkdama juos 
gatvėmis. Ir niekur polici-l 
ja nesistengė stabdyt tą 
kruviną nazių smogikų 
puotą.

n BERLYNAS. — Civiliais 
drabužiais persirengę, nazių 
smogikai antradienį įsiver
žė įf'kelias žydų užeigas, kur 
pardavinėjama baldyta Sme
tona ir šalti gėyimai. Jie 
išmušė iš rankų torielkaites 
ir stiklus geriantiems ir val- 
gantiems ir mindžiojo jiems 
ant kojų. ’ :

Hitlerio laikraščiai pa
skelbė, kad, girdi, 
gikai dieną pirmiau padarė 
kruviną pogromą prieš žy
dus ir jų įstaigas, bet “pro
vokatoriai.” Tačiaus, tie pa
tys pogromščikai ant ryto
jaus per tris* valandas de
monstravo, šaukdami, “Iš- 
žudyt žydus!” ir Hitlerio 
policija visai jų nekliudė.

Smogikai su pamišusiu 
įsikarščiavimu demonstruo
dami sveikino atsilankiusį 
J. Steicherį, didžiausią žydų 
ėdiką.

Artimi Vaitkui žmonės pa 
sakoja, kad jis dabar tobuli 
na guminę suglaudžiamą va! 
telę, kuria galima būtų išgel 
bėtį savo “didvyrystę,” nežiū 
rint, kaip arti ar toli nulėkus.

Tuo tarpu gal dar laukia 
mą kokios tūkstantinės iš Kau-VO Šie

Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite

ja už silpnų tautų nepriklau- palaipo vieno pravažiuojan 
somybę

BOSTON, Mass.—Jungti-.seveltas žada duot apeliaci 
nių Valstijų apskričio ape
liacijos teismas nusprendė, 
kad pagal, šalies konstituci
ją vMdžia negali imti taksų 
už medvilnės (bovelnos) ir 
kitų lauko ūkio produktų 
perdirbimą. Tokie taksai 
buvo imami sulig AAA 
(Žemdirbystės Sutvarkymo 
įstatymo); ir gaunamais iš 
to- pinigais RooseVelto val
džia apmokėdavo buožėms 
už palikimą neužsėtų laukų 
bei ūkio produktų naikini
mą. Rooseveltas su tokia 
naikinimo politika norėjo 
palaikyti kuo augščiausias 
reikmenų kainas, didinda
mas pelnus trustams ir spe
kuliantams. Dabar teismas 
klausimą išsprendė tiesiogi
nei naudai fabrikantų ir di
džiųjų malūnų savininkų.

[ Dabartinis federalio aps- 
jkričio teismo nuosprendis 
kilo iš to, kad Hoosac Mills 
Korporacija, turinti savo 
fabrikus New Bedforde, 
Tauntone ir North Adamse, 
atsisakė sumokėti $81,694 
vaĮdžiai taksų už bovelnos 
Iperdirbimą; į verpalus bei 
audimus. Tas nuosprendis 
panaikina ir taksus už grū
dų permalimą bei kitokį 
perdirbimą maistui.

“Naujienos” bažijosi, kad 
jau pereitą savaitę “Vaitkus 
žūt-būt išlėks į Lietuvą.”

Jau ir kitos savaitės dides
nė pusė praėjo, o Vaitkus vis 
dar prisvilęs prie Coney Islan
do smėlio, Brooklyne.

Atrodo, “sparnuotam 
tuviui” geriau būt, o ne 
kuot skrist.

Socialistų “Naujienos” pa
rodo net piktesnį nusistatymą 
prieš Sovietus, negu klerika
lų laikraščiai. Iškvaršęs Sovie
tų pliovotojas “Naujienų” Gri
gaitis ve kaip mint 15 metų 
sukaktuves gerų sąntikių tarp 
Sovietų Sąjungęs ir Lietuvos:

“Lietuvą bolševikai
laiką stengėsi
kaipo įrankį savo
politikos planams
Prie to Grigaitis priduria 

dar kitą, lygiai melagingą sa
vo posmą, būtent:

“.. . sovietų Rusija.. . ei
na tuo pačiu pramintu na
cionalizmo
taku, kaip ir kitos valsty

čios Vokiečių fašizmo provokacijos gręsia pasauliui nau
ja tarptautine skerdyne. Fašistiniai valdovai naujai-ap- 
ginkluoto Vokietijos imperializmo vis atviriau ruošiasi 
užpulti kitas šalis, o ypač jie ruošiasi karui prieš Sovietų 
Sąjungą, tikėdamiesi, kad per naują pasaulinį karą ga
lima būsią išnaujo persidalint pasaulį. Jie įkaitusiai įieš
ko naujų sau talkininkų. Patraukę savo pusėn Japoni
ją ir Lenkiją, dabar jie stengiasi įtraukt fašistinę Italiją 
į karinį frontą fašistinių valstybių. Baltijos srityje Hit
lerio agentai varinėja intrigas, idant sunaikint mažąsias 
baltiškas valstybes ir panaudot jąsias, kaip papėdę, nuo 
kurios Vokietija galėtų šokti karan prieš Sovietus.

WASHINGTON. — 242 
kongresman^į įteikė prezi
dentui Rooseveltui prašymą 
ištirti, kaip Meksikoj yra 
varžoma “religinės teisės vi-

Raudonųjų 
Darbo Unijų Internacionalo 
vadas A. Lozovski pranešė, 
jog greitu laiku įvyks Ko
munistų Internacionalo Sep
tintas Kongresas. Spėjama, 
kad jis galės prasidėt rug
pjūčio mėnesį. Vienas iš 
svarbiųjų kongreso uždavi
nių bus stiprinimas klasinių 'neužtek šią. Pirmesniais 

refor- pranešimais, Italija užleis 
ir fa- ant Ethiopijos bent 1,000 

savo orinių žudymo mašinų.

cad Jungtinės 
rodytų moralio 

pasipriešinimo.”
Tas Mussolinio finansinis 

ir politinis agentas žada 
europiniams bankininkams 
atsilyginti duodant jiems

nešė Associated Press’ai, 
ką jis matė laike nazių pa
daryto pogromo prieš žy
dus liepos 15 d.:

“Naziai stabdė žydų auto
mobilius, plėšė iš jų važiuo
tojus ir mušė. Aš mačiau, 
kaip žvėriškai jie spardė ir 
spjaudė vieną žmogų, par
blokštą ant šalygatvio; ma
čiau

Japonijos imperialistai karišku būdu užima vis plates
nius Chinijos plotus. Didžiajame, Pacifiko Vandenyne 
vėl tiesioginiai gręsia karas. Už keleto savaičių Musso
lini bus jau išrikiavęs Italijos armijas koloniniam karui 
delei Ethiopijos užgrobimo; ir tas kruvinas žygis Afri
koj yra planuojamas pradėt šio rudens pradžioj. Impe
rialistiniai karo kurstytęjaį. nuolat darbuojasi užkūrimui 
karo gaisro Europoj ir visam, pasaulyj.' ••

Sovietų Sąjunga, apsupta kapitalistinių priešų pasau
lio, stovi jų viduryj kaip geležinis taikos sargas. Socia
listinė Sovietų valstybė, su savo nepuolimo sutartimis, su 
savo tarpsavinės pagelbos sutartimis, su savo kova už 
įsteigimą bendro apsisaugojimo sistemos, tarnauja taikos 
idėjai ir visų šalių darbininkų reikalams.

Fašistinės valstybės, su hitlerine Vokietija priekyje, 
deda visas paskučiausias pastangas, idant niekais paver
sti neatlaidžią Sovietų Sąjungos taikos politiką. Hitleris 
atvirai užreiškia, kad jis priešingas Rytų sutarčiai ir su
darymui sistemos del bendros tarpsavinės apsaugos; ir ta
me Hitlerį daugiausia remia prieš-sovietinė dalis Angli
jos viešpataujančios klasės. Fašistai neapkenčia Sovie- 

j tų Sąjungos ne tik todėl, kad ji yra socializmo namai, 
į bet ir todėl, kad ji yra tvirtovė prieš fašizmą, tvirtovė 
taikos ir apgynėja visų mažų ir silpnų šalių.”

» Teismas pripažino prie
šingais šalies konstitucijai 
tokius taksus, todėl, kad 
centralinė šalies valdžia ne
turi teisės kištis į pramonės, MASKVA 
tvarkymą atskirose valsti
jose, ir todėl, kad kongre
sas neturėjo teises pavesti 
prezidentui tokią galią.

Teismo sprendimas prieš 
lauko ūkio produktų perdir
bimo taksus, kaip matome, 
yra paremtas tais pačiais iš
vedžiojimais, kuriais Jung
tinių Valstijų Augščiausias 
Teismas panaikino N R A. 

; WASHINGTON

KRISLAI
Pasirenka Būt. . .
Nuo Žodžių prie Darbų.
Lietuvos Draugė.
Grigaičio Pliovones.

Rašo S. Brooklynietis,

“Visų šalių darbininkams ir darbininkėms!
Darbininkų klasės jaunimui!
Visiems taikos draugams ir karo priešams!

Jau tik kelios savaitės beliko iki 21 -mų metinių sukak- 
tuvių nuo išsiveržimo didžiojo pasaulinio karo. Ir šian 
dien valstybės stovi ant slenksčio kito, dar daug didės 
nio karo. Įvedimas visuotinos kariškos tarnybos, jau 
nuolių kareivinimas hitleriškoj Vokietijoj ir nesiliaujan--nizacijoms ir prieš varžymą 

katalikų spaudos laisvės Vo
kietijoj.

Darbo ir Socialistų Interna
cionalo Biuras 1933 m. gegu
žėj priėmė rezoliuciją, kurioj, 
be kitko, pareiškė:

“Mes su pasitenkinimu tė- 
mijame Europos demokratijos 
sandarbininkavimą su Sovietų 
Sąjunga delei karo išvengi
mo.” Socialistų Biuras tuomet 
pabrėžė, kad “vienas iš svar
biausių darbų kovoj prieš karą 
yra mobilizuot visuomenės 
nuomonę visame pasaulyje 
prieš Hitlerio diktatūrą visais 
mums galimais būdais.”

Bet tokie pareiškimai turi 
vertės tik tada, kai yra daro
ma žingsniai įvykdyt juos 
praktikoj,—dabar sako dešimt 
Komunistų Partijų, šaukdamos 
socialistus ir visus kitus darbi
ninkus į bendras su komunis
tais rugpjūčio 1 d. demonstra
cijas prieš karą ir fašizmą.

Praktikoje,- tačiaus, Socia
listų Internacionalo vadai vis 
dar stengiasi atšalint socialis
tus nuo tokio bendro ftotilo.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Šiandien, išvakarėse 21-nų metų sukakties nuo didžio
jo karo išsiveržimo, mes pakartojarpe bendro fronto pa
siūlymą. Mes pareiškiame, jog esame pasirengę tartis 
su Socialistų Partijomis delei būdų, formų, laiko ir ki
tų klausimų ryšyj su bendru veikimu 21-nų metų su
kaktyje nuo pasaulinio karo išsiveržimo.

Šalin visas kliūtis, pastojančias kelią suvienytiems
2-ram pusi.)

Afrikoj. Reikia suprasti, 
kad tai būtų užkariautos 
(?) Ethiopijos plotai, sii 
gausingais jų gamtos tur
tais.

ROMA 
torius Mussolini pareiškė 
New Yorko laikraštininkui 
H. V. Kaltenbomui: “Mes 
jau būtume galėję susiro- 
kuot su Ethiopiją, jeigu tu-: 

(los šalys- Europoj nebūtų, 
veikusios prieš mus. Dabar, 
tačiaus, sumezgus mums 
draugiškumo ryšius su 
■Francija, dalykai pasikeitė, 
j Dabar nieks nedaro jokio 
tikro spaudimo prieš mus.”
Ethiopiečiai Rengiasi At

mušti Įsiveržėlius
ADDIS ABABA 

pi j os karalius Haile Sefessie 
ketina trumpu laiku pa- 
kelbt savo armijos mobili
zaciją atsispyrimui" prieš 
Italiją. Sako, kad perdaug 
išanksto negalima buvo mo
bilizuoti ethiopiečius, nes jie 
suprantą, kad sykį būną 
sumobilizuoti, tai reiškią 
tuojaus pradėt karo • veiks
mus. O jeigu kaip nors dar 
galima būtų išvengt karo,; 
tai išanksto suburtoj armi
joj galėtų kilti maištai prieš 
valdžią. Esą; ethiopiečiamš 
tokiame atsitikime atrody
tų, kad jie buvo) prigaudinė- 
jami.
Italija Mobilizuoja Lektuviis 

“N eišvengiamam” Karui * •
ROMA

lia” ir kiti Mussolinio spau
dos organai pabrėžtinai 
(kartoja, jog karas prieš Et
hiopiją yra neišvengiamas.

Italija jau pasiuntė 300 
bombinių karo lėktuvų į sa
vo kolonijas Somalilandą ir 
Eritrėją, Ethiopijos pašo
nėj. Priruošta siųsti dar 
.300 karinių lėktuvų. Bet to

Ginklų Verslas Auga
Ginklavimosi lehktynės ir tarptautinė ginklų preky

ba šiemet toliau nuėjo, negu per ištisus- trejus pereitus 
metus. Ir didžiausi tarptautiniai ginklų biznieriai; Fran
cijos Schneider-Creuzot, Vokietijos KrUpp, Anglijos Vič- 
jkers, Čechoslovakijos Skoda ir kiti nesenai Biarritze pa
darė tarptautinę sutartį visiems ’ bendrai sau pelnus di- 
dint.

“Vyrai, moterys, darbininkų klasės jaunuoliai, nežiū
rint kokiai partijai jūs priklausote, išvien demonstruo
kite rugpjūčio 1, dienoje pereito pasaulinio karo išsi
veržimo. Parodykite savo nuoširdų ir vieningą pasiry
žimą palaikyti taiką ir kovoti prieš visus, kurie tik kurs
to tautą prieš tautą, kurie rengiasi karui ir stengiasi už
kurti naują tarptautinę žudynę!.... ‘

Visi Vienu Frontu! '

.«.(‘k' ■; i. 1Y y j
ui i? ■'
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lip įprašytą, ka<J mus kankintų su krimina
liniais, nežiūrint mūsų nekaltumo, kad 
tuomi įbąugyti liet, darbininkus.

Kaip Mačiulis skelbiasi, kad jis čia atsiųs
tas globoti lietuvius išeivius, tai mes jo 
“globą” taip gerai jaučiame, kaip jis jaustų, 
kad jam kas gyvam skūrą luptų!
Šis klausimas būtinai reikalinga iškelti 

Kauno kongrese ir ten atatinkamai už
protestuoti prieš tokius nenaudėliškus 
Smetonos valdžios atstovų darbelius.

.....*   ir**T<*«*-" ' •*—*   ■■w." ';<■ t"... 1 1 ■ -vii" m .1114

Popiežius Palaimino 
Kunigų Karų prieš 

Komunizmų
■ r- 1 1 ........ .  ■ ■■■■■-

Mes gi, Komunistai, Šaukiame Katalikus Darbininkus į Ben
drą Frontą prieš Vargus ir Išnaudojimų, už Bedarbių 

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

of March 3, 1879

Franci j a Rodo Kelią
Tiems, kurie skeptiškai žiūri į ko

munistų pastangas sudaryti bendrą fron
tą su socialistais ir kitais pažangiais dar
bo žmonėmis, nusistačiusiais prieš fašiz
mą, mes dar kartą patariame pažiūrėti į 
Franciją. Pereitą sekmadienį (liepos 
men. 14 d.) ten įvyko paminėjimas griu
vimo Bastilijos. Na, ir kas gi? Vienam 
Paryžiuj, kaip pripažįsta net buržuazinė 
spauda, virš 200,000 demonstravo, o apie 
300,000 darbo žmonių dalyvavo šiaip," gat
vėse pritardami bendro fronto kov,ai 
prieš fašizmą.

Kituose miestuose Liaudies Frontas 
(taip vadinamas bendras darbo žmonių 
frobtas, atsuktas prieš fašizmą) turėjo 
proporcionales savo skaičiumi demonst
racijas. Kaip gi buvo su fašistais? Jų 
tik saujelė pasirodė prieš minią!

Kodėl panašiai negalėtų padaryti ir 
Jungtinių Valstijų darbo žmonės? Ko 
čia reikalinga, kad tą padarius? Pir
miausiai, reikalinga vienybe koiųųnįstų 
su socialistais. Iš čia paskui liaudies 
frontas augtų nepaprastu greitumu. 
Tuomet, mat, darbo žmonės turėtų dides
nį pasitikėjimą savo pajėgom; tuomet jie 
drąsiau stotų į kovą. ! >1

Pagjalvokįt socialistuoją dąrbinjnkaiL 
, mu uitu i* i! lU ' '■

Lietuviai Darbininkai Brazilijos 
Kalėjime

“Mūsų Žody j” telpa korespondencija iš 
Sao Paulo kalėjimo, vadinamo “Cadeia 
Publica,” kuriame laiko kriminalinius ir 
politinius kalinius iki teismo. Po teismo 
jie yra išgabenami į kitus kalėjimus arba 
palįuosuojami, tačiaus iki teismo čia rei
kalinga išsėdėti po metus ir daugiau. 
Vienas kalinių rašo, jog šiame kalėjime 
dabar randasi apie 350 kriminalinių, ir

Tarp šių kriminalinių, esame uždaryti ir 
mes keturi lietuviai politiniai. Buvome 
penki, bet vienas per advokatus pasiliuosa- 
vo. Mūsų kamera turi 6 metrus ilgio ir 3 
pločio, yra 1 langas, per kurį saulė niekad, 
neįeina. Į šį skiepą esame sukimšti 14 ka
linių. Per daugumą kalinių kameroj duš.na, 
smarvė ir dulkės, sienikai purvini. Ir ši
tokiose sąlygose esam priversti išsėdėti išti
sas dienas, savaites ir mėnesius susitraukę 

* ant tos pačios vietos, nes kameroj vaikščioti 
nėra kur, o į kiemą, iš civilizuotos buržua
zijos malonės, mus išleidžia vos vieną kartą 
į savaitę ir tik 45 minutes! Pasiutusiai pa
vydi. mums oro.

Del to čia beveik visi kaliniai serga, kad 
ne vieta tai kita ligą. O daktąrąi ligonius 
apžiūri,' kaip įir kituose kalėjimuose, ištolo, 
neprįeįdarpį per kelis metrus prie grotų, 
matį daltarpi iš kanpęros orąs nosį riečia. Ir 
pagaiiatis, jam nėra ^reikalo artyn prieiti, 
nes nuo visų ligų duodami vienodi “vaistai”: 
skaudės galv$, krūtinė, pilvą, ar koją—vis 
tos pačios srutos prirašoma. Kada jau ka
linas kameroj nukrinta, tuomet jį nugabena 
į kalėjimo ligoninę, kur dabaigia. Iš mūsų 
4 jau.vienas draugas guli ligoninėj, kuAjis 
buvo kelis kart nuslobęs.
Rašytojas nurodo, kad kiekvieną sa

vaitę atsivelka į kalėjimą ir katalikų ku
nigas • ir bando pasiimti “savo glohoų” 
kalinius^ bet politiniai kaliniai griežtai 
jo “globą” atmeta. Kodėl šitie draugai 
ten kankinami? Ką jie padarė? Paskai
tykite :

Mums aišku, kad mes čia esame taip il
gai kalinami su žjnia Lietuvos konsulato. 
Juk jeiąų Mačiulis tam nepritartų, tai mes 
senai turėtume būt paleisti, nes policija ne
turi nė per nago juodymą įrodymo, kad mes 
kątras būtume komunistas. Čįa yra Mačiu-- t

Teroro Banga Italijoj
Romain Rolland, garsus francūzų rašy

tojas—“Franci jos Tolstojus,” kaip jį va
dina tūli žmonės—rašo apie naują tero
ro bangą Italijoj. Pasak rašytojo, šie
met vienu pusmečiu Italijoj suareštuota 
ir nusmerkta prieš-fašistinių žmonių' 
daugiau, negu buvo pereitais ištisais me
tais. Pereitais metais išleistieji (sąlygi
niai) politiniai kaliniai, einant amnestija, 
šiemet ir vėl suimti ir įkalinti pcnke- 
riems metams kalėjimo. Motinos, žmo
nos ir vaikai suimami ir baudžiami už 
nuomones, išreikštas jų vaikų, vyrų ir 
tėvų. Politiniai kaliniai, iš kitos pusės, 
taipgi persekiojami ir kankinami už ma
žiausius prasikaltimus arba nepaklausy- 
mus fašistų administracijos; politinių 
anti-fašistinių kalinių gyvenimas kalėji
muose labai pasunkintas.-

Tas viskas daroma tuo tikslu, kad iš
saugojus fašizmo viešpatavimą, kad da
vus laisvas rankas Mussoliniui tęsti ka
riškus žygius Afrikoj. Garsusis rašy
tojas ragina protaujančius darbo žmones 
protestuoti ir kovoti prieš tą žiaurų fa
šizmo siautimą Italijoj.

Kongresas Amerikinės Lygos prieš 
, Karą ir Fašizmą Bus 1936

• Pasak dr. Harry F. Ward, Amerikinės 
Lygos Prieš Karą ir Fašizmą pirminin
ko, sekantis (trečias iš eilės) prieškarinis 
ir priešfąšistinis kongresas įvyks sekan- 
.tį sa,usio men., 3, 4 įr 5 dd., 1936, Čleve- 
land^, Ohio. Manoma, kad tai bus labai 
didelis ir pasekmingas kongresas.

Pirmasis kongresas įvyko 1933 metais 
New Yorke ir jame buvo atstovauta apie 
1,807,201 žmonių, o antrasis—1934 me
tais—Chicagoj—ir atstovavo virš 2,500,- 
000 organizuotų žmonių. Sekantis kong
resas turės būti dar didesnis ir daugiau 
žmonių atstovaus.

linu

Revoliucinių Kalinių Nuomonė 
Apie Kauno Kongresą

Savo atsišaukime, Lietuvos Politiniai 
Kaliniai (žiūr. pereito antradienio “Lais
vės” laidą) kalba ir apie “viso pasaulio 
lietuvių kongresą,” įvyksiantį Kaune rug
pjūčio mėnesį. Be kitko ten sakoma:

Fašistai nori pravest kongresą pagal iš- 
anksto paruoštu programų, paliekant dele
gatams tik teisę išklausyti kelis referatelius 
ir pakelti rankas už fašistų sustatytas rezo
liucijas, jų dargi neaptariant. Tačiaus mes 
neabejojame, kad užsienio darbo žmonės- 
lietuviai, ’nepaisant visų daromų fašistų 
kliūčių ir draudimų praves rinkimus į kon
gresą ir patį kongresą pavers galinga anti
fašistine demonstracija, tribūna, iš kurios 
praskambus teisybe apie tikrąją Lietuvos 
būklę; apie Smetonos bado, skurdo, teroro 
ir karo valdžią; apie jo varomą pardavimo 
politiką Lenkijai ir Vokietijai, neišvengia-, 
mai privesiančią prie naujos Lietuvos oku
pacijos; apie Lietuvoj siaučiantį kraugeriš
ką baltąjį terorą.

Kalbėdamas Visuotinam Suvažiavime,' 
Prūseika, nusiduodamas dideliu politinių 
rev. kalinių draugu, sakė, girdi, geriau 
paremkime kalinius, ažuot siuntus savo 
delegatus į Kauną. Bet patys Lietuvos 
dąrbinjnkų politiniai kaliniai kaip tik sa
vo atsišaukime ir kalba už siuntimą dar
bininkų delegacijos į Kauno kongresą.

Be abejo, Visuotino Amerikos Lietuvių 
Darb. Suvažiavimo delegacija į Kauno 
kongresą išpildys politinių kalinių augš- 
čiau išdėstytus pageidavimus. Tam tiks
lui mūsų delegacija yra pasiųsta.

Podraug mes privalome dėti pastangų 
surinkti kiek galint daugiau pagelbos, 
medžiaginės paspirties Lietuvos rev. po
litiniams kaliniams.

Iš Rymo sugrįžo kunigas - taip dabar popiežius vardan 
dievo įsako savo agentams 
pradėti kryžiaus karą prieš 
susipratusius darbininkus. 
Juk komunistai yra niekas 
kitas, kaip tik klasiniai są
moningi, susipratę, kovingi 
darbininkai.

E. F. Higgins, Astorjjos1 
katalikų Nekalto Prasidėji
mo bažnyčios klebonas. Jis 
lankėsi pas popiežių ir ap- 
laikė oficialį palaiminimą.

Kun. Higgins yra vadas 
ir atstovas Katalikų Karo 
.Veteranų Susivienijimo, ku
ris turi’ apie 3,000 narių. Po
piežius oficialiai taip pat 
palaiminęs visą orgamzaci-. 
ją. Pasak ‘‘New York'ja supuola su vedama fa- 
Times”

liau palaikyti šitas neteisy-’' laisves—laisvę laikyti susi
lies ir skriaudas. Todėl, kad rinkimus, laisvę leisti h:* 
komunizmas - nuimtų nuo 
liaudies pečių vargo ir ne
laimių naštą.
^Mūsų .draugai, komunis-\ 
tai, simpatikai, visi susipra
tę darbininkai, privalo at
sakyti į popiežiaus ir kuni-' 
gų paskelbtą kryžiaus karą! 
dar , draugiškesnių, dar 
broliškesnių atsinešimu lin
kui katalikų darbininkų. 
Kunigai skelbia mums karą, 
išnaikinimą, mes gi skelbki
me katalikams darbininkam 
taiką, ramybę, klasinį soli- 
i.darumą, broliškumą. Meski
me į šalį, užmirškifne tuos 
žodžius, tuos išsireiškimus, 

/tuos jausmus, kurie kirši
na, pykdo katalikus' darbi
ninkus, kurie palaiko mus

Kun Higgins ir jo orga- atskirt’us nuo jų_ Kalbgki.
ųizacijos pradėta kampahi- me jiems apie mūsų visų 

vargus, apie kapitalizmo 
pagimdytas darbo žmonių(liepos 12 d.), ku- Cistine kampanija Hearsto

nigas Higgins šitą palaimi- laikraščių. Jie visi ugdma/nelaimes, apie reikalingumą

skaityti laikraščius, laisvę- 
organizūotis, laisvę daly-* 
vauti išrinkime valdžios ir: 
taip toliau.
Tai bus geriausias, sėkmin

giausias mūsų atsakymas 
popiežiaus ir jo agentų pas
kelbtam karui prieš darbi
ninkų klasę.

formalist Amęnkoje fašizmą, kuris apsigynimui nuo
Vokietijoj tuos pačius kataVv^uo|.ma^ būtinumą
likus terorizuoja. Ir Amei:i-] ^ndro fronto prieš alkį, 
koj.e įsigalėję ku-kluks-kla-/ • ~

Tai, žinoma, jų dalykas. niniai fašistai nepasigailėsi^ ”" f '
Mes nenorime kištis J jų ce-! katalikų darbininkų. Tail
remonijas. Tačiaus štai kas ’privalo suprasti kiekvienas! 
svąrbu. “Times” sako: “Tai lietuvis katalikas darbiniu-Velėtuvių Darbininkų Visuo- 

ino Suvažiavimo iškeltus 
►balsius ir priimtą bendro 

Ar manote, kad lietuvių fronto programą. Šaukime,, 
katalikų kunigai geresni už /katalikus darbininkus į vie- 
Higgins? Negeresni. Jų nybę: 
spauda, kaip So. Bostono 
“Darbininkas” ir Chicagos 
“Draugas” kunkuliuojančiai V 2. Už apdraudą bedar- 
verda baisia neapykanta j biams.

I 3. Už darbo unijas.
i 4, Prieš ateivių persekio

jimą.
7 5. Už padėjimą Lietuvos 
įžn^onėms išsikovoti civilis

nimą parvežė ir 
kai perdavė katalikams ve
teranams.

\ pirmutine tokia orgajnizaci- 
\ja gavo nuo popiežiaus pa- 

aiminimą ir jo užgyrjmą 
iel aktyves kampanijos ko
voje prieš komunizmą, ku
ris, sako kunigas Higgins, 
kerta į pat širdį viskam, 
ką veternai laiko brangiu— 
dievui, tėvynei ir šeimai.”

Visiems pilnėtos organi
zacijos skyriams esą įsaky
ta tuoj aus griebtis tos kam-, 
panijos . prieįš komunizmą. 
Kun. Higgins išleisiąs daug 
literatūros tuo klausimu, 
būsią pasamdyti ir paleisti 
darban kalbėtojai laikyti su
sirinkimus atviram ore ir

I niekinti komunizmą.
Ką tas reiškia? Tas reiš- 

, kia, kad patsai popiežius 
Vyra labai išsigandęs darbi-

ginsyrS'Ttragentas. Tokių 
agentų popiežius turi tūks
tančius Amerikoje ir kitose 
šalyse. Jis jiems nesigaili 
palaiminimų. Kaip viduram
žiuose laike kryžiaus karų 
popiežiai laimino tuos, ku
rie ėjo ir žudė pagonus,

kas.

jai ą.

Atminkime Amerikos

1. * Prieš karo ir fašizmo 
pavojų.

VvJl vICV JJcXIoJLcX JlCcXjJJ'lYdll vCL | 
prieš darbininkų judėjimą. 
Tie; laikraščiai beveik virto 
Hearsto fašistinių šlamštų 
kopijomis. . ,

Mes šaukiame katalikus 
darbininkus nepasiduoti ši
tai kunigų manijai. Jų ko
va prieš komunizmą yra 
vedama vardan palaikymo 
kapitalizmo, vardan palai
kymo nedarbo, nep.anešamo 
vargo. Juk kapitalizmas 
šiandien smaugia Amerikos 
darbininkus. K o m u n izmo 
čia dar nėra. Tačiaus Hig
gins ir kiti kunigai skelbia 
kovą 
toms 
tems 
mis 
mus,
del? Todėl, kad jie nori to-

ne kapitalizmui, ne 
baisioms kriminalys- 
ir neteisybėms, kurio- 
kapitalizmas apleido 
bet komunizmui! Ko-

10 Komunistu Partijų Šaukia Rugpj. 1 Bendrai 
Išstoti prieš Kary

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

veiksmams visų kovingų darbininkų prieš imperialistinį 
karą ir kruvinąjį fašizmą!

Komunistiniąi ir socialistiniai dąrbininkai, nariai, re- 
formistinių ir kovingų darbo uųijų! Vienykitės bendrai 
kovai prieš gręsiančią skerdynę, dėkitės į bendro fronto 
komitetus, komitetus prieš karą ir fašizmą; ruoškitės 
bendroms demonstracijoms rugpjūčio 1 d. kiekvienoj vie
toj

Prieš ginklavimosi varžytines, už bendro apsisaugoji
mo sistemą! Prieš Vokietijos hitlerizmą ir jo imperialis
tinius talkininkus, vyriapsius karo kurstytojus! Už ma
žųjų šalių nepriklausomybes apgynimą! Prieš imperia
listinius užkariavimus!

Prieš Italijos fašizmą, už Efhiopijos žinomų apgyni
mą! Prieš Japonijos imperialistus, nž Chijtiįjos apgyni
mą nuo imperialistinių plėšikų J

Už taikos išlaikymą, už Sovietų Sąjungos taikos politi
ką, už Sovietinės Tėvynės apgynimą!

Suvienytas proletarinis frontas prieš šovinistinę nea
pykantą tarp tautų, už proletarinį tarptautiškumą, už 
socializmą, kuris vienas tegali užtikrinti taiką!

Centro Komitetai Komunistų Partijų
Franci jos, Anglijos, Vokietijos, Chinijos, 
Japonijos, Lenkijos, Italijos, ūechoslovakijos, 
Austrijos |r Vengrijos*”

DR. J. J. KASKIAUČIUS
371 Lake Street Newark,. N. J.

Telephone: Humboldt .2-7964

A. B

Joachim von Ribbentrop, 
Hitlerio agentas, kuris nese
nai tarėsi su Anglijos diplo
matais ir laimėjo: kaipo tų 
pasitarimų pasėka, Vokieti
ja, stato didelį karo laivynų.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Plaukai Žyla. Maistas, 
Vitaminai

Drauge gydytojau, malonė
kite ir man paaiškinti per 
“Laisvę.” Fsu moteris virš 40 
metų amžiaus. Turiu juodus 
plaukus, ir jie man pradeda 
smarkiai žilti. Buvau pas plau
kų pagražintoją. Ji man plau
kus nudažė, ir atrodė gana 
gerai, bet dabar ir vėl prade
da rodytis- iš pašaknių balti.

Norėčiau žinoti, ar tas tan
kus plaukų dažymas nekenkia 
plaukams ir visam organizmui. 
Tie dažai, kuriuos 
vartoja, ar neturi 
kūnui dalių ?

Kitas klausimas,' 
mus pradėjo labai 
tam tikra produktų
ja, ‘ kur 'pardavinėja visokį 
maistą, nesugadintą, natūrali
nį. Taip gi pardavinėja viso
kius vitaminus atskirai nuo 
maisto. Ar negalėtumėt paaiš
kint apie tuos dalykus per 
“Laisvę” ?

Atsakymas.

Apie plaukų dažymą ir 
žus, visokių, Drauge, yra
žų. Jei dažai daugumoje pa
gaminti iš augmeninių 
.džiagų, tai žalos nedaro. 
Smarkesni cheminiai neorgani
niai dažai, gali būti žalingi, 
truputį arba ir labai,—priklau
so nuo chemikalo rūšies.

Kad tikrai pasakius, ar to
kie ir tokie dažai žalingi ar 
ne, reikia jie išanalizuoti, iš
tirti; kitaip tik spėlioti tegali
ma.

ten jos 
nuodingų

tai pas 
garsjntis 1 

kompani

da- 
da-

me-

O žinote, ką? Kad plaukai, 
taip ūmai nežiltų, visų svar
biausia yra higijena, sveikas 
gamtipis maistas ir tt. Be to, 
vartokite iodo tinktūros, po la
šą į stiklą vandens, kas pora 
dienų, per visą gyvenimą. Ge
rai ir plaukams ir visam orga
nizmui, nes tai sutvirtina sky- * 
dinę liauką. Ir tos pačios liau
kos esti naudinga po truputį 
vartoti. S a kysim, Thyroid 
gland, gr. Į/į, 190 tablets. įni
kite po vieną prieš valgį, bent 
keletą mėnesių. y

Apie tą natūralinį maistą įr 
vitaminus; tai yra kompanijų* 
kurios bando pardavinėti ne- 
sugadintą maistą, žinoma, pi
giausiai ir geriausiai tokis mai
stas atšeina, kai perki papras
toje daržovių bei vaisių kraw- 
tu ve j, šį-tą ir bet kokioj krau
tuvėj. Vaisiai, daržovės, pie
niški, kiaušiniai, šviežia mėsa, 
žuvys—visa , tai gaunama bile 
kur.

Kai kurie džiovinti vaisiai 
bei uogos, jei parsiduoda na*- 
turalioj savo spalvoj ir nėra *1 
chemiškai baltinti, tai tinką 
vartoti. Daugiausia-tokios rū
šies maistą ir pardavinėja to
kios kompanijos, ir tame nie- t & 
ko nėra blogo. Viso grūdo 
produktai irgi geras daiktas.

Taip, dabar yra'tūlų vitami
nų išskirtų chemiškai. Saky
sim, vitamino A ir D gaunamą 
su žuvų aliejum, su viostero- 
liu. Vitamino B—su mielėmis* 
su grudų diegeliais (wheat 
germ). Gaunama ir vitamino 
JE—-irgi su javinių grūdų die
geliais ir jų aliejum.



Trečias Puslapis

mime 6 mėnesius ir du kar
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me.
Naras Kazys, sūnus An 

tano, 32 m

Volosenko Stepas, Kosto 
amžiaus,

Danielius, Levo
metų amžiaus,

siu.
šumakiavičius Mikas, sū

nus Prano, 31 metų am
žiaus, paprastaš darbinin
kas. Kilęs iš Šiaulių. Suim- 
tastas Šilėnų kaime balan
džio 21, 1934. Nuteistas 6 
metam. Tardant skaudžiai 
sumuštas. Laisvėj būdamas 
užlaikė žmoną ir 1 vaiką. 
Kalėjime jau išsėdėjęs 1 me
tus ir 1 mėnesį.

Timofejevas Karpas, Pet
ro sūnus, 33 metų amžiaus, 
plytnyčios darbininkas. Ki
lęs iš Jonavos valsčiaus, 
Rimkų kaimo. Suimtas na
muose gruodžio 17, 1933. 
Nuteistas 6 metam. Kalėji
me jau išsėdėjo 1 metus ir 

Laisvėj būda-

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančiu antrašu: 

1439 South 2nd Street

tu įkalinamas.
šochotas Joselis, sūnus

Vildikanas Kąsnelius, Is 
am

žiaus, iš amato rimorius 
Kilęs iš Utenos apskr., Ma-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarą 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Zeberblatas Girša, Ose- 
rio sūnus, 27 metų amžiaus, 
paprastas darbininkas. Ki
lęs iš Šiaulių. Suimtas Šiau
liuose birželio 2, 1933. Nu
teistas 8 metam. Pirmiau 
buvęs areštuotas 5 kartus ir 
įkalintas 3 kartus. Kalėji
me jau išsėdėjęs 7 metus ir 
6 mėnesius.

Zubrikovas Dionizas, 21 
metų, amžiaus, paprastas 
darbininkas. Suimtas gruo
džio 2, 1934, dar tardomas.

Žilinskas Povilas, Kazio 
sūnus, 26 metų amžiaus, pa
prastas darbininkas. Kilęs 
iš Šiaulių apskr., Kalnuočių 
kaimo. Suimtas Kaune sau
sio 13, 1934; Nuteistas 8 
metams. Pirmiau buvęs 
areštuotas 3 kartus ir įka
lintas 2 kartus.

1, 1932 metais buvęs ištrem
Su- tas 6 mėnesius.

štabinskas Stasys, Vacio- lėtu miestelio. Suimtas Mer- 
jvo sūnus, 18 metų amžiaus, kinėj rugs. 4, 1933. Nuteis- 
i paprastas darbininkas. Ki- tas 8 metam. 5 kartus buvęs
i * nr 1 * t vz ■ • • • • t

Taveras 
sūnus, 25 
studentas. Kilęs iš Panevė
žio. Suimtas Kaune vasa
rio 10, 1934. Nuteistas 12 
metų. Bausmė sumažinta 
per amnestiją ant 8 metų. 
Skaudžiai sumuštas Panevė
žio žvalgyboj 1934 metais. 
Kalėjime jau išsėdėjo 1 me-

prirengimui vištos pupų 
mo, bus pasiųstas 

atvirutę Jacob RUppert

Šis tikras būdas 
puode, ant jūsų pareikalhvi 
veltui. Siųskite
. Brewery, New York City,

čio 5, 1933 m. Nuteistas 6 
metam. Kalėjime jau išsė
dėjęs 1 metus ir 10 mėnesių. 
Antru kartu areštuotas ir 

amž., kilęs iš Pa- įkalintas. Mušė Mariampo- 
apskr

| Rikleris Chaimas, sūnus 
sūnus Isaoko, 21 metų amžiaus, iš 

Kilęs iš 
Šešuolių 

Širvin- 
1935 m. 

Dar tardomas. Kalėjime jau 
o 3 mėnesius. Tar- 
žvalgybos skaudžiai 

sumuštas.
Rimdrius Rapolas, sūnus 

Klemo, 30 metų amžiaus. 
Kilęs iš Šiaulių apskričio, 
Gruzdžių valsčiaus, Stanelių 
kaimo. Pasiturintis valstie
tis žemdirbis. Suimtas Šiau
liuose liepos 27, 1934. Nutei
stas 8 metam. Po amnesti
jos bausmė sumažinta iki 4 
metų. Kalėjime jau išsėdė
jo 10 mėnesių.

Saltonas Antanas, sūnus 
amžiaus, 

dvaro kumietis. Iš amato 
stalius. Suimtas Alytuje 
rugpjūčio 8, 1929 m. Nuteis
tas 6 metam. Kalėjime jau 
išsėdėjęs 5 metus ir 9 mėne
sius. Muštas Alyto žvalgy-

(Paoaiga)

Lapkauskas Juozas, sūnus 
Juozo, 45 m. amž., kilęs iš 
Vilkaviškio apsk., Bartinin
kų kaimo. Iš amato siuvė
jas. Suimtas Šakių Nau
miesty j, sausio 6, 1934 m. 
nuteistas 6 m. Iki birželio 1, 
1935 m. atsėdėjo 1 m. 5 mėn. 
Areštuotas 5 kartus, kalin-' Utenos apskr 
tas 1 kartą. Laisvėje būda- dvaro 
mas išlaikė žmoną ir 2 sū-'dvaro 
nūs.

Saulė Ignas, sūnus Mato, 
39 m. amž., kilęs iš Rokiš
kio apskr., Obelių valse., 
Kirkunų kaimo. Iš amato 
žemdirbys, vidutinis ūkinin
kas. Suimtas Kirkūnų kai
me, balandžio 28 d., 1933 m. 
Nuteistas 6 m. Iki birželio 
1, 1935 m. atsėdėjo 3 m. ir 
11 mėn. Areštuotas 2 kar
tus, kalintas 2 kartus. Kan-,1933 m 
kintas 2 kartus Rokiškyj.

Lieponis Vincas, sūnus 
Vinco, 24 m. amž., kilęs iš 
Mariampolės apskr., Veive
rių valse., Kampinių kaimo, 
studentas, vidutinis valstie
tis. Suimtas kariuomenėje, 
artilerijos pulke, lapkričio 
1,-1934 m. Nuteistas 12 m.

Vaitenko Merunas, Niki- 
to sūnus, 35 metų amžiaus, 

i valstietis biedniokas, kilęs 
iš Jonavos valse,, Užušilių 
kaimo. Suimtas namuose 

: gruodžio 20, 1934. Dar tar
domas. Laisvėj paliko žmo- 
,na ir 3 vaikai. Kalėjime jau 
išsėdėjęs 6 mėnesius.

Valaitis Antanas, Pijaus 
sūnus, 38 metų amžiaus, iš 
amato siuvėjas. Kilęs iš 
Marijampolės miesto,. Suim
tas Marijampolėj kovo 27, 
1934. Nuteistas 7 metus ir 
5 mėnesius. Kankintas Ma
rijampolės žvalgyboj. Lais
vėj paliko motiną, kurią jis 
.užlaikė.

Vasiliauskas Benediktas, 
Antano sūnus, 28 metų am
žiaus, iš amato stalius. Ki- 
jlęs iš Kauno apskr., Antkal- 
nės kaimo. Suimtas namuo
se gegužės 2, 1934. Nuteis
tas 2 metam. Kalėjime jau 
išsėdėjo 1 metus ir mėn. 2 

• kartus buvęs areštuotas pir
miau.

Venckunas Mikas, Jono 
sūnus, 31 metų amžiaus, 

mergės^apsk., Gelvonių mie- batsiuvys. Kilęs iš Alytaus 
Butrimonių vals- 
Suimtas Biržuose 

se 4 kareivių pulke gegu-112 kartų buvęs areštuotas ir balandžio 18, 1934. Nuteis- 
1927 m. Nuteistas^ kartus įkalintas. 1920 uie- tas 5 metam. 4 kartus bu- 

mirėia. Vėliau amnestuotas tais buvęs ištremtas į Len- ;VęS areštuotas pirmiau ir 2 
ant 10 metų kalėjimo. Kalė- kiją. Laisvėj būdamas už-,kartu įkalintas. Buvęs ištrė- 

laikė žmoną ir 1 vaiką ’ * ‘ .
šreibergas Abromas, Sne- įu skaudžiai sumuštas Bir 

jerio sūnus, 20 metų am- gų žvalgyboj. Laisvėj būda 
žiaus, iš amato raidžių rin-jmas užlaikė žmoną ir 4 vai 
kęjas. Kilęs iš Utenos mie- kus. 
stelio. Suimtas Kaune sau

am- jime jau išsėdėjęs 8 metus 
amato šaltkalvis. Kankintas kariuomenės tei

sme Panevėžyj 1927 metais.
Selestrinskas Juozas, su

metu am-
Kilęs iš Jonavos mie-
Iš amato stalius. Su-1 šio 15, 1935, dar tardomas. erį0 sūnus, 23 metų 
Kaune gegužės 

dar tardomas, 
skaudžiai sumuštas

sius.
Pukienas Juozas, sūnus Juozo, 27 metų amžiaus. Ki- imtas Kaune balandžio 21, |Valsč., Užusuolio kaimo. Su- 

amžiaus. Iš lęs iš Biržų apskričio, Mon- 1931. Nuteistas 6 metam, imtas namuose gruodžio 8,

arešto namuose.
Ramanauskas Kazys, sū- 

amž., kilęs iš nūs Kazio, 33 metų amžiaus 
Vaikutėnų tarnautojas. Kilęs iš Vii- 

Iš amato stalius, niaus apskr., Daugėliškiu 
kaimietis. Suimtas valsčiaus, Silingevičių km. 

į Vaikutėnų dvare, sausio 1, Suimtas Karmeliavoj koyo 
29 m. Nuteistas 10 m. Iki 16, 1934 m. Nuteistas 8 me- 
.birželio 1, 1935 m. atsėdėjo tam. Kalėjime jau išsėdėjo 
6 m. Areštuotas 1 kartą, 1 metus ir 2 mėnesius. 2 
kalintas 1 kartą. Laisvėje kartu jau buvęs areštuotas, 
būdamas išlaikė motiną

Pajarskis Petras,
Juozo, 40 m. amžiaus, kilęs amato knygrišys, 
iš Kupiškio, Panevėžio aps. Ukmergės apskr., 
Paprastas darbininkas. Are- miestelio. Suimtas 
štuotas Kaune balandžio 5, tuose vasario 24, 

i. Nuteistas 8 me
j tam. Iki birželio 1, 1935 m.'išsėdėj 
kalėjime išsėdėjo 7 metus ir.dant 
2 mėn. Trečiu kartu 
tuotas ir kalinamas, 
kintas Mariampolėj, 
metais.

Pečiokas Kazys,

ziaus. 
stelio. 
imtas 
1935, 
imant 
Kalėjime jau išsėdėjo 3 mė 
nesiūs.

Sinioras Abelis, sūnus lęs iš Jonavos valsčiaus, Ra- areštuotas pirmiau ir 3 įka- 
jMaušo, 21 metų amžiaus, ki- dminių kaimo. Suimtas Kai- lintas. Kankintas Utenos 
i lęs iš Vilniaus miesto, pa- nėnuose gruodžio 19, 1934. žvalgyboj 1929 ir Kaune 

Buvęs areš- prastas tarnautojas. Suim- Dar tardomas. 2 kartu bu- 1931 metais. Kalėjime jau 
( . ( __ t v ; ir skaudžiai išsėdėjęs 7 metus ir 6 mėne-

1 kartą, 3 kartus. Išbuvęs Varnių tardomas. Tardant skau- sumuštas žvalgyboj. įsius. Laisvėj būdamas už- 
koncentracijos stovykloj 4 džiai sumuštas žvalgyboj.' šumauskas Motiejus, Juo-'laikė motiną.

sūnus Izi-į metus ir 6 mėnesius ir iš-'Antru kartu areštuojamas zo sūnus, 30 metų amžiaus, 
k raidžių rinkėjas.. Kilęs iš sūnus, 46 metų

Šimėnas Petras, sūnus Kauno apskr., Šančių. Su- batsiuvys. Kilęs iš Jonavos

galvos kalėjiman. Iki bir- mo salėj Idpkričio 28, 1934 
želio 1, 1935 m. atsėdėjo 6 m. Nuteistas 2 metam. Ka
rn. Areštuotas 2 kartus, ka- Įėjime jau išsėdėjo 9 mėne- 
lintas 2 kartus. Kankintas sius 
Šiaulių kalėjime-žvalgyboje tuotas ir antru kartu įka- tingos apsk., Darbėnų 
ir muštas Kauno s.d. kalėji- linamas. Muštas Subačiaus telio. Suimtas Klaipėdoj ba

landžio 21, 1934. Nuteistas 
|6 metam. Laisvas būdamas 
užlaikė žmoną ir 1 vaiką.

I Stumburis Kazys,’ sūnus 
Jurgio, 27 metų amžiaus, 

t žemes ūkio darbininkas. Ki
lęs iš Ukmergės apsk., Del
tuvos valse., Davydiškių 
kaimo. Suimtas Rakanciz- 
nose lapkričio 27, 1929. Nu
teistas 6 metam. Kalėjime 5 mėnesius 
'išsėdėjo jau 5 metus ir 6 mas užlaikė žmoną ir 5 vai 
mėnesius. Pirmiau buvęs iš- kus.

| trėmime 1 metus, dabar 
sunkiai serga džiova.

Sntkevičius Stasys, sūnus 
Antano, 21 metų amžiaus, 
iš amato skulptorius. Kilęs 
iš Kauno apskr., Mozuriškių 
kaimo. Suimtas Kaune ge
gužės 1, 1935. Dar tardo
mas. Laisvėj būdamas už
laikė motiną.

šadevičius šmuila, sūnus tus ir 4 mėn 
Iršo, 31 metų amžiaus, tar
nautojas. Kilęs iš Kaišedo- 
rių miesto. Suimtas Klaipė
doj balandžio 21, 1934. Nu
teistas 8 metam. Keturis 
kartus buvęs areštuotas ir 
antru kartu įkalinamas.

šajavičius Judelis, sūnus 
Maušo, 30 metų amžiaus, 
batsiuvys. Kilęs iš ’Kauno 
miesto. Suimtas Kaune lie
pos 25, 1931. Nuteistas 8 
metam. Kalėjime’1 jau išsė
dėjęs 3 metus ir 10’mėnesių. 
7 kartus buvęs areštuotas ir 
trečiu kartu įkalintas. Suža
lotas Kauno žvalgyboj 1934 

Sasnauskas Jonas, sūnus metais. Dabar serga džiova, 
ki-l šlevas Salambnaš, sūnus 

Panevėžio apskr., Su-i^r^°» 24 metų amžiais, 
Žemės stikliorius. Kilęs iš Kretin

gos apskr., Salantų mieste
lio. Suimtas Kaune gegu
žės 25r 1935. Dar tardomas. 
Laisvėj būdamas užlaikė 

vaiką. 3 kartus bu-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

miestelio 
ūkio darbininkas. Suimtas

Paprastas darbi- Subačiuje spalio 24, 1934 m.
Nuteistas 8 metam. 4 kartus 
areštuotas ir du kartu muš
tas Subačiaus policijos sto- žmon3Ar 
tyj. Pastaruoju kartu kalė- v£s areštuotas ir antru kar 
jime jau išsėdėjęs 1 metus ir įkalinamas.
2 mėnesius

Sagalevičius Hanokas, sū- Mejerio, 34 metų amžiaus, 
nūs Gotlibo, 30 metų am-pamauto jas. Kilęs iš Uk- 
žiaus. Kilęs iš Vidrių mies- / 
telio, Vilnijoj. Iš amato mū- ^stelio. Suimtas Kaune kovo^pg^p 

čiaus.

XX.ada nors paimkite savo ge
rutį pupų puodelį ir jame iškep- 
kite rieboką vištą. Ir tada užsi
tikrinkite pietus kaipo geriausio 
karakterio, pasitarnaukite prie 
jų šiuom alumi, kaipo priesko
niu visu iš to paties....Jacūb Ruppert-’s Beer

•’MELLOW WITH AGE" .

Perelmanas Jokūbas, sū
nus Dovido, 25 metų am
žiaus, kilęs iš Kauno. Pa
prastas pašto .darbininkas. 
Suimtas Kaune gegužės 1, 
1935. Dar tardomas. Areš-1 
tuo j ant skaudžiai sumuštas. Juozo, 24 metų amžiaus,

Perkapas Salumas, sūnus lęs iš 
Iciko, 19 metų amžiaus, ki- bačiaus 
lęs iš Odesos, Sovietų Są 
(jungoj, 
įninkąs. Suimtas Kaune 25 
(gegužės, 1935. Dar tardo
mas. Areštuojant skau
džiai sumuštas. Laisvėj bū
damas užlaikė motiną.

Petrauskas Antanas, sū- 
inus Antano, 30 metu am
žiaus studentas. Kilęs iš 
Kėdainių absk., Gudžiūnų 
valsčiaus. Suimtas Kaune 

i spalio 2, 1929. Nuteistas 6|rininkas- Suimtas šiauliuo-,29, 1934. Nuteistas 8 metam 
metam. Kalėjime jau išsė- 1 
dėjo 5 metus ir 11 mėnesių, žės 18, 
Muštas Kauno žvalgyboj

Petravičius Antanas, 
nūs Prano, 24 metu 
žiaus 
Kilęs iš Rokiškio miesto.1 
Suimtas Kaune kovo 5. 1935 | 
m. Dar tardomas. Kalėjime'nūs Vlado, 25 
sėdi jau 4 mėnesiai. Antru 
kartu areštuojamas ir įka
linamas.

Petrikas Karolis, sūnus 
Vinco, 29 metų amžiaus, 
paprastas darbininkas. Ki
lęs iš Marijampolės. Suim
tas Telšiuose vasario 6, 
1934. Nuteistas 8 metam. 
Kalėjime jau išsėdėjo 1 me
tus ir 9 mėn 
(tuotas 6 kartus ir įkalintas ^as Kaune geg. 1, 1935, dar vęs areštuotas

—. ~ i t ♦♦ Suimtas' Klaipėdoj balan- žvalgybos. Kalėjime jau iš- tus buvęs areštuotas pir-

Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėjimo J”“' Su “Su "d5is‘4 met“ir 2 ir 8 k"'t“ ik'“,nt“1 ♦ ♦ ♦ TA j 1 1 ♦ ♦ O v 4 mėnesiai. Kankintas duRevoliucinių Politkalinių oarasas ^rtu bužu žvalgyboj Ka
lejime jau išsėdėjęs 1 metus
ir 5 mėnesius.

Skripkauskas Simas, sū
nus Viktoro, 28 metų am-

4 kartus buvo areš- žiaus, siuvėjas. Kilęs iš Kre-
mies-

Iš Medžio Industrijos Darbi
ninkę Streiko

Kapitalistų laikraščiai se
nai bubnija, kad streikas su
laužytas, kad jie turi užtenka
mai skebų, bet pasirodo, kad 
tai blofas. Darbininkai stovi 
kovos lauke, laikosi vienybės 
ir kovoja didvyriškai. T^, pa
rodo jų kovos liepos 11 ir 12 
dienomis. . '

Liepos 12 d. išrodė į karo 
lauka. Tacomos gatvės buvo „ 
apgultos šimtais valstijos ka- • 
riuomenės ir policijos. Miestas ’'' 
buvo paskendęs gazų dūmuose 
ir daug darbininkų tapo su- ' 
žeista ir areštuota.

Bet darbininkų tas nenugas- 
dino. Jiė grūmėsi su kariuo
mene ir policija per kelias va
landas tikrai didvyriškai. Ko- i'l 
voje dalyvavo ne tik vyrai, bet j- 
ir moterys. J&gM

čia draugam prisiunčiu iŠ- .<
(Tasa 4-tam Pusi.)

sūnūs 
amžiaus,

grįtelninkas, siuvėjas. Areš- 
Iki birželio 1, 1935 m. atsė- tuotas Mariampolėj lapkri- 
dėjo 1 m. ir 1 mėn. Areš
tuotas du kartus, kalina
mas vieną kartą.

Lišas Povilas, sūnus Juo
zo, 37 m
nevėžio apskr., Kupiškio įės kalėjime 1925 metais. Antano, 40 metų 
valse. Vidutinis valstietis. Pirmiau buvęs ištremtas 1 
Suimtas Žaidelio kaime, lie- metam.
pos 7 d., 1934 m. Nuteistas j 
8 m. Iki birželio 1, 1935 m. I 
atsėdėjo 2 m. Areštuotas 8 i 
kartus, kalintas 5 kartus. 
Muštas Kupiškio žvalgybo
je. Laisvėje būdamas išlai
kė žmoną ir du vaikus. 
Žmona dabar kalėjime už i 
veikimą revoliuciniame ju
dėjime.

Machoras Josifas, sūnus 
Iciko, 27 m. amž., kilęs iš 
Raseinių miesto. Iš amato 
kepurninkas, smulkus pra
monininkas. Suimtas Tau
ragėje, kovo 4, 1934 m. Nu
teistas 8 m. Iki birželio 1, 
1935 m. atsėdėjo 1 metus ir 
4 mėn. Areštuotas 5 kartus, 
kalintas 2 kartus. Kankin
tas Tauragėje ir Raseiniuo
se 1934 m. Laisvėje būda
mas šelpė tėvą ir šeimą.

Mickevičius Antanas, sū
nus Antano, 29 m. amž., ki
lęs iš Panevėžio apskr., Ku
piškio valse., Kreivėniškių 
kaimo, valstietis biedniokas. 
Suimtas Kaune, balandžio 2,
1934 m. Nuteistas 15 m. 
Iki birželio 1, 1935 m. atsė
dėjo 5 m. ir 6 mėn. Areš
tuotas 3 kartus, kalintas 3 
kartus.

Mickevičius Juozas, sūnus 
Antano, 30 m. amž., kilęs iš 
Mariampolės apskr., Jona
vos valse., Turupelių kaimo, 
spaustuvės darbini mkas, 
biedniokas. Suimtas Kaune, 
vasario 27, 1934 m. Nutei
stas 15 m. Iki birželio 1,
1935 m. atsėdėjo 
mėn. Areštuotas 
kalintas 1 kartą.

Misiulis Izidas,
do, 34 m. amž., kilęs iš šiau- (trėmime 1 metus ir 3 mene- ir įkalinamas 
lių apskr., Joniškio miesto 
Paprastas darbininkas. Su
imtas Latvijoje, gegužės 25, Mato, 31 metų
1929 m. Nuteistas iki gyvos amato stalius. Suimtas teis-, tagailiškių dvaro kumietis. Tardant skaudžiai suniuštas 1934. Dar tardomas. 5 kar
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šiame di- jų narių.

Klausimu

Duryea, Pa

Tai yra blogas pasiteisi-bet dabar ir

TACOMA, WASH.

bio-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Bedarbis.

bet

organizuotis 
Bostono bu-

d ienom is lijo 
bet Dury ėjos 
nenukentėjo.

ir daug randasi, bet ne
draugai vis sakosi per-

Rengėjai.
(168-169)

van-
pur- 
svei-

išeis 11:30 vai. ryto.
Kviečia

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia didelį pikni

ką, kuris įvyks 21 d. liepos (July), 
2 vai. po pietų, ant J. Runo farmos. 

. Turėsime visokių gėrimų ir skanių

i Kviečiam visus serantoniečius ir iš 
apielinkės draugus dalyvaut.

Rengėjai.
(168-169)

BOSTON, MASS.
Bendro Fronto Komitetas rengia 

linksmą išvažiavimą kuris įvyks ne
dalioj, 21 dieną liepos, ant Balčiū
nienės farmos, 533 No. Cary St. 
Brockton, Mass. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti, ne vien tik 
smagiai laiką galėsite praleist, bet 
ir paremsite ir pagelbėsite lietu
viams darbininkams 
prieš karą ir fašizmą. Iš 
sas

Wilkes-Barre, Pa

Valdyba.
(168-169)

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras turės savo pamokas 

nedėlioj, 21 d. liepos, 7 vai. vakare. 
Visi choristai pribūkite ant pamokų, 
nes turime keletą pakvietimų, tad 
reikia naujų dainų išsimokint.

Choro Pirmininkas.
(168-169)

nuo 12 
iki vėlai

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia puikų išvažia

vimą į maudynes 21 d. liepos ant 
Ideal Beach. Trokas išeis 9:80 vai. 
ryto, nuo 15th St. ir Wood Ave. Ke
lionė į abi puses tik 50 centų, vai- 

. kams 25 centai. Draugai ir draugės 
, nei vienas nepasilikite namie tą djeną 
bet visi važiuokite maudytis marių 
vandeniuose. Pribūkite laiku, kad ne- 
pasiliktut, nes gailėsitės.

Kviečia Rengėjai.
(168-169)

zįstamus dalyvauti 
deliame piknike.

Piknikas prasidės 
vai. dieną ir tęsis
nakties. Taigi, dar kartą, atsi
lankykite ir išgirsite, delko 
reikalingas bendras frontas ir 
ką jis veikia.

Kom. P. Nemura.

Policija nepaprastai domisi išradimu, kurį viršui parodo išradėjas: tai elektriki- 
nė pirštinė, kurią užsidėjęs, sakysim, šni pas arba policmanas, galės “glamonėti’ 
savo auką—streikierį, pikietininką, etc. Toji pirštinė turės apie 5,000 voltų. Su 
tokia pajėga policija tikisi greit nugalėti pagautą darbininkų kovotoją. Bet vistik 
darbininkų klasė del to nesiliaus kovojus ir ji laimės.
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Jau buvo ne kartą įrody
ta reikalingumas skaityti ir 
platinti “Priekalą”. Tiesa, 
Amerikoje mes turime du 
dienraščiu — “Laisvę” ir 
“Vilnį”—vieną du syk mė
nesinį—“Tiesą” — ir vieną 
bertaininį, ALDLD organą 
“Šviesą.” Pastaruosius abu 
gauna veltui asmenys, pri- j 
klausą prie LDS arba A.L.1 
D.L.D. Šitie visi laikraščiai 
yra ginklu darbininkų ran
kose klasių kovoje. Kanado
je leidžiamas savaitraštis 
“Darbininkų Žodis.” Daug | 
jo išplatinama ir Jungtinėse 
Valstijose. “D. ž.” dar jau
nai laikraštis, jo vedėjai 
taipgi jauni, bet, mano su
pratimu, jis gerai apdirbtas 
tiek literatiškai, tiek tech
niškai. Tūlais atžvilgiais ka
nadiečiai pralenkė Jungti
nių Valstijų lietuvius darbi
ninkus. Jiems kreditas už 
tai. “D. Ž.” ateityje turėtų 
būti padarytas dienraščiu; 
ten dirva tam plati.

Literatūros platinimo 
klausimu mūsų ALDLD 
kuopų mėnesiniuos susirin
kimuose turėtų būti įdėtas 
punktas dienovarkin. Turė
tų būti niekad nepraleidžia
ma neapkalbėjus apie lite
ratūros platinimą. Jau gana 
daug įrodyta svarba plati
nimo mūsų literatūros.

“Priekalą” num. 5-tą ga
vome jau tūlas laikas atgal. 
Jame telpa paveikslų iš Pir
mosios Gegužės demonstra
cijų Sovietų Sąjungoj. Tel
pa gerų straipsnių ir eilė
raščių. Susipažinkite su ka
ro pavojaus klausimu. Kas 
kovoja prieš karą ir nori 
taikos visam pasaulyj ? 
“Priekalo” num. 5-tam rasi
te atsakymą.

Taigi organizacijos užsi
sakykite platinimui “Prie
kalo.” Užsakant nemažiau 
5-kias kopijas, apmokame 
persiuntimo lėšas. Kaina 10 
centų už kopiją. Platinto
jams duodame 20 nuoš. Rei
kalaujant mažiau 5 kopijų, 
pats reikalautojas užsimoka 
persiuntimo lėšas. Reikalau
kite sekamu antrašu: 

5 Geo. Kuraitis,
46 Ten Eyck St.

Brooklyn, S. Y.
i
i

' Cliffside, N. J
Šioje kolonijoje nors ir 

pertvirtas darbininkiškas 
kimas, bet visgi nors retkar
čiais susibūrus keliems drau
gams, bandoma palaikyt drau
gijinį gyvenimą. “Laisvės” 
piknike, 7 liepos, Cliffsido ko
lonija pasirodė organizuotai, 
nuvažiavo su busu. Tai pasi- 
darbavirhas drg. G. Stasiukai- 
čių.

ALDLD 77 kp. laikytam 
pusmetiniam susirinkime, 10 
d. liepos, Stasiukaičio kamba
riuose, padaryta gerų tarimų.

Skaitytas laiškas iš centro 
raginantis parsitraukti plati
nimui <<Pionierio.” Nutarta 
parsitraukti 10 egz. Išrinktas 
delegatas į ALDLD 2 Apskr. 
konferenciją. Išrinkta komisija 
surengti kokį parengimą atvė
sus orui sykiu su LDS jaunuo
lių kuopa. Perrinkta kuopos 
valdyba, kuri yra pasiryžus su
tartinai darbuotis draugijos la
bui. Nuotaika susirinkime bu- ... . . .v ..vo puiki, visi pasiryžę gauti 

. kuopai 
narių.

ne- 
vei-

»

nors pustuzinį naujų

Lawrence, Mass
Išgirskim Raportą iš Visuotino

Penktadienį,, liepos 19 d., 7 
vai. vak., L. U. Kliube, bus 
svarbus Lawrenco lietuvių su
sirinkimas, kuriame mūsų or
ganizacijų siųstas delegatas d. 
S. Penkauskas išduos raportą 
iš Visuotino Lietuvių Suvažia
vimo, įvykusio Clevelande.

Visiem lietuviam svarbu iš
girsti, kas buvo tarta, koki 
planai padalyti kovojimui 
prieš karą ir fašizmą; kokią 
poziciją užims Amerikos lie
tuvių pasiųsti atstovai į išeivių 
lietuvių kongresą Kaune ii’ ko 
jie reikalaus del Lietuvos dar- 

’bininkų.

Didelis ir Linksmas Bankieta

Lawrenco lietuvių darbinin
kų organizacijos rengia labai 
linksmų bankietą pasitikimui 
Mass, valstijos delegatų į Vi
suotiną Lietuvių Suvažiavimą, 
įvykusį Clevelande.

Šis bankietas įvyks rugpjū- 
čio-Aug. 3 d., Maple Parke. 
Kadangi, ant ryto Maple Par
ke įvyks didelis Partijos Pirmo 
Dist. piknikas, tai į šį bankieta 
suvažiuos didžiuma virš minė
tų delegatų ir daugelis svečių 
iš visos Mass., New Hampshire 
ir Maine valstijų.

Į bankietą įžanga dolerię pa
vienei ypatai, o porai $1.50.

Bus pagaminti gardūs val
giai ir parūpinta įvairių gėri
mų. Šokiai tęsis iki vėlumui 
nakties.

Įsigykit tikietus iš anksto, 
nes paskutinę dieną bus apru- 
bežiuotas tikietų skaičius par
davimui.

L. K. Biuras.

Aberdeen, Wash

Darbai buvo biskį pagerėję, 
kada apie Wilkes-Barrę mai- 
nieriai streikavo, 
vėl apsistojo.

Liepos 8 ir 9 
per 36 valandas, 
gyventojai daug
Tik geriamą vandenį prūduose 
taip sumaišė, kad dabar jau 
penkios dienos, o vis dar ne
ri usistoj a. Kurie turi mašinas, 
tie vandens parsiveža iš šalti
nių, o kurie neturi mašinų, tai 
turi taip vargti, virindami 
denį, arba gerdami su 
vais ir rizikuodami savo

darbininkų, taipogi rašinėt ži-! ĮykU _^Psvarstyt Atsiveskite ir nau- 
neles iš bedarbių gyvenimo.

Pašalpos darbus laiko užda
rę, bedarbius tik ramina, kad 
jau bus tuojau darbų. Ir kad 
tuos bedarbius geriau nubo- 
vyt su tais jųjų darbais, tai į 
kokį laiką vis šaukia išnaujo 
registruotis į tuos darbus.

Lietuvių darbininkiškose or
ganizacijose veikimas neina 
kaip turėtų eiti. Nors liuoso 
laiko 
kurie 
daug užimti darbais ir negalį1 
veikt, 
nimas, draugai.

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
kirpęs paveikslus iš kapitalistų 
laikraščių.

Streiko Tėmytojas.

d. ir galo dar nesimato. Darb- Armory” užsitaisę gatvę, 
daviai užsispyrę streiką sulau- maršuotojai šaligatviu išmar- 
žyti, bet be pasekmių. Darbi
ninkų vienybe darosi stipres
nė, negu buvo streiko pradžio
je.

Į Aberdeen valdžia sutrau
kė keletą desčtkų valstijos po- 
licistų ir tie nieko nepagelbė
jo. Darbininkai masiniai pikie- 
tavo dirbtuves, ypatingai prie 
Harbor Plywood pikietas susi
darė iš 4,500 ar daugiau žmo
nių, 
būti 
f i co

Sakoma, kad tai galėjo 
didžiausias pikietas Paci-

Iš apie 580 darbininkų, dir
busių toje dirbtuvėje, nuėjo 
dirbti tik 24 ir apie 50 skebų 
atsirado. Tai mokyklų vaikai 
tarpe 16 ir 20 metų amžiaus. 
Darbdaviai matydami, kad to
mis spėkomis negali streiko su
laužyti, liepos 7 d. pasikvietė 
300 milicijos (Home Guards), 
kurie pradėjo viso miesto dirb
tuves saugoti ir vaikyti pikie- 
tus. Vietomis buvo iki 3,000 pi- 
kietų. Bet su pagelba smirdan
čių bombų ir durtuvų suvarė 
pikietus į miesto centrą. Bet 
darbininkai n e n u s i gando. 
Streiko komitetas pranešė na
riams, kad visi susirinktų ant 
gatvių paskirton vieton 11 vai. 
ryte. Darbininkai vienas kitam 
pasisakė apie susirinkimą ir 
paskirtu laiku, į pusę valan
dos, užkimšo keletą gatvių,
laukė pradedant kalbėti. Bet tą iš apie 22 žmonių nuo įvai- 
vietoj prakalbų, pasigirdo bal-1 rių skirtingų draugijų. Del 
sas, kad visi sustotų į eiles po! platesnio supažindinimo lietu- 
šešius ir maršuotų. Ir, kaip ka- vių su tuo veikimu, komitetas 
pitalistų laikraščiai pripažįsta, I nutarė surengti pikniką ir su- 
maršuotojų buvo apie dešimt traukti visus
tūkstančių. Maršavimas tęsėsi apielinkės lietuvius 
per tris valandas.

Iš Aberdeen© maršavome į
Hoquiam ir atgal, apie 11 my- Mičiuto darže, Green Road, 
lių iš viso. Tai buvo darbiniu-1 Tad visi atsilankykite ir neši
kų protestas prieš policijos par- į gailėsite, nes bus gera progra- 
traukimą į Aberdeeną ir Ho- ma ir geri kalbėtojai. Taipgi 
quiam. Nė policija, nė karino- bus gera orkestrą šokiams, 
menė nieko nežinojo, ką dar
bininkai surengė. Tas buvo pa- nebijo, nes bus mašinos, kurios
daryta be jokio garsinimo vie-Į nuveš nuo gatvekario į pikniko 
šai, tai nė policija, nė karino-i vietą. Kurie esate delegatai iš 
menė nepasirodė ant gatvių, j draugijų, malonėkite pakvies- 
Tik kariuomene buvo “State | ti savo draugijų narius ir

šavo šaukdami ant policijos ir 
ant skebų. Milicininkas neno
rėjo pirmutinius pro “State 
Armory” leisti maršuoti, bet 
pirmutinėse eilėse buvo drąsus 
jaunuolis, pastūmė milicininką 
nuo šaligatvio. O kiti žengė 
pirmyn. Ir taip maršavo su
glaustomis eilėmis, kad niekas 
negalėtų perskirti.

Mūsų demonstrantų 
užėmė pusantros mylios,
apielinkė dar niekados nematė 
tokios demonstracijos. Darbi
ninkai parodė savo vienybę 
prieš išnaudotojus fabrikantus 
ir miesto valdininkus. Į pusę 
valandos sustabdė visą judė
jimą.

eiles
Mūsų

Aberdeenietis.

Cleveland, Ohio
Delko Reikalingas Bendras 

Frontas?

Aš čia noriu pažymėti vieną 
svarbų dalyką, tai bendrą vei
kimą už socialę ir senatvės ap- 
draudą. Kreipiu domę cleve- 
landiečių ir apielinkės lietuvių, 
kad gerai pasižymėtumėte ir 
atsimintumėte šitą atsišauki
mą.

Kaip žinote, mes turime to 
darbo vedimui sutverę komite-

Tėmytojas. 6

Apie Streiką Medžio 
Išdirbystėje

Streikas prasidėjo gegužės

%
” f Ji ■

MASS. SPAUDOS PIKNIKO KOMI
SIJOS ATYDA1!

Visiems apskričio komitetams Ir 
pikniko gaspadoriams. Iš atsibuvusio 
spaudos pikniko, liepos 4 d., yra Šau
kiamas bendras susirinkimas del ga
lutino suvedimo sąskaitų, ir išdali
nimo pelno, kurio bus likę nemaža 
suma. Susirinkimas įvyks subatoj, 20 
J liepos, Lietuvių Piliečių Kliube, 

» 1 

*.,.»*«**<, ..V. IjUkltC
šiame susirinkime, ypatingai komi
sijos, kurios turite pinigus, dalyvau
kite. šis mitingas yra šaukiamas su 
pikniko gaspadorių sutikimu.

Pirm., J. Grybas.
(168-169)

Cleveland,” ohio
Liet. Darb. Spaudos piknikas įvyks 

28 d. liepos, Machutos Faunoj prie 
Green Rd. Pikniko tikietai-serijos jau 
yra pardavinėjami per daugelį draugų 
ir draugių. Taip pat jų galima gauti 
pas J. N. Simans, 922 E. 79th St. 
Kurie pasipirks tikietus iš kalno, tie 
galės turėti pigią įžangą į pikniką 
ir progą laimėti nuo $2.50 iki $16.00 
“cash” (pinigais).

Draugai ir draugės padarykime šį 
Liet. Darb. spaudos pikniką kuo pa- 
sekmingiausiu.

Vajaus Komisija.
(167-168)

CLEVELAND, OHIO'
Socialės ir Senatvės Apdraudos ko

mitetas rengia pikniką, kuris įvyks 
20 d. liepos, J. Mičiuto darže, ant 
Green Rd. Turėsim skanių užkandžių 
ir gėrimų ir smagios muzikos šo
kiams.

Nuvažiuot imkite Euclid gatveka- 
rj ir važiuokite iki Green Rd., nuo 
šios vietos mašinos nuveš į pikniką. 
Kviečiam visus skaitlingai atsilanky
ti.

P. Nemura.
(167-168)

Nuo Red IškirntiiR navpiks- uePos» sėtuvių nnecių kuudc, inuo nea. įsKiipius paveiKS jHudson> MasSt Vigi kurie turėjote 
lūs gavome, bet sunaudoti , reikalą su spaudos pikniku, | 
“Laisvėje” negalėsime, nes pa
darymas klišių labai daug lė- 
šuotų. y

Su bedarbių pašalpa 
giau. Jei pats pameti darbą, 
tai pašalpos nenori duoti. Nors 
ir už dyką, bet turi dirbti. Vie
nas mainierys už 14 dienų 
darbo turėjo gauti $30, o gavo 
tik $15, gi kitus $15 turėjo pa
likti ant “trosto”. Tas mainie
rys pametė tą darbą ir nuėjo užkandžių. Bus gera muzika šokiams.
ant “relief.” Bet “relief” ofi- 
cieriai susiuostė su kontrakto- 
rium ir neduoda žmogui pašal
pos už tai, kad jis pametė dar
bą, v

Žinios iš Mainierių Gyvenimo

Nors jau streikas seniai at
šauktas su išlygomis, kad visi 
streikuojanti mainieriai bus 
suimti į darbus, bet labai daug 
mainierių negauna darbų ir jie 
jau nei negaus, ba kurie buvo 
importuoti iš kitur laike strei
ko skebaut, tie visi yra laiko
mi darbuose, jų neatleidžia, o 
kuriems ir pavyko darbas

HAMTRAMCK, MICH.
Konferencija prieš karą ir fašiz

mą įvyks subatoj, 20 d. liepoj ’2 Vai? 
po pietų? 3014 Yemans St. Visos or
ganizacijos ir draugijos iš Elast Sides 
išrinkite po du delegatu jeigu neįvy
ko mėnesinis susirinkimas ir nebuvo 
išrinkti delegatai tai pati valdyba 
turi dalyvaut, arba kelis narius pa
siųst. Draugai nepamirškite, ši kon- 

i 
kuo skaitlingiausiai dalyvaukime 
konferencijoj.

Komisija.
(168-169)

TORGSINi

gaut, tie turi rašytis atgal prie .ferencija yra labai svarbi, tad visi
senos unijos. Dabar jau ir mai
nos taip nedirba, kaip kad lai
ke streiko. Apie 4 kasyklas iš 
jųjų visai uždare, nežinia kaip 
ant ilgo, o likusios veik tik pu
sę laiko dirba. Čia kalbama 
apie Glen Alden mainas.

HAMTRAMCK, MICH.
I.L.D. Kazio Giedrio kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyks subatoj, 20 
d. liepos, 8 vai. vakare, 3014 Ye- 
mans St. Visi nariai malonėkite da
lyvaut nes turim daug svarbių da-

Dabar da reikia prisiminti 
apie buvusį tą didelį vandens 
iškilimą. Dabar upėje vanduo 
jau arti savo normali© plauki
mo, bet šis vanduo paliko la
bai daug blogų dalykų del il
gos atminties, sunaikindamas 
labai daug visokių daržovių, 
kurių bedarbiai turėjo prisiso
dinę. Buvo gražūs žaliuojanti 
laukai, o dabar vandeniui nu- 

i slogus, viskas sumirkę, paru
dę, pajuodę, daug bedarbių 
darbo niekais nuėjo. Pribuvę 
inspektoriai visai uždraudė 
pradėt nors ką veikt iš naujo 
tuose daržuose. Šis vandens iš
kilimas pasitarnavo Roosevelto 
maisto naikinimo planui.

Telephone, EVergreen 1-P770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

U.S.S.P.
(RUSSIA) 

Siųskite

TORGSIN ORDERI 
savo giminės ir draugams 
į Sovietų Sąjungą. Torg- 
sin krautuvės yra dides
niuose miestuose Sovietų 
Sąjungoj, ir užlaiko įvai
rių augštos rūšies vietos 
darbo ir importuotų daik
tų, skiriamų vasaros do
vanom.
Kainos prieinamos paly

ginant su kainomis 
Amerikoje

Del Torgsino Orderių 
Matykite Lokalį Banką 
ar Autorizuotą Agentą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo aa- 
tomobllius ir karietas vesenjoms,, 
krikStynoms ir pasivažinėjimams j

231 Bedford Avenue

* BROOKLYN, N. Y.

OUGSIN
Gorwal Representative In U. S-A 

Irt AM TORO, 261 Fifth Ave.. N.Y.
Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
. LIETUVIS GRABORIUS
Senai dirbąs graboryetčs pro
fesijoje ir Brooklyno apieiin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šerne:
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parSms 
liaukite diene ar naktj

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas „
8701 JOS CAMPAU AVĖ, BBTROI1. MIGS.

PRANIAIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LII’SIUS ,
ir investigatorlus

C. W. BENSON
persikėlę raštinę į sekančią

Building
Broad ir Chesnut,

1324-30 Lincoln-Liberty
PHILADELPHIA,

Tel. Locust 6100.

Kurie neturi mašinų, tegul

pa-

llill

kus.
Piknikas įvyks liepos ‘20 d.

Cleveland© ir 
darbinin-

didžiu- 
vardais 
per pa- 
Tarybų

■. ■ £_____________________________________________________________________________—.

Bedarbių tarpe veikimas yra 
neblogas. Dabar veik 
ma buvusių visokiais 
bedarbių organizacijų 
sidarbavimą Bedarbių
yra įtraukta .sykiu veikt, ko
vot už bedarbių reikalus.

Buvo smarkiai pasipriešinta 
įvedimui tų bado algų pašal
pos darbuose ir daug kitokių 
reikalavimų priduota. Taipogi 
bedarbiai suėję daugiau į vie
nybę pradėjo leist savo lai
kraštuką “Bedarbių žinios’’ 
(Unemployed News). Šis lai
kraštukas bus užpildytas visa
da iš bedarbių gyvenimo ži
niomis, ką kur darbininkai lai
mėjo, iškovojo ir kur buvo už
pulti iš valdančiosios klasės 
pusės, šio laikraštuko palaiky-) 
mu turėtų susirūpint ir mūs lie-' 
■tuviai. įteikia jį platini tarpe
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hereby given that License No. 
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MYRTLE

828 Myrtle

BEN 
Ave.,

JOSEPH 
St.,

premises.
LOUIS.

172 Rogers

Beverage Control Law
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

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

& MARCY CAFETERIA, INC.
Ave., Brooklyn., N. Y.

PHILIP & IRVING GROSS * 
Ave., Brooklyn, N. Y.

HARRY CONNELLY 
PARKWAY REST & BAR 

Rockaway P’kway Brooklyn,

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn,' 

to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8962 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

HARRY WILSON
Ave., ■ Brooklyn,

ABRAHAM RENIK
Ave., ' Brooklyn, N. Y.

R. ALBER 
Brooklyn, N. Y.

WEINSTOCK
Brooklyn,

ISIDORE SHAPIRO 
St., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic 
Hull Street,

NOTICE is

GEORGE J. JOYCE 
Ave., Brooklyn, N.

GLINDEMANN
Brooklyn, N. Y.

SCHNELLER
Brooklyn, N. Y.

ALEX COHEN
837 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y

ANGELO GIULIANO 
St., Brooklyn, N.

premises.
ESTHER WEINBERGER 

E. W. CAFETERIA & BAR 
52Q Flushing Ave., Brooklyn,

to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at

BEHRENS
Brooklyn, / N. Y. i

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

SOPHIE BECKER
422 Brighton Beach Ave,, Brooklyn, N. 'Y

DANIEL HANAWAY
St., Brooklyn, N.

J. CARSTENS 
Brooklyn, N. Y.

I SAM WOLTEN
< 189 Tompkins. Ave., Brooklyn, N. Y.

MAX CHOSAK
659 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

B-1652 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7*6 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at

LYDIA USES
227 Kent Ave., Brooklyn, N.______ ____ LJ

NOTICE is hereby given that Licence No 
I B-1698 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 -of

NOTICE is 
B-3907 has 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at j 
520 Flushing Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
A-4147 has 
to sell beer 
the Alcoholic Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

Law 
Brooklyn,' 

the

given that License No. 
ssued to the undersigned 

----- ion 75 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn,

premises.
Sgt. HARRY WM.
VETERANS of FOREIGN WARS of U.

316 13th St., Brooklyn, N. Y.

everpge Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

, .to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
316—13 th Street,

MICHAEL DAVIS 
X

ADQLPH CADITZ 
St

Law at
Brooklyn, 

the

601 
S.

NOTICE is herepy 
A-250 has been

Beverage Control Law 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

J.
Ave.,

LTD., 
N. Y.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on

Beverage
' Borough 
to

Brooklyn, N. Y. 172 Rogers Avenue, E __
--------------- . j County of Kings, to be consumed off the 
given that License No.

Hewes Street, .Borough of Brooklyn, Vromis®8- 
the

SCHROEDER
Brooklyn, N.

has been issued to the undersigned
Io » »• 4 » 4 IIaL, i I C? ZtZ»4 > A > | ęy £*

Alcoholic BeVerage Control Law at 
Gates Avqnue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Ave., 
Kings,

1002 Fulton Street, iiorough of Brooklyn, NOTICE is hereby given that License No. 
County of Kings, fo be consumed off the C-692 has been issued to the undersigned 
premises.

LEO PESCE
Ave., Brooklyn,

BERTRUM
1928 Avenue M,

HARRY DONEN
1002 Fulton St.,

issued to the undersigned 
ctail under Section 75 of 

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

WM. RADEMACHER
Ave., Brooklyn, N. Y.

93 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, i 
County of Kings, to be consumed on the 
prenSises.

\ LOUIS LIEBOWITZ
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N, Y.

F. JESSEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1617 has been issued to the undersigned 
to pt-11 beer ,at retail under Section 76 of

i -*■ ■ M

(Tąsa)

* *

♦ ’

S. MICHAILOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS LICENSES

ČIGONŲ AUŠRA
Bėgiojimas, gyvumas, bet tvarkus bėgio
jimas, kuriame vienas su kitu nesusitin
ka, vienas kitam nekenkia—tokis rau
donarmiečių gyvenimas. Tokis apsigyni
mo aparatas.

Po signalo septynios minutės. Visi 
savo vietose. Viskas gatava. Visi apsi
rengę, apsiginklavę ir į eiles susirikiavę. 
Tvirtai ir gerai pamena kiekvienas rau
donarmietis savo šautuvo numerį ir šau
tuvą turi rankose. Priešgazinė maska 
tvarkoje. • Kiekvienas žino savo vietą— 
ant arklio, prie kulkasvaidžio, prie ka- 
nuolės, ar pėstininkų kuopos eilėje.

Armija veikli mašina.
Armija nepakenčia gremėzdiškumo, 

nesugabumo, nelankstumo—tokia Raudo
noji Armija.

Fabrikas jau atgijo. Darbininkai su
sirinko. Prie vartų stovėjo Listovskis, 
klausėsi kaip šniokščia pjaunanti lentas 
pjūklai. Žiūrėjo išilgai plentą.

—Lauki?—tarė priėjęs prie jo Krug
lovas.—Veltui jūs, drauge, čigonų lau
kiate. Tavo gražūs čigonai neateis į 
darbą. Juk tu ir patsai vakar girdėjai, 
kaip senas čigonas sakė: “Lai meška 
dirba, o čigonas nedirbs—važinės.’”

—Senius su jaunais nelygink, — griež
tai atsakė Listovskis.—Ten yra ir buvę 
raudonarmiečiai. Jie kaip ką sugalvos. O 
galų gale tas viskas priklauso nuo mūs: 
jeigu gerai veiksime, tai gausime čigonų 
į darbą, o jeigu netikusiai, tai tik nubai- 
dysime juos.

Kruglovas patylėjo ir pridėjo:
—Aš manau, kad jie neis dirbti.
—Gal būti. Bet fabriko komiteto na- 

•riui, komunistui, netinka taip mąstyti. 
Štai tau pavyzdy^: tas patsai čigonas, 
raudonarmietis, tas, kuris dtėjo pas mus, 
rodosi Zurovas jo^payąrdė, ir siūlė kvies- 
fti;Čfeodųs į fabrikąfdirbti, juk ir jis jau 
mąte, Raudoje, kad mūsų fabrikas neiš
pildo planą del stokos darbo r^nkų, o čia 
gretimai fabriko, pagiryje voliojasi 40 či
gonų, sveikų, tinkamų darbui...

—Ką gi, ar mes nepriėmėme jo pasiū
lysią? Bandėme. Neužmiršk, kad armija, 
tai ne dirbtuvė, ten yra disciplina...

—O pas mus? Ar čia nėra disciplinos 
ir tvarkos?—tarė Listovskis. Ir jis nusi
šypsojo, kada pamatė, kad Kruglovas ne
turi ką jam atsakyti. Bet Kruglovas bu
vo teisingas tame, kad čigonai neatėjo 
iki paskirto laiko.

Dvyliktą valandą dieną, čigonai pribu
vo. Listovskis pamatė šešis čigonus. Pir
miausiai jis akimis pajėškojo Kruglovo, 
bet neradęs jį, pasisveikino su naujais 
darbininkais ir nuvedė čigonus į fabriko 
valgyklą. Kelyje jis išskaitliavo—šeši nuo 
keturiosdešimts, tai bus 15 nuošimtis. Ži- 
noma, permažai, bes vis gi geriau, negu 
nieko. O kas svarbiausiai, tarpe atėjusių 
čigonų buvo du Penkovai ir Ivan Zacha
rov, kurie labai smagūs.
'(čigonai pavalgė, parūkė, ir nuo 12:30 
valandos pristojo prie darbo—prasidėjo 
naujas' jų gyvenimas.

ifet’ pirmosė: dienose buvo padaryta 
stambi klaida: čigonus padėjo į lentų ne
šiojimo brigadą. Tai buvo čigonams; kai
po naujiems darbininkams, patsai netin
kamiausias ir sunkiausias darbas, kuris 
reikalauja pripratimų prie fizinio darbo.

80 kartų į dieną, tai normalė skalė ne
šiotojo. Lentas reikėjo nešti apie šimtas 
metrų į krovimo sandėlius ir tokiu būdu 
kiekvieną dieną nešiotojai padarydavo 
apie 8 kilometrus kelio.

Buvo padarytas planas mechanizuoti 
tą darbą, tai yra įrengti kraną, elektros 
prietaisus, bet kol kas tas įrengimas dar 
nebuvo gatavas.. Ir jeigu pratęs darbinin
kas nešė penkias lentas po colį storumo 
be didelio vargo, tai čigonas nešdamas 
dvi-tris lentas susirėtęs ėjo ir vakare 
buvo labai nuvargęs.

Kartais vienas, kitas čigonas neatei
davo į darbą vieną, kitą dieną. Ęet kada 
jie ateidavo, tąi broliai Penkovai gėdinda

BEER; WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby ,8iv<?n that License No. , NOTICE is hereby given that License No. 
A-9I99 .has been .issued to the undersigned 1B-3287 has .been issued to the .undersigned 

to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
515 Fulton Street, Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the, 
promises.

515 FULTON ST., INC.
St,, Brooklyn, N. Y.’

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of (Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB SOPER
277 Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License JNo. 
B-2062 has been issued to the
to sell beer at retail under Section 761 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
■County of Kings, to be consumed .on the 
premises.

615 Fulton 902 DeKalb
JACOB RADIN \ 

Ave., Brooklyn, N. Y,

vo savo draugus už besivalkiojimą. Kar
tais, ne tiktai tie čigonai, kurie dirbo fa
brike, bet ir kiti iš jų logerio, ateidavo į 
kliubą matyti judžius, klausyti prelekci- 
jų, paskaitų, prakalbų. Jie ramiai išbūda
vo iki pabaigos, bet niekados neimdavo 
balso. Jie dar tik klausėsi, smarkiai rūkė, 
prisižiūrinėjo, į juos darė jau didelį vei
kimą fabriko gyvenimas. Pas šešis čigo
nus, dirbančius fabrike, atsirado darbo 
disciplina. Ypatingai po to, kada jie buvo 
padėti prie lengvesnio fizinio darbo, pra
linksmėjo, netaip baisiai rūkė, klausėsi, 
mokinosi, interesavosi fabriko gyvenimu.

Fabrikas tuom metu jau pradėjo paga
minti skiriamą jam kiekį produktų.

Rugpjūtis artinosi pabaigos. - Dangus 
užsitraukdavo debesiais ir lijo lietus. Su
šlapę čigonų šėtrai pasidarė pilkai tam
sūs.

Vieną iš tų lietingų rytų ant kalnelio 
sėdėjo Zacharovas ir tėmijo, kaip čigonai 
nešė iš logerio vargingą savo turtą, puo
dus, priegalvius, drabužius ir tą viską 
krovė į vežimus... Dar buvo tiktai penk
ta valanda ryto. Garsiai verkė mergaitė, 
prie jos gerinosi juodas kudlotas šuo. 
Ten pat gretimai lietuje ir vėjui pučiant, 
pirm laiko nusenusi čigonka krūtimis 
maitino į skarmalus įsuktą kūdikį.

Visą tai matė Zacharovas ne pirmu ir, 
veikiausiai, ne paskutiniu kartu, bet pir
mu kartu tas iššaukė naujas jo mintis. 
Čigonai išvažiavo, bet trys jų žmonės pa
siliko dirbti fabrike. Šiuom laiku broliai 
Penkovai ir Ivan Zacharov be gailesčio 
skyrėsi su čigonų būriu, kuris važiavo ir 
toliau valkiotis, kol visi čigonai bus su
gerti į fabrikus ir žemės ūkį.

’(Daugiau bus)

Prieš čigonų išvažiavimą jie smarkiai 
gėrė. Girti čigonai ginčijosi apie naudin
gumą ar blėdingumą čigonų ėjimo į fa
briką ' dirbti. Prasidėjo muštynės ir vie
nas iš Penkovų brolių atėjo į fabriką su 
užmušta akia. Zacharovas veik negėrė. 
Jis tylėjo, kada seniai lindo prie jo su 
klausimais, bet savo seserei griežtai pa
reiškė, kad jis pasiliks įdirbti fabrike.. Se
ni čigonai jį baugino, sakė, kad darbi
ninkai jį apgaus, nesutiks jam duoti vie
tos jų gyvenamyje, kad visaip skriaus. 
Zacharovas tylėjo ir tik žiūrėjo į fabri
ko pusę. Ten, tartum kokie galingi me
džiai, stovėjo aukštai į dangų iškilę ka
minai ir dūmino, o gretimai plėvesavo 
didelės raudonos vėliavos. Pagaliaus, či
gonai viską susikrovė į vežimus, priden
gė nuo lietaus, pervažiavo skersai plentą 
ir jų tabūnas traukė linkui pietų-vakarų 
pusės.

Zacharovas sėdėjo ant akmens. Jau se
nai permirko jo drabužiai, riedėjo van
duo nuo kepurės, išsileido cigaretas ir 
tabakas iškrito. Jis vis galvojo:

Štai dabar jis eis į bendrą darbininkų 
gyvenimo butą. Ten Listovskis jau senai 
jam paruošė lovą, drabužiams vietą. Bet 
tas viskas jam atrodė taip tolimu, nesu
prantamu, o iš kitos pusės į ausis lindo 
paprasta čigonų tabūno kalba, ratų kle
gėjimas, juodų šunų lojimas, vaikų verk
smas, senų Čigonų kalbos ir priprasti 
keiksmai.

Zacharovas apsidairė: iš kaminų dū
mai rūksta... darbininkų kliubas, gelž- 
kelio stotis, o štai tartum po kojų—pe
lenai čigonų laužo, kur stovėjo jų tabū
nas. Prabėgo dar kelios minutės, stai
giai jis atsistojo ir pasileido keliu bėgti.

Zacharovas vijosi čigonus. Tolumoje 
matėsi čigonų vežimai, pro Zacharovą 
praūžė galingas tavorinis trokas, o kada 
Zacharovas apsistojo, kad atsikvėpti, tat 
čigonų tabūnas nusileido užkąlnėn, o ant 
kalno pasirodė raudonarmiečių besilavi
nančių eilė. Ten eilėse gal buvo ir Zuro- 
vas, raudonarmietis čigonas, nuo kurio 
Zacharovas ne kartą ir ne du girdėjo

Kiekvienas čigonas gali būti 
valdžios nariu!

Kiekvienas čigonas gali būti 
rium, masių vadu, mokytojam

NOTICE is her 
I A-7310 has bee: 

to sell beer at 
the Alcoholic 
503 Church Avenue,

eby given that License No. 
i issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn.iivo vuuicn xivivuHii vi Diuumyii, i
County of Kings, to be consumed off the;'J""' Latayette Ave.,
premises.

JOHN
Ave503 Church

F. STEILEN. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A-8965 has 
to sell beer 
the _____
4021 7th Avenhe, 
County of Kings," to be consumed off the 
promises.

her 
bee: 
at 

Alcoholic 
7th

NOTICE is hereby given that License No. 
A-3294 has been issued to the undersigned 

I to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

a..„> Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N- Y.

hereby given that License No. 1 NOTICE isNOTICE is 1____  „___ ___ ______ ....
B-3674 has been issued to the undersigned ^"2^® has 
to sell beer at retail under Section 76 of' 
the Alcoholic Beverage Control Law at

1110 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

■hby given that License No.
11 issued to the udčrsigned 

retail under Section 75 of
(Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, I the

County of Kings, to be consumed on 
premises.

ROSELENA CORPORATION
Ave., Brooklyn,, N. Y.110 Myrtle

hereby given that License No, 
been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAY DELICATESSEN. INC
296 Utica Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE
A-4134 I 
to sell beer at 1 retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

96 Montgomery (St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ADOLPH OCHSHORN
96 Montgomery St., Brooklyn, N.

given that License 
issued to the undersigned 

to sell beer at [retail under .Section 75 pf 
the Alcoholic 1: 
488 Harmon Struct, 
County of Kings 
premises.

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

------ .„.;j Beverage
1112 Bedford Ave.,
County of Kings, 
premises.

HANS
1112 Bedford Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9314 has been 
to sell beer at r 
the Alcoholic 
1050 Nostrand A” 
County of Kings, 
premises.

WILFR1 
1050 Nostrand Ave.
NOTICE is hereby 
A-4554 htis been 
to sell beer at 
the Alcoholic 
1928 Avenue M. 
County of Kings, 
premises.

given that License No. 
issued to the undersigned 

•ptail under Section 75 of 
Control Law at 

of Brooklyn, 
be consumed off the

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

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

c.. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

A-7315 has been 
to sell beer at 
the Alcoholic 1 
56 New York Adi 
County of Kings, 
premises.

HENRY VON DER REIDT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
A-6995 has been issued to the ui 
to sell beer at retail under Sect! 
the Alcoholic Beverage 
374 Lewis Avenue, I?___ _____________ _
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HENRY PETERS & JOHN II. PETERS 

374 Lewis Ave., Į Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
lA-5861 has been issued to the undersigned 
1 to sell beer at retail under Section 75 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
708-a Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT G RESKY
708-a Fulton St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

ERNEST H. EICKMEYER 
734 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7u of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4517 Avenue L, Borough of L‘__ ’
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN DIERKS 
4517 Avenue L. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
A-8941 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
824 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Į SAMUEL O. SEIDĘN & SAUL SEIDEN 
824 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-1907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF ECKHOFF
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9240 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Knickerbocker-Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

i premises.
BENJAMIN KŪRĘS

307 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7934 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

| the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

| premises.

43 Hicks

NOTICE .. ____ ___  ______
A-7801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

I the Alcoholic 
123 Navy 

____ t___________ County of
NOTICE is hereby given that License No. ■ I>1,em*scs- 
A-4552 I ‘ ..............
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic BeVerage Control 
1192 i>„.
County of 
premises.

hereby given that License No. 
A-7467 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail- under Section 7 5 of 
the Alcoholic Bqverage Control Law at 
2224 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is
A-4135 has been ssued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic
1016 Broadway, ... ,___
County of Kings, to be consumed off 
i)remisęs.

JAMES HUGHES
1016 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5519 has been jssued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Ave., Borough of 
County of 
premises.

NOTICE is
A-7570 has
to sell beer at retail under Section 75 of 
the .Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
Coųnty of Kings, to be consumed off the 
premises. i
JOHN JAPPEN & CHARLES JAPPEN 

1503 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-8994 has been jssued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
17,6 Woodruff Av^., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MARGOLIS BROS., INC.
176 Woodruff Ave.J Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-7932 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Bekerage Control Law at 
107 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Į107 Rogers

NOTICE is hereby given that License No. 
A-3251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectiop 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Central 
County of , 
premises.

NOTICE is .
A-1912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

Specialistas ant Operacijai ir 
dyme

ir Gerklės

NOTICE is 
B-3534 has 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1320-22 Surf Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prerhises.
PATSY’S TASTY LUNCH COUNTERS. INC. 
1320-22 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3441 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1433 Rockaway P'kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-llll has been issued to the undersii 
to 
the 
564 Wythe Avenue, Borough of' I 
County of Kings, to be consumed 
premises.

— —___  issued to the undersigned'.;
sell beer nt retail under Section 76 of

Alcoholic Beverage Control Law 
Avenue, Borough of' Broo 1 on

VERONIKA SKODIS
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B- 1528 has been isaued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 E. 98th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed' on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. I U>' sell beer art < retail undef Section 76 of 
B-3457 has been issued to the undersigned 1 Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 76 of 227 Kt*U Avenue. Borough, pf Brooklyn,
.the Alcoholic Beverage Control Law at j bounty of Kings, to be consumed on -the 
409 I' ■ .- - ' ' ——
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DAVID MENDELOWITZ .... .
409 Hewes St., Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given that License No,

NOTICE is hereby given that License No., _____ ______ _  _ ___
B-4076 has been issued to the undersigned 299 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
to sell beer at retail under Section 76 of I County of Kings, -to be consumed on the 
tho Alcoholic Beverage -Control Law at [ premises.

" MURRAY KERNZER
299 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4458 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
828 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 'on the

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
143 North 11th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEC) SCHENKIEWICZ
143 No, 11th St.,' Brooklyn, N. Y.

'^9

NOTICE is hereby given that Lfoense No 
B-2084 has been issued to the undersigned

I to sell beer at retail ‘ under Section 76 of ,
I the Alcoholic Beverage .Control Law at

337. Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, '• 
County of Kings, to be consumed on th4 
premises. K

NOTICE is hereby given that License No 
B-4274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7.6 of 

| the Alcoholic Beverage Control Law at 
1981 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed .on the 
premises.

GUS CAVOORES & 
THEODORE LIRIOTAKIS 
St., Brooklyn, N. 4R

NOTICE _____ _ T_____
B-3957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

' the Alcoholic Beverage Control Law at 
' 422 Brighton Baach Ave., Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
A-8963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

| the Alcoholic Beverage Control Law at 
'515 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

I premises.
PHILIP, IRVING & LOUIS GROSS 

515 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is ____  ...... _ _____
A-7476 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
597 1 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ERNEST H.
597 Vanderbilt Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
A-7548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
659 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6815 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DREWES BROS., IMPORTERS, 
6815 4th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control , Law at 
780 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE GORDON
780 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

I tho Alcoholic Beverage Control Law 4 ' 
' 799 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD HERDMAN
. 799 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given' that License No. 
A-6428 has ,beęn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under -Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Nostrand ' Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5289 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 North Henry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

BERNARD Me MAHON
112 North Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-607 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
142 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BENJAMIN PIOTROWSKI 
PARK BAR & GRILL

142 Driggs. Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby . given that License No. 
B-3114 has been jssued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2251 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VICTOR W. STORCH
2251 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
148 Grattan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

, premises.
JOHN JANAUSKAS & JOHN JURVICK 
148 Grattan St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

■ B- 4846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of

I the Alcoholic Beverage Control į Law «t 
557 Wythe Avenue. Borough of Brooklyn. ,<

I County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY ADAMOWICZ
557 Wythe Ave., * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1274 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS J. SHIELDS
1274 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, -to be consumed on 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER & 
I SIDNEY LIQUORNICK

307 Albany Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4425 has been issued to the undersigned 

| to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 

, County of Kings, to be consumed on the 
I premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
IB-2447 has been issued to the undersigned 
j to sell beer at retail under Section 76 of 

the Alcoholic Beverage Control 
1 Nostrand 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

I the Alcoholic Beverage ControlLaw at 
821 Furman Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS NOMEIKA
321 Furman St., Brooklyn, N. ’Y.
NOTICE is hereby given that License N 
B-4004 has been issued to the undersign* 
to sell beer at retail under Section 76 * 

i the Alcoholic Beverage Control Law* * 
Present Point, Old Mill, Ft. of Crescent •61
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

' HOW ARE YOU CLUB
Present Point, Old Mill, Ft. of Crescent St.,į 

i Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License 
B-402.8 has been issued -to the undersi 
to sell beer at retail under Section 7- 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1580 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. v X

, ARJOVI, INC.,
1580 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
458 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed X)U the 
promises.

ANTHONY V. MOROTTA
458 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2222 Pitkin Avenue, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off 1 
premises.

EDWARD WOLTMANN
2222 Pitkin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2001 Avenue U, > Borough of Brooklyn, ii tįe 
County of Kings, to be .consumed on the' 
promises.

KARL REICHBACH
2001 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

j NOTICE is hereby given that License 
•A-7274 has been issued to the undersign 

to sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law 
828 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of JCings, to be consumed off thp 
premises.

STOECKER & BENDER 
828 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License N 
A-3561 has been issued to the undersign*

I to sell beer at retail under Section 76 j.
, 14--) Alcoholic Beverage Control Law 

1 937 Flatbush Ave., Borough of Brooktyi 
County of Kings, to be consumed off fj 
premises.

MORRIS GELFAND «
937 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

. NOTICE is hereby given that License No. 
B-1512 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
8906 4th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

” LUDWIG 
'3906 4th Ave.,

1 NOTICE is hereby given that License ‘ 
[A-4131 has been issued - to the under 

to sell beer at retail under Section 71 
the Alcoholic 
141 Rogers 
County of 
premises.

Beverage Control hiw 
Avenue, Borough of Brook I; 

Kings, to be consumed off 4

hereby given that License 
been jssued to the unden 

at to 8e|l beer at retail under Section 
Borough of Brooklyn, I Alcoholic Beverage ConUol I 

253 Sumner Ave., Borough of B
Į County of Kings, to be consumed off ‘ 
j premise

Ito sell beer at wholesale, under Section 76 „ (<VV4 w v.v..
of the Alcoholic Beverage Control Law at i the^AlcohoRc“1 Beverage"'‘Contro'r'Law 
AUtl knanlnobn Q4 HnrnilO’h nf HlWtVlvn 1 A ..M r* -___ « * W' *

■ •■’V •’ - ° k/lVOnia AVth, bviuugii uj i-----
to be consumed off the. County of Kings, to be consumed on the,2^® 

TKir-1 d Premises. Cot
tWL., | -WILLIAM MAYROWITZ premises.

Brooklyn, N. Y. 1572 Livonia Ave., - Brooklyn, N. Y. DAVID LAUFER & SOLOMON WJECENBR. 
‘ __________ 2_____  ’ .256 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y. (466 Kosciysko St., Roroygh of Brooklyn, 1572
----------------------- 1 Coun.ty of Kings, f ' ’ " “ 

premises.
BERLIN BEVERAGE SERVICE 

466 Kosciusko, St., P
NOTICE is hereby given that License No. I . --------- ---------------- y™-
RW-1336 has been issued to the undersigned NOTICE is ^en that Lkense No. NOTiCE is hereby given that License N<
to sell bleer and wine at retail under Sec- B-feM has been issued to the undersigned A.60RS ha8 been issued to the undersigWI

Ausy,
ofiso valaJrdos

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1

84 Unioi
Brooklyn, N. Y

n Avenue

tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1 State St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERTRUDIA MANZĄNO 
(FURMAN BAR & GRILL)

1 State St., Brooklyn, N. Y.

i to sell beęr a,t retail under Sqctlon 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Hamilton Ave., Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY FLORENTINE
334 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2796 has been issued to the undersigned 

Ito sell heer at retail under Section 76 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NATHAN FEIGELES
638 Sutter Ave Brooklyn. N

the

NOTICE is hereby given that License No. 
jB-2080 has been issued to the undersigned 
I to. sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

41<0 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

. JOSEPH FALLON
419 Manhattan Ave, Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail under Section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1736 Noatrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off iW 
premises. I 

HENRY APPIARIUS
1736 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y>

NOTICE is hereby given that License No. .... - 
A-6883 has been issued to the underslgMt 
to sell beer at retail wider Section 76 of- 
the Alcoholic Beverage 
872 Hancock St., 
County of Kings, 
premises.

IRVING 
872 Hancock St.,

Control Uw at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off tw j

WEINSTEIN . '
Brooklyn, N-
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
*

jo darbininkus, ypatingai kai
muose. Paveikslai imti tose 
Volgos srityse, kur veikale at
vaizduojamieji žmonės gyveno 
ir veikė. Vadovaujamas roles 
vaidiną tos respublikos jauni 
žmonės.

LORIMER RESTAURANT

Jono Omano Išleistuvės Kur Brooklyno Korės 
pondentai?

Darbo Unijos Remia Rugpjū 
čio Trečios Demonstraciją.

ištisai visą streiko 1; 
dirbtuves ir prie fii 
tines, 16 W. 22nd St

laiką prie
raš-

nijimo Jaunimo sekretorius ir 
“Tiesos” angliško skyriaus re
daktorius, draugas Jonas Or- 
manas išvažiuoja į Lietuvą šią

bu- 
yra

Atrodo, kad vietos vei- 
ir skaitytojai visai už- 
jog čia yra savas laik-Jir Fašizmą, 
kad nuolatinis praneši- 

žinių-žinelių

Uni- 
rug- 
de- 

Am-

Bendro Pikniko Reikalais

Jonas Ormanas

savaitę. Visuotinas Suvažiavi- 
\mas jį išrinko Viso Pasaulio

Inside Bakery Workers 
jos Lokalas 19798 užgyrė 
pjūčio 3-čios prieškarinę 
monstraciją, kurią šaukia
erikos Lyga Kovai Prieš Karą 

. Pareikšdamas vi
so lokalo narių nusistatymą, 
pirmininkas, Thomas Logan, 
pabrėžė unijistų sentimentą, 
sakydamas: “Karas yra pra
garu unijistams. ” Jisai toliau 
sako: “Laike pereito karo pa
kilo algos, tai tiesa, bet pakilo 
ir kainos virš to, ką darbinin
kas gali mokėti. Darbo sąlygos 
laike karo reiškia ilgas valan
das ir paskubą. Tie ponuliai, 

“garsink kurie pasidarė milionus laike 
Kas ten, karo, nori pasidaryti daugiau, 

nesnausime.

Vietos žiniose visuomet 
vo, o dabar dar labiau 
stoka žinų iš lietuvių organi
zacijų ir abelnai lietuvių gyve
nimo, 
kėjai 
miršo, 
rastis,
nėjimas visokių 
tarnauja ne vien laikraščiui, 
bet ir aprašomai organizacijai.

Organizacijų korespondentai 
,“išėjo iš mados”. Valdybos 
irgi nesirūpina populiarizavi- 
mu savo organizacijų, jų susi
rinkimų, . veikimo, pramogų. 
Dar vienas, kitas teikiasi tele
fonu pranešti ar notą palikti 

• — i

vietos žinioms, kad “i, (
per visą savaitę”.
bus, tai nors pas burtininkę bet šį sykį mes
eik, kartais nežinia nei pas ką . Mes nenorime karo ir mes tą 

! dasiklausti. O jau po paren-, parodysime demonstruodami 
gimo ar susirinkimo aprašymo rugpjūčio 3-čią.’.’
nei nelauk. “Redaktoriai pa-l —-------------------
rašys”, kiekvienas pamano. Ijaunas Kubos Studentas
..T ‘ TT>_ . įšoks Tautinius Šokius
“Laisvė” randasi Brooklyne, 
tai dar nereiškia, kad jūs visi 
turite užmiršti rašyti. Niekas 
už jumis negali išreikšti jūsų 
mintį ir niekas nėra “visur 
esantis”, kad visą Brooklyną 
galėtų aprėpti. Tad pasimik- 
linkit užmestą plunksną ir ra-

tad jis ir vyksta tuo tikslu, kad 
susipažinti su Lietuvos darbo 
žmonių ir abelnai jaunimo gy
venimu.

’.Po Kauno kongreso draugas 
J. Ormanas vyks Sovietų Są-
jungon, kad pamatyti tos ša- šykit. 
lies jaunimo gyvenimą ir su
grįžęs raportuos šios šalies lie
tuvių jaunimui ir visiems dar
bininkams apie tų dviejų ša
lių jaunimo padėtį.

Kaipo paskirtam atlikti to
kias svarbias užduotis ir pla
čiai žinomam, kaipo vienam iš 
pirmųjų ir pasiryžusių jauni
mo organizatorių, LDS Jauni- 
ipo 200 kuopa rengia drau- 
gi^kas-smagias išleistuves.J J6s 
įvyks šiandien, ketvirtadienio 
vakarą, 18 liepos, “Laisvės” 
svetainėj, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck Sts., Brooklyne, Vie
ton įžangos, prie dury paau
kaus, kas kiek išgali. Kviečia
mi jauni ir suaugę dalyvauti.

J. D.

H ears to Darbininkai 
Streikavo

am-
žiaus 
kuris 
vinos 
džios

Jose Amaro, 20 metų 
revoliucinis studentas, 

andai paspruko nuo kru- 
Mendieta-Batista val- 

teroro Kuboje, kuomet
jam gręsė mirtis arba ilgų 
metų kalėjimas bastilijose, pa
sižadėjo dalyvauti liaudies šo
kių konteste Komunistų Par
tijos milžiniškam piknike atei
nantį šeštadienį. Jis pabėgo, 
pasislėpęs laivo Pennsylvania 
ventiliatoriuje, o Ateivių Gy
nimas iškojovo jam teisę čia 
gyventi.

Piknikas įvyks liepos 20, Ul
mer Parke (kur buvo “Lais
vės” piknikas),'gale 25th A v., 
Brooklyne. Korčiukių, su ku
riomis galima gauti nuolaidą 
10 centų prie įžangos tikietų, 
galite gauti “Laisvės” raštinė
je. Įžanga yra 35 centai, o su 
korčiuke—25 centai. Be to, 
įteikusieji tą korčiukę ir už-

Sužinota, kad H e a r s t o 
spaustuvės, New Yorke, pres- 
manai streikavo 2 valandas 
pereitą pirmadienį ir sulaikė 
New ‘York American laikraš
čio pirmąją laidą dviem valan
dom. 1 ■ *

Stapičius buvo paskelbtas 
prieš atleidinėjimą darbinin
kų, tuojaus po to, kaip admi
nistracija pravarė iš darbo 9 
reporterius ir 7 fotografus, sa- j
kydami, kad: “Turim suma-1 simokėjusieji 25 centus gaus 
žinti štabą.” • Taipgi tapo at- numerį, su kuriuo galės daly- 
leistas George E. Phair, vienas vauti laimėjime 
iš redakcinio štabo darbinin
kų, kuriam buvo pavesta ra
šyti melodijas po didžiaisiais 
piešiniais, pastaruoju 
didžiumoj atkreiptais 
“raudonuosius.”

Šiuo tarpu jau buvo atėjus 
presmanų eilė, kurie visi yra 
Int. Printing Pressmen’s Uni
jos nariai ir turi su Hearsto 
laikraščių leidėjais pasirašę 
sutartį. Presmanai nesidavė va
rinėjami.

Pereitam komisijos susirin
kime organizacijos bei kuopos 
silpnai pasirodė su atstovais, 
todėl ir darbas stovi ant vie
tos. Pavyzdžiui: ALDLD 1
kuopa neprisuntė atstovo. Ai- ^mainymą 
das ir Builders kartu-—vieną.
LDS. 13 kuopa — nieko. TDA 
17 kuopa — vieną; Na, ar ga
lima tokiomis spėkomis grum
tis su dideliu dalyku? O laikas 
nestovi ant vietos.

PARDAVIMAI
Turiu namus, kuriuos norėtau iš

mainyt ant nedidelės farmos. Namai 
nauji, su visais įtaisymais, yra du 
fliorai, iš viso 9 kambariai, rendos 
gaunu $50 j menesį, randasi paran
kioj vietoj prie gatvekarių ir kitų pa
rankamų. Esu senas, tai norėčiau 
pabaigt dienas ant farmos, farmą tu
rėtų būt netoliau kaip 40-50 mylių 
nuo New Yorko, arba būtų geriau, 
jeigu rastųs kur nors New Jersey 
valstijoj.

trąšu:

Norintieji daryt tokį 
prašau kreiptis sekamu

K. Kavaliauskas,
64-36 Clinton Ave., 

Maspeth, L. I., N 
(167-169)

iš- 
an-

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku f Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi J PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

aillQIlIQIIIOIIIQIIIQIIIQIIIl

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

4

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

Užtat subatoj, liepos 20 die-1 ; 
ną, 3 vai. po pietų, turi būti I* 
galutinas komisijų susirinki-I 
mas “Laisves” svetainėj (susi
rinkit raštinėj). Čionai nutar
sime, kas lieka daryti. Jei pik
nikui neliko laiko, tai rengsi
mės prie didelio rudeninio 
bankieto.

Visos kitos darbininkiškos 
kuopos galėtų .dalyvauti kartu 
surengimui virš minėtų pramo
gų. Būkite “Laisvėj” subatoj, 
3 vai. po pietų.

LDS 1 Kp. Komisija.

Naujas Judis Acme Teatre ‘
Theatre, kuris randa- 
St. ir Union Sq. va-. 
liepos, pradėjo rodyti 

’ ‘ "" i” (Dea-" 
lers in Death). Judis parodo 

i imperialistinių karų rengėjų 
kupčiavimą žmonių gyvybė
mis. Rodoma nuo 9 ryto iki vi
durnakčio. Iki 1 po piet savai
tės dienomis įžanga 20c. 
piet ir vakarais brangiau.

Acme 
si 14th 
kar, 17 
judį “Mirties Kupčiai

Newark, N. J

Po

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR '
Lytini gyvenimą

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS,
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-29M

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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I
T Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper C-4912 PUBUC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.Brooklyn. N. Y.

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls ir Subatomta 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
. .. * 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vaL ii ryto Kampas E. 23rd St.

Jūreiviai Protestuoja 
Pagrobimą Simpsono

Internacionalės J ū r e i v ių 
Unijos Rytinis Lokalas savo 
susirinkime pirmadienį, 59 
Pearl St., prisidėjo prie griaus
mingo protesto prieš nazių pa
grobimą Lawrence B. Simpson, 
priešfašistinio jūreivio, nuo 
laivo Manhattan, kuomet pas
tarasis buvo Hamburg - prie
plaukoj, Vokietijoj.

Sykiu su protestu lokalas 
pasiuntė ir reikalavimus, kad 
kompanija suteiktų valstijos 
departmentui informacijas,,ko- 
kibįnis aplinkybėmis išvogtas 
Simpsonas, nes aišku, kad be 
kapitono sutikimo naziai. :tą 
negalėjo padaryti. Simpsonas 
dirbo Int. Mercantile M^rihe 
kompanijai jau keletą metų ir 
yra turėjęs 12 kelionių laivu 
Manhattan. Apie pagrobimą 
žipla slėpta nuo jūrininkų. 
Daugelis iš jų nežinojo apie 
tai’ pakol sugrįžo į New Yor- 
ką. • .

d o vanos. O 
ta dovana yra puikus radio 
arba dvi savaiti vakacijų dar
bininkų kempėj.

laiku 
prieš

Tikisi Greit Baigt Streiką
Lawrence Knitting Mills, 

282 7th Ave., New Yorke, jau 
užvedė derybas su Int. Knit- 
goods Workers Industrine Uni
ja, kuri vadovauja tos dirb
tuvės darbininkų streikui jau 
nuo pereito trečiadienio. Strei- 
kleriai reikalauja pripažinimo 
unijos, 35 valandų savaitės, 
pakėlimo algų ir kitų pagerini
mų. Pikietuojama kasdien, net 
ir einant deryboms. Streiko 
vadai sako, kad yra perspek
tyvos streiką greit laimėt.

“Daily Worker” Speciale 
Laida

“Daily Worker” prieškarinė 
laida išeis šeštadienį, 27 lie
pos. Toji laida bus dikčiai pa
didinta ir paįvairinta. Tai bus 
rinkinys medžiagos prieąkari- 
niu klausimu. Bus nušviesta 
rengimasis Italijos fašistų val
džios , karui prieš Ethiopijos 
žmones . ir kiti . vėliausieji 
rengimosi karui įvykiai. Or
ganizacijos ir atskiri asmenys 
turėtų užsisakyti platinimui tą 
puikų leidinį. Tuomi taip pat 
padėsit išgarsinti rugpjūčio 
3-čios demonstraciją.

Išvežiotojai Rinks Delegatus

Demonstracija Prie Italijos 
Konsulato

Ateinantį šeštadienį, 11 vai. 
ryto, šaukiama demonstracija 
prie Italijos konsulato protes
tui prieš Mussolinio grąsinimą 
karu Ethiopijai. Tikimasi tūks
tančius italų, negrų ir kitų 
darbininkų dalyvausiant šioj 
svarbioj prieškarinėj demons
tracijoj. Kiekvieno prieškari
niai nusistačiusio asmens par
eiga dalyvauti, kadangi dabar 
degantis laikas protestuoti ir 
parodyti fašistinei Mussolinio 
valdžiai, kad darbininkų kla
sė netoleruos fašistų ruošiamą 
imperialistinį karą.

Į s i tėmykit, demonstracija 
įvyks 20 liepos, 11 vai. ryto,. 
70th St. ir Lexington 
New Yorke.

Little Theatre, 562 Broąd 
St., Newarke, dabar rodo pui
kų Sovietų judį, kurio gerumą 
priskaito artimu “Chapaye- 
vui”. Tas naujasis, judis vadi
nasi “Džiaugsmo Daina” 
(Song of Happiness).

Veikalas perstato gyvenimą 
vienos iš daugelio Sovietų Są
jungoj gyvenančių tautinių 
mažumų, Mari autonominės 
respublikos, ant, Volgos. Isto
rija prasideda 1924 metais, 
pradžioj taip vadinamos Eko
nominės Politikos, kuomet dar 
buvo privatiški įstaigų ir že
mių savininkai, kurie išnaudo-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys. < .
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Ave

Areštavo 11 Pikietą

Pirmu kartu savo lokalo is
torijoj Int. Brotherhood of. 
Teamsters 282 Lok. eiliniai na
riai galės dalyvauti rinkimuo
se delegato į nacionalę kon
venciją. Jie tą teisę išsikovojo 
pereitą pirmadienį lokalo mi
tinge, Beethoven Hall, kur jie 
organizuotai parodė eilinių na
rių valią. Tai buvo pirmas lo
kalo mitingas apie pustrečių 
metų bėgiu.

Textile Trimming Workers 
"Unijos nariai pereitą pirma
dienį pikietavo National Cur
tain Show, esantį New Yor
ker viešbutyje, 34th St. ir 8th 
Ave. Pikietas sumobilizuota 
prieš Sadinoff ir Wendroff 
firmą, kuri ten turi dirbinių 
parodą ir kurios darbininkai 
streikuoja jau dešimta savai
tė. Laike pikieto 11 darbinin
kų areštuota.

Firma sulaužė sutartį su į 
unija ir iškraustė savo dirbtu
vę iš New Yorko miesto į Bea- 

| con, N. Y. Pikietas vedamas-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Vi *. * ' ♦ *i» .

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių t grupių ir pavienių 
©Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui . esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 8-6181

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

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

IMIMMIUIMMMIVIIUIMMMMMIUIMIVIM MM M M MM*

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

SovietŲ Saldainiai
• J (11*’Naudokite Sovietų Saldainiu* 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

ŽDvieją Svarą Dėžė 7 H
6 Skirtingą Rūšią • U C

Persiuntimas Apmokėtas
i

Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti' pašto 

stampomis.
Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIETOS 
Įstaiga 

Susižiedayi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems;
Įvykiams

——i .Įlllfl ■ ......... .

Dovanos

HARMAN

Specialiai
■ Žemos 

Kainos
Vedybių ir 
Susižeidavi- 

_________I mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin- 

’ 'karnai ir už prieinamą kainą
P&rsamdau automobilius vestuvėm, 

part m, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N; Y._

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. BritHiemtfs Sons, I®.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Sergančių Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
' Gydoma Kraujo 
N e n ormalumsd, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimaĮ, 
K a t a r i n lai tt 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio Ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlą žamės Li
gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No

sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų' ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamų nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai Laboratoriniai iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp ith Ava. Ir Irvin* Pi, 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. fld 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki S P. M.
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