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ANGLAI NEDUOSIĄ 
GINKLŲ ITALAMS 
NEI ETHIOPAMS?

Bet Tas Anglijos Valdžios 
Pareiškimas Yra Tiktai 

Politikieriavimas
LONDON.—Anglijos mi- 

nisterių kabinetas pasiskel
bė, kad nutaręs neleist iš 
savo šalies vežt ginklų nei 
Ethiopijai nei Italijai, bent 
iki praeis dabar šaukiamas 
Tautų Lygos Tarybos susi
rinkimas. % Anglų užsienių 
reikalų ministeris Hoare, 
tačiaus, primena, kad pa
gal 1930 metų sutartį, Ang
lija turi teisę praleisti gink
lus Ethiopijai per savo val
domas sritis.

Ginklų ir amunicijos ve
žimą ar nevežimą į Ethiopi- 
ją Anglų politikai naudos 
kaip svarbią savo kozyrę 
derybose su Italija, žiūrėda
mi tik naujų grobių Angli
jos imperialistams, Ethiopi
jos kaštais.

Hitleris Nukirs Galvą Dar 1 
“Nepataisomam Komunistui”

BERLYNAS. — Hitlerio 
vadinamas “Liaudies Teis
mas” nusprendė nukirst gal
vą drg. Rudolfui Claus, kai
po “nepataisomam komunis
tui.” Drg. Claus dar 1921 
m. prie socialistiniai-demok- 
ratinės valdžios buvo nutei
stas kalėjimui iki gyvos gal
vos už komunistinę veiklą. 
Paskui jis liko paliuosuotas. 
per amnestiją. Bet dabar Mussolini Išsisukinėja nuo 
hitlerininkai atrado, kad jis' 
ir iš kalėjimo išėjęs buvo
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nm r *' Megatų iš 50 Šalių; Griausmingi Svei
SIULOMOM DERYBOM Stalinui ir Thaelmannui

DAR 60 NUOŠIMČIU 5,001) Pikietininky Visiškai Sustabdė N. Y. H

ROMA.—Italijos dikta
torius Mussolini mušė tele
gramą Tautų Lygos genera- 
liam sekretoriui J. A. C. 
Avenol’ui, neva išreikšda
mas norą dar tartis su Et- 
hiopija per abiejų šalių pa
siskirtus atstovus. Tos tele
gramos kopija pasiųsta ir 
Ethiopijos valdžiai.

Bet savo sutikime tartis 
su Ethiopija Mussolini sta
to vieną keistą sąlygą. Sa
ko, tuose pasitarimuose tu
ri būti visai neliečiamas 
klausimas apie sienas tarp 
Italijos kolonijų Somalilan- 
do ir Eritrėjos, iš vienos 
pusės, ir Ethiopijos, iš ant
ros.

Suvienytas Darbininkiškas Frontas Kovai prieš Fašizmą 
ir Karą—Svarbiausias, Neatidedamas Momento Reikalas; 

Komunistai Pasišventę Kovoja už Pilietiškas Laisves.

LAIKOSI STREIKAS 
TERRE HAUTE, IND.
TERRE HAUTE, Ind.— 

“Labor Advocate” redakto
rius Prechtel apskaitliuoja, 
kad mieste ir apygardose 
dar tebestreikuoja 60 nuo
šimčių visų darbininkų, nors 
generalis jų streikas at
šauktas pagal Darbo Fede
racijos augštųjų vadų su
moksią su 1_______
siųstais “taikytojais” ir bo
sais.

Elektros fabriko darbi
ninkai ketina negrįžti dar
ban, kol Columbian Ename
ling kompanija prašalint vi- 
|sus skebus. 800 mainierių
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Shipbuilding 1 .aivų Statyklas Camdene
-------------------;

Kongresmanas V. Marcantonio Kaltina Admirolus, kad Jie 
Parsidavę Kompanijai prieš Darbininkus; Camdeno Miestą

Komisionierius Smerkia Bosus už Skebus
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Pamatinio Klausimo
Kodėl Mussolini uždrau-

MASKVA. — Liepos 25 d. vakare atsidarė Septintas 
Pasaulinis Komunistų Internacionalo Kongresas, Pilio
rių Name, buvusiame Bajorų Kliube. Susirinko 400 dele
gatų nuo 50 ar daugiau įvairių šalių.

Drg. J. Stalino pasirodymas kongrese iššaukė karščiau
sią entuziazmą. Delnų plojimai ir skambūs sveikinimai 
jam tęsėsi 15 minučių.

Ilgą atidaromąją kalbą pasakė Vokietijos Komunistų 
Partijos delegatas Wilhelm Pieck. Kada suminėjo Ern- 
stą Thaelmanną, Hitlerio kalėjime kankinamą Vokiečių 
darbininkų didvyrį-vadą, vėl išsiveržė sveikfįnimų ir plo
jimų audra. \

Drg. Thaelmann tapo išrinktas kongreso garbės pirmi-
; ninku. Į kongreso prezidiumą išrinkta viso 42 nariai, I ...
tame skaičiuje drg. J. Stalin ir Georg Dimitrov, ir Ame- re Haute vienbalsiai ^nus 
rikos Komunistų Partijos vadai Earl Browder ir Wm. Pyen'dė^ streikuoti, iki iš^mi 
Z. Foster.

Pirmutinė kongreso ugnis atidaryta prieš fašizmą.
Piliorių Svetainė, kur posėdžiauja Septintas Pasaulinis

CAMDEN, N. J.—5,000 bendras derybas su darbi 
darbininkų ketvirtadienį pi- ninku atstovais. Net Roo 
kietavo užstreikuotas N. Y. sevelto 
Shipbuilding K o m p an ijos

darbo ministerės 
Frances Perkins atsiųstas 

Roosevelto at- statyklas. Nepraleido tarpininkas Kerwin atrado, 
jog kompanija nenori neidarban nei vieno streiklau

žio; ir pirmą kartą nuo kalbėti apie reikalaujamą 
streiko pradžios, du mėne- algos pridėjimą darbinin- 
siai atgal, dabar buvo per tą kams.
pikietą visiškai uždaryta el
ektros ir garo pajėga sta
tyklose. i

Streikas vedamas del 15

Per šį streiką tapo sulai
kytas statymas septynių ka- ! 
ro laivų: trijų draskūnų ir

i Dresser kasykloj West Ter- v. v. . . i keturių šarvuotlaivių. To-
b ™ TTaufa vi^hid nnC- nuošimčių algos pakėlimo, rlnl eilei vrminn iv 1X7 O d Vi i n

nimos kompanijos bus išvy
ta visi streiklaužiai.

Tūkstančiai darbininkų

į *&',
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jdel susirūpinę ir Washing- 
tono ponai.

Kongreso darbo komiteto 
pagelbinėje komisijoje kab ,

del panaikinimo darbo nuo 
Įštukų ir del davimo unijis- 
tams pirmenybės, samdant 
darban.

Industrinės Marininkų ir bedamas, Camdeno miestoKomunistų Internacionalo' Kongresas, yra iš lauko pu- 'susirenka pikietuoti Colum- Laivastačių Uftijog sekreto-komisionierius G. E. Brun-

Nagi va Italų karininkai b°mis su obalsiu: “Visų Šalių Darbininkai, Vienykitės!” kuomet milicininkai^nepri 
Tuom pradėjimu budelis- kehs’kartus pirmiau buvo.šešioliMe įvairių kalbų. .

kas Hitlerio teismas nutei- įsiveržę per Ethiopijos šie- Ant pagrindų stovi keturi milžiniški paveikslai Mark
se 9 metam kalėjimo drg.'na> pasiekdami net UaluaPą. so’ Engelso, Lenino ir Stalino su obalsiu įvairiose kalbo- 

se: “Tegyvuoja Nenugalimoji Marksizmo-Leninizmo vė-
_ liava!” Aplinkui visa svetainė iš vidaus nukabinta di- 

*, Bet tižiomis raudonomis iškabomis su obalsiu šešiose kalbose: 
karino-1 “Pirmyn Suvienytas Proletariato Frontas prieš Kapita

listinę Ofensyvą, prieš Fašizmą ir Karą!”
Daugelis delegatų iš fašistinių šalių yra slapta atvykę.
Bendras Frontas prieš Fašizmą Tuojautinė Pareiga.
Ryšyj su atsidarymu Septinto Pasaulinio Komunistų 

Internacionalo Kongreso “Pravda,” Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos centro organas, rašo:

“Visų svarbiausias uždavinys tarptautinio darbininkų 
judėjimo šiuo laikotarpiu yra sudaryt bendrą frontą dar
bininkų klasės kovai.

“Ar gali komunistai laukti, kol darbininkų klasės di
džiuma susivienys pagal bendrą programą, siekiančią nu
versti kapitalizmą ir įvykdyti pergalingą proletarinę re
voliuciją? Ar gali jie laukti, iki darbininkų didžiuma pri
ims Komunistų Internacionalo programą? Ne, jie ne-

toks pat veiklus revoliucio- ^įa minėti rubežius tarp - - - ,. « , , .v
nierius kaip ir pirma; todėl savo kolonijų ir Ethiopijos? sSs ^puošta didžiulėmis raudonomis vėliavomis ir iška-,Dian raoriKą pent is 
ir nusmerke jį mirti. Nagi, va " ' 1 1 ’ “'rT’ ' ...-imdimnin oiir nusmerke jį mirti. u

Ant pagrindų stovi keturi milžiniški paveikslai Mark-

Evą Lippold, 26 metų am- Sprendžiant sulig žemlapių, 
žiaus, kaipo “fanatišką ko-(ua]ua] randasi apie 100 my- 
munistę.” Trys kiti komu- lių Ethiopijos žemėj. 
nistai įkalinti 4, 7.ir 13 me- j . • • •
tų. ‘ •

Nebraska Panaikina Pašalpą .liam.s’ įie net J 
Žemdirbiškose Vietose

OMAHA, Nebr. — Valsti- 
jos bedarbių šelpimo komisi
ja $500,000 numušė pašalpų 

’ sumą rugpjūčio mėnesiui; ir 
žemdirbiškuose apskričiuo- 
se visiškai panaikino bedar
bių šelpimą. Išvedžiojama, 
kad bedarbiai šį rudenį galį 
gauti darbų laukuose. Kiek 
bedarbiams siūlo buožės už 
darbą, komisionieriai visai 
to nesiklausia. Del jų be
darbis gali dirbt dvarinin
kui arba buožei kad ir už 
menką pavalgį.

DicKŠTEiN Išstoja
PRIEŠ HITLERĮ

Washington. —- Kongres
manas S. Dickstein ketvir
tadienį reikalavo panaikint 

7 visas prekybos sutartis su 
Vokietija, jeigu Hitleris ne-

se: “Tegyvuoja Nenugalimoji Marksizmo-Leninizmo ve-

kuomet Ethiopijos 
menė pasipriešino įsiveržė- 

iš lėktuvų 
bombardavo ir žudė ethio- 
piečius. O paskui iš tų nuo- 
tikių Mussolini pasidarė sau 
karo priekabę, kad, girdi, 
ethiopiečiai “užpuolę” Itali
jos kareivius!

Jau virš dvi savaitės at
gal Mussolini atšaukė savo 
atstovus iš derybų su Et
hiopijos atstovais tik todėl, 
kad Ethiopijos įgaliotiniai 
bandė pakelti klausimą del 
to, kur įvyko ethiopiečių su
sikirtimai su italais, ar Et
hiopijos pusėj ar minimose 
italų kolonijose?

Dabartiniu savo pasiūly
mu Mussolini, matyt, tik 
manevruoja, kad sulaikyt 
Italijos - Ethiopijos ginčo 
svarstymą Tautų Lygos Ta
ryboje, kurios susirinkimas 
yra šaukiamas liepos 31 d.

Tą pačią dieną, kai Mu-‘ 
šiliaus taip persekiojęs žydų [ssolini mušė telegramas, sVarbiaUsias komunistų obalsis visam pasaulyje buvo,

“Būtinai reikia tuojaus organizuot kovą prieš pašėlu
sius užpuolimus, daromus, iš fašizmo pusės, nes fašizmas 
yra aršiausias mūsų priešas, kaip atskirose šalyse, taip 
tarptautine plotme. Turi būt masėms parodyta, kad jau 
šiandien reikia atmušti kapitalo daromus užpuolimus ir 
apsigint nuo fašistinio nuožmumo ir nuo karo baiseny
bių.

“Komunistai neslepia to fakto, kad jie kovoja, idant 
panaikint kapitalizmą, o įsteigti socializmą—vietoj nu- 
bankrūtavusios buržuazinės demokratijos įvesti darbi
ninkišką demokratiją per proletariato diktatūrą. Todėl,

ir katalikų. Jis Hitlerį iš- būk sutiktadamas dar pasi- tebėra ir pasiliks—‘Kovot už Galios Pervedimą į Sovietų 
_ • derėti su Ethiopija, Romoje Rankas?

“Bet komunistai negali šaltai ar bešališkai žiūrėti į 
laike būdus, kuriais buržuazija palaiko savo viešpatavimą. Jie, 

todėl, be mažiausių savanaudiškų išrokavimų, kovoja, 
idant išlaikyti buržuazinės demokratijos likučius ir prieš 
užpuolimus, daromus iš fašistų pusės.”

Darbo Partijos
Turime, vadinas, nieko nelaukdami traukt ir organi- 

vocjouus, nuuuuua, uua viv pu- zuot į-bendro fronto kovą visus darbininkų klasės sluog- 
amerikoniškas, o ne hitleriš-'gromai daromi be nazių val- Įsnius, taip pat ir smulkiąją farmerių buržuaziją ir inte

ligentiją, buriant krūvon prieš fašizmą visas spėkas, ku-

vadino bepročiu.
Bet kiek pirmiau tas pats'fašistai sukėlė šturmingiau- 

kongresmanas, kaipo naziųjsias demonstracijas, 
veiklos tyrinėjimo komisijos kurių užtikrino, kad Italija 
vadas šioj šaly, pavertė tą sumuš Ethiopiją. 
tyrinėjimą į atakas prieš -------------
komunistus ir kitus revoliu
cinius darbininkus Ameri- nis fašistų laikraštis neva 
ko j. Gal tik dabar Dicks- smerkia pogromus prieš žy- 
tein susiprato, kad esąs * dus; nuduoda, būk tie po-
cuiacj Ajc\vni9i\žu_,   _______ ~

< kas fašistas? (džios pritarimo.

Dortmund.—Vienas vieti-

leidžia jų artyn. Jie nei 
kartą buvo milicininkų troš
kinančiomis bombomis iš
blaškyti, bet paskui vis iš- 
naujo?
Dar tebeveikia karo stovis 
prieš darbininkus.

rius John Green sako, kad nėr užreiškė, jog kompani- 
kompanija bėgyje poros sa- ja sulaužė su miestu pada- 
vaičių bus priversta pasi-Yytą sutartį, kur ji pasiža- 
duoti.

3,500 streikierių savo su
susirinko A pikiėtan. ?jrinkime išreiškė pasitikę-

jimą komisijai, kurių turi 
išrinkę vesti deryboms su

įdėjo nesamdyti streiklaužiiį 
ginčuose su darbininkais.

Kongresmanas Marcanto
nio pasakė, kad, turbūt, tū
li admirolai lošia išvien su

' Nuo pereito pirmadienio kompanija Bet kompanija kompanija prieš darbiniu
ryto iki dabar areštuota 180 
kovingesnių darbininkų ir 
du Mokytojų Kolegijos pro
fesoriai, W. W. David* ir J.

iki šiol atsisakė eiti į tokias kus.

Mezgėjai Nutarė Kovot Keleiviu Banko Galva
R. Shannon, kurie ėjo į dar- Už 30 Valandų Savaitę Žulikas Bankrutuotojas
bininkų susirinkimus.

NEW YORK. — Čia su-
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Sustabdyta Ontario
Bedarbiams Pašalpa

TORONTO. — Ontario 
provincijos ministeris pir
mininkas M. F. Hepburn, 
Kanadoj, paskelbė, jog nuo 
rugpjūčio 1 d. bus panaikin
ta bet kokia pašalpa pavie
niams bedarbiams. Sako, 
kad jie šiuo laiku galėsią 
gaut darbų farmose. Hep
burn atims pašalpą ir šei
myniškiems bedarbiams, ku
rie atsisakys nuo siūlomo 
jiems darbo, vis tiek, kokio
mis mizernomis sąlygomis mėn. pabaiga. Bet abejoti- 
jie būtų siunčiami dirbt.

PHILADELPHIA, Pa. —, 
’Amerikos Mezgėjų Federa-'imtas B. C. Neidecker, pa
či jos suvažiavime socialistas sauliniame kare pasižymė
tos unijos prezidentas Emil jęs Amerikos lakūnas, kuris 
Rieve iš pradžios stojo už paskui tapo bankininku. Jis 
palaikymą 40 valandų darbo areštuotas, kad per žulikys- 
savaitės, kuomet dauguma tęs nubankrūtayo Keleivių 
200 delegatų reikalavo 30, Banką Paryžiuj, pražudy- 
valandų savaitės. Paskui damas 1 iki 6 milonų dole- 
Rieve nusileido iki 35 valan-lrių svetimų pinigų.. Tas jo 
dų. Bet delegatai vis tiek bankas turėjo skyrius dar 
nubalsavo kovoti už 30 va- Belgijoj, Holandijoj ir Ang- 
landų darbo savaitę ir įga- lijoj. Neidecker būsiąs iš
liejo pildančiai ą tarybą net duotas Franci jai teismui
visuotiną streiką šaukt, kad kaipo pabėgęs kriminalistas, U 
priverst samdytojus iki tiek 
sutrumpint darbo laiką, ne- 
numušant savaitinės algos.

Mezgėjų sutartis su bo
sais išsibaigia su rugpjūčio
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na, ar senieji vadai skelbs 
generalį streiką, jeigu prie 

APTAKSUOS TRUSTUS? to. neprivers eiliniai unijis- 
Washington.—Demokratai tai.

kongreso lėšų komisijos na- -------------------
riai nutarė taip pakelti mo- Roma.—“Mums Visa Et- 
kesčius ant korporacijų pel- hiopija!” rėkavo Mussolinio 
nų, kad valdžia gautų $150,- fašistai per savo karinę 
000,000 daugiau negu dabar. 1100,000 demonstraciją.

rios tik jo neapkenčia.
Kaip praneša užsieniniai korespondentai, tokios takti

kos būsią laikomasi ir organizuojant masines darbo par
tijas ir net jungiant jąsias tarptautiniai.

i

LaGuardia Turi Duoti Lais- 
nius Vokietijos Piliečiams

NEW YORK. — Miesto 
majoras LaGuardia nus
prendė neduoti “laisnių” 
Vokietijos piliečiams del 
biznių bei užsiėmimų, kur 
tokie leidimai reikalingi 
Nes Hitleris Vokietijoj ne
duodąs tokių teisių Ameri
kos piliečiams.

Bet Jungtinių Valstijų 
užsienio reikalų ministerija 
pranešė LaGuardijai, kad 
tokiu savo patvarkymu jis 
laužo šios šalies padargą 
prekybos sutartį su Vokie
tija 1925 metais.
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not buying a bobk Darius Girėnas.' I hate 
l^y^ųj^-ever!! ■* ■■

Po-šito radinio, p. BendleE patelefonavo 
į ‘banką ir sulaikė savo ęėkį. Vadinasi, 
Vėjalis su Jurgėla nuo: “žiurkės” pinigų 
negaus. Ten pat' Bendler pareiškia:

Sreitteji Lifeįuviiį
Kohlttnistą Darbai

1 - 1 . ’ ■ .‘t. '• ' • • ■ .. . . . '

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year-----------------$5.50
Brooklyn, N. Y., per year____ ;___ $7.50

■ foreign countries, per year _ 
Canada and Brazil, per year 
Jutted States, six months 
jnxAiyn, N, Y.» six months

Ęorateh countries, tflx month/

- $3.00
$4.0®

_ H.Ofl
$3.00

second class matter March 11, 1924, at 
Tice at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1£79

Tokio Ponai Darbuojasi!
Japonų karo ministeris, Senjuro Ha- 

jaši, andai kalbėdamas su laikraštinin
kais pareiškė, kad Japonija, girdi, dabar 
turės padidinti karo išlaidas, ries reika
linga “defensyviai prisiruošimai prieš 
Sovietų Sąjungą.” Sulyg juo, iš Sovietų 
Sąjungos grūmojąs Japonijai pavojus, to
dėl pastaroji privalo smarkiai ginkluotis.

Nėra didesnio melo už šį p. Hajaši pa
reiškimą! Juk visas pasaulis žino, kad 
Sęvjetų Sąjunga nesiruošia nieką užpulti, 
Isad ji trokšta taikos, kad ji yra didžiau
sia kovotoja už taiką. Net tai pačiai Ja
ponijai Sovietai yra padarę visą eilę nu
sileidimų, kad tik išvengus karo. Aki- 
regyj to, imperialistų lakiejus drįsta ši
taip kalbėti!

Mussolinis' skelbia, kad jį Ethiopija 
rengiasi užpulti, Hitleris—būk jį Sovietų 
Sąjunga, dabar Hajaši—panašią giesmę 
gieda! Norėdamas mušti, įnagį surasi. 
Norėdamas kariauti—pasiteisinimą leng
vai gausi (nepaisant, ar kas jam tikės).

Tas viskas liudija greitą imperialisti
nio karo artėjimą. Visi darbo žmonės 
privalo prieš tai kovoti. Šių metų anti
karinė diena—Rugpjūčio 1 d.—turi būti 
paversta milžiniškomis demonstracijomis 
priėš karą. New Yorke didžiokiška prieš
karinė demonstracija įvyks rugpjūčio 3 
dieną, . •, ,

Dideli darbo žmpnių protestai ir de
monstracijos, atkreiptos prieš imperialis
tinius karų rengėjus turi’ didelės reikš
mės!

Aš jam paaiškinau dalyką ir parodžiau tą 
raštelį. P-as Jurgėla gynės, kad. tas raštelis 
esąs ne jo ir suvertė kaičią ant savo sūnaus. 
Tas aiškiai duoda suprasti: kokie grūdai! 
Tokie ir daigai ! Puiki pamoka mums Ame
rikos lietuviams!? Kokią padėką gaunam 
nuo tų didvyrių, kurie nešioja papuošę savo 
krutinės Gedemino, Vytauto ir kitokiais me
daliais. P-as kap. Jurgėla neseniai gavo 

'meddlį nuo Lietuvos prez. Smetonos, kaipo 
didvyris literatūroj. Ale ir vertas! Aš 
kap. J. skiriu nuo savęs kitą “medalį’’, ant 
viršaus ano, už tą ‘poetišką’ komplimentą, 
kurį man palikot!

Qaį šitokį akyplėšiški, negražus ir ne
dėkingi “rašteliai” pamokins tuos, kurie 
pasirengę eiti į “Kauno muziejų” ir iš 
anksto užsimokėti už burdą po dešimti
nę arba penkinę. Let’s hope so!

Albumas, Penkinė ir “Rat”
Jungtinėse Valstijose dabar lankosi tū- 

las Otto Vėjalis, Lietuvos žurnalistas, ku-
| ris, pasak “Keleivio”

renka čia žymesnių lietuvių fotografijas sa
vo albumui, kuris busiąs padėtas Kauno mu
ziejuje. Su kiekviena fotografija p. Otto 
Vėjalis nori gauti 5 dolerius. Jeigu pasi
sektų gauti 1,000 fotografijų, ir su kiekvie
na gauti po 5 dolerius, tai pasidarytų $5.000.

. ..... >T - .'
Pradeda Blaivėti

Kadaise “Tėvynėje” J. Miliauskas (S- 
LA Apšvietos Komisijos narys) parašė 
straipsnį apie reikalingumą SLA daly
vauti Visuotinam Suvažiavime Clevelan- 
de. “Tėvynės” redakcija tą straipsnį vi
saip vilkino, bet vistik buvo priversta ga
lop jį įtalpinti laikraštin, . Na, ir del to 
SLA 6-to Apskričio (Chicagoje) -reakci- 
Ainkai pradėjo labai sielotis. Jie. iškepė 
minėto Apskričio konferencijoj rezoliuci
ją, niekinančią J. Miliauską ir reikalau
jančią, kad panašios rūšies J. Miliausko 
raštai nebūtų SLA organan talpinami.

Dabar pažangesni SLA nariai pradėjo 
atsiliepdinėti del tokios nachališkos SLA 
6-to Apskričio taktikos.. SLA 226 kuopa 
savo susirinkime priėmė, rezoliuciją, 
smerkiančią Apskričio taktiką. Be kit
ko minėtoj rezoliucijoj (žiūr. “Tėv.” lai
dą už 26 d. liepos) pareiškia:

J. Miliauskas turi teisę, kaip ir kiekvie
nas kitas narys, turi teisę, parašyti prane
šimą, pakvietimą, paraginimą ar ką kitą-ir 
jei redakcijai išrodo, kad vienas ar kitas bi
le nario parašytas dalykas laikraščiui ne
tinka, ji gali jo nespausdinti, bet kada au
torius kreipiasi į Apšvietos Komisiją ir šio
ji nutaria, jog redakcija negali atsisakyti 
rašinio talpinti, tuomet jis turi būti spaus
dinamas. 6-tas apskritys apsilenkia su įsi
gyvenusiomis taisyklėmis, kurstydamas re
daktorių neklausyti vyresniųjų patvarkymų. 
Apskritys neturi teisės spręsti, kokie raštai 
turi būti talpinami “Tėvynėj” ir kokie ne. 
Tai redaktoriaus ir Apšvietos Komisijos rei
kalas.

Ištikrųjų, tai geras biznis! O kad dau- 
. gelis bus lengvatikių, trokštančių savo 

atvaizdus turėti “Kauno muziejuj,” tai 
'nereikia nei abejoti. Štai tam ir faktai, 

f Liepos 5 dieną Vėjalis su Petru Jurgė
la, oficialiu savo palydovu, nuvyko į Wa- 

, terbury, Conn., ir užėjo pas tūlą John 
Wih. Bendlerį prašyti pinigų. Apie tą 
įvykį pats Bendler šitaip rašo:
F'■■■■ \

Jie man paaiškino savo uždavinį, kokiu 
tikslu jię atsilankė pas mane; aš mielai su
tikau su jų reikalavimais ir paaukavau 10 
dol. . Tuojau išrašiau savo vardu čekį ir 
įdaviau p. Vėjeliui. P-as kap. Jurgėla man 

j pradėjo siūlyt Dariaus-Girėno knygą, už ku- 
rią reikalavo dar iš manęs $1.50. Aš jam 
pastebėjau taip: Aš jum paaukavau $10.00, 
o jūs dar norite iŠ manęs $1.5Q? Sakau:

L Galėtumėt ir taip man tą knygą padovanoti? ' 
į Toks mano pasakymas, matėsi p. Jurgėlai 

nepatiko ii’ po trumpo pasikalbėjimo jie iš-
•_ ėjo. Už valandėlės po jų išėjimo aš ant 

stalelio randu padėtą raštelį, kuris skamba
‘ ■ ■*

• “July 5, 1935 Bendler: You are a rat for

Tai teisinga mintis, mūsų nuomone. 
Reikėtų ir kitom SLA kuopom ir atski
riem nariam išstoti su tokia mintimi per 
SLA organą prieš 6-to Apskričio reakci
ninkus!

Pasigailėjimo Vertas
Prūseikos laikraštyj J. Elmanas užsi

manė paniekinti d. J. Gasiūną. Net dvi 
špaltas Prūseika pašvenčia savo organe 
vietos aprašymui to, ką apie Gasiūną ka
da tai manė Rudaitis, Andriulis, Buknys, 
Tauras, Mizara, ir kt. Visokių melų ir 
nesąmonių ten priplepama. Jeigu ir bū- 
tų/Sesa, ką tas plepalukas rašo, taį kokia 
čia svarba skaitytojam, ką kada kas apie 
d. Gasiūną maųė? Svarbu, ką mano apie 
d. Gasiūną draugai dabar. Yra mūsų 
draugų, kurie apie Elmaną visuomet tu
rėjo prastą nuomonę, o .kiti į Elmaną vi
suomet žiūrėjo, kaipo pasigailėjimo ver
tą--^sutvėrimėlį. Nepaisant?, -kaip dideliu 
Elmanas gali statytis, ir mažint Gasiūną, 
mūsų nuomone, jis vistiek tėra Gašlūnui 
tiktai iki juostos!

• I •».» * ‘O — - -- - -.......

I Amerikoj Lietuvių Dar
bininkų Visuotinas Suvažia
vimas padarė daug tarimų, 
priėmė bendro fronto bųda- 
vojimui programą, suorga- Ar vietinių konferencijų su- ■ Suvažiavimą. Pav 
nizavo Nacionalį Lietuvių v ’ ......................4
Veikimo ’Komitetą, paliko 
labai gražų įspūdį visuose 

/dalyviuose. Delegatai skirs
tėsi pilni tvirto pasiryžimo 
tęsti ~ toliau Suvažiavimo 

garbus, pravesti gyveniman 
jo tarimus, pasiekiant nau
jas lietuvių mases ir įtrau
kiant jas į bendrą veikimą. 
. < Visa: tai, labais gerai. Bet 
negalime laukti,- kad tie gra
žūs norai ir pasižadėjimai 
išsipildys automatiškai.: Rei
kia imtis už darbo. Reikia 
iniciatyvos. Reikia būti pir
mutiniais. Štai kur praside
da didžioji atsakomybė ko
munistų. Nelaukime, kad 
Suvažiavimo delegatai vieni 
pravestų tarimus gyveni
man. Komunistų frakcijos, 
komunistai privalo būti pir
mutiniai darbe.

# (VUOVIĄ jcgft- ruucu-

. Ar tą aiškiai supranta vi-!kos lietuvių gyvenime. Štai 
si mūsų draugai parti j iečiai tos vietos, kurios, mano ma- 
ir lygiečiai? Jeigu supran- nymu, turi pakankamai bol- 

ria, tai kas daroma, kad Su- ševikiškų spėkų rimtam pra- 
y^javimo programa nepa- vedimui gyveniman Cleve- 

s^silil^ų ant baltos popieros? lando Suvažiavimo tarimų 
^visųpirma, ką suvažiavi- įr subudavojimui tvirto ben

dro fronto to Suvažiavimo 
programos pagrindais: 

Boston 
Lawrence 
Montello 
Norwood 
Worcester 
Lowell ' ' ’ 
Hudson : •
Hartford 
Waterbury 
New Haven 
Bridgeport 
New Britain 
Brooklyn 
Newark 
Elizabeth 
Bayonne 
Paterson 
Easton , , 
Philadelphia 
Baltimore 
Pittsburgh 
McKees Rocks- 
New .Kengsinton 
Wilmerding 
Wilkes -Barre 
Scranton 
Minersville 
Shenandoah 
Cleveland 
Detroit 
Grand Rapids 
Saginaw 
Akron 
Chicago 
Roseland 
Cicero 
Racine

’ Kenosha • . 
Milwaukee 
Springfield . 
Pietiniam Illinojuj. 
Dar yra keli miestai,

svarbą vietinių konferenci
jų ir vietinių veikimo komi
tetų.

prisirengimui. Tegul orga- nių bendro fronto konferen- 
nizacijos turi laiko, gavę 
pakvietimą, visapusiai iš- 
diskusuoti šitą klausimą. 
Niekas neišeina1 iš taip va
dinamų ūmių konferencijų.

Antra, ir labai svarbu, ne
gali būti pakenčiamas toks 
ištižimas, koks buvo kai ku-

Am raportai jau išduoti? iriose vietose besirengiant į 
. , n .. vienam

mieste dideliam kliube ko
munistų ir simpatikų yra 
48. Kliubui buvo pasiųstas 
laiškas su užkvietimu ir 
tuom draugai pasitenkino. 
Kuomet tas laiškas buvo su
sirinkime skaitomas ir svar
stomas, tai, tik septyni mūsų 
komunistai simpatikai da
lyvavo ir balsavo už, priėmi
mą. O kur buvo kiti 41? Va
dinasi, nebuvo jokios pro- 
gresyviškų spėkų mobiliza
cijos.' Pasekmės supranta
mos: tik keliais balsais kliu-^ 
bas nutarė nesiųsti delega
to į Clevelando Suvažiavi
mą.

Draugai, darbininkų rei
kalais vaduojantis, reikia 
pasakyti taip garsiai, kaip 
tik galima, kad šitame at
sitikime mūsų draugai buvo 
kriminališkai apsileidę. Lai 
tokių tragedijų nepasikar
tos besirengiant prie vieti-

šaukimu rūpinamasi ? Kol 
kas nugirsta tik iš kelių vie
tų. Plataus užsimojimo pra- 
vedime gyveniman šių .grei
tų reikalų nesimato.

Pati sunkioji atsakomybę, 
be abejonės, gula ant komu
nistų frakcijų ir pavienių 
draugų. Ypatingai neatidė
liojamas darbas didmies
čiuose. Kaip tik ten plaka 
gyvenimo ir veikimo širdis. 
Kaip tik ten turi prasidėti 
visi mūs judėjimo nauji žy
giai. Jeigu, daleiskim, kokioj 
penkioje dešimtyje didžių
jų: miestų, tai yra, didžiųjų 
lietuviškų kolonijų, būtų 
pravesta sėkmingos ’ masi
nės konferencijos ir sutver
ti veiklūs bendro darbo 
komitetai, tai Clevelando 

i Suvažiavimo gražūs norai 
'virstų galinga jėga Ameri-

mas, nutarė? .
Clevelando Suvažiavimas 

pasisakė už budavojimą pla
čiausio bendro fronto pama
tais greitųjų reikalų, stovin
čių prieš lietuvius darbinin
kus šiandien. Visi, kurie su
tinka sų tais reikalais, pri
valo būt laimėti į bendrą 
veikimą. Tuos gi svarbiuo
sius reikalus Suvažiavimas 
suformulavo sekamais pen
kiais punktais:

. 1. Prieš karo ir fašizmo 
pavojų.

2. Už bedarbių ir socialę 
apdraudą..

3. Už organizavimą lie
tuvių darbininkų į darbo 
unijas. •

14. Už gynimą ateivių tei
sių. , ..... . •_

5. Už talką Lietuvos žmo
nėms jų pastangose įsigyti 
civiles demokratines teises, 
būtent: teisę organizuotis, 
laikyti susirinkimus,, leisti 
ir skaityti .savo laikrąščius, 
visuotinu slaptu balsavimu 
išsirinkti miestų savivaldy- 
bas ir seimą. . .

.Antra, Clevelando Suva
žiavimas išrinko Nacionalį 
Lietuvių Veikimo Komitetą 
vedimui ir surišimui viso 
bendro fronto judėjimo. Su
važiavimas nutarė, kad ne
vilkinant, bet rimtai !prisi- 
rengiant, ■ būtų šaukiamos 

. vietinės lietuvių organizaci
jų r konferencijos virš pažy
mėtos programos pagrin
dais. Tos vietinės-konferen
cijos suorganizuos^ vietinius 
lietuvių veikimo komitetus.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
-371 Lake Street ■ • Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7364

’------ l —
Redakcijos Atsakymai

£Tėmytojui, Tacoma, Wash.
Jokiu būdu negalime • su- 

JAįprasti pamatinės minties jūsų 
>Korespondencijos, todėl nega- 

sunaudoti “Laisvės” 
/ Ėp/tftpsį. Atleisite.

Darbininkei, 
ta^onn.— Skaitėme 
fjkfiondenciją apie 

’j&llarbininkės, bet negalime su- 
įjEjfr^ti kaikurių išsiręiškimų, 

negalime spausdinti 
raM^aisvėje.” Atleisite. Ateityje,

drauge, stengkitės atsargiau ir 
aiškiau parašyti. AČiu už ra
šinėjimą, nes daugelis jūsų ko
respondencijų esti labai geros, 
darbininkiškos.

Wilkes Barre, Pa
Waterbury, 
jūsų kores- 

sužeidimą
Atsidarys Anglų Kalba Moky

kla “Kasi Tai Yra Ko
munizmas?”

Mokykla prasidės su - rug
pjūčio 5 d. ir trauksis iki 18 
d. rugpjūčio, Darbininkų Cen-

tralinėj svetainėj, 325 E. Mar
ket St>., Wilkes-Barre, Pa.-

Studentai mokinsis . ištisai 
porą savaičių. O norintieji im
ti lekcijas extra, bus mokina
mi antradienio, ketvirtadienio 
ir sekmadienio vakarais nuo 
8-tos vai. Ir yra <skiriama ,še> 
šios lekcijos, Už šešias lekcijas 
per šešis vakarus prisieis lan
kantiems 'mokyklą pasipirkti 
tikietus už 30 centų. Tai ,gana 
žema kaina, o daug naudingo 
•mokslo patirs!- Lekcijas duos 
d. Harry M. Wicks.

Brastietis.

cijų! Lai kiekvienoj draugi
joj, kiekvienoj kuopoj, kiek
vienoj organizacijoj bus su
mobilizuotos visos tos spė
kos, kurios pritaria kovai 
prieš karą ir fašizmą, už be
darbių apdraudą, už ateivių 
teisių gynimą, už organiza
vimą neorganizuotų darbi
ninkų, už padėjimą Lietu
vos žmonėms išsikovoti ei-, 
viles teises! >

A. Bimba.

ŠYPSENOS
Vis Dar Auga

“Tėti, ar tu vis dar augi?” 
“Nė. Kodėl tu klausi?”
“Bet,^kad tavo viršugal

vis vis daugiau ir daugiau 
iš plaukų išlenda.”

Tuščias, Kaip Pūslė
Labai riebus vyras, lauk

damas trūkio stotyje, užsi
manė pasisverti. Įdėjus 
centą į mašiną, kuri buvo 
pagadinta, aparatas parodė 
vos tik 50 svarų. Du vai
ku tėmijo arti visą procedū
rą; mažesnysis, išpūtęs akis, 
sušuko: “Bai gaš!—jis visai 
tuščias!”

Surinko J. Šilingas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

IŠPLĖSTOS GYSLOS. PŪSLĖS 
ANT LETENŲ

Aš. prašyčiau patarimo savo 
motinai ir seseriai. Mano mo
tinai suėjo 49 metai, sveria 
180 sv., 5 pėdų ir 2 ęolių ūgio. 
Jau gal 20 metų, kaip ji turi 
ant kojų, ant blauzdų išplės
tas gyslas. Kartais nekurias 
jų pradeda labai skaudėt. Ir 
jai kojas skauda per sąnarius, 
ypač per kulšis, per klubą, per 
kelius. Labiausia •naktimis. 
Kai ji vaikšto, tai jai skauda 
ir letenas. Ir jai ten storai pri
augę užtrinų, ir sugargažėju- 
sios odos. Ji taip gi labai ner- 
vuota, arži ir rūpinga. Kai at
sikelia rytais iš lovos, jaučiasi 
pavargusi ir neturi noro ką 
dirbti, bet vis dėlto ji turi bai
sų apetitą ir vargiai gali, su- 
Isivaldyt, kad nepersivalgius.

Ir da mano sesuo. Ji irgi tu
ri nesmagumų su kojom. Jai 
ten atsiranda pūslės ant pirštų 
galų ir ant letenų^ ant užpem 
čių. Ant užpenčių susidaro 
pūslės ir parausta aplinkui. 
Nors ji nešiotų ir didesnius' 

l batus, jai tos pūslės nepranyk
sta. Jai kojos tokios minkštos 
ir jautrios, neturi to kietumo.

Atsakymas

f Tai Jūsų močiutei yra ir ko
kių sisteminių trūkumų. Jai, 
be abejo, yra savo rūšies avi- 
tamįnozė, apsilgimas dėl sto- 

’kos tūlų vitaminų. Kai žmo-ku-
č’rt n •!.••• * riu čia nesuminėjau^ bet ku . trūksta su mais-
Šitie gi vietiniai.veikimo ko-'rie turi gero pamato suda- }
mitetai paskui.darbuosis vi- rymui plataus masinio ben-

• . __ 1 •. J . • _. _ — w ‘ e I: t /-M

Vadinas, Jūs motutei ^saky
kite -gražiai, kad ji turi:būtinai 
suliesėti, pamažėl, neperstai- 
giaį ir nepodaug. Kad ir po 
porą-trejetą svarų ji ištarpin- 
tų savo laukelių' kas savaitė 
ir paverstų energija, tai ir tai 
būtų gerai.

Ji neprivalo savęs nokinti 
badu. Ne. Tegul nabagutė pa
sivalgo. Bet tegul valgo žo
leles, lapelius, šakneles,—vis 
žalius daiktus, pilnus vitami
nų. Neduokite jai pyragpa- 
laikių ir tos duonos, tešlos 
maisto, blynų, makaronų, bul
vių,—bendrai, krakmolų, skro- 
bylų. Neduokite daug ir sal
džių ir riebių daiktų. Bet ji 
sau gali ir gerokai prisitepėt 
žalėsių, daržovių, vaisių ; taipgi 
vidutiniai kiaušinių, pieniškų, 
žuvų, mėsos, ypač kepenų, ir 
kitų.

Tegul prieš valgį ima sky
dinės liaukos: Thyroid gland, 
1 gr., 100 tablets, po vieną, 
tai po 3 kas diena.' lodo tink
tūros, po lašą kas dvi ar trys 
dienos.

Kojas tegul vely duoda gy
dytojui, kad jis į tas garank
ščiuotas gyslas įleidiųėtų su
traukiamųjų vaistų—injection 
treatments of varicose veins.

Sugargažėjusias vietas ir tas 
užtrinas tegul ji tėplioja kas 
diena šituo mišiniu: -

Salicylic acid 2 drams, • 
flexible collodion 2 ounces. 
Tegul tepa kas, vakaras 

per kokią savaitę. Kitą savai-tu per ilgą laiką, tai jam orga
nizmas kaip tai gaivalingai tę tegul apleidžia, o tada vėl

_ ---------- . . xxmaiuw vivw«*.*«v -- įiesKO tų vitaminų: noris vis tepa. Ir taip, perijodingai, kol
Jie, mobilizuos visus Vietos j važiavimo programos punk-1 daugiau ko valgyt ir valgyt,— stora oda nusišers, nuplaišios. 
lietuvius ...visiems ' darbams, tais. Lai šių^vietų komunis- gal,, taip bevalgant, prisidės | Ir Jūsų sesutė galėtų sau 
kurie iškils vienu sir kitu'tai susirūpina šiuo reikalu! kiek ir vitaminų. Ir taip žmo- kojukes teplioti tuo patim mi- 
programos punktu. Vietinių Vietines konferencijas, nes dažnai ir nutunka.1 Jūsų siniu. Plonai, kas vakaras, gal 

pagal Suvažiavimo patvar- motutė pusėtinai aptukusi, iš-.per kokią savaitę. Paskui sa
ga pasiekti) dar ir tuos lie-k‘ymą> gali šaukti^arba tie

sais programos punktais. dro fronto Clevelandb Su- ieško tų vitaminų:

veikimo komitetų bus parei

tuvius bei jų: organizacija^ 
kurie.-‘dar nėra- prisidėję 
prie bendro veikimo/Jie pe- 
atlaidžiai turės klabinti du
ris tų organizacijų ir kvies
ti jų; narius -į talką už savo 
klasės .reikalusi r -i
- Suvažiavimas, nutarė, rkąd 
sųgri?ę. delegatai r išduotų 
raportus savo organizaci-

purtusi: sveria net 180 svarų, j vaitę-kitą galėtų praleisti, ne- 
p tokia mažiukė—tik truputį teplioti, 70 tuo tarpu galėtų 
virš 5 pėdų ūgio/ Ji turi pat(kojas vilgyti alūmo skiediniu: 
pirma gerokai suliesėti. Tai powder, alum, 1 pound. Į 
taip bent neapsunkins savo'kvortą verdančio vandens te- 
širdies, inkstų ir kitų organų gul ištarpina trejetą valgomų 
bei liaukų. Nešiot tokios sto- šaukštų, su kaupu, ir paskui 
ros paltys lašinių—juk tai rei-rtuo skiediniu tegul vilgo sąvp 
kalauja Jėgų ii* energijos, tai minkštutes kojas. Oda pasida- 
paskui nebepalieka . energijos ‘ 

• žmogus prisivargini,
oti mažiausia mė- save bevalkiodamas iš vietos dažniausia. Ir dažniau

komitetai, kurie buvo susi
tvėrę- prisirengimui prie Su
važiavimo, arba/draugijų są
ryšiai, arba didžiosios or
ganizacijos bendrai, arba 
Clevelando Suvažiavimo. de
legatai, -D fl. V t į '
.^.Nereikia,.. draugai,, •šaukti 
konferencijas ,, ant greitųjų, darbui.

menesio i

rys atsparesnė. >
Tegul ji ir basa vaikšto kuo

ant

KMrKHMI
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Pakalniškis. Jo 
taip pat yra so- 
jaunai mokyto-

<3
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Vestuvės Choro Vedėjos Ed- 
nos Vaivodaitės su Adolfu

'v Bonikat

Svarbu? ho tai. ką menas suteikia kele
tui šimtų, ar net tūkstančių žmonių, 
kuomet ju milionai. Menas priklauso liau
džiai. Menas privalo savo 
šaknimis jaugti į plačiųjų 
tarpą, 
mylėt, 
mintis

Kiliausiomis 
darbo masių 

Masės tą meną turi suprast ir pa- 
Menas privalo apvienyt jausmus, 
ir masių valią ir jas kelti.” 

—LENINAS.

Ji
Linkėtina

šeštadienis, Liepos 27, 1935 Trečias Puslapis

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. įstos į Meno Sąjungą šį me
nesį? Minėtų kuopu draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena knnna moka po $5.00

< j metus. - -‘T551I 
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyek 3v., 

Brooklyn, N. Y.

T R U M P M E N 0 S
DW REIŠKINIAI—GERAS IR BLOGAS
Amerikos Proletmeno Sąjungos trečiam ap

skrityje turime keturis chorus: Elizabethe— 
Bangos; Newarke—Sietyno; Great Necke— 
Pirmyn ; Brooklyne—Aidą. Visiems chorams 
vadovauja (diriguoja) merginos: Sietyną ir 
Aidą—drg. B. šalinaitė; Bangos—jauna d. S. 
Pociunaitė; Pirmyn—d. A. Klimiutė.

Geras reiškinys! Tai rodo, kad merginos 
pasiryžusiai studijuoja ir, pagalinus, užima 
svarbias vietas. Bet ką vyrai daro tuo klau
simu trečiam apskrityje? Priversti manyti, 
kad jie pasirinko tinginiavimo išeitį... pras
tas reiškinys, vyrai!

* *

Pirmyn Chorą mokino 
vietą užėmė A. Klimiutė. 
listė, dainininkė, 
jai pasisekimo.

* * *
Sietyno Choras trumpam laikui paėmė per

trauką. Atsikvėpę, pasilsėję, vėl varys darbą 
pirmyn.

* * *
Aido Choras pereitą penktadienį, pamokų 

pertraukoje, nutarė dalyvauti darbininkiškos 
spaudos piknike, įvykstančiam rugpjūčio 11 d., 
Eagle Rock. Jį rengia bendrai A.L.D.L.D., 
L.D.S. ir Proletmeno apskričiai. Tikimasi, 
kad visi trečio apskričio chorai dalyvaus pik
nike ir duos puikią koncertinę programą.* * į *

5VEIKAS ŽINGSNIS

Proletmeno trečias apskritys padarė svei
kintiną žingsnį pirmyn! Trečio Apskričio ir 
d. B. šalinaitės pastangomis suorganizuota 
mokyklėlė lavinimui mokytojų vadovaut 
cJ >rus. Iki šiol mes turėjome tik vieną 
pastovią chorų mokytoją, tai B. šaknaitę. Bet 
tokia padėtis buvo nepakenčiama. Mūsų cho
rai daug nukentėjo delei stokos mokytojų. 
Ypatingai trečias apskritys. Vargais negalais 
susigraibydavo Šiokį-tokį mokytoją. Pamokin
davo mėnesį-kitą ir apleido. Vėl jieškok kito. 
Gaujas mokytojas—naujos dainos, skirtingos 
metodos. Chorai niekuomet negalėjo palaikyti 
išsimokytų dainų repertuaro. Išmoko, numetė. 
Naujas mokytojas jų nemokina, ima kitas dai
nas. Kilus klausimui dainuot—nėra ką dai
nuot, nemoka dainų. Nespėjo susimokyt dai
nų. Kolei kitą mokytoją susirado, praėjo me
tai ir kiti. Choro nariai pakriko. Vėl išnau- 
jo organizuok. Taip ir vargo.

Dabartiniu laiku draugė šalinaitė pralavino 
visą eilę jaun 
“bado” nekę: 
chorų trečio Apskričio 
vauti.

Sveikas žingsnis, draugai menininkai!

inų draugių mokytojų ir chorai 
Jeigu .susitvertų ir daugiau 

apskričio ribose—yra kam vado-

Iš Poemos
Nepralaužiamas Frontas”

* , 1
Kaip dūžiai Australijos jūrų į rifus, 
Kaip bangų ataka Baltijos juroj, 
šiandieną lėtas kolkas,
Bet Internacionalo frontas galingas 
Ties penkių vandenynų krantais.

3 
Spjaunam į laikraštines telegramas; 
Tegu rašo, ką nori:

—Kad Hitleris jnarksizmą lageriuos 
[užkonservavęs, 

—Kad Čankaišekas raudonąją armiją
[pavijęs, 

—Kad' Lietuvoj revoliucijai neįvykti, 
—O penkmetis planas milioną vaikų 

[numarinęs...
Nė vienai nebetikiu, ne, ne!
Išvaikščiojau kalėjimus nyo Baltijos
Iki Baltgudžių kalvų, .

^Per belaisvių stovyklas varinėjo, vežiojo, 
■Su moliu, su plytom tampiau vežimuką 
/ Lietuviškuose kalėjimuose, fortuose.

Su Paliesės sukilėliais Baltg-ųdžiuos 
: . [varinėjo.

Naštas nešiojom Lukiškių rūsiuos
Ir dainavom Internacionalo dainas. 
Dainavom,
O “pŠedovnikas” išvalė mums dantis 
Dideliu fašistiniu kumščiu.

Ir po to, tvirčiau da žinau: 
—Nenugalėt jiems mūs fronto, oi ne!

1

Plentu vakaris vėjas
Ir poros sukinėjos.

Kaip tik tada mudu, atsimeni? 
šešetą metrų po žemių
Plento akmenis dalbom dalbavom.

Rytėjau, saulėtekiui užgaisravus 
Ir sutemoms vakarėjant 
Molio skliautai virš mūsų 
Vis rengdavos griūti, nupulti, 
Kai autobusai dard.eno plentu.

Plaukdamas iš patamsės sutemų 
Liepžiedžių kvapas nosis kuteno, 
Kai vilkdavom kojas namo. 
Klausdavai tu: iš kur liūdesys? 
Juozai, tą vasarvydį gražų 4
Mylimą kalėjiman išlydėjau.

Nei tu, nei aš nesuskaitysiu,
Kiek šimtų valandų
Ties mus molis karojo, 
Ir mažas, kaip blynas, 
Švytėjo dangus
Per kanalizacijos kontrolinio šulinio

[angą.
Tebėra pas mane fotografija
Kur stovime 100
Magistralio kanalo krante
Išlipę iš dugno,
O rankose ne kryžiai: vizirkos.

Gal pamiršai, Juozai, tą valandą,
—Buvo lygiai vienuolika,

• Kai tunelis pats sumaurojo:
—Išlipkit!
—Kodėl? Juk pusiaudienio valandos 

[nėr!
—Išlipkit! Ar aš nesakiau: jie 

[techniko bijo!
Viršuj sutikome Jurkos vyrus:

—Sargyba prie magistralės!
—Vyrai!

dieną neberėkė technikas,Tą
Ir putos išdžiūvo, teisinos:

—Vyručiai!. . .
Ir “vyručiai” išklausė:
Pristigęs atramų moliui,
Akordinį darbą pati ministerija skyrus...

Dabar tu kažkur Latvijoj
Runkelius kaupi laukuos,

J O latvių “budzis” trina rankas
Ir algą mėnesiais nemoka.

Mūsų Petras mažasis, gal žinai, 
žemaičiuose tremtinio bėdas “rokuoja,” 
Kaip ir aš viduržiemį
Į svetimus kaimus nugrūstas.

Nuo viduržiemio šalčių pradžios
Išvažinėjau nesuskaitomą skaičių

[daboklių

Ne tuoj—ne mėnesius 7!
Varinis vyras geso, 
Istisus baisius 7-nis!

i Kaip tik tą dieną sargas sakė:
—Rengkis! Už dviejų savaičių namo! x 

Nežinot jūs ten Lietuvos pakampiuos, 
Kad’ kaip tik tą dieną jis užgeso, 
Nežinot jūs, kaip baigė jis kalėjimo 

[dienas.
Nesenai jį, pagaliau, iškarpė, pjahstė, 
Pleuritą pjaustė, karpė...
Į vakarą širdis jo vos-vos plakė 
Ir jos plakimų silpni dūžiai, 
kilnojo žaizdą neužsiūtą, 
Išpjautą žaizdą
Išbalintoj odoj, kaip kalkių sienos. • 

Atėjo kunigas, kalbėjo dievo žodį, 
Tepti, šlakstyti jįjį rengės, 
šlakstyti šį varinį vyrą,

.Išbalintą, kaip kalkės sienoj.
Prikalbinėjo šį varinį vyrą, 
Kuris net rankų nekilnojo, 
Tų staliaus rankų, tų varinių, 

Kuriom kitkart lyg plunksną
Kirvį mėtė, svaidė.

Ii žodžio netarė nė kartą, 
Jo akys smigo kryžiun, 
Tos akys geso, 
Sakališkos akys.

Ir lūpos suvirpėjo
Ką—niekas neišgirdo 

—Už praeitį gailis!
Jėzuitas džiaugės sargui

‘ Ir kunigo ausis prilinko
Prie “griešninko” bejėgių lūpų.

Pakilo paskutinį kartą gintis, 
Pakilo stališka ranka, 
Ir stulon įsikibęs
Akim ir lūpom teįstengė:

—Juod.. . varni! Tų !. . .
Ar menat jį, draugai iš 64-tos?

■ —Jį Lėmanu vadinom
—Vadinom Edvardu mes jį x
—Edvardas iš suvalkijos.

Tą dieną jis sustingo, kai rėkė sargas:
—Su daiktais! Už dviejų savaičių namo!

Jo buvo paskutiniai žodžiai, 
Kai baimėj kunigas išbėgo,' 
Jos’veisėsi jam iš kaktos, >
Akys juosvos mėtė žaibus, 
O lūpos paskutinį kartą:

— Aš... už vėliavą... raudoną!...

Tu klausi, kodėl ?—Gal man nebeįdomu, 
Gal ir aš su dezertyrais?

Skulptūrų tarpe peteliške,
Kaip augai tu tarp gėlių,
Tau tyčia pastatytų, 
Kad Stalino kalbos tu neišgirstum.

Tu išgirdai, duok ranką,
Bet man negėda pasakyti—ne. 
Ištrėmimuos, kalėjimuose 
Aš negavau skaityti,
Aš negavau, miela draugė iš šiaurės.

V. Varašius.

Ir policijos nuovadų,
Bet linksmą tau žinią rašysiu, 
Net linksmas už grotų aš pats.

Pasidalink žinia su kitais:
Mudviejų tunely—Jurgis, Broniukas,

Juodėkšnis Jurka—betoną lieja, 
Plačiapetis Antanas šulinio gelmėj, 
O prie vamzdžių—kiti, žinai!

Visi jie iš tunelio man laišką parašė: 
Kad akordinio darbo nebėra,

Senojo techniko nėra,
Leidžia prie laužo sušilti rankas, 

&0c. už valandą jau gauna, 
Išskaitymų, baudų nebesą,

Bet ir mūsų šešių ten nesą.. .
6

Ar menat jį dar
Jūs, kurie išėjot?
Ar menat jį,
Jo garbiniuotus plaukus,
Jėgom alsuojančią krūtinę
Jo veidą graikišką, ir gražų,
Ar menate, >senieji kameros draugai ?

Ar menat kamerą erdvingą, 
Kurią vadinom “mūsų,” 
Ant durų išpaišyta: “64”.

Aš klausiu jūsų,
Kurie gyvenot josios sienos, 
Ir išpenėjo! jos blakes,
Mažiukės Lietuvos kampuos nutilot, 
Nebsuseinat,. senieji kameros draugai!

Jūs atmenat,
Atsinešė jaunystę buinią 
Varinę odą—darbininko, 
Kai pirmą kartą nedrąsiai 
Kameron žengė žingsnius du.

Iš pušies ką tik iškeltas, 
Iškeltas jis ir vėliava su kotu, 
Varinėj laikė staliaus rankoj.
Draugai iš 64-tos?
Ar menat jūs tą pirmąją rugpjūčio, 
Kai ūžavo kalėjimas vidury miesto? 
šimtai binoklių iš balkonų
Ir dvidešimt gal moterų prie vartų t 
Sakė: smaugia ten jau juos, mūsuosius!, 

Po to varinis vyras mirė,

Nepyk, sena drauguže,
Ant vieškelio savo audringo
Pamiršau jus, jūsų daugel.
Atsimeni ten šiaurėj kitą kartą, 
Kaip broliai, kaip seserys 
Vaikystės leidome dienas.

Paskui kažkur, rods forto karcery
Vėl atgijai man akyse, ''
Kaip pirmos jaunatvės sapnas.

Graži—tai šiaurės lankų žiedas, 
Švelni, laki, kaip peteliškė, 
Kokiai-gi kitokiai būt menininkei, 
Kokią supančiotam vaizduotis?

Tavo šnekta—apie mūzas,
Lankų gėles ir neužmirštuoles.

Daug karcei'ių ir pančių
Praslinko ilgų metų bėgy,
Šimtus kilometrų pravaikštinėjau, 
Ir netikėtai sutikau tave.

Taip—skulptūrų tarpe peteliškė,
Tavo šnekta—apie mūzas,
Lankų gales ir neužmirštuoles.

Bet ką tu pasakei,
Sena drauge iš šiaurės?
Ar žodžiai tavo tie,
Tie, kurių nelaukiau:

—Matai, mes lipdom dievo
[balvonėlius

Rašykit Darbininkiškos Dvasios 
Teatralius Veikalus

Mums aišku, kad mūsų teatrų bei dramos 
dirvai trūksta darbininkiškos bei komunistiš
kos dvasios veikalų. Taipgi mums žinoma, 
kad mes lošdami darbininkiškus veikalus ga
lim darbininkams vaizdais parodyti, kaip juos 
turtingieji išnaudoja ir, kaip jie turi kovot 
prieš išnaudojimą, prieš skriaudas, žodžiu 
sakant, mums aišku, kad mes, lošdami augš- 
čiau minėtus veikalus, padėsime revoliuci
niams darbininkams vesti kovą prieš išnau- • 
dotojus kapitalistus ir nuversti jų supuvusią 
išnaudojimo tvarką.

Taigi, draugai ir draugės, kurie tik galit 
vartoti plunksną, kurie nors kiek nusimanot 
apie veikalų rašymą, rašykit darbininkiškos 
bei komunistiškos dvasios veikalus ir siųskit 
A.L.P.M.S. raštinėm Jie menui be galo rei
kalingi. Jie neša didelę dvasišką ir finansiš
ką naudą mūsų judėjimui. Tik pamislykit, 
vienas gerai parašytas veikalas kiek naudos 
atneštų. Jis būtų suloštas kiekviename mieste 
ir miestelyje ir dar net po du kartu.

Teisybę pasakius, P. M. Sąjungos raštinėje 
iki šiol nebuvo geros tvarkos kas link priėmi
mo naujai parašytų veikalų. Nekurie veika
lai išgulėjo raštinėj labai ilgai neperskaityti 
arba kad ir perskaityti, tai autoriams nebuvo 
duotas atsakymas. Tai buvo didelis apsileidi
mas raštinės viršininkų ir pačios veikalų ko
misijos. Dabar jau taip nebus. Dabar pada- , 
rėm tvirtą nutarimą, kad kiekvienas prisiųs
tas naujas veikalas greit būtų perskaitytas 
būrelio draugų ir kad būtų duotas atsakymas 
autoriui. Mūsų lošėjai arba rengėjai taipgi 
iki šiol mažai domės kreipė į veikalų rašyto
jus. Daug kartų lošdami veikalus nei' nepa
mini autoriaus vardo. Reikia žinot, kad te
atrališkas veikalas parašyti, tai yra labai sun
kus darbas ir jei veikalo autorius mato, kad 
jo veikalas lig be noro priimamas, tai jis pa
deda plunksną rūdyti ir savo smegenis nebe- 
tobulina veikalų rašymui.

Taigi, jei mes gerbiame kompozitorius, po
etus, apysakų rašytojus ir kitokius, tai gerb
kime ir teatralių veikalų rašytojus, nes jų dar
bas nelengvesnis už anųjų.

Liepos 20 d. buvo vestuvės 
E. Vaivodaitės su A. Bonikat 
Gedemino D-tės svetainėje. 
Vestuvės buvo civilės. Svečių 
buvo daugiau šimto, kas reiš
kia, kad kaip jaunavedžiai, 
taip ir jų tėvai turi draugų- 
pritarėjų. B. Burokutis padai
navo kelias dainas, akampana-. 
vo L. Barauskaitė. Orkestrą 
buvo irgi iš jaunuolių: L. Poš- 
kaitė, F. Yanchis, A. Barzdai- 
tis ir E. Miller.

Vestuvės buvo smagios- 
draugiškos. Linkėtina geros 
kloties ir smagaus gyvenimo 
jaunavedžiams.

Edna Vaivodaitė-Bonikat 
pasižadėjo, kad apsivedimas 
neatitrauks nuo dalyvavimo 
dailėje, kaip choro mokini
me, taipgi padėjime operetes 
išmokti ir tinkamai prisirengti 
prie LDS 3-čio Seimo 1936 m. 
su gera programa.

Choro pirm. A. Shurkutis 
prisiminė, kad vestuvės būtų 
pažymėtos aukų parinkimu 
Lietuvos politiniams kaliniams 
ir priešfašistiniam veikimui 
Amerikoj. Aukų surinkta 
$11.50, kurie yra skiriami pu
siau virš minėtiems tikslams.

Aukautojų vardai seka: po 
$1.25, F. Kontenis ir J. Stan
ley; A. Vaivodienė $1.13; po 
$1.00 G. Schmidt, A. Bekia- 
šius, P. Balzaris ir B. Duoba; 
po 50c B. Merkevičienė, R. 
Barhūskhs ir Shurkus; po 25c 
Mikitas, Barzdaitis, Waidila, 
A. Duoba, Yurgelaitis, čer- 
nauskas ir B. Adams; Waltuck 
10c. Kitos smulkios aukos ne
buvo pažymėtos, kas ir kiek 
aukavo.

Aukų parinkimas dar dau
giau pagražino vestuves dar
bininkišku žvilgsniu. Kaip jau
navedžiai, taip ir jų tėvai ta
ria širdingą ačiū visiems atsi
lankiusiems 
puikias < 
džiams.

i į vestuves ir už 
dovanas jaunave-

Vestuvių Dalyvis.
J. Juška.
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Meniškos Nuotrupos

—Ir vemti norisi.. .
Tačiaus aš menkas galerijoj, 

Tarp rėmų, saulės ir skulptūrų, 
Tarp |avo ir ne tavo tapinių 
Kepui/ę nusiimti jau norėjau, 
Nukelti tau, sena drauguže.

O tu—ne mūzų kalba kalbi:
—Matai, brangusis,

Kokie niekniekiai galvas suėda.
—Ach, tu taip išvargęs,
—Didi kova jūsiškė.. . ¥

Revoliucija! Nusiimu aš tau kepurę!
Tu sėji savo sėklą ten, 
Kur priešas dirvą jau užsėjo
Ir smėliu, ir akmenų skeveldrom.

Mano jaunatvės sena draugė, 
Kitkart baikštutė, kaip pelė, 
Mane tu klausi:
'—Ar skaitęs aš jo pastarąją kalbą? 
—Pastarąją—Drąugo Stalino ?

Negėda pasisakyti—nemačiau.

Juozai! atsimeni, Juozai?
Alėjose liepos žydėjo, 
Pakelėse gelsvavo žirnikai

i *JL •’>’ • k- '* j’/ •»’ * ''-i
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Vienas New Yorko dienraštis buvo suren
gęs muzikos šventę Polo Grounds aikštėje, kur 
dalyvavo nemažas skaičius taip sakant įvai
rios publikos. Dainų programoje, apart dau
gelio kitų tautų didesnių ir mažesnių chorų, 
dalyvavo ir lietuvių du chorai: Apreišk. Pan. 
šven. parapijinis choras ir Lietuvos Daina 
Choras, taip vadinamas “bepartyvinis” choras, 
kuriam vadovauja panelė V. Tamkiutė. Pa
starasis choras pripažintas laimėjusiu kontes- 
tą šioje iškilmėje. 

* * *
Maryland valstijoje didesniuos miestuos ir 

į t. v. “intelįgentiškesnius” teatrus bei ju- 
džius neįleidžiama negrai. Vienok labai ma
žai kuriame lošime ar judyje apsieinama be 
negrų, kurie, kaip mes žinome atlieka puikiai 
šokėjų, dainininkų ir šiaip svarbias roles ma
žesniuose ir dideliuose veikaluose. Vieną kar
tą Baltimorėj ant scenos turėjo lošti grupė 
negrų viename teatre ir su artistais kartu at
ėjo keli jų draugai, taipgi profesionalai, pasi
žiūrėti savo draugus lošiant. Bet pastarie
siems pas įėjimo langelį buvo pastebėta, kad 
nėra jau daugiau tuščių sėdynių—jię-teiravosi, 
kad gautų nors ant galerijos vietos. Atsa
kymas buvo, kad nėra visai tuščių sėdynių. 
Tuomet jie atsikreipė pas komunistines įstai
gas ir tuojaus buvo suruošta demonstracija 
prie to teatro ir tik tada pasidarė pakankamai 
vietos negrų artistų draugams minėtam te
atre.

* * *
4 Kalnai dolerių persijojama per Hollywoodo 

tinklą, idant pasivergus visuomenės įtaką.
(Tąsa 4-tam pusi.)

Atsiimkim, Kol Dar 
Hitlerio Naguose

Pereitam šv. Petro ir 
draugystės susirinkime
ninkui perskaičius iš “Vieny
bės” iškarpą, kurioje buvo 
siūloma atsinaujinti Lietuvos 
Paskolos bonai, nariai dalyva
vę vienbalsiai nutarė atsiimt, 
kurių šios draugystės buvo 
pirkta už $500 (penkis Šim
tus dolerių) pareikšdami: 
“Atsiimkim, kol da nevėlu, 
kol da ne Hitlerio naguose?’ 
Ir su tuom tikrai klaidos ne
padarė. Turėtų pasekt šv. P. 
ir P. draugystę ir kitos lietu
viškos dr-stės, kurios turi pri
sipirkę minėtų bonų. Ypatin
gai SLA nariai turėtų priverst 
savo ponišką Pildančiąją Ta
rybą padaryt tą, . nes dabar 
čėsas. Palaukus bus jau vėlu, 
nes Smetona, su Vokietijos ir 
Lenkijos kruvinais fašistais 
bendrai apdirbinėja planus 
pavesti Klaipėdą Hitleriui, o 
vėliaus, žinoma, ir Kauną su 
visais bonais.

Proletaras.

Bayonne, N. J
Ne

Povilo 
pirmi-

B

x.<

1

Ispanijos fašistinė valdžia 
uždraudė daryti bet kokius 
susirinkimus del politinių 
kalinių paliuosavimo.

T '

J



I

uslapid
MENO SKYRIAUS

Meniškos Nuotrupos
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Šimtai žurnalų išleidžiama, kuriuose paveiks
luojama Hollywoodo “žvaigždės”; žymima jų 
gabumai, jų biografijos ir tam panašiai.

Hollywoodo Associacija nuo 1920 motų iki 
1935 išleidžia tam tikras ankietas, kuriomis 
nubalsuojama vienas premijuotas judis iš kiek
vienų metų išleistų judžių. šiemet taipgi yra iš
leista ankieta “Photoplay” magazine, kur bus 
premijuojama , vienas iš 50 paruoštų judžių 
1934 metais, šiame skaičiuje yra ir du ju- 
džiai: “Nana” ir “We Live Again”, kuriuose 
turi vyriausias roles garsi iš Sovietų Sąjungos 
atvykusi aktorka Anna Stein.

Veismūniškis.

Massachusetts Žinios
pikni- 
dieną, 
įvyks

Antro Proletmeno Apskričio metinio 
ko komisija laikė posėdį liepos 14-tą 
Olympia Parke, Worcester. Piknikas 
rugsėjo (September) 1-mą dieną, Vose’s Pa
vilion, Maynard, Mass.

Massachusetts chorai smarkiai rengiasi pa
daryti rugsėjo 1-mą dieną ilgai atmintiną.

Vieta yra žinoma kaipo labai patogi links
mai praleisti dieną. Gera orkestrą grieš šo
kiams; prakalbas sakyti yra užkviesti drg. 
R. Mizara ir dr-gė B. šalinaitė; apskričio sep-

tyni chorai bendrai dainuos.
Sporto programas susidės iš ristynių, kum

štynių ir kitko. Virvės traukimas įvyks tarp 
“dzūkų” ir “kalakutų”, kad nusprendus, kurie 
yra drūtesni. (Patariam kreiptis pas Dr. Kaš- 
kiaučių sužinoti, kaip užsilaikyti lig rugsėjo 
1-mai, kad stiprumo daugiau įgavus; o.rugsėjo 
1-moj dienoj, tai yra piknike bus galima gau
ti “narsumo”.) Dovanos bus skiriamos spor
te atsižymėjusiems.

Choristai rengdami šį pikniką nepamiršta 
ir rimtesnių reikalų, ir yra padarę tarimus 
paskirti dalį pelno Komunistų Partijai ir 
ALPMS centro reikalams.

Kiti Meno Sąjungos apskričiai yra paėmę 
platinti tikietus ant $200 sumoje pinigiškų 
dovanų, kurios bus leidžiamos, ir 10% pini
gų nuo pardavimo šių tikietų nutarta paskirti 
apskričiams, kurie suteikia šią pagelbą. (Tas 
10% galima vartoti padengimui dalies kelio
nės lėšų atvažiavimui į pikniką.)

Prašome visus pirkti ir platinti tikietus. 
Kaip menininkai yra prisidėję su parama ir 
dalyvavimu visuos svarbiuos darbuose, taip 
prašome dabar visus pagelbėti mums.

Choristai ir chorų pritarėjai yra kviečiami 
aukoti valgių arba dovanų laimėjimams.

Sekantis pikniko komisijos posėdis įvyks 
rugpjūčio 4-tą dieną, Maple Park, Methden 
(Lawrence), Mass.

tiems reikalams ^ir ateinan- tėmijame | kas atsitiks tarpe 
čioms taksoms, kurių reik puse- sklokos ir darbininkų teisingos 
tinai daug. Todėl, draugai ir iiinijos.” S^ko; “Mes šaltesni.” 
draugės, visi prie gero darbo Ii7.r ,- ’Mano supratimu, aišku kas at

sitiks : Darbininkų veikimas 
eina pirmyn, o sklokos čyfai 
žiūri į bankruto akis. Atsitiks 
tas, kas atsitiko su “ADAD.” 
Tas pats laukia ir “LZ_. 
Tas pasirodė Suvažiavime.

Kom. Veteranas.

McKees Rocks, Pa
Atsiminimai iš Visuotino Lie
tuvių Suvažiavimo Prieš Karą

'Komisija.

šeštadienis, Liepos 27, 1935^

Scranton, Pa
Savos Kritikos žiupsnelis
Draugai ir draugės, gal kaip 

kam ir nepatiks ši kritika, bet 
jei mes biskelį pamąstysime, 
bus draugijinė nauda. Draugai, 
šiandien mes įsigijom kavalkėlį 
žemės, kurios mums senai rei
kėjo, ir darbas jau pusėtinai 
pavarytas pirmyn. > Mūsų udar- 
ninkai, sunkaus fizinio darbo 
darbininkai, yra tiek pat nauį 
dingi ir reikalingi, kaip ir proti-i 
njai ar finansiniai udarninkai. 
Mes visi bendrai jėgas suderi
nę, pajėgsime pastatyti gerą 
sąu paminklą, kurio sugriauti 
ir mūsų vardų išdildyti niekas 
nepajėgs. j
tGandų ir plepalų nereikia 

sEleisti' jokių, kad tas ar kitas 
plastai dirba, ar be to ar kito 
nebūtų ar nebus atliktas dar-

BEEk, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

■ 8 hereby given that License 
to sell beer at 
< * _ __ _
118 Bay Ridge Ave., 
County of Kings, to 
premises. 
LOUIS BRATSKEIR.

and IRVING 
118 Bay Ridge Ave.,

A .f/r/'v 8 hcreby K‘ven that License No. A 2056 has been issued to the undersigned 
» at under Section 75

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

AARON BRATSKEIR 
BRATSKEIR

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4551 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
125 Bay JRidge Ave., Borough of Brooklyn.
premises. , 

HENRY PETZINGER
125 Bay Ridge Ave.,

Suvažiavimo delegatai 
raportus parvežtus iš 
Prakalbos įvyks 408 
valandą vakare. Kiek-

ELIZABETH, N. J.
Svarbus pranešimas visiems Eli

zabeth lietuviams! 31 d. liepos Vi
suotino Liet, 
išduos savo 
Cleveland.
Court St., 8
vienas darbininkas-kė turėtų* susido- 
mėt kasdieniniais klausimais, ir ateit 
ant šio susirinkimo ir išgirst ką 
delegatai turi svarbaus mums pra- 

LDD.” nešt- Sąryšio Pirmininkas A. Skairus.

COALDALE, PA.
Cleveland© delegatų raportai bus 

išduoti, 1 d. rugpjūčio, 7 vai. vaka
re, K. Karsoko name, 137 Second 
St. Kviečiam visus Coaldale lietu
vius skaitlingai susirinkti, nes vi
siems svarbu žinot, kas įvyko toje 
konferencijoj ir kokie nauji suma
nymai buvo padaryta.

E. Motužienč.
(175-176)

bas. Darbas vis tiek turi būti 
atliktas ir būtų atliktas, tik bū
tų sunkiau ir ilgesnį laiką už
imtų be jūsų, draugai udarnin
kai.

Draugės moterys, jūs suėję 
nesiginčykite, kas daugiau, kas 
geriau, kas pirmutinis ir t«t. 
Tas blogas paprotis į piktumą 
veda, vienybės jėgų skaldymą 
gimdo, šimtą kartų geriau už- 
girti kiekvieno darbą, bile tik 
dirba gerojon pusėn. Nereikia 
kur ką nugirdąs pašaliais sklei
sti. Ardymo, nedraugiškumo 1 giasi viso pasaulio 
kžHbos be vertės, žinot, kad ne 
vietoj ir bereikalingos kalbos 
ardo vienybę, kenkia • draugiš
kumui ir mūsų užsibrėžtam 
darbui. ’

Parodykime darbininkų kla
sės priešams, kad mes mokam 
sugyventi draugiškai taip ge
rai, kaip ir jie 'ąrba dar geriau, 
kad mes mokame ir galime bu- 
davoti bendrą ūkį geriau už

buržujus. Jų ūkis krinka, įra, 
nors jie turi visas galimybes, 
o mes kylam, augam savo ūky
je, savo organizaciniame darbe 
tik todėl, kad mes turime su- 
gabumą, mokame subendrinti 
savo jėgas, savo gabumus.

Draugai ir draugės^ glauski- 
me savo jėgas, būkime drau
giški dar daugiau, kaip niekuo
met. Imkime pavyzdžius iš 
Sovietų Sąjungos darbo masių, 
kurių pasiaukojimais, pasiryži
mais, drąsa, atsiekimais džiau- 

susipratę
darbininkai ir sąžiningi intelek-

• tualai, mokslininkai ir kiti.
; Taip mūsų darbą įvertins ir
I džiaugsis sąžiningi žmonės/

Mes jau atsiekėme pusėtinai, 
bet dar ne viskas, dar turime 
prieš mus išbudavojimą kičino, 
gero stando, geros šokių plat
formos, šulinio, suolų, stalų ir 
kitų parankumų; labiausia su
kelti finansų augščiau suminė-

Kokia buvo mano nuomonė 
kelionėje į Suvažiavimą? Aš 
maniau sau, koks tas Vi
suotinas Suvažiavimas bus, kas 
bus ten veikiama, kiek dele
gatų bus, kiek organizacijų 
bus atstovaujama ir t.t*. ? Mano 
manymas buvo, kad tas Suva
žiavimas bus mažas ir nieko 
įdomaus jame nebus atlikta.

Bet kada pasiekėme Cleve- 
landą, pasirodė visai kas ki
ta. Nors mūsų automobilius 
patraukė pusę skvero toliau 

Inuo svetainės, bet išlipę iš ma
šinos, jau pamatėme pri^ sve
tainės būrį delegatų. Pasirodė, 
kad jau esame tikrat vietoje. 
Pirmas rankų pasikratymas 
buvo su Chicagos delegatais, 
buvo eilė ir kitų delegatų.

Įeiname į svetainę. Pasiro
dė, kad mano manymas buvo 
klaidingas, nes radome pilną 
svetainę delegatų ir vietinių 
svečių. Atsidaro Suvažiavi
mas. Tada man rūpėjo sužino- 

'ti, ar daug delegatų. Vėliaus 
duoda raportą mandatų ko
misija ir mane įtikina, kad 
randasi net 250 atstovų net 
nuo 56,000 orgapizuotų lietu
vių darbininkų. Pasirodo, kad 
dalyvauja atstovai visokių pa- 
žvalgų, tikėjimų ir nuo įvairių 
fraternalių organizacijų ir net 
50 jaunuolių. Nagi, ir Prūsei- 

! ka. Aš nebuvau matęs ir ne
noriu matyt tokios nelemtos 
rolės, kokią jis lošia. Jis nusi- 
maskavo pats save šiame Su
važiavime. Maniau sau: lau
ke Prūseika šaukia, o miške 
atsiliepia jo paties balsas.

Teko kalbėtis su pora buvu
sių draugų, katrie pasekė 
Prūseiką. Atrodo, kad tie du 
buvę mūsų draugai nustoję 
energijos., Atrodo, kad jiems 
nieko nebereikia. Sako: “Mes

Aš patarčiau Balčiūnui ir 
Kamstaičiui grįžti pas darbi
ninkus ir veikti, kaip ir se- 
niaus, darbininkų judėjime, 
po darbininkų vėliava, del vi
so pasaulio darbininkų, o'ne 
del sklokos vadų, kurie ardo 
darbininkų judėjimą.

Reikia tarti padėkos žodis 
clevelandiečiams už tokį pui
kų priėmimą, už pastorojimą 
nakvynių ir už palinksminimą.

SLA 286 kp. Delegatas
J. Mažeika.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CHESTER, PA.

ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, 30 <Į. liepos, 7:30 vai. va- • 
kare, Lietuvių Kliube, ant 4-tos ir 
Upland St. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes turim 
reikalų apsvarstyt.

Sekr.

daug svarbių

N. Dudonis.
(175-176)

TOUGSIN#

D.S.S.I?.
J (RUSSIA) 

Siuskite

TORGSIN ORDERĮ 
savo gimines 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.

.NOTICE is hereby given that License No. 
B 1226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8819-21—4th Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to 
premises.

THOMAS J.
8819-21—4th Ave.,

be consumed on the

HADQKISS
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4340 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40—39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE J. SATTLER 
40—39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2358 has been issued to the undersigned 

„ -— mwniyii, to sell beer at retail under Section 76 of
Kings, fo be consumed off the . the Alcoholic Beverage Control Law at 

259 Ovington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

Brooklyn, N. Y. premises. 
9th A. D. REG. DEM. ORG.

259 Ovington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6218 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at _.Z_ ___ Z„
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
530—86th Street, Borough of Brooklyn,
Cohnty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAM GOLDSTEIN 
530—86th St., Brooklyn, N. Y.

retail, under Section 75

Borough of

NOTICE is hereby given that License No.
A 7850 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
878—USth Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prcmMM.

ABRAHAM GILDENBERG
•78—95th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 8513 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 t 
of the Alcoholic Beverage Control Law at i
V22'4—3rd Avenue, Borough »of Brooklyn, tu/wz-t.- • v i , .. . T.County of Kings, to be consumed off the J°?4‘£ License No
J>remib€8. A 7498 has been issued to the undersigned

ROSE TEPEFY I to retail, under Section 7(r
9224—3rd Avenue? ' Brooklyn, N. Y. 7417the A‘co.ho'ic Beverage Control Law at _ _____ _______ J j 7417 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn,
NOtlCE is hereby given that License No. King8' tO con8umed off the
A 7837 has been issued to the undersigned ' ' ' '
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, [ 
County qf Kings, to be consumed off the 
premises.

BAER’S CUT RATE DAIRY, INC.
414 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 8072 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 1 
874 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

HHv****!* 
MAX LASHER

874 Ralph Ave., Brooklyn/ N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
L A 9485 has been issued to the nndersigned 

to sell beer at retail, under Section 75 
z______ z z_..

1626 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, | 
Cofrnty of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDMUND CALON
1626 Cortelyou Rd.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 288 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw i 
17'44—4th Avenue, Borough of Brook__  .
Cotfnty of Kings, to be consumed off the

BP/***0’' BERNHARD KATT
4724—4th Ave., Brooklyn. N. Y.

H. I. WINTER
Ave., ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8481 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1890 West 6th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1890 W. 6th
ABRAHAM MITTELMAN

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5416—16th Avenue, Borough of Broooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROCCO SCALI
5/116—16th Ave., Brooklyn, N. Y.

Kainos prieinamos paly
ginant su kainomis 

Amėrikoje

Del TorgSino Orderių 
Matykite Lokalį Banką 
ar Autorizuotą Agentą.

—CENTRALIN1S KOMITETAS KVIEČIA JUS“
Sveikinti Komunistų Internacionalo

7-tą PASAULINĮ KONGRESĄ
Organizacijos ir Draugijos siųskite savo representatorius į

kuris yra ruošiamas išleistuvėm delegatų j 7-tą Pasaulinį 
Komunistų Internacionalo Kongresą.

Oddfellows Svetainėj 105 E. 106th St., N. Y.
, Bankietas Įvyks July (Liepos) 27-tą

Jžanga $1.00. Iš anksto įsigykite bilietus

Bankieto pirmininkas Clarence Hathaway. Earl Browder, Mother 
Bloor, I. Amter, Mike Gold, Jack Stachel ir M. Olgin 

suteiks pasveikinimus
Bus profesionališkų artistų. Įvairių dailininkų, kurie 

sudarys puikią programą.
Money-orderius ar čekius rašykite vardu, A. Benson, 

P. O. Box 87, Sta. D., N. Y. C.
Kalbinės organizacijos turės savo atskirus stalus. Lietuvių organi
zacijos tuojaus užsisakykit bilietus ir reservuokitės sau stalus.

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,

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašomo 
tsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 2276 hits 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
968 Coney Island Ave., 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AFĘNTULIS GEORGIODES 
(NEW BRIGHTON GARDEN REST. & BAR) 
968 Cony Island Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Incense No. 
been issued to the undersigned

Beverage Control Law . at 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveh that License No. 
B 1787 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic BeVerage Control Law at 
6917-23 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

YOUNGS and COMPANY 
MOY KIM—JONG Q. HOP 

6917-23—Fifth Ave., Brooklyn,

the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8518—Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of- Kings, to be consumed on 
premises.

REICHERT and SGllAEFER, INC. 
8518—Fifth Avenue, Brooklyn, N.

I NOTICE is hereby given that License No. I 
B 3856 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control La\V at 
448—86th Street, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SURPRISE OPEN KITCHEN, INC. 
(FRANK BRAXL, Pres.)

448—86th St., Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE la hcreby given that License No. 
IA 4511 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ' * ~_ZZ_. ’Z
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
234 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

234 Irving

Vetail, under Section 75
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

B. GEFFKEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE Is
A 4152 has been issued to the undersigned 
to sell ‘ ’ .. Z....
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

.8117 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
.v . ,, ------ - - - --- -- • - County of Kings, to be consumed off theOf the Alcoholic Beverage Control Law at premises.

8117—7th

beer at retail-, under Section 75

HENRY BORCHERS
Ave., Brooklyn, N. Y.

Is hereby given that License No.

NOTICE Is hereby given that License No. 
LL 416 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 132 A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
348 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

premises.
RIGNEY DISTRIB. CORP.

348 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 1967 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 

325 Smith Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KRISTIAN SKAFLESTAD 
325 Smith St., - Brooklyn, N. Y.

OftGSIN
General Representative in U.S.A 

nt AMTORG, 261 Fifth Ave., N.Y,

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

Beverage Control Law at
Street, Borough of Broooklyn, Tel. TRObridge 6330'

DR. JOHN REPSH1S

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4294 has been issued to the undersigned 
to sell beer i 
the Alcoholic 
345—78th Street, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BAY RIDGE POST NO. 157 
AMERICAN LEGION

34W-78th St., Brooklyn, N.

at retail under Section 76 of 
: Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9004—Fourth. Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to. be 'consumed on the 
premises.

WASHINGTON DEMOCRATIC CLUB 
of 9fh ASSEMBLY DIST.

9004—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE _____ ____  ___ __ ___ .
A 7727 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at , 

i nw at? 7109 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn (Brook'yn, County of Kings, to be consumed 

’ off the premises.
H. SCHLIMMEYER

7109 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveii 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 
453 — 3rd Avenue. Borough of Brooklyn,- 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. '

ANTHONY V. MORATTO
453 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i* hereby given that License No. NOTICE ia hereby, given that License No. ’NOTICE is hereby given that License No. 
B >686 has been issued to the undersigned ’A 8442 hart been Issued to the undersigned B 1249 has been issued to the undersigned
t<> sell beer at retail, under Section 76 of to sell beer at retail, under Section 76 to sell beer
the Alcoholic Beverage Control Law at.bf the Alcoholic Beverage ęontrol Law at the Alcoholi
60S Grand' Street, Borough of Brooklyn, ' 8002 — 7th Avenue, Borčugh of Brooklyh, 1413 Bukhwicl. ___ _ __________  ___ _
County of Kings, to be consumed on the County of Kings, to be consumed off the County of Kings, to bo consumed on tlie

premises.
N. HORNIG 

Brooklyn, N. Y. 18002—7th Ave.,
prtHiises.

THEODORE ZALNĖRAITIS 
•98 Grand St.

at retail uifder Section 76 of 
ic Beverage Control Law at 

Jtnhwick Ave., Borough of Brooklyn,

< premises.
HARRY FARBSTEIN 

Brooklyn, N. Y. 418 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law 

4318—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE CORICHIDES 
and KYRIAZES CAl’PAS 

ROXY REST
4318—8th Ave./ Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS;
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
ryte10-12

Miu<>iiiHiimii<>iiii?iin«]niQDIQIHQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIr>,

Geriausios Degtinės Amerikos Išdi
Importuotos Žemiausiom Kain

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGI1 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami į

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laiku 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER, 
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brool
Pusi Bloko nuo “LaisTis” Svetainia

•%

rbimo ir 
om
VTĄ KAINĄ 
irkt.

i, tuojau

Jyn, N. Y.

License L-137® Tel. Stagg 2-299fl

Kokių tik degtinių Jūs esate girdėję ir kokių tik page 
muš rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestu v 

rioms parėms degtinių, kreipkitės pas mus

daujate, pas 
(ėms ir Įvai- 
i.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
uI
o ________
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

\/7
GERIAU SI

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

perkame geriausios'Tūšies miltus—tas reiškia, kad mūsųMes perkame geriausios'Tūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

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

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

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

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., * DETROIT, MICH.



Puslapis penktas

o rija, partijos programa ir įstatais,Atviras Laiškas Amerikos blankos

Lietuviams Darbininkams
JULIUS DAUBARAS

visai nerašiau
Scranton, Pa tį kantrybes ir būkit gatavai

ingeidauja
Youngstown, Ohio

vas trumpoj ateityj šaunus

pinigus ar ne

sve
PRANEŠIMASne

Mano

236 Bond
196 Bergen

NOTICE

Brooklyn, N,10 Union 4102 Avenue

7401
305 Bond NOTICE

the

199 Bridge
727 Schenck

33 Bogart
32 Nevins

East Ave.

256 Rogers

ligned

>k)yn

774 Flatbush
the! 1372 Rockaway P'kway, Borough of Brooklyn 2668 Pitkin

191 Morgan

of the

98 Hill399 Fifth

is hereby given that License No.

1649—11

NOTICE is 
B 4780 has 
to sell beer

FISCINA 
Brooklyn

letariniai rašytojai gali daug naudingų 
straipsnių duoti Amerikos liet, proleta
rinei spaudai. . <

Avenue, 
Kings,

Avenue, 
Kings,

prop.
Brooklyn

108 Union

CHARNOW 
Brooklyn,

oficialiai, bet Shenandoah’rio

6810—3rd

has been 
beer at 

Alcoholic
Avenue, 

of Kings,

Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo' consumed off the

is hereby given that License No

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

to be consumed off the

COHEN
Brooklyn.

THOMAS 
Ave.,

GRANCIO
Brooklyn, N. Y<

JOSEPH EHRLICH
Ave., Brooklyn, N. Y

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

PETER L. GARVEY
243*245 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y

KEARNS
Brooklyn, N. Y

LOUIS WALLER 
191 Wyckoff Ave., Brooklyn,

SOTIRIOS HADJIS
It., • Brooklyn, N

Amerikos Lietuviu Darbi

ISRAEL KAPLAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i« hereby given that License No 
B 4799' has been I_ 
to sell beer at 
the Alcoholic 
1139 Manhattan Ave. 
County of Kinge, t 
premise*.

CONO MANZO
CONO MANZO MANSION

193 Frost St., Brooklyn, N. Y

JACOB HERMAN
Ave., Brooklyn, N. Y,

partijų. ....
Jie ir gamybos darbe pasirodė subiuro- 

kratėję, karjeristai, atsakomingo darbo 
darbininkai; darbininkų skundai mėne
siais buvo marinavo j ami, o tas darė nea
pykantą darbininkuose. Apie 10 komu
nistų valymo komisija perdavė kontroli

niams organams. Apie 12 žmonių—par
tijos narių—pervedė į kandidatus bei iš 
kandidatų į simpatikų grupę. Laike va
lymo kasdieną išeidavo sieninis laikraš
tis, kur kiekvieną komunistą charakteri
zuodavo: jo darbą gamyboj, jo elgesį su 
draugais, paliesdavo ir šeimyninius rei
kalus: kaip elgiasi su žmona, su vaikais 
ir artimesniais gyvenimo kaimynais, ko
kį neša visuomeninį darbą ir kaip jis jį 
atlieka, kaip, jis lavinasi marksizmo le
ninizmo teorijos, kaip jis tą teoriją pri
taiko prie praktiško gyvenimo; ant? kiek 
jis lanko partinius lavinimosi ratelius, 
kaip lanko partijos susirinkimus ir mo
ka nario mokesčius; ant kiek jis discip
linuotas; ant kiek susipažinęs su parti-

WILLIAM KESTLER
116-118 Bushwick Ave., Brooklyn

hereby given that License Nos. 
B 2176 have been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 

and 740 Broad-

NORCZYK 
Brooklyn,

CHAS. 
Avenue,

KAZIS RUKSTELIS
Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9425 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. z

NOTICE is 
A 9528 has 
to sell beer

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DORA DATZKER
4718 Avenue D, Brooklyn,

IRVING KRAMER
233 Smith St., Brooklyn

305 Bond 
County of 
premises. MICHAEL HYNES

Ave., Brooklyn

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail, under Section 75
Law at

NORDHEIM
Bainbridge St., Brooklyn

kretą”, kad būk jau, nors ne

Vokiečių 
“Frieda”

SARAH P1SANELLI
Ave., Brooklyn,

to sell beer at 
of - the Alcoholic 
1649^11 . 
County of 
premises.

CHARLES CUSATO 
St., Brooklyn

NOTICE is hereby 
B 2926 has been i 
to sell beer at 
the# Alcoholic 
199 Bridge 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7449 has been issued to • the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage 'Control Law at 
256 Rogers Avenue, 
County of 
premises.

BENJAMIN OHRBACH
St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2404 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the, Alcoholic' Beverage Control Law at 
101 i Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
UNITED UKRAINIAN SOCIAL ORG. INC. 
101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A 8374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of. the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ' to be consumed off the 
premises. x (

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
981 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

HANNAH KATOWITZ
559 Lefferts Ave., " Brooklyn, N. Y

JOHN De HART 
V. Brooklyn

SAMUEL KOCH 
and D St., Brooklyn, N. , Y,

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

darbu, žinoma, ne visi, tūli

HYMAN BEHRMAN 
St., Brooklyn, N

HARRY WALDMAN 
Brighton Beach Ave., Brooklyn

PETER SOUL 
, Brooklyn

NOTICE is hereby give* that License No. 
B 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail. under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 DeKalb Ave., Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE ia hereby given that License No. 
B 4752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Frost Street, Borough of Brooklyn," 
County of Kings, to be consumed on lhe 
premises. ,

NOTICE is 
B 3539 has 

! to sell beer 
1 the Alcoholic 
32 Nevins 
County of 
premises..

Su Žuvimis Išgriebta Mina 
Sudegino Vokiečių Laivą

NOTICE is 
B 4355 has 
to sell beer 
the 
399 Fifth 
County of 
premises.

NOTICE is
B 572 has 
to sell beer 
the Alcoholic

JOHN EIM ER
Irving Rest. Bar and Grill

217 Irving Ave., Brooklyn

NOTICE !s hereby gjven • that Licensei No. 
A-7722 has been issued to the undersigned 

Law at to sell beer at retail!"< under SėCtioh I. 75 
Brooklyn, ' of the Alcoholic Beverage Control Lpw "at

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3212 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7' 
the Alcoholic Beverage Control 
449 Broadway Borough of 
County of Kings, " to be consumed on 
premises, r

IRVING SCHWARTZ and 
HARRY ALTSCHULER

449 Broadway, Br.oooklyn, N

MILTON GREENFIELD
981 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

i be consumed on the

simildami turėkit nors trupu

MARY CONA
Brooklyn

HENRY KARDT
358 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 6829 has 
to sell beer_ ______ _ ____
of the Alcoholic Beverage Control I__
435 Kings Highway. Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED OTTEN 
•> Brooklyn,

retail, under Section 76 of
Beverage Control Law at 

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

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

’ given that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 

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

retail, \under Section 76 of
Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereby given that Llęprise No.
. B. 1240 has been Issued to. the undersigned 

75 to sell beer at retail, under Section 76 of 
Pt tho Alcoholic - Beverage "Control Law at 
_n, 296 Troy Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1995 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, undet1-Section 76"of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
559 Lefferts Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is 
B 4263 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage 
358 Classon Ave 
County of Kings, 
premises.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail, undec Section 75 

Beverage Control Law .at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2875 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774. Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN G. DRACOMANOLIS 
“APOLO REST.”

229 DeKalb Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2806 has been issued to the underisgned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4744 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
243-245 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4683 has been issued to the undersigned 
to sell beer t 
tho. Alcoholic 
108 Union 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic . Beverage Control Law at 
463 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic i. Beverage Control Law at 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

NOTICE is 
B 2027 has 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic 
98 Hill Street, 
County of .Kings, 
premises.

EAST END CLUB INC. 
22nd ASSEMBLY DIST.

KINGS COUNTY 
Brooklyn,

MAX TOBIAS
Rochester Ave., Brooklyn

County of 'Kings, to be consumed off| the 
premises. .. .

MORRIS GREENBERG
1372 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wader Section 76 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

VINCENT CATALINA
463 Rutland

NOTICE is hereby given that . License No. 
B 4731 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Bogart Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed oil the

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
711 Knickerbocker 
bounty of Kings, 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3140 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unden Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ion the 
premises.
ANNA MURRAY and BARNEY TURNER 
120 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

kaustę šokti ant mūs naujos 
platformos. Daržas bus gata-

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8461 has been issued ^Įo the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
B 4440 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
4102 Avenue 
County of Kings, 
premises. "

DOMENICO
364 Leonard St.,

County
premises
CERTIFIED DELICATESSEN SHOPS, Inc
41—r5th Avenue, Brooklyn, N. Y

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn

ABRAMSON 
1715 Avenue M, Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5272 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section ~~ 
of , the Alcoholic Beverage Control Law1 
1050 Rogers Avenue, Borough of Brook

NOTICE is 
B 18 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
East Ave., 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ’retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law 
4630 Flatlands Ave., Brooklyn, N. 
County of Kings, 
premises.

NATALE CONTRONE 
46301 Flaatlaiids Ave., Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 

and D St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
236 Bond Street, Borough \ of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. , _

pasirengę ir čeverykus past

EDWARD H. KAMPS
606 Evergreen Ave., Brooklyn

CHARLES SHLAPIN
435 Kings Highway, ' Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail," under Section 76 • of 
Beverage Control Law .at 

Borough of Brooklyn* 
be consumed on the

JOS IS
Komipterno programa, partijos ir val
džios tarimais mūsų socialistinės staty
bos klausimuose.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at®, retail, under Section 76 of 
the Alcoholic 'Beverage Control Law at 
2668 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ?

WILMAX BAR and GRILL, INC. 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE iri hereby given that License No. 
A-9016 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, ----------
Vounty of Kings, to '.be consumed off the County of Kings, to . be .consumed off

................Ji-. DAVID jaceuman
1050 Rogers Avenue, Brooklyn, N

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 3322 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2709-11 Beverly Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

john Joseph Eiland 
2709-11 Beverly Rd., Brdbklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
B 2353 has been Issued to the undersigned 
to sell beer i " 
the Alcoholic 
510 Union 
County of 
premises.

NOTICE is 
B 1680 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
97 į Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
Y. 197 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A f8927 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3077 Fulton Street,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1 ,

THEODORE BARTH
3077 Fulton Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7450 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Contapl Law at 
2014 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MRS. LENA BLOCK
2014 Avenue X, . .Brooklyn, N. Y

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be .consumed on the

NOTICE is hereby . given that License No. 
B- 1651 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7401 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No, 
A-7232 has been issued to the undersigned 

retail, under Section 75 
Beverage Control I,aw at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off tho

NOTICE is hereby given that License No. 
,B 423’1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
217 Irving Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4057 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

sveti 
truki

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4580 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
326 Roebling St., Borough of 
County* of Kings, to be consumed on 
premises. * ,

ISIDORE ZIMMERMAN '
326 Roebling St., - Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7655 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Jackson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bb consumed off the 
premises.

DAVID COPELAND
243 Jackson St., Brooklyn, N. Y.

mg
Broad ir Chesnut, 

1324-30 Lincoln-Liberty
PHILADELPHIA,

Tel. Locust 6100.

hereby given that License No- 
been issued to the undersigned 

retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 

116-118 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 9312 has been issued to the undersigned 
to sell beer įi/t retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 22 
Rochester Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

garą”, ten, kur bus piknikams 
daržas. Kitaip sakant, tai per
daug užsiėmę darbu del įren
gimo ALDLD kuopos daržo, 
ne tik piknikams, bet ir bile 
kokiems vasariniams; pasilinks-

Lenirjo mokslu, po vadovyste pasaulinio 
proletariato vado drg. Stalino, bendrai 
su visa darbininkų klase ir kolchoznin- 
kais šturmuoja paskutines buržuazijos 
liekanas—žengia pirmyn prie panaikini
mo klasių.

Pirmiausia, tai rn?.'sų kores
pondentai perdaug užsiėmę

kias paslaptis aš turėjau jums 
pasakyti šiuo tarpu.

Rumbonis Jcis.

kurs 
želio

NOTICE is hereby) given that License No. 
B 1753 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1116 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BLUE JAY RESTAURANT. INC. 
1416 Avenue J. Brooklyn, N. Y.

unistų Partija, apsivalydama nuo 
o ir išsigimusio elemento, . kuris 
: mūsų socialistinę statybą, dar su 

didespe energija ir entuziazmu, bendro
mis šuglaustomis jėgomis, su geležine

NOTICE is hereby given that License No 
A-9427 has been issued to the underpignec 
to sell beer at retail, under Section 7E 

Borough of Brooklyn. I of the Alcoholic Beverage Control Law al 
tho 292 Brighton Beach Ave., Borough of Brook

lyn, County of Kings,' to be consumed of the 
premises.

NOTICE is hereby giydjh that License No. I NOTICE 
B 4786 has been issjiwd to the undersigned A-6724 1 
to sell beer at retail under Section 76 of to sell 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1 of the 
398 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

CONSTANTINOS TZANIDES.
398 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
B 2984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130. Flatbush Ave. Ext., Borough of Brook*. 

County of Kings, to be consumed on 
premises.

ACE DINER 
CHARLES LOVELACE 

Flatbush

Gi apie ^atidarymą naujo 
kuopos piknikams daržo štai 

ką turiu pasakyti: Tik jau su-

minimams, tad apie 
korespondencijų ' šiuo 
mūsų korespondentai 
ką ir nori kalbėti. :

HAMBURG. - 
žuvininkų laivo 
tinklas sykiu su žuvimis iš
traukė sprogimais užtaisytą 
miną, užsilikusią nuo karo. 
Mina ant laivo trūko; iš to 
kilo gaisras, per kurį laivas 
sudegė iki. pat vandens.

Tokių minų dar esą ne
mažai užsilikę vandenyse 
Europos šalių pakraščiuose.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8693 has been , issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 606 
Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises. - -

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 4701 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 

Law at the Alcoholic Beverage Control Law at 
Brooklyn. ' 191 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 

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

ANTHONY MATICEACEW
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. „ 
been issued to the undersigned I to 

retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law al 

Borough of Brooklyn 
o be consumed on th«

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9748 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE WALDSTREICHER
1301 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

Sugriuvo ir at
sistatydino Holandijos mi- 
nisterių kabinetas per gin
čus, ar pigint popierinius

piknikas bus surengtas atida 
rymųi naujo daržo. Jau numa

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8339 has been issued to the undersigned 

. to sell beer at retail, under Section 75 
' of the Alcoholic Beverage Control Law .pt 
6810—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Brangūs Draugai!
Turėdamas atostogas, sugriebęs maž

daug laiko, sumaniau pasidalinti su ju
mis mintimis-žodžiais apie mūsų ir jūsų 
kovos laimėjimus, pralaimėjimus, trūku
mus, klaidas ir apie mūsų socialisŲnę 
statybą.

Žinau gerai, kad jūs ne vienas rūgoja- 
te, kad aš į jūsų spaudą taip mažai ra
šau, o paskutinį laiką 
nežiūrint to, kad mes nes sykį esame apie 
tai kalbėję ir nutarę, kaip ant “Priekalo” 
red. posėdžių, taip ir masiniuose susirin
kimuose, kad rašyti į Amerikos draugų 
spaudą: “Laisvę”, “Vilnį” ir “Šviesą.” 
Tiesa, drg. Kapsukas, Angarietis ir Už
kalnis šiek tiek parašo, bet drg. Žalionis, 
Vodopalas, Jura Juraitė ir aš paskutiniu 
laiku nieko„ neparašėm.

Nežiūrint tų milžiniškų mūsų socialis
tinės statybos tempų, kur kiekvienas pro
letaras ir valstybės tarnautojas, ypatin
gai aktyvas, atsakomingi darbininkai už
versti milžiniškais darbais gamyboje, vi
suomenėje ir savilavinimosi, dirbant pla
ningai, galima surasti šiek tiek laiko pa
rašyti į Amerikos darbininkų spaudą, o 
rašyti yra ko, temų daugybė,—tik mūsų 
apsileidimas, nepaisymas. Reikės pasi
spausti. Manau, kad ir drg. Žalionis ir

JS hereby given that License No;' 
A <486 has been issued to the undersigiMfl 
If h? AbiCe‘ū e1 Jetai1, undor Section 75 

1 n Alcoh<> Beverage Control Law at
County 
premises.

Daugelis 
atsitiko su 
pondentais, 
matytis žinių bei pranešimų iš 
šios apielinkės. O labiausia, 
tai kad daugelis “smalsuolių” 
bando patirti, kada gi ALDLD 
39 kuopa atidarys savo pikni
kų daržą. Ir, žinoma, kaip vie
ni, taip ir kiti turi tiesos savo 
žingeidumui bei norui dažino- 
ti, kas gi ištikrųjų dedasi mū
sų “pastogėj.” Nejaugi čia ko
kia paslaptis, sekretas, kad 
taip tyku? Ne, visai nėra jo
kio sekreto/ O kadangi nėra 
jokio sekreto, tai aš ir turiu 
štai ką jums pasakyti:

NOTICE la hereby given that License No. 
B 4036 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. (

SALVATORE AMATO
416 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Draugai ir draugės, reikalin
ga mums daugiau darbuotis 
del bendro fronto mūsų kolo
nijoj ir šaukti visus lietuvius įr 
lietuvaites į susirinkimą, ku
riame būtų išduotas raportas 
iš Visuotino Amerikos Lietu
vių Darbininkų Suvažiavimo, 

atsibuvo Clevelande bir- 
30 ir liepos 1 dienomis.

Y oungstownietis.

Smetonai ir Pasauliniam Išei
vių Kongresui Kaune. Prirink 
ta 6 blankos.

pavėsiauja ir vieton, kad brai
žyti su plunksna popierą, ta 
jie, “braižo” pikiais (krapš- 
liais) ir kastuvais žemės “nu

rašymą 
tarpu 
mažai

mainierių kvartetas, 
visas Lyros Choras, pasižadė
jo pribūti atidarymui “geito”. 
Nu, o jei tik shenandoariečiai 
duos žodį, tai jie ir išpildys. O 
gal jūs manot, kad jau wilkes- 
barriečiai, pittstoniečiai ir 
binghamtoniečiai apsileis She- 
nandoahriui? Nereiks tų bai- 
kų. Nu, o kad Shenandoahrio 
mainierių kvarteto dainas dar
bininkai myli, tai, aišku, kad 
jię nepasiliks namie, bėt pul
kais sueis, suvažiuos į šį puikų 
kalne aržuolyną. O, bėję, dar 
daugelis prisibijo, kad augš- 
tam kalne nebus; vandenio

ADVOKATAS
J. GEORGE LIPSIUS 

ir investigatorius
. C. W. BENSON 

persikėlę raštinę i sekančią 
viets

Bui

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK
* j in?——Hrfai

sunkių sąlygų ir aštrios disciplinos įsto
jimui į partiją,- puikiai apsimaskuoja 
įvairiais klastuotais i dokumentais, sprav- 
komis, nedurnai suprasdami marksizmą- 
leninizmą ir. su pagelba ištižėlių ir su- 
mieščionėjusių komunistų įsiskverbia į 
partijos eiles.

Partija išanksto visus darbininkus pri
rengė prie partijos eilių-nąrių valymo. 
Visi darbininkai ir valstiečiai ima akty
vų dalyvavimą laike valymo. Pirma to 
ir laike valymo eina smarki kritika ir 
savikritika komunisto darbo ir jo elgesio. 
Partijai, su pagelba atsidavusių socializ
mo statybai ir pasaulinei proletariato re
voliucijai komunistaręs ir bepartinėms 
darbininkų masėms, puikiai pasisekė ap
sivalyti nuo svetimo į partiją įsiskverbu
sio elemento...

Maskvos miesto profesinių- sąjungų 
sovieto tarnautojų partinės kuopos (ku
rioje ir aš priklausiau) valymas 
įvyko pereitą rudenį. Iš apie 100 na
rių tarpo išvalyta iš partijos apie 10 
žmonių: 3 baltagvardiečiai bei turėję rei
kalą su jais, vienas buožės sūnus, 1 na
mų savininko duktė, 1 kupčiaus speku
lianto sūnus ir keletas tamsios praeities 
elementų. Šie visi elementai slėpė nuo 
partijos savo praeitį. Stodami į partiją, 
savo biografijoj rašo, kad jie darbinin
kai, valstiečiai, biedniokai, jų praeitis# 
varginga; kad jie ten ir ten'dirbę. Ka
dangi iš valomųjų 100 komunistų daly
vavo apie pora šimtų bepartinių, neku- 
riems biografijoj minimos vietos buvo 
žinomos, laike klausimų ir apkalbėjimų 
pradėjo kilti jų melagystės-paslaptys; 
gabus valymo komisijos pirmininkas, 
kaip teismo pirmininkas, su. klausimais 
kelia vieną melagystę po kitos ir galų

Nutarta prigulėti prie Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo, mokant $5 į metus.

Prieita prie raportų delega
tų, kurie buvo pusmetinėj 15- 
to Apsk. konferencijoj. Drau
gė pirmininkė nedavė skaity
ti raportą ir sakė, kad reikia 
raportą išduoti žodžiu, o 
raštu. Rodosi, mūsų pirmin 
•kė yra gera veikėja, bet kds 
pasidarė, kad pereitam susi
rinkime nenorėjo duoti pers
kaityti apskričio tarimus?

Kada buvo apskričio pusme
tinė konferencija, tai mūsų 
delegatai parsivežė “Laisvės” 
spaudos pikniko tikietų. Girdė
jau, kad yra pardavę 35 tikie- 
tus ir pasiuntė pinigus į Cleve-

troškulį užgesinti 
pratimu, tai šiuo dalyku visai 
nereikia sail galvas varginti, 
nes tai pačių rengėjų “galvo
sūkis,” ir aš šiur, kad jie tuo- 
mi apsirūpins, tik jūs, gerbia
mieji, visi pribūkit į pikniką, 
kada pamatysit garsinimus ati
darymui naujo daržo. Tai to-

Keletas Bruožų iš Mūsų Soc. Statybos
Jau 2 metai, kaip eina Kompartijos ei

lių valymas. Daug išvalyta brudo 
timo elemento, biurokratų, karjeristų, iš
tižėlių—praktikoj oportunistų, išsigimu
sių niekšų, .kurie įlindę į partiją savais 
išrokavimais, savo darbais trukdė socia
lizmo statybos darbą, demoralizavo pro
letariato eiles, po priedanga partijos bi
lieto pralindo į nėkurius atsakomingus 
partijos, valstybės ir profsąjungų orga
nus. Kadangi partija stovi prie proleta
rines valstybės vairo, tai nestebėtina, 
kad atsiranda elementų, kurie, nežiūrint

land, Ohio, Mažeikai.
Jr mūsų kolonijoje yra ren 

karna parašai ant 
kuri bus priduota Lietuvos

NOTICE is 
B 2126 and 
underaijrned 
•Sections 75 
trol Law at 339 Fulton St. 
way, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed On the premises.

THE NORTHEAST WHITE TOWER 
SYSTEM, INC.

389 Fulton St., 740 Broadway
Brooklyn, N. Y.

NOTICE ■ Is hereby given that License 
A-7983 has been issued to the undęfsij 

of i to sell beer at retail, under Section 
at !of the Alcoholic Beverage Control Law 
Y. j 491 Bainbridge St., Bprough of Brool 

to be consumed on tho ,County of Kings, to .be consumed off | 
premises,

tomą, jog tame piknike bus 
svečių net ir iš tolimesnių vie
tų. Vienas geras draugas .man 
į ausį pakuždėjo didelį “se-

NOTICE is hereby given that- License No. 
B 4700, has been issued to the ^Undersigned 
to sell' beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law 
910 Metroiiolitan Ave., E____... __ ____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ALBERT Me CLOSKEY
910 Metropolitan Ave., Brooklyn, N

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

GUSSIE S.
Y. 296 Trpy Ave.,

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 — 3rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to" be consumed on the 
premises. '

THOMAS RAFEAELE 
(DOMENICK’S BAR and GRILL) 

Y. 119—3?d St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
A-7716 has been issued to the underri 
to s<hl beer at retail, under Sectioi 
of thę) Alcoholic Beverage Control La>v 
4124" ' Avenue J, Borough of Bro< 
Coynty of Kings, to be consumed of 
premises. . . .

ALBERT. L. GREENBERG 
4126. Avenue J, Brooklyn, F

ninku Literatūros Draugijos 
90 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyko liepos 21 d., 1935, 
pas Aižonus. Narių atsilankė 
ne per daugiausia.- Buvo kal
bėta, kad Centras atsiuntė ke
liems draugams atvirutes, kad 
jie nėra pasimokėję metinės 
mokesties, o jie yra užsimokė
ję už 1935 metus. Išrinkta ko- 
Inisija. iš P. Sodeikio ir F. J. 
Madisono susirašinėti su AL
DLD Centru. Klaida yra gal 
Centre.

kas
Scrantono kores- 
kad labai retai

Y v: j j
v/ įr■ ‘s'.s. V * • 'i C t ?■ * j ‘ 7.' /,
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šeštadienis, Liepos 27, 1935

Visi J Prieškarines Demonstracijas!

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

ant 120th St., tarpe Park 
ir Ma'dison Avė.
Amerikos Darbo Federa-
Amalgamated ir Nepri-

or- 
ko- 
de- 
fa-

meriški kriaušiai ir kitos darbo 
unijų ir šapų grupes.

Ketvirta Kolumna. Susigru
puos 
Avė.

SKUTIMAS 1 Cč

I būtinai turi pasistengti gauti kitus 
draugus pagelbon ir paskleisti tuos , 
plakatus, “show cards” ir tikietUs 
kuo plačiausia, ir tatai reikia atlikti 
gana greitai, nes laiko iki piknikui i 

. nebedaug.
Taigi, tie draugai, kurie gausite 

kalbamus plakatus, nelaukite laiškų 
su paaiškinimais, kam jie yra at
siųsti, nes laiškai nebus siuntinėja
mi; tik imkitės už darbo, idant tu
rėtume pageidaujamas pasekmes.

A. Gilmąn.

Sestas Puslapis

y v

• •
< >Y''’ K 'H iu' ‘

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

New Yorke Ruošiamos Didžiausios Demonstracijos Prieš 
Kary ir Fašizmą; Jos Įvyks Šeštadienį, 3 Rugpjūčio, Har

lem Miesto Dalyje; Visi Darbininkai ir Darbininkės 
Šaukiami Dalyvauti!

į šiaurės 
129th St.

Seventh 
su Jlarle- 

ma rš u os
St, 
iki

“Daily News” prielankiai 
atsiliepė apie Sovietų lakūno 
Zigmunt Levanevski planuo
jamą kelionę virš Šiaurių Po
liaus iš Maskvos į San Fran
cisco.

k

New Yorko darbininkų 
ganizacijų bendro fronto 
mitetas ruošia masines 
monstracijas prieš karą ir 
šizmą. Argi dar reikia darbo 
darbo žmonėms aiškinti karo 
pavojų, kada Jungtinių Valsti
jų vadžia bent penkis kartus 

4 tiek (.pinigų karo reikalams 
skiria, kiek prieš pereitą karą. 
Jau virš 100 karo laivų yra 
budavojama ir dar daroma 
programa budavoti už šimtus 
milionų dolerių. Karo orlaivių 
siekia pasigaminti iki 4,000. 
Kiekvieną dieną naujus tan
kus, karo ginklus gaminasi. O 
dar daugiau pinigų skiria ka
rui iš viešų darbų fondo.

Tas patsai yra ir kitose ka
pitalo šalyse. Japonijos impe
rialistai jau daugiau, kaip pu
sę savo įplaukų išleidžia karo 
tikslams. Vokietijos fašistai at
virai rengiasi prie karo prieš 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. 
Italijos fašistai vis daugiau 
armijos siunčia į Afriką prieš 
Ethiopiją. Karo pavojus dide
lis.

įBusiamas karas grūmoja iš
naikinti šimtus, milionų žmo
nių. Baisūs karo ginklai. Visa 
ta našta guls ant darbo žmo
nių. Dabar stokime kovon, ka-, 
da dar yra nepervėlu.

j Visi 3 d. rugpjūčio (Aug
ust)1 į masines demonstracijas, 
kurios įvyks Harlem irilešto 
dalyje, tikslu, kad įtraukus 
negrus ir italus darbininkus į 
demonstraciją.

Mobilizavimosi Punktai '
Darbininkų- organizacijos 

mobilizuosis sekamuose punk
tuose:

Pirma Kolumna:
a) Ant 120th St., tarpe Se

cond ir Third Ave., veidu į 
rytus, susirinks organizacijos 
kovai už taiką. Moterų Tarp
tautinė Lyga Kovai už Taika 
ir Laisvę, Moterų Tarybos ir 
kitos moterų organizacijos.

b) Darbininkų rateliai, So
cialistų Partijos lokalai, Kni
ckerbocker demokratai.

darbininkų

Kovai už 
Harlemo

organi-

Negrų 
Sekcija

c) Vien etos Amerikos Lygos 
Kovai Prieš Karą ir Fašizmą 
ir Kultūros organizacijos.

d) Italų 
zaeijos.

e) Lyga
Teises ir
Tarptautino Darbininkų Apsi
gynimo.

K Antra Kolumna. Grupuo
sią ant 120th St., tarpe Third 
ir Lexington Ave.
• a) Studentų orgnizacijos — 
Stndfentų Lyga už Industrinę 
Demokratiją, Nacionalė Stu
dentų Lyga ir Jaunųjų Komu- 

istų Lyga.
b) Jaunųjų^ Darbininkų 

Sekcija prie Amerikos Lygos
Ovai prieš Karą ir Fašizmą.
c)

ei jos 
klausomos kriaučių unijos. Ra
kandų darbininkai, raštinių 
darbininkai, tabako industri
jos unijos ir darbininkų gru
pės.

Penkta Kolumna. Susirinks 
ant Park Ave.', tarpe 119th ir 
120th Sts.

a) Amerikos Legiono Sky
riai ir Amerikos Buvusių Ka
reivių Lyga.

b) Airių Darbininkų Kliu- 
bai.

c) Slaugės ir ligoninių dar
bininkai.

šešta Kolumna. Susigrupuos 
ant Park Ave., tarpe 118th ir 
119th Sts.

a) Bedarbių Tarybos.
b) Pašalpos darbų darbi

ninkai.
c) Bedarbių Lyga ir kitos 

bedarbių organizacijos.
Septinta Kolumna. 

liuos ant Park Ave. 
117th ir 118th gatvių.

a) Krankenkasses.
I b j Kitos fratemalės organi
zacijos.

c). Tarptautinis Darbininkų 
Ordenas.

Aštunta Kolumna. Susirinks 
į eiles anCPhrk Ave., tarp 
116th ir 117th gatvių.

a) Kalbinės grupės: rusai, 
Ukrainiečiai, skandinavai, chi- 
niečiai, japoniečiai, lenkai, 
vengrai grekai, francūzai, če- 
choslovakai, ’ slovėnai, jugosla-

•J '

vai, armėnai ir kitos kalbinės 
grupės.

b) žydų darbininkų organi
zacijos.

c) Darbininkų kliubai.
Mobilizuotis pradeda 1 va

landą po pietų. Visos kolum- 
nos ant 120th St. bus veidu į 
RYTUS. Visos kolumnos ant 
Park Ave. bus veidu į ŠIAU
RIUS.
Antras Mobilizacijos Punktas

Antras mobilizacijos punk
tas, kuris bus žinomas, kaip 
Harlemo skyrius, susirinks 
ant 126th St., tarpe Lenox 
Ave. ir Seventh Ave.:

Pirma Kolumna:
a) Komitetas Gynimui Ethi- 

opijos.
b) Ethiopijos pionieriai.
c) Harlemo 

nizacija.
d) Harlemo 

ganizacijos.
b) Harlemo
Antra' Kolumna:

puoš ant 126th St., tarpe Se
venth ir 8th Ave. *

a) Tarptautinė Apsigynimo 
Lyga.

b) Federacija Vokiečių Dar
bininkų Kliubų.

c) Finų darb. federacija.
d) Ispanų darbininkų or

ganizacijos.
e) Estonų darbininkų orga

nizacijos.
f) LIETUVIŲ DARBININ

KŲ ORGANIZACIJOS.
Trečia Kolumna.

puoš ant 126th St., 
ir 8th Avė.

a) Father Divine
b) Visos kitos Harlemo or

ganizacijos. Mobilizacija pra
sidės 1 valandą. Visos kolum
nos bus veidu j RYTUS.

Maršavimo Gatvės
Pirmosios grupės kolumnos

maršuos: nuo 120th St. iki Se
cond Ave., Second Ave. iki 
127th St., į vakarus 127th St. 
iki Lexington Ave., 
Lexington Ave. iki 
ir 129th gatve iki 
Ave. čionai susitiks 
mo antra grupe ir
Seventh Ave. iki 142nd 
142nd gatve į vakarus 
Edgecorribe Avė., kur įvyks 
prakalbos.

Antrosios grupės kolumnos 
maršuos* sekamomis gatvėmis: 
Į pietus Lenox Ave. iki 117th 
St., 117th gatve į vakarus iki 
Seventh Ave., Seventh Ave. į 
šiaurius iki 129th St., kur su
sitiks su pirmos grupės kolum- j 
nomis ir tada visi bendrai iki 
Edgecombe Ave.

Lietuviai darbininkai kvie-i 
čiami tiesiai važiuoti iki 126th !

Bronx miesto dalyje, ne
grais skaitlingai apgyventoje, 
jau keli desėtkai patyrusių or- 
laivininkų stojo į grupes, ku
rios važiuos ginti Abyssiniją 
(Ethiopiją) nuo Italijos fašis
tų. Jie čia jsigija amerikoniš
kus ir karinius lėktuvus.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ F* C 
KIRPIMAS Z. Įj

g

Susiei- 
tarpe

veteranų orga-

bažnytinės or-

darbo unijos.
Susigru-

..f
&

Bd)

Negrų “Liberator gru- 
i

Pionieriai.
Visos kitos 

vaikų grupės?
f)’ Sovietų Sąjungos Drau-

jaunuolių ir

Trečia Kolumna. Susirinks 
ant 120th St., tarpe Lexington 

į> Avė. ir Park Ave.
a) Darbo Unijos, Amerikos 

Darbo Federacijos lokalai, 
kailiasiuviai, laivakroviai ir 
jūrininkai, dažytojai, karpen- 
teriai, namų budavotojai, ada- 

Xto« darbininkai, mezgimo dar
bininkai, sukniasiuviai, kostu-

14’
Susigru- 

tarpe 7th

Grupė.

T

j.

Uršulė Šečkuvienė, 55 metų 
'amžiaus, 438 Linwood St. Mirė 

1 liepos 24 d. Laidos liepos 27 
kvie- d. Trejybės kapinėse.

| Petras Duoba, 48 metų am- 
št ir Stot7] nulkirtą vietą- Bet žiaus> ,238 Metropolitan Avė., 
kurie gyvena Williamsburge ' l'epos 16 <L Laidos lieųos 
ir jiems yra parankiau susi
rinkti, tai gali susirinkti 
“Laisvę” ir bendrai važiuoti.

Ben Gold Bus Kandidatas
Komunistas ir veiklus darbo 

unijų organizatorius, veikėjas, 
draugas Ben Gold, bus kan
didatas ant Komunistų Parti
jos tikieto ateinantį rudenį 
laike rinkimų 29th distrikte.

Prie rudeninių rinkimų jau 
dabar laikas pradėti rengtis, 
kad kuo daugiau darbininkų 
galėtų atsipalaiduoti nuo de
mokratų ir republikonų kapi
talistinių partijų.

l
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJĄ!

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare •
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GR^ND AVENUE 
MASPETII, N. Y.

VALANDOS: , 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488 »

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stage 2-0706
Namų, Republic 9-3040

- ------------------------------------- ■ ■

Graborius (Undertaker)

ROBERT

Notary Public

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN N660 GRAND ST

HARMAN

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai*

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

* J. GARŠVA

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

i 27 d. 2 v. p. p. Jorio kapinėse.
Laidotuvių apeigomis rūpi

nasi graborius J. Garšva.

PRANEŠIMAS
PRANEŠIMAS VISOMS ALD- 

LD, LDS IR MENO SĄJUN
GOS KUOPOMS NEW 
YORKO APIELINKĖJ

Rugpjūčio (August) 11 d. įvyks 
spaudos piknikas Eagle Rock Parke, 
West Orange, N. J. Tūliems drau
gams, kurie priklauso prie ALDLD, 
LDS arba Meno Sąjungos, yra pa
siųsta spaudos pikniko plakatai, 
“show cards” ir tikietai. Tie draugai

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tai. Juniper (-4913 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Telephone, EVergreen B-9770

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y<

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls Ir Sukatomis 
nuo 8 iki 7:30 vai. vakarais.

Kova už Thaelmanną
Federacija Kovai prieš Fa

šizmą paskelbė, kad rugpjūčio 
18 dieną New Yorke bus tarp
tautinio solidarumo diena, ku- i 
rioje įvyks daug mitingų. Ta I 
diena bus pašvęsta vyriausiai 
kovai už draugo Thaelmanno 
paliuosavimą'. Bet didžiausias 
mitingas bus’ Luna Parke, Co
ney Islande.

Hearstas Vis Meluoja
Hearstas, Hitlerio samdinys, 

didelis darbininkų išnaudoto
jas, kurio metiniai pelnai sie
kia apie 100,000,000 dolerių, 
vis skelbia bjauriausius melus 
prieš Sovietų Sąjungą. Tie me
lai tarnauja visiems darbinin
kų priešams, tame skaičiuje ir 
kunigų So. Bostono “Darbinin
kui,” kaipo sutros ant jų ma
lūno. Darbininkai privalo 
skelbti boikotą Hearsto me
lams.

Trumpos Žinutės
Virš trijų savaičių karštis 

New Yorko gyventojus jau 
nemenkai prikankino. Dauge
lis iš silpnesnių alpo ir mirė.

Vis daugiau darbininkų 
siunčia Rooseveltui ir kitiems 
viršininkams laiškus 
jant paliuosuoti d. 
Krumbein, kuris jau 
šiai yra kalėjime.

reikalau-
Ch aries

6 mėne-

Forte Tilden, Rockaway 
Point, imperialistai veik kiek
vieną dieną šaudo iš kanuolių. 
Ten nemažai priešorlaivinių 
kamuolių pristatyta.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiąučlus savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

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

J. BARKUS,
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

NEDALIOMIS
5Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

w Telefonas: Ęvergreen 7-7770 ?

| PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS g 
m Sena) dirbąs graborystės pro- S 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
S kėj plačiai žinomas. Tik dabar £ 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsamavimu ir palaidojimu c 
o mirusių. &

| Veltui Chapel Šermenim i 
■» Parsamdo automobilius šerine- g 
:g niins, vestuvėms, krikštynoms S 
■« ir kitokioms parems S
g: Saukite (licit* ar liakt] g

| 423 Metropolitan Ave. a
| Brooklyn, N. Y. §

mir........... 11" n ii b ".nut".-. .nriMfir i,... n. ■į.^bbt

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves-, 
tuvių, kitokių 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 al
mai iavoju 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.
Tek: Glenmore 5-6191

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

$
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Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 70
6 Skirtingų Rūšių ■ U C

persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

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

"Įvairiose parengimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siuskite užsakymus šiuo antrašu:
“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAUMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th Št. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Are. 

karai priveža.

LIPTON 
Įstaiga

Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėŠlažarnės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
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 nesuprantamą 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; t I 
Tarp 4th Are. Ir Irving PL 

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




