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Smetona Degins Bulves ir 
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Penkiolika Metų.
Prūseika Taiso

Kominterną.
Ar Susivienijo?
Ką Darys SLA

Socialistai?
Rašo KOMUNISTAS

“Lietuvos Aidas” (liepos 8 
d.) praneša, kad Smetona išleis 
do visai naują ir dar negirdėtą’ 
įstatymą. Nuo kovo mėnesio, J 
1936 metų, Lietuvoj bus uždrau- . 
sta automobiliams naudoti gry- / 
na benziną. Jis turės būti mai- J 
somas su spiritu. Spirito tu- I 
rėš būt dedama 25 nuoš. Tai
gi, spiritas paverčiamas kuru.

Smetona tai darąs del pakė
limo žemės ūkio. Iš bulvių, bu- 
rokų ir kitų javų bus daroma 
spiritas, o spiritas maišomas su 
benzinu ir deginamas! |

Sudeginta bus baisybė javų, 
o kuro bus labai mažai. Mies
tuose darbin inkai badaus, o Į 
Smetona maistą degins!

Mies-| 
is, o

Šiandien dažnai Amerikos 
farmeriai degina kukuruzus — 
vieton anglies arba malkų. Mesi 
kratome pečiais ir sakome, jog' 
tai baisi beprotystė. Californi- 
joj fruktų trustai naikina fruk- 
tus. Mes piktinamės. Brazili
joj degina arba į jūres verčia 
kavą, irgi baisu atrodo.

Smetona atrado naują būdai 
masiniam maisto naikinimui. /

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Italija ir Ethiopiją 
Atmetė Tautų Lygos 

Siūlomas Derybas

IŠ ATSKIRU GRUPIŲ ISPANU KOM 
PARTIJA IŠAUGO Į VADA ŠALIES 

DARBININKŲ REVOLIUCIJOS

Šiandie Visi N. Yorko 
Apielinkės Darbinin
kai, Demonstruokime!KOMUNISTŲ INTERNACIONALO 7-tam PASAULI

NIAM KONGRESUI PRANEŠĖ DRG. GARCIA APIE 
PARTIJOS IŠAUGIMĄ IR JOS ROLĘ DARBININKŲ 

SUKILIME
Masiniai Išstokime Prieš

Karą, Fašizmą; už Sovietą
Ir Ethiopijos Apgynimą!

Ethiopiją Sako, Vely Būt 
Nužudytai, Negu Pačiai 
Nusižudyti; Lyga Bejėgė

PREZ. ROOSEVELTAS NORJS 
ITALŲ - ETHIOPŲ TAIKOS

. WASHINGTON.—Pre- 
zidentas Rooseveltas se
kančiai išreiškė taikos pa
geidavimą tarp Italijos ir 
Ethiopijos:

“Šiuo momentu, kuomet 
susirinko Tautų Lygos 
Taryba išlyginti taikos 

. keliu skirtumus, kilusius 
tarp Italijos ir Ethiopijos, 
aš norėčiau išreikšti viltį 
Jungtinių Valstijų gyven
tojų ir valdžios, kad bus 
surasta būdas draugiškai 
išspręst tą klausimą ir 
kad taika bus išlaikyta.”

Ispanijos (tija dabar stato didžiuoju

Liepos 11 d. suėjo lygiai pen
kiolika metų nuo pasirašymo 
taikos sutarties tarpe Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos. Litvino
vas už Sovietų Sąjungą, Jurgis 
Baltrušaitis už Lietuvą, apsi
mainė pasveikinimais už tokį il
gą ir draugišką sugyvenimą šių 
dviejų valstybių.

Iki šiol buvo ir ateityje bus 
Sovietų Sąjunga sargyboje ma
žųjų tautų neprigulmybės. Lie
tuva senai būtų imperialistinės 
Lenkijos nasruose, jeigu ne ta 
Sovietų Sąjungos sargyba.

GENEVA. — Tautų Ly
gos Taryba pasiūlė Italijai 
a — ,-aa aaa « > . • *1ir Ethiopijai planą tęsti de
rybas, kad išvengt karo. 
Planas nėra ištisai skelbia
mas viešai, bet žinoma, kad 
jis siūlo dar toliau derėtis 
Italijos ir Ethiopijos pasi
skirtiems tarpininkams bei 
spręsti kivirčą per konfe-

MASKVA. — :
Komunistų Partijos delega
tas drg. Garcia raportavo 
Septintam Pasauliniam Ko
munistų Internacionalo Kon
gresui apie spartų Partijos 
išaugimą ir jos įtaką minio
se. Laike pereito, šešto Pa
saulinio Kongreso tebuvo Lenkijos Komunistų Platus 
tik pasisklaidžiusios. komU- iF1.ontas su Darbo Masėmis

sau uždaviniu subudavot 
plačiausią suvienytą žmonių 
frontą prieš fašistus ir pri
rengi minias sėkmingai ko
vai prieš karą ir fašizmą.

nistų grupės Ispanijoj; ko
munistinis judėjimas tuomet Lenkijos Komunistų Par
buvo užsikrėtęs anarchisti- tijos vardu davė raportą

renciją Italijos, Ethiopijos,1 niais nukrypimais ir ėjo ^g. Belovski. Ypač atžymė- 
Francijos ir Anglijos atsto- frakciniai vaidai. Bet nuo'jo komunistų susisiekimus 
vų. O kol derybos tęsis, rei-'to laiko Ispanų Komunistų1 su darbo miniomis. Daroma 
kalauja, kad Italija nepra- partija taip sustiprėjo, kad nepartijinių darbininkų ir 
dėtų karo prieš Ethiopiją. I pernai spalio mėnesį/ vado- valstiečių konferencijos, kur

Italija per savo delegatą Vavo darbininkų revoliuci- jie apsvarsto savo reikalus, 
baroną. P. Aloisi. griežtai at-jai. Jos- vadovybėj buvo o Kohiunistų Partija pir- 
sisakė priimti Ethiopiją į įsteigta Sovietų valdžia As- mauja bendro fronto kovoj 
bendrus pasitarimus su to- furijos provincijoj, kur so- už tokius reikalavimus. Drg.

J . f 1 1 n/l r • • mis valstybėmis. Italų dele- cialistai-turėjo tiek pat jėgų, Belovski pabrėžė, kaip svar- 
(lllOt uinklŲ lYlUSSOliniUl gacija taipgi parejškė, jog kaip ir komunistai. Darbi- 

wAQWTMrTANT t> dalija negali pasižadėt ne-nįnkai priėmė Komunistų 
nacuraiu jis norėtu nau kuu-• m . . 1 , as .Pradėt karo, kol tęsis dery- Partijos vadovybę ir įvai-
nacuraiu. jis norėtų, sao son Veikiantį ROOSeVeltO UŽsie- bos * < • • . J V . i,
gresas eitų oportunizmo pelke-j . * . . . ’
mis. Kongresas, žinoma, ten.mų reika ų mmisterį i- Ethiopijos pasirinktas 
neina. Visas Kominternas ei- lipsą atsilankė .amerikinė .tarpininkas, francūzas pro- 
na Markso, Engelso, Lenino ir |deJegacija, susidedanti iš fesorius Gaston Jeze atme-
Btalino nurodytu kehu. Taigi, ine ir baltųjų, vadovybė- !įe siūloma konferenciją, ku- 
ir kitų liūdnos praeities didvy- e 7 Ma '> R i’1 JVy7U P^rltndaFS 1906 
rių pastangos Kominterną pa- Kulavo, ^ud. Ameiika ne- Įmetu slaptos sutarties, pa
taisyti pagal savo paveikslą.

So. Bostono “Keleivis” plačiai 
rašo apie Brooklyne įvykusią 
slaptą “tautiško fronto 
ferenciją SLA reikalais, 
kad tame fronte vienybė pilnai 
atsteigta—fašistai ir tautinin
kai sudarė bendrą frontą ir lai
kysis išvien būsimais SLA rin
kimais. Veikiausia taip ir bus. 
Jų pasidalinimas pusėtinai jiems 
kaštavo.

Bet ką darys SLA socialistai? 
Ar ne laikas pakalbėti apie SLA 
progresyvių spėkų bendrą fron
tą prieš fašistus? Socialistai, 
komunistai, šimtai bepartyvių 
anti-f'ašistų galėtų, man atrodo, 
sudaryti vieną bloką prieš fa
šistinę pavietrę. Bet ar socia
listai susipras? Neatrodo. Ba- 
gočiaus teismo pagelba teroras 
prieš progresyvius draugus 
Worcesteryje, Grigaičio stačiai 
šuniškas kurstymas savo vien
minčių SLA prieš viską, kas tik 
nors kiek atrodo į komunistišką, 
visai nepanašų į jų norą suda
ryti progresyvių bendrą frontą 
prieš fašistus.

Baisi Brangenybė Vokietijoje
BERLYNAS. — Kiauši

niai Vokietijoj pabrango iki 
72 centų tuzinui. Sviesto 
svaras—60 centų. Bijoda
mas žmonių maištų prieš 
brangenybę, Hitleris, laiko 
sumobilizavęs visą paprastą 
policiją ir savo juoduosius 
žandarus.

Delegacija Baltųjų -ir
lYUlHlllięi UU \ X1U1HUllIOŲ^ Ali

ternacionalo) 7-tam kongrese pjgpfy KClKdldVO N C"
dalyvauja atstovai, geriausi ko- ® _ !

Kominterno (Komunistų In-

votojai nuo 57 Komunistų Par
tijų. Prūseika savo “Gadynėje” 
nepatenkintas kongresu. Tai 
natūralu. Jis norėtų, kad kon-

Italija per savo delegatą vavo darbininkų

I tali j a negali pasižadėt ne- ninkai priėmė Komunistų

Ethiopijos p a s i r i nktas
riose kitose vietose, kur ko
munistai buvo mažumoje.

“Nors revoliucinis sukili
mas paskui buvo laikinai su
muštas,—sako drg. Garcia, 
—bet ta kova užkirto kelią 
fašizmui pilnai įsigalėti ir 
pakėlė masių kovingumą.

“Socialdemokratai neturė-
duotų ginklų Italijai prieš darytos tarp Italijos ir 
Ethiopiją. Ministeris užtik- .Francijos. Nes toj sutarty j | 

(rino, kad iš šios šalies ne-'šios trys šalys buvo nu- jo tikslo, kad žmonių sukili-
kon- 'gabenama jokie ginklai ^prendusios pasidalint. Ethi- ,mas galutinai laimėtų. Jie

Sako, Mussoliniui.
Paskui delegacija nuvyko 

į Italijos ambasadą protes- 
tuot prieš Mussolinio ruo
šiamą karą: ir ten pat pa
matė sukrautas dėžes šovi
nių ir lengvesnių šaunamų
jų ginklų, kurie buvo pri
rengti išvežimui Italijai 
prieš Ethiopiją. Tuo būdu 
ir tapo atidengta šlykšti 
Roosevelto valdžios veid
mainystė apie jos “bešališ
kumą” gręsiančiame kare.

opijų tarp savęs į įtakos griebėsi ginklo tik norėdami 
_ _ • j *   T > P T _ — X. J — 1 . •« Z I t • n • i • -i • • • • •sritis. Prof. Jeze todėl už- 

reiškė: “Jūs siūlote pasi
rinkt Ethiopijai arba nusi- 
žudyt ar būt .nužudytai. Na, 
tai geriau būt nužudytai/’ 
negu pačiai nusižudyt.

Atrodo, kad Tautų Lygos 
'Taryba negalės suturėt Ita
liją nuo karo prieš Ėthiopi- 
ją. O Lyga yra tokia be
jėgė todėl, kad Franci j a ir 
Anglija manevruoja išvien 
su Italijos imperialistais.

sudaryt kita socialistiniai- 
republikonišką valdžią. Jie 
ginklus dalino tik s tūlose 
vietose ir jų visai nedavė 
komunistams. Nemobilizavo 
jie valstiečių.

“Sovietų vėliava plevėsavo 
ant Asturijos 15 dienų tik 
ačiū narsai, sumanumui ir 
karžygiškumui mūsų drau
gų, kurie ir įgijo pasitikėji
mą visų (tos provincijos) 
mainierių.

“Kuomet socialistų vadai
Armėnę Biznierių Streikas '

• ■ ILTĮ YAOO Izilfini A ¥Y1 A YD /ATI T/A lp

Prieš Ethiopijos Valdžia
ADDIS ABABA. — šio j ;bininkų valdžia paėmė į sa- 

.,, , . . . lEthiopijos sostinėj armėnai vo ranJ<as gamybos ir vazio-
mas piktadarys jsiprase l biznie<Jai paskelbė trijų die- U PŲemones gelzkehus, ir 
BauTrio^uToįobilTA^ Aį > streik^’ įdarydami sa- ........... ....
u aJ u v™ „ J jvo krautuves. Savo streiku

ijie protestuoja prieš Ethio
pijos valdžią todėl, kad ji
nai uždraudė sidabro išga
benimą užsienin be valdiško 
leidimo.

Tie biznieriai buvo pra
dėję išsiuntinėt sidabrą į 
saugesnes vietas užsieniuo
se, bijodami, kad per grę
siantį karą su Italija nežū
tų jų turtas.

Nužudė Jaunavedį Mokytoją 
Iš Meiliško Pavydo

CHICAGO, Ill. — Nežino-

iki paskutinio momento. Ir 
tuo trumpu laikotarpiu dar-

bor, Mich. Važiuojant pasi-1 
sakė esąs žmogžudys; grą-' 
sinimais privertė Bauerį 
nuošaliau pavažiuot; paskui 
jį surišo ir taip sužalojo, 
kad Baueris dabar mirė. 
Manoma, jog * galvažudys 
nugalabijo Bauerį iš payy- 
do, kad Bauer pora savai
čių pirmiau susituokė su 
mergina, prie kurios tas 
žmogžudys bandė prisišlieti.

SSRS LAKŪNAI PASIRENGĘ 
SKRIST PER POLIŲ

MASKVA. — Kaip tik 
pagerės oras, Sig. Leva- 
nevski su dviem kitais la
kūnais leisis kelionėn per 
šiaurės polių į San Fran
cisco. Jie palaikys nuola
tinius radio susisiekimus 
su žemė. Tikisi sėkmingo 
žygio.

Skrisdami lakūnai pasi
žymės vietas, kur galima 
būt įtaisyt radio ir oro 
(meteorologinės) stotys. 
O jąsias įrengus, paskui 
galėtų ir kiti lėktuvai 
skristi tuo keliu.

ti

šiandien New Yorko da- 
lyj Harleme 1 valandą po 
pietų įvyksta galinga de
monstracija prieš gręsiantį 
imperialistinį karą ir fašiz
mą, už taikos išlaikymą, už 
Sovietų Sąjungos ir Ethio
pijos apgynimą, už atmuši* 
mą fašistinių pasimojimų 
ant darbininkų pilietinių lai
svių likučių.

Visi lietuviai Brooklyn© 
ir New Yorko darbininkai, 
važiuokite į tą nepaprastai 
svarbią demonstraciją. Su-^ 
darykite didžiulį lietuvių 
pyįįęą, susirinkdami ant 
126-tos gatves, tarp 7th itSmetona Aršiaus Kaip

Hitleris Baudžia Komu-8,h Avenues-
• . v i«. Nežiūrint, kokios būtumstus uz Literatūrą jūsų politinės bei religinesbu yra kurti visokias masi

nes organizacijas, kurios 
vestų į suvienyto fronto- 
veiksmus. Išsijudina kovon 
ir socialdemokratiniai dar- nes teismas priteisė Benja- milžiniškos minios, demon 
binmkai uz išlaikymą bent ' Z~ ‘ 7'1 1 1' 
tų pačių . laisves liekanų, fcaįėjcivei’Fišeraitei ’ 6 
Lenkijoj jau pravesta eilei / . T . . o .
bendro .fronto vadovaujamų imctus lr Jakovul Su<Jakul 
streikų, bendros demonstra- pusantrų metų sunkiųjų 
cijos Pirmojoj Gegužės ir darbų kalėjimo už veikimą 

slaptoje Komunistų Parti
joje ir platinimą vadinamos 

(“priešvalstybinės” literatū- 
Advokatas Reilly pasiuntė r0Se 

aštrų telegramą Vokietijos fa
šistų vadui Hitleriui reikalau
jant sulaikyti terorą. Reilly sa
ko, kad jeigu Hitleris nesi
liaus, tai lai nei vienas Vokie
tijos laivas nepasirodo Ameri
kos prieplaukose.

pažiūros, visi esate šaukia-
. TT,T. ~ rr . m i ir raginami į šią demon-

KAUNAS. Kaiįuome- stracįją Prisidėkite prie

minui Fogekvičiui 10 metų struojančios prieš Mussoli-

kt.

Net Hitlerio liaudies teis
mai už tokius “nusikalti- 

~ ” kaip komunistines Ii

nio, Japonijos, Lenkijos ir 
Hitlerio fašistiniai-karišką 
politiką. Minėkite, kad hit
ler izuota Vokietija su faši
stine Lenkija gręsia ir Lie
tuvos nepriklausomybei.

Nepamirškite, kad jeigu 
ne masiniai darbininkų pa
sipriešinimai ir Sovietų tai
kos politika, tai jau būtų 
lįvykus nauja pasaulinei_ mus," kaip komunistines u- j‘kerdvns Aflkte tikri kaj 

teratūros skleidimas, nutei-y,ne\. . Hk.n’..Ka<Jtokie darbininkų išstojimai 
prieš karą ir fašizmą labai 
daug reiškia ir priverčia 
viešpataujančią grobikų 
klasę susivaldyt.
Visi Iki Vieno į šiandieninę 

Demonstraciją!
Demons tracijos tvarka 

vo komanda nenorėjo prisi- plačiau nurodyta vietos ži- 
imt New Yorko policijos Įniose. Brooklyno lietuviai 
siūlomos apsaugos. Polici-'kviečiami ne vėliau kaip 11 
ja buvo patarus neleist jo-Įvalandą susirinkt “Laisvės”- 
kių “nepriklausančių” žmo- Į svetainėn, kad galėtume 
nių ant laivo, bet laivo vy-(būriu su vėliavomis ir pla-. ' 
riausybė nepanaudojo gana katais nuvažiuot į demons-, 
atsargumo; tai ir suėjo de- tracijos punktą.
monstrantų būrys. 1 ‘ -------------------

Amerikos .ministeris, pa- Mineola, L.L—Nežinia kas • 
gahaus, didžiuojasi detekty- igVOgė $100,000 vertės bran* 
yu M. Solomonu ir kitais.po- guniynų iš milionierių Blai* 
hcmmkajs,. kūne ^taip ziau-miegamojo kambario, 
nai daužė ir net šaudė dar
bininkus, begindami Hitle
rio vėliavą.

Ta Roosevelto valdžios 
nota yra atsakymas į griež
tą nazių valdžios, protestą 
del* jų vėliavos nuplėšimo

šia vidutiniai tik 1 iki 3 me
tų kalėjimo.

AMERIKOS VALDŽIA APGAILI HITLERIO
VĖLIAVOS IŠNIEKINIMĄ ANT “BREMENO”

WASHINGTON. — Vei
kiantysis Jungtinių Valsti
jų užsienių, reikalų ministe- 
ris Philips perleido apgaile
stavimo notą Vokietijos at
stovui Dr. R. Leitneriui del 
nazių vėliavos nuplėšimo 
nuo laivo' “Bremen” New 
Yorko prieplaukoj, užperei- 
tą penktadienį. Jis gailisi, 

“Vokietijos vėliavai,

.konfiskavo didžiuosius mai
sto sandėlius. Ji panaikino 
rendos mokėjimą už žemę tkad _______________ ,
ir dalino 'reikmenas darbo per tą sumišimą, nebuvo pa- 
žmonėms. Ta karžygiška ko- rodyta tokia pagarba, kokia 
va buvo vedama plačiu su- jai priklauso: 
vienytu frontu komunisti
nių, socialistinių ir anarcho per tą savo ministerį nuro- 
-sindikalistinių darbininkų, dę, kad New Yorko polici-

“Garbingas Asturijos žy- ja darė viską, ką tik galėjo, 
gis parodo, ką gali ginkluo- idant apsaugot laivą nuo įsi- 
tas proletariatas padaryt veržimo ant jo demonstruo- 
komunistinėje vadovybėje.” jančitp prieš hazius darbi- nuo “Bremeno” ir jos įmeti- gerai užlaikyti visi seneliai,;

Mineola, L.L—Nežinia kas

V

Sykiu Amerikos valdžia

r Ispanijos Komunistų Par- ninku. Bet, girdi, pati lai- mo į Hudson upę.

Nautilus kliube buvo su
rengtas balius, kurio pelnas 
skiriamas neregių naudai. Ka
pitalistinė valstybė šimtais mi- 
lionų dolerių leidžia karo tik
slams, už kuriuos būtų galimk

nesveiki ir bedarbiai piliečiai.
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Skaitytojams
Raginame dd. skaitytojus atydžiai per

skaityti šiame “L.” num. telpantį straips
nį apie Lietuvos menininkus. Drg. V. 
Varašius yra mūsų naujas bendradarbis 
Lietuvoj, kuris, kaip jo šis rašinys paro
do, puikiai moka analizuoti fašistinėj 
tvarkoj išsiauklėjušius menininkus bei jų 
kūrybą.
' Pereito šeštadienio “Laisves” laidoj 

tilpusi d. V. Varašiaus poema taipgi ver
ta atkreipimo skaitytojaus domes.

Pirmadienio “Laisvėj” tilps svarbus 
straipsnis apie F. Engelsą. Tą dieną, 
mat, sukanka lygiai 40 metų nuo jo mir
ties.

Sugedę Poetai
Kaip fašizmas gadina visuomenę, gali

ma spręsti kad ir iš Italijos poetų ir ra
šytojų. Du jų didžiausi, be abejo, yra 
Pirandello, Nobelio dovanos gavėjas per
eitais metais, kuris dabar lankosi Jung
tinėse Valstijose, ir D’Annunzio. Pir
masis (apie tai mes rašėme) užgyrė Ita
lijos kruvinus žygius Afrikoje prieš Ethi- 
opiją. Jis užgyrė imperialistinį Mussoli
ni© pasimojimą ant Ethiopijos nepriklau
somybės. Jis visais būdais teisina kruvi
nas Mussolinio valdžios avantūras, kuo
met civilizuotas pasaulis šlykštisi jomis.

D’Annunzio daro panašiai. Lietuvos 
spauda paskelbė jo laišką, rašytą vienam 
savanoriui, vykstančiam į Afriką pulti 
ethiopiečius. Jame tasai fašistų poetas 
rašo: ,,,

Aš gyvenu lūkestyje, aš> esu senas• ir 
karui netinku. Aš daugiau neegzistuoju, aš 
negaliu būti Jūsų vadas. Aš negaliu dau
giau, kaip Fiume, Jus nugalėti bėgime ir 
Skridime... Savo esybės gilumoje jaučiu 
baisios gėdos dėmę, šitą negarbės pilną gė
dos dėmę, kuri turi išnykti ir nuo kurios 
naujas Italijos vadas nevilkindamas atpalai
duos, prieš visa ir visus. Jūs važiuokite į 
ten, kad nugalėtumėt. Niekuomet likimo 
nebuvo duotas taip tikras, taip aiškus įsa
kymas nugalėti ir sunaikinti. Mūsų valsty
bės nauja didybė negali būt pasiekta be ro
mėnų pergalės prieš barbarus ir prieš bar
barų sąjungininkus. Supraskite mane ge
rai. Tavo asmenyje aš apkabinu visus Vin- 
čencos studentus, savanorius, kurie žino, kad 
didžiuojuosi būdamas amžinas studentas.
Šitoki .poetai ir rašytojai išsiaukli fa

šistinėj^ tvarkoj! Subarbarėję, sugedę jie. 
Jų jausmai sukietėję, sužvėrėję. Jie pa
teisina fašizmą, jie pateisina barbariš
kiausius jo žygius. Jie užgiria plėšimą 
ir pavergimą silpnesnių tautų.'

Štai, kodėl kiekvienas susipratęs darbo 
žmogus turi kovoti prieš fašizmą, kur jis 
veikia, ir neprileisti jo ten, kur dar jis 
neviešpatauja.

Jau Prasideda Rietenos del SLA 
Šiltų Vietų

"Keleivis” sakosi sužinojęs iš tam tik
rų, šaltinių, kad nesenai Brooklyne įvy
kęs fašistų ir sandariečių šulų slaptas pa
sitarimas del statymo į SLA viršininkus 
kandidatų. Pasak to laikraščio:

Toj slaptoj sueigoj dalyvavę SLA centro 
sekretorius Vinikas, “Tėvynės” redaktorius 
Vitaitis, “Vienybės“ Strumskis, “Dirvos” 
Karpiukas, Simokaitis ir keliatas St. Gegu- 
žio-Lopetos-Bačiuno “triumvirato” įgalioti
nių. '

Užsirakinę duris ir užsitraukę langų už
dangas, konspiratoriai nustatė savo kandi
datų sąrašą ir nutarė iš vieno rinkimuose 

* jį remti.
Musų požemio gautomis žiniomis, kandi

datų klausimu buvę daug ginčų. Daugiau
sia peštasi dėl prezidento. Naujosios Ang
lijos tautininkai manė, kad tam urėdui ge
riausia tiktų adv. OI is arba adv. Bordenas 
;(Bagdžiunas), abudu iš Chicagos; bet juos 

-dabai “sudirbęs” Simokaitis. “Jeigu juos 
pastatysit, tai visi chicagiečiai sukils,” pa-

J
sakęs jisai. Gi prieš adv. Ųv’ięką iš,Detroi
to piestu stojęs St. Gfegužio delegatas, 
čai buvo priėję prie to, kad vienu} tarpu 
sandariečiai su tautininkais jau be maža ko 
nesus i mušę.

Strumskio kaųdidatūrai buvo priešingi 
Brooklyno tautininkai. Jis priviręs daug 
“košės” Susivienijime su “Vienybės’’ mort- 
gičiais. Juozai B.aciunas pats neapsiėmė 

’ kandidatuoti, nes jam gana jau brangiai 
kaštavus i kandidatūra Pittsburgh© seimo 
metais.

Galų gale nutarta statyti į prezidentus p. 
Grinių iš Philadelphijos. Nors konferenci
jos manymu jis esąs “socialistas,” bet ka
dangi dabar Smetona atsiuntęs jam medalį 
už nuopelnus lietuvybės labui, tai jau jį esą 
galima remti .kaip “Gedimino kavalierių.” 
Grinius turįs da ir kitą pliusą, būtent, kaip 
“socialistas,” jis galėsiąs nutraukti daug 
balsų nuo Bagočiaus ir tuo būdų suskaidyt 
“priešo“ spėkas.
Vice-prezidento vietai paskirtas Valai

tis, iždininko—Lopeta; sekretoriaus .— 
Jurgeliūtė arba Vinikas; į daktarus-kvo-. 
tėjus—Dr. A. Graičiūnas; iždo globėjais 
—Žemantauskas ir Mockus, o “Tėvynės” 
redaktoriaus vietai—Karpavičius (da
bar jis vadinasi Karpium) arba Klinga. 
(Pirmasis nesenai buvo padarytas Gede- 
mino kavalierium!).

Taigi tąsynės del SLA lovio jau prasi
deda. Fašistai su sandariečiais derina 
savo “armiją,” kad bendrai veikiant, iš
vijus iš SLA centro socialistus.

Ką daro socialistai? Ką daro komunis
tuojantieji arba komunistai, SLA nariai? 
Akiregyje virš-paminėtų faktų, jie turė
tų taipgi veikti. Mūsų nuomone, Susivie
nijime Lietuvių Amerikoje reikėtų socia
listams ir komunistams sudaryti bendras 
frontas ir bendrai kovoti prieš fašistus.

Mes tokios pat nuomonės buvome 1934 
metais, tokios pačios nuomonės ir dabar. 
Mūsų draugai, veikią SLA, turėtų šį klau
simą greit svarstyti ir, sueidami su so
cialistais, kviesti juos bendrai veikti.

Apie tai turėtų SLA nariai pasakyti 
savo žodį-kitą per mūsų spaudą.

Kuomet viršpaminėtas straipsnis jau 
buvo surinktas, mes gavome “Vienybę,” 
kurioje taipgi rašoma apie minėtą1 tau- 
tininkų-sandariečių susirinkimą. Pasak 
“Vienybės,” sekami asmenys bus stato
mi į fašistų-sandariečių sąrašą būsimuox 
se SLA rinkimuose: J. Tareila, preziden
tas; A. O. Šalna (advokatas), vicė-prezi
dentas; M. J. Vinikas, sekretorius; J. S. 
Lopatto, iždininkas; dr. S. Naikelis, dak- 
taras-kvotėjas; S. Mockus ir J. Valaitis, 
iždo globėjai.

Ten pat J. Tysliava surinka: “aš svei
kinu busimuosius SLA viršininkus.” Tai 
parodo, kad “Sargybos Bokštas” nesigai
lės nieko išrinkimui šitų žmonių į SLA 
viršininkus. Bagočius ir Tysliava žino, 
kad SLA yra “buizos bliūdas.” Dabar so
cialistai Chicagoje, sako Tysliava, naudo
jasi SLA turtu, o vienybiečiai Brooklyne. 
Bet socialistai, pasak Tysliavos, daugiau 
tos buizos prisimaukę.

Mes dar kartą primenami socialistai ir 
komunistai SLA turėtų veikti bendrai, 
turėtų išdirbti bendrus planus, bendrą 
programą, ir bendrai turėtų darbuotis.

įsėlina Byla; Jfeuja Lietuvos 
Žvalgybos Provokacija

R e v o I i u cinis judėjimas Aikaltimo laikas, kaipR e v o I i u cinis judėjimas sikaltimo laikas, kaip tik 
Lietuvoj kas įjfąrt 5vis į la-[tuo metų sėdėjo kalėjime, 
biau plečiasi; Kompartijos Dar kiti tarnavo kariuoųie- 
įtaka stiprėja mieste ir kai- nė j toli nuo savo gyvenamo- 
me. Kartu su tuo auga bal-Įsios vietos, 
tasis teroras. 10-15 metų 
katorgos už revoliucinį vei- kaltinamųjų, žvalgyba pri- 
kimą—kasdieninis reiškinys, jungė prie šių 70 dar 10 dar- 
Bet tai negali sustabdyt bininkų, ;
Lietuvos darbo masių kairė- krašte jau 1933 metais. Tie 
jimo. Kad ant greitųjų “iš
rautų marksizmą”, Smeto
nos žvalgyba sudarinėja ma
sines bylas.

1934 m. spalių mėn. poli
cijos ir žvalgybo.s gaujos 

, desėtkais automobilių stai
ga užpuolė Utenos-Anykš- 
čiu kraštą ir suėmė apie 50 
darbininkų ir valstiečių. Be 
to, buvo suimti iš to krašto 
kilusieji “n e pa geidaujami 
elementai,” g y v e n u s ieji

Kad dar daugiau turėt

areštuotų tame

10 darbininkų iki šiol, t. y. 
jau dū metu laukia teismo 
ir vis negal susilaukt, nes 
žvalgyba niekaip negali su
fabrikuoti medžiagos ap
kaltinimui. Visi 80 kaltina
mųjų išmėtyti po visus Lie
tuvos kalėjimus. Nežiūrint 
tokio išmėtymo, dauguma jų 
laikosi taip, kaip pridera 
doriems darbo žmonėms.

Byla dabar jau perduota 
kariuomenės teismui. Bylon 

Kaune ir kitose Lietuvos žvalgyba pritraukė keletą 
vietose. Iš viso suėmė apie savo agentų provokatorių, 
70 žmonių. Juos visus kalti-[kurie “prisipažįsta” kaltais 
na 
nykščių kompartijos organi
zacijoms, kabinus raudonas 
vėliavas, platinus komunis
tinę literatūrą, pravedinėjus 
masovkas ir tt. Visi tie nusi
kaltimai, anot žvalgybtos, 
buvo padaryti tame krašte 
pradedant 1925 metais iki 
suėmimo dienos. Įniršus ir 
beskubėdama žvalgyba ne
pastebėjo, kad daugelis tų, 
kuriuos kaltino komunisti
niu veikimu, 1925-1926 m. 
teturėjo po 6-8 metus'; kiti 
vėl pastaruosius 8-10 metų 

. visai negyveno tame krašte.
Dalis kaltinamųjų, kuriems 
“tiksliai” nurodomas jų nu-

gresmanai, tai ponai skaičių 
pakėlė iki 218 balsų. * , (

Paskui Lundeen nurodė, 
kaip ir George Washingtonas 
buvo irgi geras radikalas, kad 
neklausė Anglijos valdžios, su
kėlė revoliuciją Amerikoje. T. 
Jefferšonas, taip pat buvo re
voliucionierius ; Lincolnas irgi 
vieną kartą turėjo pėsčias eiti 
namo ir balną neštis, nes šeri
fas atėmė arklį už taksus., Tai 
tas laikas jau senai praėjo, bet 
gerų darbų šaknis dar šian
dien žaliuoja. Jis kvietė vi
sus į Bendrą Frontą. Kaip jūs 
ir aš, atvažiavę iš Europos, iš- 
bildinom šitą kraštą, miestus 
ir kėlus, taip mes turime ant 
baltos ir čystos popieros pada- 
daryti bedarbės ir senatvės ap- 
draudos įstatymą Amerikoje, 
nes mes visi bendrai esame 
Uncle Sam. Taip baigė savo 
prakalba. Kalbėjo apie valan
dą laiko.

(Tąsa 4-tam Pusi.)

Šeštai

ŠYPSENOS

Nauja Giesme

Lietuvoj, per atlaidus šv. 
Antano, viena pora ženočių 
ubagų prie bažnyčios susėdo 
giedoti, pritariant armoškai; 
bet vyriškiui neapsižiūrėjus, 
kad jo kelinės netvarkoj, at
sisegę, tai moteris ir gieda:

“Vai tėvai, tėvai, tėvai 
brangiausias, užsisek kelnes, o 
Antanai šventas!“

Vyras gieda: “Vai motin, 
motin, motin brangiausia, už- 
tvoryj buvau — užmiršau, o 
Antanai šventas!”

Trakiškis.

priklausius Utenos-A-
! -prisipažįsta” kaltais 

ir pliauškia visokius niekus 
ant kitų kaltinamųjų. Ne
kalt iems Utenos-Anykščių 
darbo žmonių bylos daly
viams gręsia ilgi sunkaus 
kalėjimo metai. Visi darbi
ninkai ir darbo žmonės, vi
sa doroji visuomenė turi 
protestuot prieš šią žvalgy- c____
bos provokaciją. Protesto mann. 
telegramas ir laiškus siųst . 
adresu: Kariuomenės teis- [ 
mas, Kaunas. Kur tik gali
ma siųskim delegacijas pro
testuot į Lietuvos valdžios 
atstovus — pasiuntinius ir 
konsulus.

Karolis Vernas. 
1935 m. gegužės mėnuo.

STOCKHOLM.—Švedijos 
užsienių reikalų ministeris 
R. Sandler pareiškė, kad 
Švedų valdžia leis vežt gink
lų ir amuniciją Ethiopijai.

Viena. —.Už komunistinį 
veikimą dar tais laikais, 
kuomet Austrijos Komunis
tų Partija buvo vieša ir tei
sėta, dabar liko 1 metam 
įkalintas jaunuolis Hex-

/

Clevelando Kronika
Žiupsnelis Pipirų 
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Liepos; 28 d. įvykp. Bendro 
Fronto piknikas Bedarbės ir 
Senatvės HR 2827 Biliaus rei
kalams. Nuvažiavau apie 1 v. 
po pietų ir manau sau: Susi
rasiu daug draugų, nes toks 
svarbus Bendro Fronto pikni
kas. Bet ištikrųjų sarmata ir 
šią vietą užimti, nes piknike 
radau vos kelius lietuvius 
draugus. Mat, vietos lietuviai 
draugai nėjo į Bendro Fronto 
pikniką, o surengė spaudos 
pikniką, kuriame pakvietė ir 
J. O. Fordą kalbėti. Jis ten 
kalbėjo keliems šimtams žmo
nių, vietoj kalbėti ten, kur su
sirinko apie 5,000 žmonių. 
Mat, J. O. Fordas kandidatuo
ja į miesto majorą. Tokiam 
mieste, kaip Clevelandas, d. 
Fordas turėjo kalbėti Bendro 
Fronto piknike.

Piknike pirmininkavo drg. 
D. Rauzo ir; perstatė kalbėti 
Ohio valstijos kongresmaną 
Levine. Tas labai gražiai atsi
nešė linkui HR 2827 Biliaus. 
Antra kalbėjo draugė Wil
liams nuo negrų. Nupiešė, kaip 
baisiai išnaudoja negrus 
Clėvelande. Toliaus kalbėjo 

1 Bendro - Fronto sekretorius 
Rodgers. Paskui perstatė kal
bėti žmogų, kuris yra apie 6 
pėdų augščio, augšta kakta, 
visa plika, o plaukai, kiek jų 
dar yra, visi žili. Manau sau, 
k&s čia per vienas, kad aš ne
mačiau dar “ kalbant. Bet už

Delegatai į Kauno Kongresą
Smetonos “Aidas” Kaune rašo apie at

vykstančius į Kauno kongresą iš įvairių 
kraštų delegatus. Pasak to laikraščio,

Argentinos lietuvių tautininkų sąjungą 
pasaulio lietuvių kongrese atstovaus Simo
nas Dulksnys.

Iš Brazilijos atplaukia dar du atstovai: P. 
Eduardas Požėra ir V. NMivaika. Jie du 
atstovaus “Grūdą,” K. Bendruomenę ir ki
tas vietos organizacijas. Jie atvyksta, • be
rods, laivu “Masilija,” kuris iš Santos uos
to išplaukė liepos 5 d.

Torino Italijoje lietuviai į pasaulio lietu
vių kongresą atstovu siunčia Bronių Paukš
tį, kuris šiemet baigė tarptautinį teologijos 
institutą. Atstovas kiljmo iš Lekėčių vals
čiaus, Kūrinės kaimo.

Uragvajaus lietuvius Pasaulio Lietuvių
Kongrese atstovaus Ksaveras Gelgaudas, ku
ris šiomis dienomis jau iš Montevideo mies
to išvyko į Lietuvą ir Kaune laukiąmas rug
pjūčio pradžioje.

Britanijos lietuvių spaudai atstovauti* į 
pasaulio lietuvių kongresą atvyksta p. Ona 
Gečionytė, gimusi ir augusi Škotijoje, ak
tinga lietuvių spaudos bendradarbė.

J. A. V. Hartfordo lietuvių draugijas pa
saulio lietuvių kongrese atstovaus: Vladas
M. Čekanauskas, kuris kartu bus ir spaudos 
konferencijoje “Amerikos Lietuvio” atsto
vas, ir kun. J. Ambotas. Pastarasis jau yra

Lietuvoje. J '
Į viso pasaulio lietuvių kongresą iš Mifia- bai ihažai. Tačiaus, jei visi tie,1 kurie va-

minutės pirmininkas pasako, 
kad tai žmogus, kuris į kon
gresą įnešė mūsų HR’ 2827 Bi- 
lių, būtent, Lundeen. Na, ir 
prasidėjo rankų plojimas, ku
ris tęsėsi apie penkias minutes. 
Bet ištikrųjų tas žmogus ir 
moka kalbėti ir turi ką pasa
kyti. Pirmiausia priėjęs prie 
garsikalbio jisai pasveikino 
visus piliečiais ir draugais. 
Pirmutiniai jo žodžiai buvo, 
kad Amerikos piliečiai, Uncle 
Sam ir žemė, ant kurios stovi
me, priklauso mums, nes jūs ir 
aš bendrai esame- tas Uncle 
Sam, o inšiurinso agentai, ku
rie šiandien visą šalį valdo, 
Washingtone. Toliaus pradėjo 
apie HR 2827 Bilių. Sakė, kaip 
sunku yra su tais ponais susi
kalbėti. Kada pirmą kartą bi
lių įnešė ir apkalbėję balsavo, 
tai už bilių buvo paduotas tik 
vienas balsas. O jau šiandien 
bilius turi 52 balsus!

Jis sakė, kaip jo paties drau
gai pradėjo jį neapkęsti už tai, 
kad jis šitą bilių įnešė kongre
sai!. Bet jis nepaisąs, nes, sa-? 
ko, jis ųę pats atėjo į vietą, 
ai e jį išrinko Farmerių-Darbi- 
ninkų Partija ir turi už ją 
dirbti. Tas bilius yra irgi pagal 
jų norus ir reikalus. Toliau sa
kė, kad kareivių bonų atmo- 
kėjimo biliui. paremti reikėjo 
tik 145 kongresmanų ir galėjo 
varyti toliau. Bet kuomet pa
matė, kad už tą bilių bus len
gvai galima surinkti 145 kon-

dos šiomis dienomis parvyksta Matas Guo
ba. Jis atstovaus Kanados lietuvių koloni
ją. M. Guoba yra kilęs iš Lietuvos nuo 
Alvito.
Iš suminėtųjų asmenų tiktai vienas 

Kanados lietuvių atstovas yra pažangus 
žmogus, o kiti, kiek mums žinoma, yra 
fašistai arba jiems artimi. Taigi aiškiai 
matosi, kad pažangiųjų atstovų bus la-

?

Tiesą Pasakč

“O jeigu tie baisūs levai iš
trūktų iš klėtkos, ką tu pir
miau griebtum gelbėti— ma- . 
ne, ar vaikus?“ klausia pati 
savo vyro žvėrinčiuje.

“Mane,” atsiliepė vyras.

Naujausios Žinios
“Ar nepasakytum .man, 

drauge, kas užkariavo Filisti-’ 
niečius ? ”

“Nežinau, nes dar neskai
čiau paskutinį numerį ‘Drau
go’.”

Surinko J. Šilingas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964 
---------------------------1;--------

BENE GYVENIMO PAKAITA

Drauge gydytojau, malonė
kite ir man duoti patarimą 
per mūsų “Laisvę”. Esu mo
teris 50 metų senumo. Sveriu 
150 sv., turiu trejetą vaikų. 
Gyvenimo permainą jau turė
jau.

Keli metai, kaip nesijaučiu 
gerai. Dažnai man užeina 
galvą skaudėti, kad net balsu 
turiu rėkti,, prakaitas išpila. 
Taip būna po dieną—ir vėl 
pereina. Valgyti galiu viską, 
tik, žinoma, kai užeina galvos 
skaudėjimas, tada nesinori 
valgyti. Vandenio mažai gė

jas pavaduoti. Jums da ir da-*; 
b^f 'ūžėiha karštis, prakaitas 
išpila; galvą gelia.

Jums sakyta, kad Jums aug4 
štas kraujo slėgimas. Gali būti 
taip, gali ir ne. Matot, tuo 
laikotarpiu, dėl liaukų nesusi- 
tvarkymo, ir kraujo apytakoj 
įvyksta keistumų. Man taipgi 
kažkaip norisi abejoti,^ar gi iš
tikrųjų Jums būtų tas gūžys, 
“goiteris”. Gali ir tai būti vie
nu gyvenimo pakaitos požy
mių.

Ant operacijos nesiskubinki
te. Vely gyvenkite higijeniš-

riu, dabar geriu daugiau van- kai. Maisto ypač labai žiūrė 
denio su limonu.

Gydytojas sakė, kad “blood 
pressure”, ir šlapumas viskas! 
gerai, tik sakė, kad turiu “goi
ter”, tą, kuris į guzus supuola. 
Patarė operaciją daryti. Ar 
negalima išsigydyti be opera
cijos? Aš labai nenorėčiau ei
ti ant operacijos.

ATSAKYMAS

Sakote, gyvenimo permainą 
jau turėjot. Vadinas, Jums 
mėnesinių jau nebėra. Tegul 
bus ir taip. Bet, Drauge, tuo 
da visa istorija nepasibaigia. 
Nelygu kam. Kitos moterys 
lengvai pergyvena tą audrin
gą laikotarpį, o kitos ir gero
kai prisivargina. Daug pri
klauso nuo to, kaip kieno su
sitvarko liaukos.

Iš Jūsų aprašymo galima 
spręsti, kad Jums tos liaukos 
nėra tvarkoj. Kiaušidėm (ova
rams) nuvytus, kitos liaukos, 
matyt, da nespėjo atatinkamai

dinas pažangiaisiais (pav. Vitaitis, Au
gustas-Augustinavičius ir kt.) turėtų už
tenkamai pilietinės drąsos, susidėtų ben
drai su Visuotino Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimo pasiųstais delegatais ir ko
votų prieš fašizmą, tai, žinoma, reikšmė 
būtų nemaža. Vieningas jų nusistaty
mas prieš fašizmą supurtytų Kauno po
nus. Bet abejojam, ar jie turės užten
kamai drąsos tą padaryti.

kite, kad gautumėt pakanka
mai vitaminų, mineralų: tatai • J J 

[padeda sutvarkyti liaukas, • 
j nervus, kraujo apytaką ir kit
ką. Vartokite vis daugiau 
gamtinio, nesugadinto maisto. 
Be to, būtinai tuojau pradėki- 
te vartoti iodo. Imkite iodo 
tinktūros, po lašą į stiklą van- 
dens, kas diena, per kokį mė
nesį, kitą. Paskiau—po lašą 
kas dvi dienos, vėl keletą mė
nesių. Ir paskiau vis to iodo - < 
lašų imkite per visą savo gyve
nimą, po lašą kas dvi-trys die
nos. Tatai, daug padės Jums 
atgauti Jūsų skydinę liauką ir ' 
prašalins tą gūžį.

Imkite taipgi mielių, po ply
telę 3 kartus kas diena. Gali- ■ 
ma ir po daugiau. Vitaminas B < 
daug padės Jūsų galvai, ner
vams ir da kam. Pripraskite 
po žiupsnelį kramtyti ir čielų 
kviečio grūdų. Ir žuvų aliejaus,.
bent po šaukštą kas diena • J 
Jums būtų ir labai pravartu. 
Manau, Jūsų galvos skaudėji
mą padės mažinti ir kalkes. 
Kalkės su paprastu maistu, 
bet dar imkite ir kalkių prepa-. 
rato: Calcium lactate, 10 grš., 
100 tablets, po vieną arba ir 
po dvi tableti po valgio, su 
vandeniu, ištisais mėnesiais.

Dažniau pasilsėkite, suliau- 
nėkite. Ore, ant saules pabūki 
te. Giliai pakvėpuokite. Pasi 
vaikščiokite. Pasižmonėkite.

----U.................................................................................



r Trečias Puslapis

I

Skurdžiai Augau

priartėja prie 
kyla bohemos

Teta poterių mokino, 
Verpiant pakulų kuodelį; 
Ir žiopliu mane vadino, 
Kai sulaikiau jos ratelį.

Skurdžiai augau be tėvelių, 
Jokio turto neturėjau;
Mokiaus iš šventų knygelių, 
Eiti mokslo negalėjau.

Nuobodumas mane slėgė 
Tokiam “universitete;” 
Menkais rūbais mane rėdė, 
Vyžas reikėjo dėvėti.

Šiandien genialus tik komunizmas, o visa kita 
Europoj netalentinga ir nepereinamai banalu. 
(Vieno rusų literatūros kritiko žodžiai).

didelę svarbą ir 
ir toliau varyti

Dainų Diena davė 
Paskutiniam

Maistą valgiau labai prastą: 
Juodą duoną ir rugštynius. 
Nešiau tokią skurdo naštą 
Po lietuviškus purvynus.

V eismūniškis.

Menininkų Trečias Apskri- 
veikia pagal savo išgalę, 
neperdaugiausia. Dabarti- 
laiku apskričio visas sieki- 
bei uždavinys,— tai dėti

šeštad., Rugpjūčio 3, 1935

Septyni Žodžiai Apie Meną, 
Inteligentus ir Žvalgybą

Viena mano draugė—menininkė pasikvietė 
apžiūrėti Kauno meno mokyklos mokinių dar
bų parodą (Š. m. birželio mėn.). Vos perėjom 
grafikos skyrių, ji sušnibždo:

—Bėgkim!
Kai mudu leidomės laiptais į 1 augštą, ji 

paaiškino: “Matei, du tipai iš kambario į kam
barį lydėjo?”

Perėjom kiemą—du tipai paskui. Gatvėj— 
jiedu paskui. Kažkur senamiestyj jų atsikra- 
tėm. Taigi, dabar aš jai pasiūliau kitą dalyką: 
apžiūrėti porą firmų.

2.
Vienoj šilkinių baltinių siuvykloj sėdėjo virš 

30 moterų, įtemptai, lyg pozuodamos paišybos 
^pamokoj. Tarp mašinų vaikščiojo nutukus sa
vininkė, o dvi buhalterės užrašinėjo darbinin
kėms pabaudas. Viena siuvėjų ginčijosi su 
buhaltere del pabaudos, o ši pradėjo šnibždėtis 
su savininke.

Mudu taip perėjom kelias dirbtuves. Vakare 
jau už Kauno prie vieno plytų fabriko kalbi- 
nom Išeinančius darbininkus:

—Jūs vietiniai? Iš kaimo?
—Taip, čia turim žemės. Kodėl dirbu fabri

ke? Trim broliam žemės neužtenka. Ale, žal
čiai, trečia savaitė uždarbio neišmoka—bu
halteris neturįs laiko išskaičiuoti...

♦ * *
—Man jau aišku!—spyrėsi ji.
—Viskas?
—Viskas! Yra dvi žmonių grupės: samdo

mieji ir samdytojai; yra dirbantieji prie ma
šinų ir tų mašinų savininkai. Visose firmose 

.matėme kovą, ar ne tiesa? Kovoj tarp tų 
dviejų grupių maišomės mes—inteligentai,— 
galvojo toliau menininkė,—visokie sąskaitinin- 

*kai, buhalteriai, dešimtininkai. Kaip šlykštu!
—tęsė ji,—tuos inteligentus jie samdo ir 
daro pūslėtrankių skūrlupiais.

—Bet, drauguže,—perkirtau aš ją,—tas 
būtų pusė bėdos. Bet jus, inteligentus
samdo dar ir tų pūslėtrankių galvoms apsukti. 
Visokį kunigai, mokytojai, laikraštininkai. Ir 
vieni iš jų—jūs, menininkai.

Ji išplėtė akis.

laiko

pa-

J. N.

batus, nors jiems prikalti REDAKCIJOS ATSAKYMAI

V. Varašius.
1935-VI.

srity j greta nuoširdžių M. 
Augustinavičių su jo “Kęs- 
“Kęstučiu” ir kt., tuoj noris 
Sizife Augustinavičiau, kas

dar 
jie

♦ ♦ * '
apgavikas ir nachalas—nie- 
visi žinot Jie sudaro plytų,

3.
Kitą vakarą tipų nebebuvo, ir mudu nekliu

domai įėjom parodom
“Remkim savo namų pramonę!”
“Pirkit savo krašto gaminius!”
Tie ir daugel panašių plakatų, darytų meno 

mokyklos mokinių, mumsOkrito pirmam paro
dos kambary į akis. Menininkė man pradėjo 
tuojau aiškinti apie vykusį spalvų suderinimą 
V. Z. Stančikaitės akvarėliniame plakate.

—Na, matai, drauguže, fabrikantas stengias 
11 išžvejoti iš pirkėjo kišenės paskutinį centą. 
Jis panaudoja viską, panaudoja ir pirkėjo 
grožio jausmą. Kad tą grožio jausmą panau
doti—jis pasamdo vieną iš jūsų ir tas gražio
mis spalvomis įkalba net vargšui pirkti “savo” 
krašte gamintus 
supuvę padai.

Kad buržujus 
kam nenuostabu, 
malūnų, tabako ir kt. sindikatus, pakeltomis 
kainomis plėšia darbininkus ir valstiečius, ir 
rėkia: “Pirkit pas savus! Mes taip tėvynę 
mylim, taip mylim!”

Pasistatė pirmąjį cukraus fabriką, rėkė:

—Remkim tautinę pramonę, su pramone 
• stiprės tauta!

Ir dabar “tauta stiprėja,” nes, pakėlus cuk- 
•raus kainą nuo 90c. kilogramui iki 130c., pa
kilo sacharininė stiprybė. Taigi, kiekvienas ne 
mulkis žino, kad šie plėšikai moka “mylėti” 
bet kokią tėvynę, t. y. savo kišenę.

Kad meno mokyklos mokinys, kuris pats 
atsisako nuo “tėvyniško” cukraus, o vartoja 
grynąjį sachariną, paišytų del kūrybiškų ar 
patriotiškų sumetimų plakatą: “Remkim savo 
pramonę”—neįtikėtina. Jis yra papirktas, nu
samdytas, kaip ir tie du mokiniai—šnipai.

Ką gi tu, apgailėtinas samdinėli, kvieti savo 
plakatu, kokius žmones?

Darbininkus? Jie ją “remia” savo kruvinu 
prakaitu, o ta “savoji” pramonė atsidėkoja ke
liais centais už katorgišką darbo dieną, džiova 
ir mirtim. Ir tų kelių centų be streiko neati
duoda. Kurie dar nesat samdiniai—pažvelgkit 
nors į Aleksoto stiklo fabriką.

Valstiečius? Jie taip pat “remia”: perka 
sachariną, parduoda sviestą, perka margariną, 
moka mokesčius, palaiko tabako pramonę— 
bijodami pabaudų, naminio tabako nebeaugi
na, moka nederliaus skolas, nuošimčius, ati
duoda žemę išlicituoti—kad tik galėtų augti 
“savi” dujų fabrikai, “savieji” Lapenų, Glem- 
žų, Vizbarų namai.

Gal kvieti smulkius tarnautojėlius, vos besi
verčiančius biurų perrašinėtojus?—Ir jie “re
mia”—priverstinos paskolos lakštus perka, sa
charinu vaikus maitina, žmonos, palaikydamos 
namų pramonę, po kelis kartus sudilusius kos
tiumus lopo.

Vailokaičiui, Ilgovskiui, Lapėnui šie plaka
tai nereikalingi—jie remia “tautinę” pramo
nę, t. y. savo kišenę perdaug gerais sindika
tais, ir perka užsienyj bilas.

Peržiūrėjus meno mokyklos mokinių darbų 
parodą, matosi keli reiškimai:

a) Kapitalistų pasityčiojimas iš jaunosios | 
menininkų kartos. Ir iš tikro, kokius ideologi
nius ir komercinius užsakymus begali buržu
azija beduoti jaunajai kartai? Juk senoji kar
ta—kad “klasiškai”—jau prigamino Kęstučių, 
Vytautų, Smetonų balvonėlių. Dabar jaunie
siems palikta gaminti reklaminius plakatus ir 
saldainių poperiukus, nes dabar tik apie tai 
besisuka Lietuvos buržuazijos “ideologija.”

b) Mokinių jau viena dalis taip demorali
zuota, kad už grašį pačiam velniui “dūšią” ir 
kūną parduos—visiškas savo asmenybės vertės 
neturėjimas.

c) Kita dalis įpuolę į smulkmenas! Visoj 
parodoj nė vieno kūrinio, vaizduojančio
dvasią”, epochalinio—arba į visišką apatiją, 
beperspektyvumą, bankrotą.

d) Pas tuos, pas kuriuos liko savivertės su
pratimas ir iniciatyva—nėra keliamas nė ma
žiausias protestas prieš augščiau minėtą bur
žuazijos pasityčiojimą. O apie socialinį pro
testą, ar klasių kovos pavaizdavimą, nėra nė 
kalbos.

Visiškai pilnai įvertinti baigusius ir dar te
besimokančius menininkus iš parodos—negali
ma, nes parodoj išstatyti tiktai klasės darbai, 
arba darbai, ėję ankštoj mokyklos priklauso
mybėj. Iš parodos daug daugiau galima spręsti 
apie pačios fašistinės mokyklos bankrotą. # 

Štai stovi V. Milinskaitės lipdiniai iš kūry
bingumo—tapyboj, paišyboj ar grafikoj—pa
matysime. Pamatysime, kaip ji apsispręs ir 
ideologiškai, ji vienintelė, kurioj nematyt įta
kos iš mokyklos ir fašistinės aplinkos. Jei pa
statysit grafikos 
Katiliūtės darbų 
tučiu ir Birute,” 
klausti: vargšas
toliau? Urachininkas Maironis kunigaikščius 
apdainavo, V. Krėvė išgyrė savo “Dainavoj,” 
senieji paišytojai ištapę, balvonėlių prilipdė. O 
Augustinavičius trypia vietoj, kaip Sizifas, ne

išturėdamas ką veikti—ima juos išraižyti.
Tylomis negalima praeiti pro Tarabildaitę 

—Tarabildienę. Pas ją parodoj išstatytuose 
darbuose jaučiami kiek kiti motyvai, negu pas 
kitus, bet tai tik vienos minutės nuotaika pas 
ją. Savo laiku jos vyras ir ji buvo pradėję 
save laikyti marksistais. Bet greit jiedu pat
virtino P. Kogano žodžius. Koganas sako, kad 
boheminė inteligentija yra nendrės. Kapitalis
tų stumdomi ir grūdami jie kartais linksta į 
proletariatą. Bet vieną dieną jie gali būti 
karščiausi socializmo šalininkai, kitą dieną 
spjauti į tai Ir nueiti su jo priešais, n€s jie 
bijo galutino proletariato laimėjimo, šis bohe
mos charakteris ypač ryškiai atsispindi Lietu
vos menininkuos—žodžio ar teptuko.

Imkim kad ir futuristus—keturvėjininkus, 
jie skelbėsi “literatūros revoliucionieriais,’’ 

minėdavo net darbininkus (“žinau kas darbi
ninkas, kas buožė”—A. Rimydis), Binkis 
vertė “Internacionalą”—o 1927 m. jie jau fa
šistai. A. Rimydis savo “knygoje be vardo” di
džiavos, kad jį “bolševiku” kolioja. “Valio!” 
jis šaukė rifų vadui Abdelkrimui ir chinų 
revoliucijai 1925-6 m., o po to jis fašistinis 
žurnalistas.

Nelemtieji “trečiafrontininkai” mėtėsi nuo 
komunistinio judėjimo iki fašizmo (Korsakas), 
nuo garsių šūkių ir žodžių sparnuotų iki žval
gybininkų algelės (Raila), iki miesčionio po
naičio bankroto (Drazdauskas).

Tarabilda ir Tarabildienė tos pat bohemos 
vaikai. Vieną minutę “marksistai” (Jie daly
vavo ir “Trečiame Fronte”), antrą minutę 
skelbia ir studijuoja indusų “naująjį Kristų” 
—Krišnamurtį ir jogų mokslą, atsiprašau, sa
paliojimus. Bohema—tarpinis sluoksnis—negali 
būti nuosekli savo ideologijoj. Vienu šonu ji 
ankštai glaudžiasi su kapitalistų klase, o šiai 
negalint, ypač krizio ir karų ruošimo metu, jos 
visos aprūpinti, ji skursta ir 
samdomųjų darbininkų. Iš čia 
pažiūrų dualizmas.

Kadangi buržuazija šiandien 
janti ir pi-ni-gin-ga

yra viešpatau- 
(svarbiausia bohemie- 

čiui!), jie eina pas ją, nors ir spjaudydami iš 
įniršimo jai pačiai į veidą, kaip savo laiku 
Faustas Kirša savo poemoj “Pelenai” spjaudė 
“nepriklausomybės kūrėjus,” o dabar pats sėdi 
jų užpečky.

Nusivylęs bohemietis gali užsidaryti savyj, 
paskęsti j jogų mokslą, mistiką, kaip abu 
Tarabildos. Tam parodyti ir patvirtinti Tara- 
bildienė išstatė parodoj savo lipdinius: 

realybę: “Kalvis” 
mistiką: “Madona Modern” 

vachanaliją ir erotiką: “šokėjai,” 
“Motinos Džiaugsmas”

Artėjančios į revoliuciją bohemos greita de
moralizacija kyla iš kapitalizmo santikių. Ši 
stumdoma ir grumdoma inteligentija—samdo
ma ir grumdoma inteligentija—samdomieji 
proto proletarai—yra buržuazijos priešai. Kaip 
iš augščiau matėm,1 jie negali prieš buržuaziją 
suorganizuoti savos — bohemiškos — opozicijos Į 
ideologiniai ir organizaciniai. Jie negali, kaip 
augščiau minėjau, turėti monistinių pažiūrų, 
o organizaciniai nesugeba, nes patys yra susi
skaldę į sluoksnius ir pasluoksnius ir neturi 
savo socialinio savistovumo visuomenėj. Juos 
galėtų įtraukti į savo pozicijas revoliucinė kla
sė—proletariatas. Be mažų išimčių ir šito Lie
tuvoj nėra. Kodėl? Viena, kad proletariatas 
pats klasiniai pavergtas, neturi savygamybos 
priemonių, del to negali ugdyti savos kultūros: 
proletarinės literatūros, pritaikomojo meno, te
atro. Dabar proletariatui tėra galimybė moky
tis kovoti už gamybos priemonių užkariavimą, 
t. y. už proletariato valdžios paėmimą. Ir jei 
jis bando kurti savąją literatūrą, tai tik tiek, 
kiek ji padeda psicho-ideologiškai organizuo
ti mases tai kovai. Proletariatas, dabar netu
rėdamas elementariausių galimybių savos kul
tūros ugdymui, negali įtraukti į konkretų dar
bą menininkų ir suteikti jiems egzistencijos 
galimybių. Daliai egzistenciją gali suteikti bur
žuazija, del to jie eina ten. Bet tie, kurie dar 
neparsidavė buržuazijai už 30 grašių, turėtų 
matyti, kad prie kapitalizmo kultūros, kartu ir 
meno, ūgis nebegalimas ir didesnė kultūros 
veikėjų, taigi ir menininkų dalis, lieka ne
įtraukta į buržuazinės kultūros orbitą, lieka 
gatvėj, lieka steigti bedarbių inteligentų są
jungą Lietuvoj. Tik proletariato laimėjimas 
gali garantuoti kultūros pakilimą į augštesnį 
laipsnį ir jie, tai supratę, .turėtų stoti išvien 
su proletariatu kovoti del socialistinės santvar
kos laimėjimo.

Tai viena. Antra, revoliucinis proletariatas, 
ypač jo avangardas—Lietuvos Kompartija,— 
prityrę nemaža bohemistų žulikysčių ir apgau
lių, žiūrėjo'į bohemistus ne tik su nepasitikė
jimu, bet kai kada net su panieka, dėlto darė 
permaža pastangų perauklėti geresniąją bo
hemos dalį savo ideologinėj šviesoje. Kiek ži
noma, šitai jau suprasta ne Lietuvoj, o pačioj 
SSRS, kur sąryšy su Averbacho likvidavimu 
RAPP-e, ne atstumiami, o su didesne meile 
traukiami prie savęs vad. “popučikai”—sanke- 
leiviai. (Kai kas, ypač 1933 m. Šiaulių kalė
jime laikė ir “III Frontą” popučikais. Bet tai 
klaidinga draugų nuomonė. LKP kova prieš 
trečiafrontininkus buvo teisinga. Tolimesnis 
trečiafrontininkų kelias dar labiau patvirtino 
LKP linijos teisingumą).

Matom: prieš buržuaziją Lietuvoj neįmano
ma jokia kita opozicija, joks kitas sąjūdis: nei 
kultūr-literatūrinis, nei meninis (ir organiza
ciniu atžvilgiu taip pat!), nei, svarbiausia, po
litinis, kaip vien tik revoliucinio proletariato 

i ir jo partijos LKP. Tik šį klasė ir ši partija 

yra ir bus hegemonu toj kovoj, kurioje gims 
socializmas, o su juo bus žengti visos žmoni
jos kultūros milžiniški žingsniai į priekį, (pa
vyzdį matom Sovietų Sąjungoj), kurie parei
kalaus naujų genijų ir talentų, tipų ir cha
rakterių.

Menininką Trecio
Apskričio Ribose

Sienų dekoracijų skyriuje visiškas minties 
lėkštumas ir valdiški fašistų užsakymai. Links
mai vaizduojamas kaimas (“armonika grie
žiant”—saržas). O Liudas Vilimas klijiniais 
dažais padaręs dekoraciją: “geras derlius.” 
Technika ir spalvų harmonija daugiau negu 
bloga. Tiek to. Siužetas: laiminga ūkininkų 
porelė, fone pijūties laukas.

Ponaiti Vilimai, savo kompoziciją padarei 
ne iš natūros, o iš “Mūsų Rytojaus.” Fašistų 
laikraščiai, norėdami pridengti krizio ir fašis
tų režimo nualintą kaimą, Lietuvos kaimą ap
rašinėja, kaip sveiką, sotų, patenkintą. Neži
nau, ar esi buvęs kaime, bet atsakyk į klausi
mus :

1. Ar žinai, kad valstietis “gero derliaus” 
vaisiais nenutunka (kaip tavo tapinyj), jais 
nesidžiaugia; kad jo skruostai įdubę, kakta 
raukšlėta, po pjūties jis savo bobos neapkabi- 
nėja (kaip tavo dekoracijoj), o bėga vieškelių 
taisyt, ‘nes viršaitis protokolus rašo, o vaikas 
ne angeliškai glaudžias prie jų, o kiaules gano?

2. Ar žinai, kad dvarininkai ir buožės ne 
patys dalgiu mosuoja, o samdo kitus? Ar esi 
girdėjęs apie tokią “tautą”—mažažemius, nau
jakurius ir bežemius, ar žinai, kad šiai “tau
tai,” ypač Šiaurės Lietuvoj, yra derlių, lygių 
dideliam nuliui?

Jei būtum nutapęs vietoj valstiečio Glemžą, 
Jecevičių ar Lapeną—būtų visai kitas dalykas. 
Tiems tai ir skurdo gadynėj savuos monopoli
niuose tinkluose derlius perdaug geras, tuose 
tinkluose, iš kurių darbo valstietija tik per 

-kovą teišsinarplios.
Bet “Mūsų Rytojus” apie tai nerašo; o fa

šistiniai mokytojai kala į galvas apie ūkininko 
palaimą ir idiliją.

■>
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Gaila žiūrint į pradedančiųjų darbelius, ži
nant, kad visokie fašistai Zmuidzinavičiai ir 
kt. juos sulikviduos. Mokykloj uždrausta vai
zduoti visuomenines ir politines problemas. Mo
kykla kliudo susipažinti su 19 ir 20 šimtmečių 
meno laimėjimais, metodais, bei idėjom. Bai
gusieji beveik nieko nežino apie impresioniz
mą, ekspresionizmą, futurizmą, kubizmą, ne
žino apie proletarinės Rusijos meno atsieki- 
mus. Mokykloj viskas sustingę: apgailėtinas 
klasikų mėgdžiojimas: skulptūroj—graikų, ta
pyboj—Rafaelio, Rembranto.

Mokykla mokinius moko ne kurti, o teptuku 
vedžioti; mokiniams kalama: nesirūpink, ką 
paišai, žiūrėk tik, kaip paišai. Kliudo mo
kinio vaizduotę sujungti su teptuku į vieną 
meninį kūrinį, nedalomą dialektinį junginį: 
kliudo sujungti mintį, idėją (siužetas) su pai
šybos technika (forma).

—Paišyk seną klumpę, žiūrėk, kad pats pai
šybos procesas būtų tobulas!—Ir tai esą me
nas.

tys 
bet 
niu 
nys
pastangas, išmokinimui kelių 
jaunuolių vadovauti chorus. 
(Ar tik tas?—“L.” Red.) Gal 
būt kam atrodys, kad tasai 
užimtas darbas turi mažą ver
tę, tačiaus apskričio komitetas 
mato tame 
stengiasi jį 
pirmyn.

Šių metų
pelno virš $60. 
apskričio komiteto posėdyj, 
buvusiam 22 d. liepos, nutar
ta neduoti niekam jokių aukų, 
nes pinigai bus sunaudojami 
tęsimui chorvedystės mokyklė
lės, kad po ateinančio žieminio 
sezono galėtum pasakyti, kad 
jau išmokinom vieną-kitą jau
nuolį vadovauti chorus. Savai
me aišku, tas daug priklausys 
nuo pačių studentų ir mokyto
jos šalinaitės.

Dabartiniu laiku Newarko ir . 
Elizabeth© minimi studentai 
turi mokinimosi pertrauką, bet . 
Brooklyno trys jaunuoliai: 
Mantuškaitė, žilinskiutė ir 
Kazekiavičius nepasiduoda va
saros karščiams ir mokinasi, 
šalinaitė ne tik nepasiduoda 
šiltam orui, bet dar ragina ap
skričio komitetą, kad mokini- 
masis jokiu būdu nebūtų truk- ‘ 
domas. Komitetas ir netrukdo.1 
Mokykitės ir dar sykį mokyki- 1 
tės!

Sietyno Choras dabar yra 
pasiėmęs vasarinių atostogų. 
Pradės dainų pamokas pirmą 
ketvirtadienį rugsėjo; tą patį 
vakarą prasidės Bangos ir Sie
tyno chorvedystės studentų pa
mokos, ir tęsis kiek finansinės 
apskričio sąlygos jiems leis. 
Tai tokis apskričio komiteto 
tarimas. *

Gaila, pasižiūri į Marčiulionio lipdybą ir 
Račkauskaitės anglines pozas, į Jonaitytės ir 
Chochlausko (anglimi) darbelius (Iš specia
liojo I Jkurso) ir pamanai: sovietinėj mokykloj 
jie išaugtų talentais. Jų darbeliuos yra ugnies, 
yra natūralumo ir kartu artistiškumo, akys 
gabios: suvokia pozą, žestą, nuotaiką. Arba 
jaunųjų grafikų skyrelyj keletas tikru nuo
širdumu dvelkiančių darbelių, pav. mergaitės 
liūdesys ar skausmas po medžiu.

Tikiu, kad daugelis iš jų, kaip Lechavičiu- 
tė, atkreipus savo akį į darbo procesą ir pa
darius vertingą litografinį dalykėlį “anglis 
perkrauna,” galėtų kitoj aplinkoj suvokti netik 
darbininkų klasės darbą, bet ir kovą. Bet mo
kykloj stovi visur žvalgyba, stovi net ir paro
dos metu du mokiniai—šnipai. Ten stovi visa 
auklybos aplinka—pradedant vadovėliu, bai
giant lektoriais ir pavyzdinėm galerijom—ir 
visų jų uždavinys: sergėti, kad šie busimieji 
menininkai nesusiartintų su revoliucinėmis pa
žiūromis ir nepradėtų vaizduoji pavergtųjų ko
vą už išsilaisvinimą. Mokykla stovi pavergimo 
sargyboj, menas—vergijos sargyboj, mokinius 
rengia į vergijos rėmėjus, nors ir patys bus 
jei ne vergai, tai bent buržuazijos įnamiai.

Aš nė vieno iš baigusių nepažįstu asmeniš
kai. Bet tikiu: dalį jų išgelbės revoliucijos 
dvasia. Revoliucija nesulaikomai žengia savo 
žingsnius, ji įžengia net ten, kur jaunuolio 
protui pastatytas akmeninis karstas, karstas, 
kalėjimas, nors jis besivadintų sparnuotu var
du : Meno Mokykla!

. Kiek liečia kalbamą moky
klėlę, tai komitetas nutarė, 
kad būtų suruoštas Brooklyne 
parengimas gavimui daugiau 
finansų, idant žieminis mokini
mo sezonas nesustotų viduryj 
pradžios. Parengimui jau pa
imta svetainė ant lapkričio 24 
dienos. Todėl prašome visų 
mūsiškių organizacijų minimą 
dieną pasižymėti ir joje ne
rengti jokių pramogų, žodžiu, 
paremti chorvedystės mokyklė
lę. Parengime dalyvaus visi 
apskričio chorai, kas reiškia, 
bus gera dainų progratna.

Einant prie užbaigos, reikia 
pasakyti, kad Pirmyn Chore 
pasikeitė mokytojai. PirmiauS 
jį vadovavo F. Pakalniškis, 
bet būnant Meno Sąjungos Se
kretorium, surištam su kitais 
darbais, — turėjo pasitraukti. 
Dabar jau Pirmyn Chorą paė
mė vadovauti Aldona Klimiu- 
tė. Gerų pasekmių, kaip cho- • 
ristams, taip ir mokytojai! Mo
kykitės visi sykiu ir dainuoki
te. Nupuolimas dvasios mūsų 
tarpe turi būt išmestas lauj- 
kan!

Mažam, Cliffside, N. J.
Atleisite, jūsų straipsnelio ne 
dėsime į “Laisvę.” Manome 
kad neapsimoka apie Prūseiką 
ir šventą Petrą laikraštyje už 
imti brangią vietą.



nes man teko kalbėtis su drg partijiečiais, kurie nemoka gpjūčio (Aug.) 57 Park St. 7:30 bininkų klasei

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Cleveland© Draugams

Nekartą man teko girdėti, 
kad J. Mažeika taip ir da ki
taip negerai veikia. Tai dabar, 
draugai, kuomet d. Mažeika 
yra išvažiavęs ant ilgo laiko,

. Bimba per suvažiavimą, tai 
jis sakė, kad jeigu nebūtų 
Mažeikos, tai nebūtų jokių 
raštų iš Cleveland©.

veikti, prisieina daugiau J>ė- 
dos turėti, negu su gerais sim- 
patikais.

mes turime progą pasirodyti, kuodaugiausia 
ką mes nuveiksime be Mažei
kos. Aš manau, kad visiems

Toliau, aš jam daviau vieną 
klausimą. Sakiau, man matos, 
kad žmogus dirbi, bet jeigu 
partijai nepriklausai, tai nieko 
nereiškia. Jis atsakė, kad ne
tiesa. Jis sakė, kad norima 

simpatikų į-
traukti į darbą, į veikimą, į 
rašymą ir tt. Pasitaiko ir taip

Tai man teko pasikalbėti su 
J. Kalakausku ir J. žebriu, 
kad pas mus veikiama netaip, 
kaip turėtų būti, kad draugiš
kumo Clevelande visi nebeliko, 
tik vienas kitą čyfais vadina ir 
išsireiškimus vienas kito gau
do. štai suteiksiu 'keletą tokių 
įvykių. Aprašė apie Lyros 
Choro parengimą, o apie vai-. v I - *- - . - -- -

reikia rašyti į savo laikraščius, | kaip kada, kad su kai kuriais | kūčių Lyros Chorą, kuris taip-

nos buvo, tai nė žodelio spau-- 
doje. *Aš paklausiau draugų, 
kodėl taip parašė, ar 
vaikų ?

nemyli

Rogers, 
prašė, 

minutų

LDS 55 k p. Karas 
Red.), apie drg. M. 
kai sirgo ligoninėje, 
kad duotų man porą
padaryti pranešimą, kad LDS 
55 kp. organizatorka serga. 
Tai nė patys negarsino ir man, 
kaipo LDS 55 kp. pirmininkui, 
nedavė žodį tarti. Antra, tai 
iš Lietuvių Darbininkų Svetai-

New Yorko Apielinkes D ar b ini nky Spaudos

sienos ir įsivaizdinkite kokiūs, 
o gi Bendro Fronto.

Tai mes manome, ar nebū
tų geriau draugams baigti bar
nius ir dirbti del visuomenės 
labo ?

Todėl mes trys, pasitarę, su
manėme, kad būtų sutvertas 
Veikiantis Komitetas, kuris 
sutvarkytų visus raštus ir vei
kimą, kaip reikia. Nes apskri
čių raportų nėra, Lietuvių Su
važiavimo raportų nėra, Sąry
šis susirinkimų nelaiko. Tai aš 
ir dar keletas draugų manome, 
kad toks Komitetas mažiim iš
judintų kaip nors mūsų veiki
mą. Lauksiu nuo jūsų ypatiš- 
kai ar per dienraštį “Laisvę” 
atsakymo.

vai. vak. Visi malonėkite skaitlingai 
susirinkti, ne taip kaip pareitą mė
nesį. Turime daug svarbių dalykų 
apsvarstyti, taipgi 
duoklės užsivilkę, 
laiku užsimokėti.

daugelio narių 
bandykite greitu

A. Kondratas.
(182-183)

BRIDGEPORT, CONN.

Prieškarinė demonstracija Aug. 4, 
3 vai. po pietų, ant Washington 
Park! Rengia Bendro fronto komite- 

unijų, lygos 
Karo debesys 
ir kiekvieno 
debesį praša-

tas, kuris susideda iš 
prieš karą ir fašizmą, 
užgulęs visą pasaulį, 
darbininko pareiga tą 
linti ir prieš fašizmą ir "karą demon-
truot, parodyt savo solidarumą dar-

Il IQ 110II 0II aillOIIIQIII

Komitetas.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7.-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

S. K. Mazan.

METINIS PIKNIKAS
Nedalioje, 11 Rugpjūčio Augusi), 1935

Eagle Rock,w-orange, S. į Crystal Lake
Rengia trys darbininkiškų organizacijų aps
kričiai: ALDU) 2-ras apsk., LDS 3 apsk., 

Meno Sąjungos 3 apsk.

Kiekvienas turės progą laimėti 3 dovanas su 
įžangos tikietu: 1-ma, $3; 2-ra, $2; 3-čia, $1.

Nuo Red. Pirmiausia ir vy
riausia atsakomybė už judėji
mo apleidimą puola ant ko
munistų frakcijos. Frakcijos 
'pareiga tuos visus dalykus 
tuojaus apsvarstyti, paskui su
šaukti platų susirinkimą su 
simpatikais ir bendrai visiems 
išdirbti planus del reikalų su
tvarkymo. Visi barniai ir nesu
sipratimai turi būti padėti į 
šalį. Visų draugų pareiga su
gyventi ir veikti draugiškai, 
pasidalinant darbais ir atsako
mybėmis. Drg. Mazan pajudi- 

kitina svarbų klausimą ir 
draugai neprivalo praleisti 
pirštus.

pro

Dainuos keturi chorai: Aido Choras iš Brooklyn©, Sietyno Choras iš 
Newark©, Pirmyn Choras iš Great Neck, ir Bangos Choras iš Elizabeth

Anglija Bijo Kolonijų 
Sukilimo ir Europinio

Karo, bet Pasirengus
Kalbės A. Bimba, “Laisves” Redaktorius

» W    -į 1 Tt J——M——HM —

Charlie Kwarren s Muzika Šokiams
ĮŽANGA 25 CENTAI

Bus visokių valgių ir gėrimų, 
kokių kas norės.

I

Prasidės nuo ryto ir tęsis ligi 
vėlumos nakties.

Visi lietuviai darbininkai kviečiami dalyvauti šiame puikiame darbininkų spaudos naudai 
piknike. Jame dalyvaudamas kiekvienas turės puikų pasilinksminą gražioj, prie ežero, vie
toj, taipgi parems darbininkišką spaudą, kuri visiems darbininkams yra taip brangi kovose už 
geresnį gyvenimą. Visi į darbininkų spaudos pikninką!

KELRODIS: Atvykę į Newarką, imkite West Orange trolley No. 21 ant Broad St. arba busą No. 24 
ant Park Place ir Centre St., prie Hudson Tubes, ir važiuokite iki Eagle Rock kalno, kur kelias eina 
kalnan. Automobiliais reikia važiuoti per Newarka Bloomfield Ave. ligi Park Ave. Park Ave. pasi
baigus, suktis po dešinę į Main St. ir važiuoti apie 7 blokus, kur kelias kairėn pusėn eina kalnan.

LONDON. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris Sa
muel Hoare pasakė šalies 
seime kalbą apie savo daro- 

.rfias pastangas delei Italijos 
(sutaikymo su Ethiopija. Jis 
j ypač išreiškė baimę, kad tas 
karas galėtų išjudint pasau
linę kovą tarp baltų ir 
“spalvuotų” tautų Afrikoj ir 
Azijoj. Jis, žinoma, turėjo 
galvoj ir galimus kolonijų 
vergų sukilimus.

Tas Anglijos imperialis
tas taipgi numatė taikos su
tarčių iškrikimą ir karo pa
vojų Europoj. Sykiu jis už
tikrino, kad Anglija esanti 
viskam prisirengus ir gana 
stipri.

Herbert Samuel, liberalų 
vadas Anglijos seime, pada
rė pasiūlymą nuraminimui 
Italijos, kuri šneka apie “pa-

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8205—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN KNIEF
8205—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 West 
County of 
premises.

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

178 Went
JOSEPH P. TIRPAK

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ___
B 1520 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail in a restaurant under 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 50 
Court Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed upon the said 
premises.

EXCHANGE BUFFET CORP.
17 John St., New York City, N. Y.

No. NOTICE is hereby given that License No. 
A 8473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, Under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
409—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

109—86th St.
BORIS POLSKV I

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
B 1915 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
180 West 
County of 
premises.

at retail under Section 76 of 
at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

Street, 
Kings,

180 West
JOHN 

St.,
KATULAK

Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that I license No. 
RW 1365 has besn issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 773- -3rd Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JGNATZ MURACH
773—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A 9697 has been issued to the undersigned 
to- sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

is hereby given that License No.

Borough of Brooklyn, 
lx: consumed off the

is hereby given that License No.

70 Norman
JOHN 

Ave.,
KEKER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
B 1615 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Norman Avenue, Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to bo consumed on tho 
premises.

WILHELMINA BENEDICT
Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 76 of

120 Norman

NOTICE is 
A 6935 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Lincoln Place. Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4544 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
279 Woodbine Strcot, Borough of Brooklyn. 463 ......
County of Kings, to be consumed off the' County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN MATTHES
279 Woodbine St.. Brooklyn, N. Y.

premises.

463 Lincoln

hereby given that 
been issued to the

at retail, under

License No. 
undersigned 
Section 75

NOTICE is 
B 4684 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212—21st 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

MAX ROSSOFF
PI., Brooklyn, N. Y. 212—21st

CHRISTINA LONGO 
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE in hereby given that License No. 
A 9777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

8522 -4th 
County of 
premises.

•522—4th
CHARLES M. TOPP

Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 
B 4561 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Bushwick Ave., BorouglP of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER SWIDER
369 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given thatNOTICE
A 7816 has been issued to the 
to sell beer at retail, under

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

NOTICE 
B 4385 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Bevebage Control Law at 
873 Hegcman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

PAUL MILLER
873 liegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

vojus” jos kolonijoms Eri- 
--------------------------------------trejai ir Somalilandui iš 
NOTICE is hereby given that License Nos. i pi.| • • • „ n11apq 14 Snmil-

A 7129 and A 9864 have been issued to the I 1J LI IIUJJIJ Ub jJLloCO. 11. kJCtlllLl 
undersigned to sell beer at retail under| l cnL-X :n(y Andil’f) h’ TČl’fin- 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Con- 01 baKt, JOg LXIlgllJcl 11 I ld.Il 
trol Law at 203 Church Ave., and 6219 1 cmvA iSrmwiicj
Bay Parkway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises, 

KAPLAN BROS. CHAIN STORES 
(PAUL KAPLAN) 

203 Church Ave., 6219 Bay Parkway
Brooklyn, N. Y.

JHHUUU L U LIIV ~ X O JL------------------------ ----------

J7etraLeucon-'el sakė, jog Anglija ir Fran
ci j a galėtų savo jėgomis už- 

! tikrint, kad Ethiopija ne- 
'grasintų pavojum toms Ita
lijos kolonijoms. Anglų už- 

hereby given that License No■'SieniniS miniSteiTS tą mintį 
been issued to the undersigned * v
at retail under Section ,76 of UŽ‘gyrė. Bet negalima įSl" 

vaizduot, kad vardan to už
tikrinimo Mussolini atsisa
kytų nuo karo prieš Ethio- 
p'iją.

NOTICE is
B 4455 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control

' 4505 New Utrecht Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY BASSI 
(FOREST BAR and GRILL) 

4505 New Utrecht Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Ave., Borough of Broooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
i.’eihises.

HEIDTMaNN and STELLJES 
736 Wythq Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2583 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4105—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
latinises.

4105—3rd
PETER MOLLER

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-137D Tel. Stagg 2-29M

Kokių tik degtinių Jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandelio. Vestuvėms ir Įvai

rioms parėms degtinių, kreipkitės pas mus.

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

iai mi m vu m wm tm mt vm intmi mt w vw w mt mi mi

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūsių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
Sykį Atsilankę Persitikrinsit

PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

“Laisvės” Name 
MARČIUKAI

Brooklyn, N. T,

License No. 
undersigned 

... Section 75
of the Alcoholic Beverage Control Ixiw at 
7119—5th Avenut. Borough of Brooklyn, 
bounty of Kings, to be consumed off 
premises.^._ x

HARRY KRAMER 
D-B A RAYDEL FOOD STORES 

7119—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE"’’ is hereby given that License No. 
A 8484 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Ix»w at 
£>28 -5th Avenue. Borough of Brooklyn. , __ _____
Couąty of Kings, to be consumed off the I County of Kings, to be consumed on the

I premises.
WOLIN and ROSS. INC. CECELIA BAILEY

8928— 5th Ave., Brooklyn, N. Y. | 5605 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License'No. 
B 3912 >|as been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
11-27 Arion Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ARION TEMPLE, Inc.
PL, Brooklyn, N. Y.11-27 Arion

NOTICE Ih 
B 1420 has 
to soil beer 
of the Alcoholic Beverage .Control Law at

I 5605 Avenue L, Borough of Brooklyn,

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

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 10928 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at' 5102- -8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ERIKSON and FRITZ HOLM 
(FRITZ'S GRILL)

5102—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10928 has been issued to tho undersighed 
to sell beer, wind and liquor at. retail under 
Section 132 A of the Alcoholic ’ Bėverag* 
Control Law at 4710—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises. 1

P. J. KEARNS
4719—5th Avonuo, Brooklyn, N. Y. 4901—4th

NOTICE
A 6933 has been issued to the undersigned 

Ito sell bber at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4112—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

DIETRICH CORDES
4112—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 312 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

I 462—60th
County of 
premises.

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17' kp. susirinkimas 

įvyks seredoj, 7 d. rugpjūčio, 7:30 
vai. vakare, 302 Main St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

Sekr. V. Rugienius.
(182-183)

462—60th-

retail, under Section 75

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

A. W1LLINGER
St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
A 1889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901—4th 
Coimty d£

i premises.

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

GEORGE WILLINC.ER
Brooklyn, N. Y,Avo.,

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kp. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 5 d. rugpjūčio, 7:30 
vai. vakare, 735 Fairmount'Avė. Visi 
draugai ir draugės malonėkite daly
vauti, nes turim daug
ių apsvarstyti, taipgi 
minacijos blankos iš 
nominuot atsakomingą
tro Valdybą. Kurie dar neužsimokė
jote duoklių, greitu laiku tą padary
kite,

svarbių reika- 
atejo jau no- 
centro, reikės 
draugą į Cen-

nes centrui -reikalinga pinigai.
Sekr. K. Buirtauckas.

(182-183)
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Lwuvm
GERIAUSIAI DUONA

>tSCH0LES BHK1NG k
168 Manhattan Avenue, -

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

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

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

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

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

HARTFORD, CONN.T.D.A. susirinkimas atsibus 5 d.
DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EKA 

čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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JULIUS DAUBARAS

(Tąsa)

rankomis at

LICENSES

the

N.

193 Adams

N.
179 Meserole

7123 Ft.

Ave.,

7720 3rdN.

N. Y.

449—7th

is hereby given that License Ro.

bo consumed off the

NOTICE is
A 8958 has

JOHN 
Ave.,

County of Kings, to bo consumed off 
premises.

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

LOUIS PAPRIN 
1348 Broadway, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7153 has been 
th sell beer at

FRED SENKEL
407 Evergreen Ave., Brooklyn,

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

NOTICE is hereby given that Licenie No. 
A 6288 has been issued to the undersigned 
to sell oeer at retail, under Section 75

WALTER KRAJEWSKI
Ave., Brooklyn, N. Y.

1348 Broadway,

ALFONSO DiROSA
St., Brooklyn, N. Y.

beer at retail, under Section

JORDAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is oereby given that License No. 
A 5438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

County of Kings, to 
premises.

DANIEL
1762 Nostrand Ave.,

1 7720 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

N.

Atviras Laiškas Amerikos
Lietuviams Darbininkams

Maskvos Sovietas, kaipo šeimininkas— 
darbininkų atstovybė, deda visas pastan
gas, kad paversti purviną, dvokiančią, 
buvusią bajorų, kupčių Maskvą į pasau
lio proletariato revoliucijos ir kultūros 
žydinį. Jau 1933 m. prasidėjo prirengia
masis darbas. 1934 m. Maskvos proleta
riatas, tarnautojai ir moksleivija štur
muoja Maskvos požemį.

Maskvoj kasamos 6 požeminės metro
politeno linijos, kuriomis Maskva bus su
jungta su visais rajonais ir traukiniais, 
einančiais iš visų provincijos kraštų. 
Apie tą kiek tonų bus iškasta žemės ir 
tt., nekalbėsiu, nes apie tai jūsų spaudoje 
buvo rašyta ir dar bus, kalbėsiu apie dar
bo entuziastus.

išeinamomis poilsio dienomis desėtkai 
tūkstančių darbininkų, tarnautojų ir stu
dentų, organizuotai, su muzika, daino
mis traukia į šachtas.

Viskas daroma organizuotai, pagal 
planą. Iš anksto instruktuoja, kur kokia 
brigada ir dirbtuvė, įstaiga, mokykla į 
kokią šachtą ir kokį darbą turės dirbti. 
Darbas daugiausiai ant viršaus šachtos: 
sijoti smėlį, išpilti atvežtą smėlį, akme
nis, cementą, prirengti rąstus-lentas, 
krauti geležis, kasti žemes ir tt. Pasitai
ko prastas oras—šalta, lietus, sniegas, vi
si šlapi, purvini, nuo 10 v. ryto iki 3-4 v. 
po pietų skubotai dirba, kad ir retai, 
bet pasitaiko viena kita gražuolė ateina 
nudažytomis lūpytėmis ir šiaip nusitepu- 
si, bet padirbėjus vietoj dažų prakaitas 
su purvu...* Išmetinėjimų ir pykčio iš 
dirbančių pusės nėra. Matote, visi dirba 
liuosu noru, tik partijos nariams ir 
msomoliečiams įsakyta būtinai būti, 
kurie niekad nedirbę, juodo darbo, 
halteriai, profesoriai ir daug kitų, 
bendrai su darbininkais velka tačką, 
ša akmenis, rąstus, lentas, kasa žemes, ir 
vis su juokais, komplimentais, vienas kitą 
lenktyniuoja, kas daugiaus atliks darbo. 
Techniškų jėgų ir transporto neužtenka, 
kad aprūpinti apie 100,000 rankų darbo, 
priseina fizinėmis jėgomis,

ko- 
Ne- 
bu- 
čia 
ne

likti. Vienas kitam pasididžiuodami sako: 
“aš jau antrą sykį dirbu,” kitas šalimais 
atkerta: “Čepucha, aš jau ketvirtą sykį 
dirbu.” Viena apie 45 metų darbininkė 
atsiliepė: “aš pereitą sykį negalėjau būti 
subotninke, nes sirgau gripu, buvau per
sisaldžiusi.” Šalia jos viena jaunuolė 18- 
19 metų, su lopeta mesdama smėlį ant 
sieto suriko: “aš visuomet einu į subot- 
ninką, tik pereitą sykį nebuvau, nes einu 
mokytis, kaip iš orlaivio su parašiutu 
leistis žemyn. Ateinančią poilsio diena 
vėl eisiu su parašiutu skristi žemyn.” 
Šalia jos senis su lopeta stovėdamas su
murmėjo: “matyt, tu užsinorėjai galvą 
nusisukti, kam tas reikalinga, toks dar
bas vyrams priklauso.” Jaunuolė atkirto: 
“Tu, dėde, nemanyk, mes turime būtinai 
mokytis ne tik parašiutu leistis, bet ir 
orlaiviu lėkti—valdyti. Ir kodėl vyrams, 
ar jūs manote, kad mes, moterys, negali
me išmokti lėkti orlaiviu ir parašiutu 
leistis? Palauk, už metų mūsų bus daug ir 
mes parodysime, kad mes ne prasčiaus 
lėksime už vyrus. O tas reikalinga, nes 
japonai, Hitleris ir lenkai rengiasi pulti 
ant mūsų.” Senis nutilo. Jaunas vyrukas, 
kuris sietą turėjo, apie 20 m., sako: “Aš 
tai pirmą sykį čia dirbu, nes mane kovo 
mėnesį mobilizavo į sėjos kampaniją kai
me pravesti, tik ką grįžau. Tiesa ji sako, 
kad mums reikia mokytis orlaivį valdyti 
ir parašiutu leistis.” Šalia manęs mote
riškė, apie 25 m. amžiaus, pareiškė: 
“Sunkus darbas, bet ką padaryti, niekas 
kitas, kai tik patys, ką padirbsime, tą tu
rėsime, aš trečią sykį dirbu metropolite
ne, taip laiko neturiu, poilsio dienose rei
kia šis tas del savęs pasidaryti.” Aš jos 
užklausiau, koks jos nuolatinis darbas. 
Ji atsakė: “Elektro zavode, mokinuosi 
kursuose, už dviejų metų baigsiu inži
nerijos, mokslą, mano draugė šiemet bai
gia agronomijos mokslą. Prisieina daug 
mokytis. Laiko visai nėra: prisieina daug 
skaityti ir dirbtuvėj praktikuoti, o dar 
visuomeniniai ir savo reikalai, bet tai 
niekis, vėliaus bus gerai...” Taip ne me
tais, bet kasdiena mūsų gyvenimas eina 
geryn...

m.

(Daugiau bus)

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Evergreen Avenue, borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 9685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1.621 Avenue U, Borough of Brooklyn,

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

1621 Avenue
TSEA ABDALLA 
U, Brooklyn,

issued to the undersigned 
retail, under Section 7ff 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 9794 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams 
County of 
premises.

NOTICE is hereoy given ibr.t 1’rente No 
L 677 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1961 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, JJounty of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS GOTTHEIMER 
1961 Flatbush Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 1822 has been issued to the undersigned 
to sell beer ab retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 York Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANASTASY WISNIEWSKI
186 York St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Rd., Boiough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN ALBRECHT
2108 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 1893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Meserole Avenue, Borough or Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BRONISLAW ROGOWSKI
179 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

7123 Ft. Hamilton P'kway, Borough oi .to sell *beer at retail, under- Section 75 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed | of the Alcoholic Beverage Control Law at 
off tho premises. * *' ' *

MARK ORENSTE1N and 
IRVING RICHARDS

Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

i 3073 Emmons Avenue, Borough of Brooklyn, 
į County of Kings, to be consumed off the 
I premises.

WILLIAM B.
I 3073 Emmons Ave.,

GREENWALD
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
A 9629 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 Nostrand Avenue, borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby giJen that License No. 
A' 9669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the A Ieoh olio Beverage Control Law at 
718 Fulton Street, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL DOCKRY and 
PATRICK GREENAN

713 Fulton St., Brooklyn,

NOTICE Is hereby given* that License No. 
A 9369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1499 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON ROSOFSKY 
1499 Gates Ave.. Brooklyn,

NOTICE is 
A 6230 has 
to sell beer „„ lvlnll, uuuer o, 
of the Alcoholic Beverage Control 
180 Bay 32nd Street, 
County of Kings, to 
premises.

180 Bay

NOTICE

. NOTICE is hereby given that License No. 
Į A 9750 has been issued to the undersigned 
to sell
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

, 7106 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR MAUDERER
7106 — 3rd

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 8868 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
449 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Coynty of Kings, to be consumed off the 
premises.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3924 has
to sell beer at retail,
of the Alcoholic Beverage Control Law at

, Borough oi Brooklyn, 
be consumed off the

been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75

HAASE
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail, under Section 75

Rengia Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos Pirmas Distriktas

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

231 Bedford A^nue

BROOKLYN, N. Y

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

is hereby given that License No.

been issued to the undersigned

Puslapis penktas

SIRUTIS
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

ELLA STURGIS
St., Brooklyn, N. Y.

WILLIAM A. CARNEY 
Ave., Brooklyn, N. Y.

FRANK WALSH
432 Albee Sq., Brooklyn, N. Y.

GINO CASCIANI
St., Brooklyn, N, y.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

FOTIOS SAVAS
Lincoln Open Kitchen 

St., Brooklyn, N. Y.

MEYER JOSEPHY
Avė., Brooklyn, N. Y.

Waterbury, Conn

kad
ge-

95 NavyN. Y.

48 Gold

NOTICE

167 Front

Y.

899—3rd

is

consumed off the
4908—3rd

341 Nevins

1628 Fulton

467 Albany
181—5th

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Street, 
Kings, to

Section 76 of 
Control . Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

TESS IE 
Ave.,

VENITO
Brooklyn, N. Y.

VOGEL
Brooklyn, N. Y.

JULIAN MACH 
(Waterfront Bar and Grill)

667 — 3rd Ave., Brooklyn, N.

FELDMAN
Brooklyn, N. Y.

& I

DIST., ING.
Brooklyn, N. Y.

VALERIE 
Street,

the Alcoholic 
48 Gold 
County of 
premises.

FRANK FISCHETTI
Ave., Brooklyn, N. Y.

CHRISTIE GALLO
St., Brooklyn, N. Y.

i

Piknikas su Dovanomis
Nedelioje, Rugpjūčio-August 4, 1935

MAPLE PARK, METHUEN, MASS
Pradžia 10-tą vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties. ŠOKIAMS grieš puiki Lietuvių Orkestrą

Kviečiame iš visos Naujosios Anglijos dalyvauti. Pelnas eis Darbininkų Mokyklos palaikymui ir abelnai dar
bininkų judėjimo paramai. Prie įžangos tikieto bus duodama dovanos: $5, $3 ir $2. Pirkit tikietus iškalno.

Programoj dalyvaus: Liaudies Choras iš Lawrence; Vyrų Oktetas iš Norwood, Mass.; Laisves Choras iš Haverhill, 
Mass.; Aido Choro Merginų Oktetas iš Worcester, Mass. Taipgi dalyvaus geriausi lietuvių kalbėtojai: draugas 

A. Bimba ir draugas F. Biedenkappas.
šį pikniką rengia aštuoniolika miestų bendromis spėkomis.

BŪKIT VISI, NES TAI BUS VIENAS IŠ DIDŽIAUSIŲ PIKNIKŲ MASS. VALSTIJOJE

Kaip Atrodo Lietuvių Darbi
ninkų Parkas

čia lietuviai darbininkai tu
ri gražų nuosavą parką už 
Lakewood ežero. Labai tinka
mas visokiems parengimams. 
Gera platforma šokiams. Nau
jai skiepe ' įrengė “dining 
room” ir virtuvę. Valgomam 
kambaryje gali sutilpti apie 
200 žmonių. Viską ant vietos 
gali pasigaminti.

. Tokiu būdu, apielinkės lietu
vių organizacijos ir draugijos 
rengiate savo pramogas Lietu
vių Darbininkų Parke, Water
bury, Conn. Gausite visus pa
rankamus ir už prieinamą 
kaina.

Beje, reikia priminti, 
parke iškasė šulinį, labai 
ras vanduo ir šaltas.

Lietuviai kitų sriovių 
naudotis šitokiais išrokavi- 
mais: Gauname gražų par
ką su visais parankamais ir 
pigiai, žmogus nuvažiavęs į 
šitą parką jautiesi kaip pajū
ryje, nuvažiavęs maudytis. 
Parkas prieina prie kranto di-

delio Lakewood ežero. Be to, 
tos sroves gali dar neužmiršti 
savo obalsio: “lietuviai pas lie
tuvius.”

Waterburieciai draugai daug 
darbo įdėjo į parko ištaisymą. 
Taip pat daug pinigų pralei
do. Dėkui tiems draugams, 
kuųie dirbo iš pasišventimo, 
suprasdami, kad jie dirba vi
suomeninį darbą. Tie draugai 
dirbo už dyką.

Parko bendrovė nėra tur
tinga, dar turi pusėtinai sko
los. Nebūtų galėjus parką iš
taisyti taip, kaip jis šiandien 
yra, jeigu ne draugų pasišven
timas dirbti už dyką.

Bendrovės dalininku 
aš, bet nebuvo progos 
pridėti prie ištaisymo

esu ir 
piršto 

parko. 
Nebūčiau pakentęs nedirbęs, 
jeigu būčiau gyvenęs Water- 
buryje.

So. Boston, Mass.
Iš Atsibuvusio “Laisves’’ Pik

niko 4 d. liepos Maynard, 
Mass.

Laimėjimo bei’įžangos tikie- 
tukus platino sekančios ypa-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail, under Section 75
—...... I Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MAYER 
32nd St.,

is hereby given that License' No. 
A 5459 has been issued to the undersigned

to sell beer at retail, under Section 75
of the Alcoholic Beverage Control' Law at 
200 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

200 Park
JOHN FICKEN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A 8317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
977 blushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KALMOK DOLGIN
977 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby gjven that License No. 
B 4782 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 .of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
426 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
l.iciiiises.

ALEXANDER RoDZEWICZ
426 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
B 4880 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the , Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Ten Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER KAP1SKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3605 has been issued to the undersigned 

i to sell beer at retail under Section 76 of 
Į the Alcoholic Beverage Control Law at 

6808 — 4th, Avenue, Borough of Brooklyn, 
Codnty of Kings, to be consumed on the 
l'i emises. x

DINE OUT CAFETERIA CORP. 
6804—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section <6 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
931 •— 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

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

CLASSIC CAFETERIA, INC. 
931—3rd Ave., Brooklyn, N.' Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9036 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retajJr^Tmder Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
185 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
667 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS
185 Norman Ave.,

NOTICE is hereby given that License No, 
C 1108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1105 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

VARIETY
1105 Myrtle

BEER DISTRIBUTORS, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby give# that License No.NOTICE ia
iC 1104 hąs been issued to the undersigned to 

sell beer at wholesale, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1105 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

EXCELLENT
Ave.,1105 Myrtle

to be

BEER

NOTICE is 
A 9688 has 

■to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Cortelyou Rd., Borough ot Brooklyn,

' County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOHANNES GEORG. CORDES
1Ž18 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

j NOTICE is hereby given that License No. 
Į A 9130 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail, under Section 75
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is 
A 9802 has 

Uo sell beer 
į of the Alcoholic ..Beverage Control Law at 
Į 1206 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

’ 108 Albany Ave., 
County of Kings, to

i premises.
ERNEST

108 Albany Ave.,
BEHNKE

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby' given that License No. 
A 9829 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75

of the Alcoholic Beverage Control ■ Law at of the Alcoholic Beverage Control Law at 
402 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 3334 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kingą, to 
premises.

MARTIN
402—7th Ave.,

the

TOMCZYK
Brooklyn, N. Y. ! 3334 Nostrand Ave.,

FAY HELFAND
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail, under Section 75

IDA GOLD
1206 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
i A 7084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

I 299 Smith Street, Borough of Brooklyi), 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
868 Knickerbocker Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREDERICK ZEH
868 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2597 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
899 —• 3rd Avenue, 
County of Kings, to 

l>i emises.

NOTICE 
B 1446 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
341 Nevins 
County of 
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 on the

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at' retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
226 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
l i t misos.

EUGENE WEINMANN
226 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 850 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
181 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4815 has been issued . to the. undersigned 
to sell beer at retail under flection 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

I remises.
JOHN TANKUS

253 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 21 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
95 Navy Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on ' the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
B 2827 has been issued to the undcrHgncd 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

tos: M. Krasauskiene ir It. 
Krasauskas pardavė 11 ser. už 
$34.65. Jenkevičia už $6.30. 
Niukas už $6.30. Kiti pardavė 
po 1 ar mažiau ser.:

Tamulevičienė, čuberkienė, 
Žukauskienė, Žukauskas, IL 
žukauskiutė, Kalošus, Buivi- 
das, S. Čuberkis, Ig. Šidlaus
kas, Balčiūnas, Stukas, Jekson, 
P. Kubiliūnas, Ig Kubiliūnas, 
Kvietkauskienė, B a r č i e n ė, 
Barčius, žiemis, Jasas, Buze- 
vičienė, Rimkienė, Burba, Ma
th usevičienė.

Viso buvo tikietukų parduo
ta už $109.18.

A. Barčius

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Tolephone, EVergreen t-2770

libalzamuoja ir laidoja numirnsius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinBjimams

is hereby given that License No. 
B 4352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail updęr Section 76 of 
the Alcoholic 
167 Front 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1422 has been ' issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Albee Square, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License* No. 
B 1567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
10 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SHAFTEL STORE, INC.
10 Flatbush 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 at 
4318 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed bn the 
premises.

GEORGE CORICHIDES and 
KYRIAZES PAMPAS

4318—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control • Law at 
4908—3rd Avenue, Borough of , Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE . _
B 3044 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1628 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1413 has ........................ ' '
to sell beer, at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic 
467 Albany 
County Of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3130 has been isHued to tho undersigtied 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
42 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICK DEVREOT1S 
Bar and Grill

42 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Kevstone—Main 9669

Užtik . 
mas t « , 
prieinama 
valandoje, p.-nša 

manęs sekai, ••

/HČ mano patamavi- 
» t.i'.r>Kmiausias ir už 

Nuliūdimo 
*.t’s prie

1439 South 2no'

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, 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.

WWW

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tab Juniper S-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius /

4>>C. W. BENSON 
persikėlę raštinę j sekančių 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut,
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA
Tel. Locust 6100.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašom© 
jsitemyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Visoms AIDED, EDS, APM. New Yorko Policija Saugo 

Kuopoms Spaudos Pikniko j Vokietijos Nazių Laivus
Reikale Trečiadienį iš New Yorko, 

44th St. prieplaukos, išplaukė 
Vokietijos garlaivis “Deutsch
land” su 700 keliauninkų į Vo
kietiją. New Yorko policija 

(bijodama, kad nepasikartotų 
J tas patsai, kas buvo su “Bre
imon”, apstojo dviemis eilėmis 
j ir neprileido žmonių. Sako, 
| kad buvo 100 slaptos ir 130 

'■ i uniformuotos policijos. Policija 
, saugo Vokietijos nazius, kurie 
bijosi darbininkų protestų.

Visoms virš minėtu apskričių 
kuopoms išsiuntinėta laiškai- 
pakvietimai rengtis prie mū
sų svarbiausio spaudos pikni
ko, kuris įvyks rugpjūčio (Au
gust) 11 dieną, ant Eagle 
Rock kalno, West Orange, NJ 
J., 10 valandą ryte. ' '

Prašome prisiųsti prie dar
bo laike pikniko iš šių miestų! 
darbininkus: Brooklynas 4-6,' 
Patersonafc 2-4, Elizabethas 2- 
4, Harrison 2, Linden 3, Ba
yonne 3 ir Hillside 3. Labai 
būtų pageidautina, kad kuopų j 
sekretoriai prisiųstų savo ftVlulw . /3
draugų pavardes man iškalnoJmetų į kalėjimą. Jie yra D. 
tada aš galėčiau daug leng- ’Pilotti, 25 metų amžiaus, 663 
viau sutvarkyti ant vietos. VisijE. 188th St., Bronx; H. Pflu- 
draugai-gės, kurie būsite iš- ger, 34 metų, vokietis, 110 j 
rinkti prie darbo, būtinai bū- Grand St., Hoboken, N. J.; S. • 
kite laiku. Padarykime, drau- Dorago, 24 metų, 1006 Park; 
gai ir draugės, šį pikniką vie- Ave., Hoboken, N. J. ir A. j 
ną iš didžiausių šioje apielin- Ulisse, 24 metų amžiaus, 235 j

Keturi Žulikai Nuteisti
Teisėjas Koening nuteisė 

keturis žulikus nuo 4 iki 7%

“Meldėsi” Už Pinigus
Areštavo Rymo katalikų 

nekalto prasidėjimo bažnyčių- 
jo 22 metų vaikinas vardu 
Clarence H. Sniffen. Dalykas 
buvo tame: jis nuolatos labai 
“karštai meldėsi”, net ir ta
da, kada mišios ir kitos pa- 

|maldos pasibaigdavo, tai Snif- 
Šfen pasilikdavo bažnyčioje. 
Vėliaus kunigas John E. 
White pradėjo pastebėti, kad 
iš įvairių “karbonkų” pinigai 
prapuola ir nesikreipė prie 
dievo, bet paprašė detektyvo 
William Hagarty padėt susek
ti vagį. Hagarty pasislėpė ir 
pasiliko po pamaldų bažnyčio

je. Sniffen ir šiuom kartu ne
spėjo savo maldas baigti ir pa-

'127th St. į vakarus 
iki Lexington Ave., 
Lexington Ave. iki 
ir 129th gatve iki 
Ave. čionai susitiks 
m o antra grupe ir
Seventh Avę. iki 142nd 
142nd gatve į vakarus 
Edgecombe Ave., kur įvyks 
prakalbos.

Antrosios grupės kolumnos

127th St.’ 
į šiaurės 1 

129th St.l
Seventh 1 

su Ilarle- 
maršuos i

St,1 
ikisiliko bažnyčioje, bet, kaip tik 

visi prasišalino, tai jis pradėjo 
kratyti visas tas įtalpas. Kada 
jį areštavo, tai jis prisipažino, 
kad ir kitose bažnyčiose tan-1 maršuos sekamomis gatvėmis: 
kiai pasilikdavo “melstis” ir,Į pietus Lenox Ave. iki 117th 
pinigus vogė. Sako, kad per 3 St., 117th gatve į vakarus iki 
metus jis pavogė apie $6,000. Seventh Ave., Seventh Ave. į 
Nupirko savo merginai deij 
mantinį žiedą, turi $450 ban
ke pinigų, įrengė savo kamba
rius ir gerai gyveno. Tokis, tai 
buvo tas “karštas” maldinin
kas.

Garlaivis “Republic” išplau
kė su 975 kareiviais į Hawaii 
salas. Garlaivis kiek pavėla
vo, nes vienąs kareivis kur tai 
užtruko.

Visi Į Prieškarines Demonstracijas!
New Yorke Ruošiamos Didžiausios Demonstracijos Prieš 

! Karų ir Fašizmą; Jos Įvyks Šeštadienį, 3 Rugpjūčio, Har-

šiaurius iki 129th St., kur su
sitiks su pirmos grupės kolum- 
riomis ir tada visi bendrai iki 
Edgecombe Ave.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas- jvyks 
pirmadienį, 5 d. rugpjūčio (Aug.), 8 
vai. vakare, “Laisves” raštinėje. Visi 
draugai malonėkite dalyvaut, nes tu
rim daug svarbių reikalų apsvarstyt. 
Atsiveskite ir naujų narių ’ prirašyt 
prie kuopos.

A. Bakaitis.
(181-1^2)

kėje, kad pagelbėjus savo 
spaudai verstis šiame krizio 
laike.

Draugiškai,
II Apskr. Sekr. G. A. Jamison, 
128 Roosevelt Ave.

Livingston, N. J.

lem Miesto Dalyje; Visi Darbininkai ir Darbininkės 
Šaukiami Dalyvauti!

PAJIEŠKOJIMAI I
Pajieškau savo dėdės Prano Miku- 

taičio. Prašau jj pat) atsišaukti arba 
jei kas apie jį žinote ką, prašau pra
nešti man, už ką būsiu dėkinga.

VERA MIKUTAITYTĖ
950 Kilsyth Rd., Elizabeth, N. J.

(182-183)

Brolis Peršovė Policistą
St. John ligoninėje mirė po

licininkas John Smartz, 33 
metų amžiaus, gyvenęs 40-11 
28th Ave., Astoria. Jis mirė 
nuo kulkos, kurią gavo 5 :30 
vai. ryto nuo savo brolio. Jie 
gyveno kartu su broliu, bet ka
žin ko susipyko ir tas jį per
šovė. Sako, kad policininko 
brolis nuolatos sirgdavo.

Areštavo už Blogus Pinigus
TKb* ! I ,4. n „
Saldainių krautuvėje buvo 

areštuotas John Waldo, 22 
metu amžiaus, kuris padavė i 
antraša 395 Wostrand Ave., 
Brooklyn. Jis krautuvėje iškei
tė negerą $5 bumašką. Polici
ja mano, kad tas jaunuolis jas 
patsai gamino.

Pastaruoju laiku New Yor
ke yra blogų $20, $10, $5, ir 
$1 bumašku. Tūlos iš jų taip 
gudriai padarytos, • kad 'pa
prastam žmogui sunku jas ir 
atskirti nuo tikrų popierinių 
pinigų.

mana- 
Jie 
ne- 
jie 

Tie 
bet

ponios 
vieną

Cambreling Ave., Bronx.
šie žulikai norėjo iš ponios 

Norris, žmonos vieno 
džerio, išgauti $5,000.
grūmojo jai, kad jeigu ji 
sumokės jiems $5,000, tai 
paskelbs jos paveikslus, 
paveikslai buvo netikri, 
minėti žulikai gavę 
paveikslą nugrimiravo
savo prietelkų ir inkriminuo
jančių paveiksų nutraukė ne
va iš Norris elgesio. Šie žulikai 
jau taip buvo išgavę $25,000 
iš deimantų pardavėjo Duke 
žmonos. Dabar buvo sučiupti 
ir kada specialistai paveikslus 
ištyrė prieš ponią Norris,' 
jie prisipažino, kad tuos 
veikslus patys pasigamino 
rėdami gauti pinigų.

Kąpitalistinėje tvarkoje
kas yra gera ir tinkama. Vieni 
vagia turčius ir už tai išgau
na pinigus, kiti pagamina in
kriminuojančius paveikslus, 
treti rašo grūmojančius laiŠ-

tai 
pa- 
no-

VIS-

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 Taiką 
ir Laisvę, Moterų Tarybos ir 
kitos moterų organizacijos.

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

c) Vienetos Amerikos Lygos 
Kovai Prieš Karą ir Fašizmą 

•ir Kultūros organizacijos.
d) Italų darbininkų organi

zacijoj.

ir
PARDAVIMAI

Turiu alaus laisnius ir gerą vietą, 
| bet del sveikatos priežasties noriu 
' arba partnerio, arba parduot viską. 
' Kurie interesuojatčs apie tai, galite 
mane matyt nuo 8 ryte iki 9 vakare 

I ir gausite pilnesnių informacijų.
Anthony Matulevičius.

191 Morgan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(181-182)

e) Lyga Kovai už Negrų 
Teises ir Harlemė Sekcija 

j Tarptautino Darbininkų Apsi- 
kus, nes visa tai tarnauja pini- gynimP- 
gų pasigaminimui, o kapi^;4"‘™9 * 
tvarkoje, kas turi pinigų, tam 'Sis j111^ /^Oth St, taipe Thi d 
ir gerai.

Naujos Taktikos Plėšikas
Brownsvilleje atsirado nau

jas plėšikas, kuris savo aukas 
išvaro ant namo stogo ir ten 
apiplėšia. Į savaitę laiko jau 
trys asmenys taip buvo api-

n v> n plėšti. Paskutinis policijai ra-Pranesimas Organizacijoms portaVo soi Libowitz, 30 metų
Dariaus-Girėno Lituanicos 

Kliubas rengia savo metinį ba- 
liiĮ-šokius šeštadienį, rugsėjo 
(September) 21 d., 1935, di
džiojoj Grand Paradise Ball 
Room svetainėje, 318 Grand 
Str. Brooklyne.

Valdyba atsikreipia į kitas

iy Lexington Ave.
a) Studentų orgnizacijos — 

Studentų Lyga už Industrinę 
Demokratiją, Nacionalė Stu
dentų Lyga ir Jaunųjų Komu
nistų Lyga.

b) Jaunųjų Darbininkų 
Sekcija prie Amerikos Lygos 
Kovai prieš Karą ir Fašizmą.

c) Negrų “Liberator” gru-

šeštad., Rugpjūčio 3, 1935

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

HARM AN

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis Ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Setų $10.00
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p. 
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Glh 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 sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, 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. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-8040

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

ant Park Ave., tarpe 118th 
119th Sts.

a) Bedarbių Tarybos.
b) Pašalpos darbų darbi

ninkai.
c) Bedarbių Lyga ir kitos 

bedarbių organizacijos.
Septinta Kolumna. Susiei- į 

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

a) Krankenkasses.
b) Kitos fraternities organi

zacijos. .. ...................... ....... ..............
c) Tarptautinis1 Darbininkų lą Adomas Jezavitas ir Jurgis Diri- 

Ordenas.
Aštunta Kolumna. Susirinks 

į eiles ant Park Ave., tarp 
11.6'th ir 117th1 gatvių;'

a) Kalbinės grupės: rusai, 
ukrainiečiai, škan'dinavai, chi
merai, japoniėčiai, lenkai, 
verigrai' gretai, fbancūzai, čė- 
choslovakai, slovėnai, jugosla
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 
Aye. ir Seventh Ave.:

Pirma Kolumna:
a) Komitetas Gynimui Ethi-

opijos. " > i
b) Ethiopijos pionieriai.
c) Hariertio veteranų orga

nizacija.
d) Harlemo bažnytinės or

ganizacijos. ’ J;
: e) Harlemo darbo unijos.

Antra Kolumna: Susigru
puos ant ,126th St., tarpe Se
venth ir 8th Avė.

a) Tarptautinė Apsigynimo 
Lyga. ' I ■ t •

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. Susigru

puos ant 126th St., tarpe 7th 
ir 8th Avė.

a) Father Divine Grupė.
b) Visos kitos Harlemo or

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

Maršavimo Gatvės
Pirmosios grupės 

maršuos: huo,120th

Muzikos Mokykla Atsidaro

Atsidaro naują muzikos mokyklą, 
kur bus duodama lekcijos ant smui- 

! kos, piano, clarnet, saxaphone, ir pia- 
i no armonikos. Vadovaus šią mokyk-

genčius.
j ADAM JEZAVITAS

■414 South 5th St. Brooklyn, N. Y.
Tel: Evergreen 7-G489.

’ • (182-183)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

SKUTIMAS

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

<!>

Į (te. e S—» » »-$-•* ♦ ♦*
___ ___________ ._____________________ _________________ *- - -. --

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

15'
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 n 
6 Skirtingų Rūšių * "c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

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

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

• NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET,

Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON
71»* e ' f '

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susi žei d avi

mo Žiedų 
ir augštyn.

pė.
d)
e) 

vaikų grupės.
f) Sovietų Sąjungos Drau

gai.
Trečia Kolumna. Susirinks 

ant 120th St., tarpe Lexington 
Harleme, ant 133 gatvės Avė. ir Park Ave.

' a) Darbo Unijos, Amerikos 
os lokalai. | 

laivakroviai ir 
jai, karpen- 

vis tankiau pradeda vartoti į tęriąi, namų budavotojai, ąda- 
revolverius. Mokipasi iš y o-

amžiaus, 15 Bristol St., Broo
klyn, kuris yra pieno išvežio- 
tojas. Plėšikas jį sugriebė 546 
Hopkinson Ave. name, pagrū
mojo revolveriu, išsivarė ant 
namo stogo ir ten atėmė $35.

Pionieriai.
Visos kitos jaunuolių ir

organizacijas bei pavienius as- tarpe minios ir policijos buvo ‘ __ ‘
menius, prašydama neruošti tą susirėmimas prie vienos vais-. Darbo Federacijo 
dieną daugiau parengimų/ įtinęs. Policija pradėjo šaudy- kailiasiuviai, laivs

Pirmininkas B. Mackevičius. įj į orą. New Yorko policija]jūrininkai, dažytoj

Kovos Prieš Komunistus
Katalikų kunigai sugalvojo kietijos Hitlerio budelių.

ir gi organizuoti buvusius ka
reivius į savo organizacijas, 
kad nedavus juos komunistų I 

■ įtakai. Tam tikslui paskyrė 
poną John A. Crone, kuris po 
visą miestą organizuos katali
kų buvusių kareivių legionus. 
Vargiai kas jo klausys, nes jis 
nieko geresnio negalės pasiū
lyti katalikams buvusiems ka
reiviams, kaip tik paprastą 
nuolatinį religinį ir patriotinį 
barškėjimą.

• Dvi Seserys Kartu Vedė
Seserys Frances J. ir Ka- 

therina J, Crawford vienu 
kart apsivedė. Pirmoji apsive
dė su L. M. Marvin, o antro
ji su T. W. Millspaug. Sako, 
kad jos labai gražiai sugyve
no, tai kartu ir vestuves kėlė.

tos darbininkai, mezgimo dar
bininkai, . sukniasiuviai koštu- 
meriški kriaučiai ir kitos darbo 
unijų ir šapų grupes. 1 

Ketvirta Kolumna. Susigru
puos ant 120th St., tarpe Pafk 
Avė. ir Madison Avė.

a) Amerikos Darbo Federa
cijos Amalgamated ir Nepri
klausomos kriaučių unijos. Ra- 

metų kandų darbininkai, raštinių 
----- , — -------  .... ----" _ L j industri- 
pos 28 d. Kings County Ligo-,jOs unijos ir darbininkų grų- 
ninėj. Palaidotas 31 d. liepos p§St 
iš karalienės angelų parapijos' 
bažnyčios Jono kapinėje.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Rapolas Domingis, 7 metų 

amž., 258 South 1st St. Mirė 
liepos 25 d. Catherines ligoni
nėj. Palaidotas liepos 
Kalvarijos Kapinėse. 

k ■ -

Pranas Dainelis, 56
amž., 658 Grand St. Mirė lie-1 darbininkai, tabako

29 d.

Charllet Fay 3 metų amž.,

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

a) Amerikos Legiono Sky-
522 Lorimer St., mirė 'liepos riai ir Amerikos Buvusių Ka-
30 d. Kings County Ligoninėj. 
Palaidotas rugpjūčio 2 d. Aly
vų Kalnelio kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. Ba
llas (Bieliauskas).

reivių Lyga. , , ,
b) Airių Darbininkų Kliu- 

bai.
c) Slaugės ir ligoninių dar

bininkai. ,
šešta Kolumna. Susį&upuOsj^ond Ave0 Second

Y

t*

A,

| Telefonas: Evergreen 7-7770 8

PAUL GUSTAS |
į LIETUVIS GRABORIUS |
3 Senai dirbąs graborystes pro- g 
5 fesijoje ir Brooklyno apielin- S 
S kčj plačiai žinomas. Tik dabar Q 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
S balsamavimu ir palaidojimu 3
5 mirusių. g

Į Veltui Chapel Šermenim i 
2: Parsamdo automobilius Serme- 
5: nims, vestuvėms, krikštynoms g 
3 ir kitokioms parems g
5 Saukite dien* ar nakt] v
? 423 Metropolitan Avė. | 
| Brooklyn, N. Y. ip

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parem, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y._______

kolumnos 
St. iki Sę-|| 
Avė. iki *i

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 
'.r padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai- 

—j riom spalvom.
JONAS STOKES

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

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

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Brnckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydomą 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, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhčidai, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
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
HO East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4tk Ava. ir Irvine pi. 

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